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Úvodné slovo 
Introduction 

 
 
Vážení účastníci konferencie, milí kolegovia, doktorandi, 
 
VÍTAM VÁS NA KONFERENCII ZRKADLÁ TRANSLATOLÓGIE I, KTORÁ 

sa koná v siedmom roku našej existencie. Sedmička je, zdá sa, naším 
šťastným číslom, lebo prvá konferencia, ktorá sa konala s cieľom založe-
nia podobného pracoviska sa konala roku 1997 a jej symbolom bola otvo-
rená brána, zdôrazňujúca myšlienku Jána Amosa Komenského Janua 
lingua reserata, Brána jazykov otvorená. V tom čase sa náš záber nepoda-
rilo realizovať, vrátili sme sa k nemu o sedem rokov neskôr.  

Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva vznikol v školskom roku 
2004/2005, po akreditácii študijného odboru pre Bc., Mgr. a doktorand-
ský stupeň štúdia, neskôr sme získali aj právo uskutočňovať habilitácie 
a inaugurácie. Model študijného programu sme vypracovali v rámci gran-
tu KEGA, poskytnutého Ministerstvom školstva SR, usporiadali sme 
konferenciu Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia, z ktorej 
vyšiel zborník s tým istým názvom a dva ďalšie zborníky Vzťahy 
a súvislosti v odbornom a Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade 
(všetky editovala A. Valcerová), za splnenie cieľov grantu sme získali 
certifikát Ministerstva školstva. V ďalších rokoch sme získali grant MŠ 
Vega Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch, konala sa konferencia 
a výstupom bol zborník s rovnakým názvom (Prešov 2008). Príspevky sa 
orientovali na dominantné výskumné oblasti nášho pracoviska v tom 
období – na medziliterárne vzťahy a kritiku prekladu. Od roku 2005 sme 
získali 1 grant APVV, 5 grantov VEGA, 3 granty KEGA, 2 granty mla-
dých vedeckých pracovníkov a usporiadali sme 5 medzinárodných ve-
deckých konferencií. 

Dominantou pracoviska je vyučovanie na bakalárskom a magister-
skom stupni štúdia (180 študentov) a výchova doktorandov. Pravidelne 
školíme v jednom školskom roku 30 externých a interných doktorandov. 
Interné doktorandské štúdium ukončilo u nás deväť doktorandov, z kto-
rých väčšina pôsobí na FF PU, UPJŠ a UMB v Banskej Bystrici, na na-



Úvodné slovo 
 
 

10 

šom pracovisku sa uskutočnili dve habilitácie, spolupracujú s nami 
i pracovníci z iných jazykových katedier našej fakulty – anglistika, ger-
manistika, romanistika, rusistika a ukrajinistika. Doktorandské i riadne 
denné štúdium zabezpečujeme i s pomocou učiteľov slovakistiky a do-
centov a profesorov ďalších inštitútov a katedier. Spolupracujeme s trans-
latologickými pracoviskami na FF UK v Bratislave, na UFK v Nitre, 
UMB v Banskej Bystrici a FF UK v Prahe. Zúčastnili sme na konferencii 
EMT v Bruseli, ktorú organizovalo Riaditeľstvo EÚ pre preklad s cieľom 
koordinovať vyučovanie prekladateľstva na magisterskom stupni štúdia. 
Nepodarilo sa nám v tomto termíne (2011) dobudovať pracovisko jazy-
kovými kabínami a nemali sme ešte dostatok poslucháčov dvojjazyčných 
kombinácií. V roku 2013 sme túto podmienku splnili a máme aj dostatok 
študentov, ktorí ukončili dvojjazyčnú kombináciu. O účasť v programe 
EMT sa budeme uchádzať opäť. 

Počas siedmich rokov existencie nášho inštitútu, nadväzujúceho na 
tradície československej teórie prekladu (Levý, Popovič, Miko, Hochel, 
Hečko...) sa výrazne zmenila podoba teórie prekladu vo svete i u nás. 
Dôraz sa preniesol na odborný preklad a na tlmočenie, ktoré budeme 
v ďalšom akreditačnom spise posilňovať a v súčasnosti sú už naši pra-
covníci zapojení a grantoch VEGA a KEGA, zameraných na túto prob-
lematiku. Keď Mária Kusá hovorila v predchádzajúcom desaťročí o pre-
šovskej prekladateľskej škole a uviedla mená literárnych vedcov – prof. 
L. Šimona a prof. A. Valcerovú, v súčasnosti k nim treba pripojiť ďalších 
predstaviteľov orientovaných na socio- a psycholingvistiku (prof. J. Sip-
ko) a na tlmočenie (doc. Opalková) i nastupujúcu generáciu výskumných 
pracovníkov (Jakubčáková, Fedorko, Paľová, Gavurová...). 

Pracovníci Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva FF PU sa podieľa-
jú na budovaní Centra excelentnosti, orientovaného v jednej sekcii na 
preklad a tlmočenie. Výskumné aktivity členov inštitútu vychádzajú 
z projektov Centra excelentnosti FF PU a sú jeho súčasťou. Členovia 
inštitútu a doktorandi pravidelne publikujú a zúčastňujú sa na konferen-
ciách doma a v zahraničí. Na propagáciu inštitútu slúži samostatná inter-
netová stránka. Prirodzeným kontinuitným pracoviskom IPT je Tlmoč-
nícky ústav, kde sa aplikuje výučba so špecifickým zameraním na súdne 
prekladateľstvo a tlmočenie, poskytuje výučbu tlmočníckych disciplín, 
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súdneho prekladu a termimológie, zabezpečuje tlmočnícku prax. Od roku 
2005 publikovali naši pracovníci 4 monografie, 4 zborníky, 5 učebných 
textov a stovku vedeckých štúdií doma i v zahraničí. 

Naši pracovníci (1 profesorka, 2 docentky, 2 odborné asistentky 
s titulom PhD. a 10 interných doktorandov) zabezpečujú aj preklady pre 
fakultu a univerzitu, ako aj posudky v rámci doktorandského štúdia. Zú-
častňujeme sa v komisiách na obhajobách dizertačných prác, habilitá-
ciách a inauguráciách na všetkých FF v odbore translatológia na Sloven-
sku a v zahraničí, vystupujeme na domácich a medzinárodných konferen-
ciách, ktoré i organizujeme a vydávame zborníky z týchto konferencií. 
Naši pracovníci sa venujú umeleckému a odbornému prekladu a tlmoče-
niu, píšu vlastné umelecké diela a prekladajú. Podpísali sme bilaterálnu 
zmluvu Erasmus s Ústavom translatológie v Prahe, ktorý nám zabezpečil 
dva študijné pobyty doktorandov, ďalšia doktorandka absolvovala študij-
ný pobyt v Olomouci. Pripravili sme dva články o našom pracovisku pre 
časopis Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave po anglicky (preklad 
M. Gavurová), získali sme ďalšie granty VEGA, KEGA a jedna pracov-
níčka je riešiteľkou v grante APVV. 

 
Brána jazykov zostáva otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem 

o štúdium a rozvoj translatológie u nás. Vítam vás na našej konferencii 
Zrkadlá translatológie I., ktorú už organizovali naše mladé pracovníčky 
a doktorandky nášho inštitútu (I. Hostová, M. Gavurová, M. Smetanová), 
za čo im ďakujem a verím, že rokovanie konferencie posunie poznanie 
v translatológii dopredu aspoň o malý krôčik a bude mostom k novým 
výskumom a metódam. Zabezpečí tak kontinuitu tohto typu vzdelávania 
a bádania i na východnom Slovensku. 

 
 

Anna Valcerová 
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Sovietizmy v rusko-slovenskom porovnávaní 
 

Jozef Sipko 
 
 

Úvod 
 
20 ROKOV V DEJINNOM VÝVOJI MOŽNO POVAŽOVAŤ ZA OBDOBIE 

výmeny generácií. A práve v našej súčasnosti, dve desaťročia po radikál-
nych a zásadných zmenách vo všetkých oblastiach života u nás, v Rusku 
a v ostatných krajinách bývalého sovietskeho bloku, zaznamenávame 
osobitný komunikačný fenomén, akým je používanie jazykových sovie-
tizmov. Pod uvedeným názvom rozumieme jazykové jednotky, ktoré sa 
používali v bývalom režime ako bázové komunikačné prostriedky komu-
nistickej ideológie, propagandy a vlastne na všetkých úrovniach spolo-
čenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života. V historickej 
chronológii ich môžeme identifikovať od prvých publikácii K. Marxa 
ešte z polovice XIX. storočia a za ich posledné obdobie môžeme považo-
vať rozpad ZSSR a sovietskeho bloku začiatkom 90. rokov XX. storočia. 
V uvedenom časovom rámci sa sovietizmy používali v pozícii ideologém 
oficiálneho jazyka vtedajšej moci s presne predurčeným lingvokulturolo-
gickým obsahom. 

Istým historickým rámcom komunikačnej aktivizácie sovietizmov 
bol na jednej strane spis K. Marxa a F. Engelsa Manifest Komunistickej 
strany s heslom: 

1. Proletári všetkých krajín, spojte sa! – Proletariji vsech stran, ob-
jediňajtes! 
a záverečná agónia sovietskeho systému koncom 80. rokov XX. storočia 
symbolizovaná svetoznámou lingvokulturémou (Vorobjov, 1997): 

2. Perestrojka a glasnosť,  
ktorá sa vlastne ani neprekladá a ktorá symbolizovala snahu ich protago-
nistu M. S. Gorbačova (Gorbačov, 1987) vylepšiť socializmus: 

3. Návratom k Leninovi – Vozvraščenijem k Leninu. 
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1 Sovietizmy ako komunikačný kód systému 
 
Za týchto približne 140 rokov rozvoja, prosperity, kulminácie, stag-

nácie a úpadku komunistickej ideológie a celého sovietskeho systému 
sme zaznamenali celý lexikón jazykových sovietizmov ako naozajstných 
jazykových kódov jednej z najexpanzívnejších ideológií vo svetových 
dejinách. V súčasnosti evidujeme ich zásadnú axiologickú transformá-
ciu zvlášť v krajinách spomínaného bývalého sovietskeho bloku. Stredná 
a staršia generácia ľudí si udržala v pamäti jazykovo-komunikačné klišé 
a stereotypy, v rámci ktorých boli sledované jazykové sovietizmy v so-
vietskom období nositeľmi vysoko pozitívneho obsahu. Veď v našich 
krajinách sme sa celé desaťročia stretávali s komunistickými heslami 
v rôznych formách a podobách: 

4. Lenin večne živý – Lenin živeje vsech živych, Marxizmus-
leninizmus – najpokrokovejšie učenie – Marksizm-leninizm – samoje 
peredovoje učenije, triedny boj – klassovaja borba, nepriateľ ľudu – vrag 
naroda, Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu – Imperializm 
kak vysšaja stadija kapitalizma (názov jednej z Leninových prác), Génius 
všetkých čias a národov – Genij vsech vremjon i narodov (charakteristika 
Stalina v čase kultu jeho osobnosti), kolektivizácia poľnohospodárstva – 
kollektivizacija seľskovo chozjajstva, rozkulačiť – raskulačiť, elektrifiká-
cia – elektrifikacija, boľševizácia – boľševizácija, proletársky internacio-
nalizmus – proletarskij internacionalizm, poskytnúť internacionálnu po-
moc – okazať internacionaľnuju pomošč (okupácia Československa voj-
skami Varšavskej zmluvy v r. 1968), medzinárodné robotnícke hnutie – 
meždunarodnoje rabočeje dviženije, medzinárodná solidarita pracujúcich 
celého sveta – meždunarodnaja solidarnosť truďaščichsja vsevo mira, 
výstavba socializmu a komunizmu – strojiteľstvo socializma i kommuniz-
ma, svetlá budúcnosť – svetloje buduščeje, päťročnicu za štyri roky – 
pjatiletku za četyre goda. 

Vyššie sú ilustrované iba fragmenty zo spomínaného lexikónu sovie-
tizmov v slovensko-ruských ekvivalentných dvojiciach. V reálnom živote 
vtedajšieho obdobia bol nimi každodenný komunikačný priestor inten-
zívne zaplnený a vošiel do dejín aj ako jazykový archív doby. Už 
v uvedenom období sa jazykové sovietizmy skúmali ako komunikačné 
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prostriedky totalitného, sovietskeho či dreveného jazyka a spomínané 
charakteristiky predznamenali ich ďalší komunikačný osud, keď sa uvá-
dzali ako príklady jazyka lži a Orwerlovho newspeaku (1998). V rámci 
univerzálnych zákonov majú komunikačné formy tiež svoj osud, ktorý 
v našom prípade musel postihnúť aj sovietizmy. Ich súčasné používanie 
ako prostriedku humoru, satiry a paródie je toho presvedčivým dôka-
zom. O tom svedčia tiež ruské literárne diela z postsovietskeho obdobia 
a ich preklad do slovenčiny.  

 
 

2 Sémantické transformácie v sovietskom systéme 
 
V uvedených jazykových sovietizmoch dekódujeme sociálno-komu-

nikačný model, v rámci ktorého sa prezentovali definitívne „pravdy“, 
o ktorých nebolo možné slobodne a verejne diskutovať. V tomto zmysle 
celá komunistická ideológia (ale nielen ona) mala povahu istého uzatvo-
reného systému, ktorého hranice nebolo možné prekročiť. Svojím spôso-
bom to bolo náboženstvo naopak, v rámci ktorého namiesto Boha na 
vrchole stál už spomínaný večne živý vodca. Z teologických systémov 
preberal ako sovietsky, tak aj nacistický systém celý rad atribútov, 
v ktorých slovo večný a ich analógie sú v sémantickej pozícii biblizmov. 
Výstižne o jazykovo-komunikačných analógiách medzi totalitnými sys-
témami a kresťanstvom píše Šachnazarov (2005). V biblickej knihe Apo-
kalypsa – Otkrovenije sa hovorí o budúcnosti, ktorá je prisľúbená ľudstvu 
v podobe: 

5. Tisícročnej ríše – Tysjačeletnevo rejcha. 
Ako je známe, práve touto biblickou jednotkou nazvali svoju ríšu 

nemeckí fašisti. Komunisti svoje plány takisto prezentovali prostredníc-
tvom biblizmov: 

6. Vybudujeme komunizmus – svetlú budúcnosť ľudstva – Postrojim 
kommunizm – svetloje buduščeje čelovečestva. 

Atribúty večný, tisícročný a pod. zdôrazňovali isté zavŕšenie histo-
rického procesu, na vrchole ktorého stoja práve uvedené totalitné systé-
my. Ako sa ukázalo, boli to veľmi iluzórne predstavy tvorcov týchto ide-
ológií. Veď tisícročná hitlerovská ríša trvala, našťastie pre ľudstvo, no 



Jozef Sipko 
 
 

15 

nanešťastie pre milióny obetí, iba 12 rokov a komunistická svetlá budúc-
nosť sa rozpadla po 70 rokoch. Z našej nedávnej minulosti je mnoho-
značný príklad so slovom večný, ktorý takisto poukazuje na nereálne 
predstavy človeka o svojej budúcnosti: 

7. So Sovietskym zväzom na večné časy! – S Sovietskym Sojuzom na 
večnyje vremena! 

Výrazným príkladom lživého obsahu celého systému jazykových 
jednotiek komunistickej ideológie je osud československých reforiem z r. 
1968. Vošli do jazykového archívu svojej doby a sú svedectvom nádejí, 
dobrých snáh, ale aj naivity vtedajších reformátorov. Pripomeňme si nie-
koľko lingvokulturém oného obdobia: 

8. Pražská jar – Pražskaja vesna, socializmus s ľudskou tvárou – so-
cializm s čelovečeskim licom, obroda socializmu – vozroždenije socializ-
ma,  

No po 21. auguste 1968 sa uvedené jazykové jednotky začali násilne 
potláčať a prekryli ich nové výrazy s výrazným totalitným obsahom: 

9. Internacionálna pomoc – internacionaľnaja pomošč, bratská po-
moc – bratskaja pomošč, krajiny Varšavskej zmluvy – strany Varšavskovo 
dogovora, potlačenie antisovietskych, antisocialistických a kontrarevo-
lučných síl – podavlenije antisovjetskich, antisocialističeskich i kontrre-
voľucionnych sil. 

Pritom od samotného začiatku sa vojenský zásah proti Českosloven-
sku nazýval okupáciou, no postupne začala prevládať normalizačná 
lexika. V tejto súvislosti je zaujímavé, že sovietsky generál, ktorý velil 
inváznym vojskám v auguste 1968, vydal už v postsovietskom období 
knihu memoárov a celú akciu nazval pravým menom: 

10. Vtorženije – Vpad (Majorov, 1998). 
Dokonca v jeho knihe čítame slová veľkej ľútosti nad tým, ako pou-

rážal niekoľkých občanov Slovenska: 
11. Jesli vy živy, pani Nemcova, pan Kubiček i pan Nelepka, pusť 

zapozdalo, čerez tridsať let, ja, staryj čelovek, prošu u vas proščenija za 
tu duševnuje travmu, kotoruju vam naňos. V tot deň ja pal tak nizko, kak 
ne sledovalo by pasť uvazajuščemu sebja generalu. Da i voobšče – čelo-
veku. Prostite meňa. – Keď ešte žijete, pani Nemcová, pán Kubiček a pán 
Nelepka, hoci oneskorene, po tridsiatich rokoch, ja, starý človek vás pro-
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sím o odpustenie za to duševné utrpenie, ktoré som vám spôsobil. V tento 
deň som klesol tak nízko, ako by nemal klesnúť generál, ktorý si váži sám 
seba. Ba vôbec každý človek. Odpusťte mi. 

Toto generálske Prostite meňa – Odpusťte mi! v krátkej podobe uka-
zuje aj na deformovanie prirodzeného jazyka v totalitnom systéme 
a ospravedlnenie sovietskeho generála možno rozšíriť na celý systém, 
v ktorom jedným z hlavných príznakov oficiálnej komunikácie bola lož. 

 
 

4 Jazykové sovietizmy v súčasnej slovenskej tlači 
 
Pri komentovaní a hodnotení jednotlivých historických a súčasných 

reálií sa pravidelne používajú ako jazykovo-komunikačné prostriedky 
kritiky a negatívneho hodnotenia sovietizmy v pozícii etnokultúrnych 
rusizmov. V jednotlivých textoch plnia expresívnu úlohu, pričom kon-
krétny jazykový sovietizmus zaujíma v slovenskom texte osobitnú pozí-
ciu najmä vo vzťahu k translatologickým otázkam. Pri ich preklade do 
ruštiny, ale aj do iných jazykov tieto jednotky zostávajú v postavení exo-
tizmov s určitým internacionálnym obsahom. Nakoľko uvedené sovie-
tizmy boli všeobecne známe aj za hranicami ZSSR a osobitne v krajinách 
bývalého sovietskeho bloku, tak získali osobitný komunikačný status. 
Uvedieme niekoľko ilustrácií. Ako je známe, do slovenčiny v bývalom 
období prenikli viaceré jazykové sovietizmy, ktoré sa stali internaciona-
lizmami. Tu stačí pripomenúť všeobecne rozšírené ideologémy typu 
kolektivizácia, boľševizácia, nacionalizácia, ktoré v súčasnej ruštine vy-
tvorili produktívny slovotvorný model v podobe derivátov od známych 
antroponým: 

12. Gorbačevizacija, jeľcinizacija, putinizacija. 
A registrujeme ich aj v slovenčine: 

13. Mečiarizácia Smeru. 
V bývalom režime sa aj u nás pomerne známym stalo slovo verchuš-

ka, hoci v slovenčine jeho expresívnu podobu mohlo plniť slovo papalá-
ši. No spomínaný rusizmus sovietskej éry v slovenskom texte presnejšie 
vyjadroval kritický vzťah ku konkrétnej nomenklatúrnej vrstve komunis-
tických funkcionárov a negatívne konotácie vyvolávalo aj v ruskom jazy-
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kovom prostredí. Jeho preklad v rámci slovenského kontextu je nefunkč-
ný, ba vlastne ani nie je potrebný. Pri komentovaní rezolúcie Európskeho 
parlamentu, v ktorej bol vyjadrený návrh na odsúdenie komunizmu, sa 
píše: 

14. Nejestvuje znárodnenie bez nespravodlivosti, ani kolektivizácia 
bez násilia. Komunistické verchušky 70. a 80. rokov si mohli dovoliť 
relatívnu mäkkosť aj preto, lebo ich predchodcovia vykonali všetku mä-
siarčinu za nich. – Nesuščestvujet nacionalizacija bez nespravedlivosti, ni 
kollektivizacija bez nasilija. Kommunističeskaja verchuška 70 i 80 let 
mogla sebe pozvoliť otnositeľnuju mjagkosť i potomu, što jejo predšes-
tvenniki proveli vsju mjasorubku i za nejo. (Sme, 26. 01. 2006). 

Existuje však istá skupina jazykových sovietizmov, ktoré sa do slo-
venčiny začali prekladať už v čase ich vzniku. Ako príklad si môžeme 
zobrať známe metaforické zobrazenie politiky sovietskeho vodcu 
N. S. Chruščova (1953 – 1964) ruským slovom: 

15. ottepeľ – odmäk, 
ktoré do všeobecnej metaforickej komunikácie posunul spisovateľ 
I. Erenburg poviedkou rovnomenného názvu. Možno, že práve vďaka 
Erenburgovi sa slovo ottepeľ – odmäk stalo symbolom demokratizačných 
procesov v ZSSR, ktoré boli akousi zatiaľ ešte vzdialenou predzvesťou 
budúcej Gorbačovovej perestrojky. Sovietizmy Chruščovovej éry (1953 – 
1964) sú vhodným lingvokultúrnym zdrojom pri parodovaní súčasných 
udalosti. Keď boli nedávno odsúdené speváčky zo skupiny Pussy Riot, 
tak hneď na druhý deň sa objavil v novinách Komsomoľskaja pravda 
(18. 08. 2012) titulok, ktorý je vlastne okazionálnou parafrázou známeho 
vulgárneho výroku N. S. Chruščova, adresovaného Západu: My vam po-
kažem kuzkinu mať: 

16. Chuligankam pokazali puskinu mať – Chuligánkam ukázali 
puskinu mať. 

Našu pozornosť si zaslúži hádam posledná sovietska ideologéma pe-
restrojka. Zo začiatku sa v slovenčine používal plnohodnotný slovenský 
preklad prestavba. Ba dokonca sa objavili u nás preklady ruských peres-
troječných slovných spojení. V 80. rokoch v sovietskej televízii bola pra-
videlná relácia, ktorá propagovala perestrojku, československá televízia 
mala podobnú publicistickú reláciu: 
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16. Prožektor perestrojki – Cestou prestavby 
No postupne sa slovenský variant v našom vedomí jednoznačne 

skompromitoval najmä vďaka vtedajšiemu konzervatívnemu českoslo-
venskému štátnemu a straníckemu vedeniu. U nás sa začalo viac veriť 
rusizmu perestrojka, ktorý najviac symbolizoval zmeny, ktoré u nás na-
stali: odchod okupačných vojsk, koniec vlády komunistov, možnosť ces-
tovania do zahraničia, sloboda vierovyznania, sloboda slova. Na druhej 
strane slovo perestrojka v Rusku je vnímané dosť negatívne, približne 
tak, ako u nás slovo prestavba. Vo vedomí Rusov je to rozpad ZSSR, 
v rámci ktorého krajina stratila asi 5 mil. km štvorcových! Milióny Rusov 
sa ocitli za hranicami vlastnej krajiny, v dôsledku perestrojky nastala 
divoká privatizácia, ktorú v Rusku pomenovali: 

17. prichvatizacia – uchmatizácia 
Uvedené negatívne dôsledky perestrojki sa sémanticky skoncentro-

vali do okazionálneho ruského výrazu: 
18. katastrojka 
Takto jedno a to isté slovo má v podstate protikladný antonymický 

zmysel v ruštine a v slovenčine. Je pozoruhodné, ako slovo perestrojka sa 
používa takisto v súčasnej slovenskej tlači. V slovenskom preklade člán-
ku bývalého primátora Moskvy G. Popova sa stretávame s jeho troma 
variantmi: 

19. Perestrojka načalas v nepovtorimom mgnoveniji rossijskoj isto-
riji... vo vremja Gorbačevskoj perestrojky... opyt vremjon perestrojki. – 
K perestrojke-prestavbe došlo v jedinečnom okamihu ruských dejín... 
počas Gorbačovovej prestavby... skúsenosti z čias perestrojky (Sme, 
14. 12. 2005). 

Tak isto prešlo do medzinárodnej komunikácie druhé slovo Gorba-
čovovej epochy glasnosť, ktoré sa stále používa ako istý symbol slobody 
slova aj v iných jazykoch. Vlastne z čisto logického a precizovaného 
hľadiska v Rusku sa realizovala iba glasnosť, lebo perestrojka ako návrat 
k Leninovi sa nerealizovala, iba ako rozpad a deštrukcia sovietskeho sys-
tému, na ktorý si zvykli milióny najmä starších ľudí. V tejto súvislosti sa 
objavili ďalšie dobové etnokultúrne rusizmy, ktoré kódovali proces roz-
padu sovietskeho systému. Hádam najznámejšie sú slovné spojenia, zob-
razujúce nové sociálne rozvrstvenie ruskej spoločnosti: 
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20. Novyje russkije, staryje russkije – noví Rusi, starí Rusi (používa 
sa zriedkavo). 

Ako istá analógia so spoločenskými zmenami u nás a v Rusku sa ob-
čas používa výraz na označenie našich zbohatlíkov: 

21. Noví Slováci. 
Tú istú analógiu medzi ruštinou a slovenčinou nachádzame pri ozna-

čovaní nových geografických reálií. Rusko má nových susedov v podobe 
bývalých sovietskych zväzových republík, Slovensko má podobné posta-
venie vo vzťahu k Česku: 

22. Bližneje zarubežje – blízke zahraničie. 
 
 

Záver 
 
Vlastné dlhoročné lingvokulturologické výskumy slovenskej a rus-

kej tlače (Sipko, 2008, 2011) presvedčivo poukazujú na niektoré zákoni-
tosti v jazykovo-komunikačných procesoch. V prvom rade sa v súvislosti 
s jazykovými sovietizmami žiada podčiarknuť, že vytvorili jazykový fond 
lži, ktorý v rámci univerzálnych zákonov spôsobil istý komunikačný bu-
merang, keď sa v súčasnosti uvedené jazykové jednotky používajú ako 
prostriedky paródie a satiry vo vzťahu k bývalému režimu, ale aj pri hod-
notení negatívnych javov súčasnosti. Práve ich nová komunikačná pozí-
cia spôsobila, že sa tieto jednotky postupne dostávajú na perifériu komu-
nikácie. V tomto zmysle sa uvedené jazykové sovietizmy stali v ruštine aj 
v slovenčine dôležitým jazykovým archívom doby, stávajú sa historiz-
mami, čím postupne vypadávajú z aktívneho fondu našich jazykov. 
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Summary 
Comparing Sovietisms in Russian and Slovak 

 
Twenty years in history can be considered as a time of generation changing. 

Right now, twenty years after dramatic and crucial changes of life in Slovakia, 
Russia and the rest of the former Communist Bloc, we witness a unique 
communication phenomenon – usage of the specific category of expressions, so 
called „sovietisms“. A Sovietism is defined here as a lexeme which was 
previously used as the basic expression of the communist ideology and 
propaganda at all levels of social, political, business and cultural life The 
universal laws of communication had an effect upon sovietisms as well – today 
they are used in a humorous, satirical and ironic way in the literature of post-
soviet era and in its translation into Slovak. 
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Odborná komunikácia cez prizmu translatológie 
 

Jarmila Opalková 
 
 
DEJINY ĽUDSTVA AKO CELOK SÚ ODRAZOM VYUŽITIA MOŽNOSTÍ 

a kvality sprostredkovania a recepcie informačných impulzov, výsledkom 
komunikácie spoločenských vrstiev na úrovni organizačných mikroštruk-
túr, resp. predstaviteľov rôzne kreovaných širšie chápaných kultúrnych 
jednotiek na úrovni makroštruktúr. Translatológia ako veda o dejinách, 
kritike, princípoch, postupoch, resp. metodike či didaktike sprostredko-
vania interkultúrnej komunikácie pokrýva priestor, v ktorom sa prelínajú 
spoločné a špecifické charakteristiky dvoch zásadných foriem vonkajšej 
realizácie prenosu informácií z východiskového do vyčleneného cieľové-
ho prostredia, a to tlmočenia a prekladu. Ich spoločným menovateľom sú 
jazykové prostriedky, ktorých komplexnou úlohou je transfer informácie, 
resp. sprostredkovanie komunikácie. V tejto dimenzii sa však v rámci 
uvedených foriem translácie ešte predmetne, resp. v pragmatickom zmys-
le vyčleňujú na jednej strane tlmočenie, na druhej strane preklad, ale pre-
klad odborných komunikátov, ako opozícia k umeleckému prekladu. 

Ak na prvom mieste uvádzame tlmočenie, chceme tým poukázať na 
to, že prvým možným spôsobom sprostredkovania interkultúrnych kon-
taktov bola ústna forma translácie, ktorá sa v praktickom živote aj súčas-
ných svetových spoločenstiev aplikuje ako najdynamickejší, najefektív-
nejší a najrýchlejší vis à vis spôsob odovzdania, resp. recepcie informá-
cie. Aj keď nemožno tvrdiť, že tlmočenie je výsostnou záležitosťou od-
borne orientovanej komunikácie, predsa len ako také vystupuje domi-
nantne. Tu teda nachádzame spoločný priesečník medzi odborným pí-
somným prekladom a ústnym prekladom, odborne terminologicky správ-
nejšie označovaným tlmočením. 

Príspevok predstavuje krátky exkurz a náčrt uvedenej problematiky 
z diachrónneho a synchrónneho, súčasného pohľadu, s presahom do rovi-
ny vyššie koncipovanej prípravy takto špecifikovaných odborných kádrov 
– tlmočníkov a prekladateľov so zameraním na odbornú komunikáciu. 
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Príprava tlmočníkov má svoju vlastnú historickú dimenziu, ktorú 
slovenská odborná literatúra mapuje najmä prostredníctvom vysokoškol-
ských učebníc, resp. skrípt. Takouto odrazovou didaktickou publikáciou 
je Kenížov Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia (1981), v ktorom 
nachádzame nadväzne na prácu G. V. Černova (1978) s odkazom na kni-
hu Van Hoofa Teória a prax tlmočenia (1962) pomerne stručný, ale uce-
lený pohľad na dejiny tlmočenia v celosvetovom kontexte. Od uvedených 
prác sa odvíjajú aj ďalšie samostatné učebné, resp. menšie zborníkové 
publikačné jednotky, ktoré sa venujú teórii a didaktike tlmočenia. Na-
priek vzostupnej tendencii, prác z oblasti teórie a praxe tlmočenia je má-
lo. Chýbajú najmä práce didaktického zamerania, ktoré by priamo reflek-
tovali jazykové kontakty s vstupom práve slovenskej mutácie. Pre súčas-
nú situáciu v danej oblasti je príznačná ako „z núdze cnosť“ práca s pô-
vodnou teoretickou literatúrou, ktorú dopĺňa osobná iniciatíva učiteľov 
cudzích jazykov tlmočnícko-prekladateľských odborov, zväčša ad hoc 
pripravujúcich cvičné texty na hodiny rovnako konzekutívneho, ako aj 
simultánneho tlmočenia. Tento status sledujeme na všetkých slovenských 
školách, ktoré ponúkajú predmetné študijné odbory. Výnimočne sa obja-
vujú cvičebnice na konzekutívne tlmočenie, aj to v rozsahu problematiky 
vymedzenej len na niektorý  zo semestrov. Cvičebnice so zameraním na 
simultánne tlmočenie chýbajú celkom. Možnosť prechodu z jedného aka-
demického prostredia do druhého zo strany študentov je spätá s rizikom, 
že študent nezíska potrebný počet kreditov, resp. neabsolvuje predpísané 
disciplíny, a to najmä povinné, pretože obsahy študijných predmetov už 
nie sú kompatibilné v zmysle, ako to bolo v minulosti, pred rokom 1989, 
kedy ministerstvo školstva vydávalo spoločné sylaby. Diverzita zamera-
nia prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia je na jednej strane pozitívom 
vzhľadom na väčšiu perspektívu uplatnenia absolventov v praxi, na dru-
hej strane však vedie k tomu, že každá fakulta musí pripraviť vlastné 
učebné materiály, čo v skutočnosti vedie k práci začínajúcej takmer na 
nulovej línii. 

Rovnaká situácia je aj v oblasti výučby odborného prekladu. Už sa-
motné vymedzenie problematiky je problémom. V spoločenstvách, ako je 
Slovensko, nie je z pragmatických dôvodov účelné zameriavať sa na ná-
cvik prekladu výsostne a špecificky odborne zameraných komunikátov, 



Jarmila Opalková 
 
 

23 

napríklad len na preklad technickej literatúry, pretože takíto absolventi 
sotva nájdu hoci aj jednotlivo uplatnenie. Podobný model vo svete má 
svoje zastúpenie v Belgicku, vo Francúzsku, resp. aplikujú ho vybrané 
školy na iných kontinentoch, kde takáto prax má svoje opodstatnenie 
i tradíciu. 

Ak sa pozrieme do minulosti, pred novembrom 1989 sa tlmočníckej 
činnosti venovali jednak profesionálni tlmočníci, a jednak tlmočníci me-
novaní  ad hoc,  ktorí pokrývali potreby zahraničných stykov rezortov 
politických, spoločenských a vedeckých organizácií, zahraničného ob-
chodu a turistického ruchu. Podľa dostupných materiálov tohto obdobia, 
napríklad Organizácie Videopress riadenej Generálnym sekretariátom 
MON simultánne a konzekutívne tlmočenie zaisťovalo okolo 250 medzi-
národných konferencií ročne. Prekladateľské oddelenia spracovali ročne 
viac ako 100 tisíc strán vedeckých, politických, technických náročných 
publicistických textov v 22 jazykoch. MON zamestnávala asi 2500 tl-
močníkov a prekladateľov. Pražská a bratislavská informačná služba vy-
užívali služby tiež asi 2500 tlmočníkov a sprievodcov, medzi nimi hlavné 
a jediné československé cestovné kancelárie Čedok a CKM. 

V 80-tych rokoch minulého storočia sa prejavila potreba venovať 
väčšiu pozornosť výchove mediátorov aj v našom školskom systéme 
prostredníctvom špecializovaného štúdia na vysokých školách s zamera-
ním. Existovali dve základné centrá, a to pražské a bratislavské, ktoré 
vzniklo neskôr, najprv ako slovenská pobočka Ústavu 17. listopadu, dnes 
Ústav translatológie Filozofickej fakulty univerzity Karlovej v Prahe 
v Českej republike. 

V 70-tych rokoch sa začína aktivizovať príprava tlmočníkov a pre-
kladateľov aj na Slovensku, pričom prví profesionálne pripravení odbor-
níci sú absolventmi pražského ÚSL (A. Keníž, M. Jankovičová).V roku 
1973 Pedagogická fakulta v Nitre otvára postgraduálny kurz pre prekla-
dateľov, ktorý sa končil záverečným sústredením poslucháčov s obhajo-
bou diplomovej práce. Kurz bol určený začínajúcim neevidovaným pre-
kladateľom a mal veľký význam pre vstup mladšej generácie do aktívnej 
prekladateľskej tvorby (Překlad v Československu, 1982, s. 37). 

Priestor pre spoluprácu československých prekladateľov s partner-
skými organizáciami v zahraničí bol zabezpečený členstvom Sdružení 
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českých překladatelů a Ústredia slovenských prekladateľov v Medziná-
rodnej prekladateľskej federácii FIT. V roku 1981 bol do rady FIT zvole-
ný zástupca aj z radov československých prekladateľov. V tomto období 
uvedené inštitúcie vytvorili Koordinačnú komisiu československých pre-
kladateľov ako orgán pre spoločné otázky Organizácie zabezpečenia 
a medzinárodnej reprezentácie československých prekladateľov. Teore-
tickú a aplikovanú rovinu prekladu reflektovali časopisy Slavica Slovaca, 
Romboid, Revue svetovej literatúry, ale aj niektoré týždenníky (Nové 
slovo), sporadicky i denníky. 

V súčasnosti sa situácia v oblasti prípravy profesionálnej činnosti 
tlmočníkov a prekladateľov diametrálne odlišuje, a to nielen koncepčne, 
ale aj vzhľadom na zmenu spoločenskej, sociokultúrnej, politickej a eko-
nomickej situácie. Práve posun v sfére statusu výrobných prostriedkov 
spôsobil, že v súčasnosti už nie je možné exaktne stanoviť početnosť 
prekladateľov a tlmočníkov. Situáciu koriguje konkrétny aktuálny stav 
dopytu a ponuky, teda trh, čo sa nevyhnutne odráža aj na kvalite posky-
tovaných služieb. Oproti minulosti sa spoločnosť viac orientuje na potre-
by odbornej komunikácie, a to tak v oblasti tlmočenia, ako aj prekladu. 
Zmena štruktúry spoločenského dopytu viedla, napríklad, aj k zmene 
statusu súdneho tlmočníka, cez prizmu práce ktorého bolo a je možné 
reflektovať rozsah, smer a potreby odbornej komunikácie. Ak sme uvied-
li, že v súčasnosti nie je možné numericky vyjadriť rozsah priestoru, kto-
rý by vytvoril predstavu o tom, koľko prekladateľov a tlmočníkov sa 
zúčastňuje na intermediácii, vo vzťahu k súdnym tlmočníkom táto mož-
nosť stále existuje. K roku 2004 daná komunita v Slovenskej republike 
predstavovala okolo 900 evidovaných členov, ktorí boli menovaní kraj-
skými súdmi, resp. ministrom spravodlivosti. 

V oblasti translatológie badáme dva základné trendy z ktorých jeden 
sa vyznačuje tým, že hľadá modely a jednotný dorozumievací prostriedok 
umožňujúci rýchlu a efektívnu odbornú komunikáciu v písomnej i ústnej 
forme. Druhý trend sa usiluje o vedome používanie národného jazyka ako 
tendencia posilniť príslušnosť k určitému národu. 

Elektronické médiá pretvárajú novovzniknuté odborné texty, doku-
menty, manuály, správy, nariadenia a modifikujú tradičný model odbor-
ného textu i odborného štýlu. Odborná komunikácia sa stáva nekonvenč-
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nou, subjektívnou, často s vyhraneným autorským štýlom, čo spôsobuje 
problém pri sprostredkovaní informácií v cieľovom jazyku. Translatoló-
gia lavíruje medzi tendenciou kopírovať netradičné ponúkané schémy, 
alebo hľadať vlastnú terminológiu. 

Tento aspekt sa na Slovensku odrazil aj v nevyhnutnosti aktivizovať 
prácu terminologických komisií. Obrovská vlna nových pojmov, expan-
zia cudzích prvkov vedie k tomu, že jazyk hľadá hranice, v ktorých 
umiestňuje novovzniknuté, resp. koriguje jeho použitie. Na garancii exak-
tnosti stability a uzavretosti takýchto štruktúr sa podieľajú najmä národné 
terminologické komisie, ktoré majú zväčša rezortný charakter. Na Slo-
vensku je to Terminologická komisia pri Ministerstve školstva, Termino-
logická komisia pri Ministerstve vnútra, Terminologická komisia pri Mi-
nisterstve životného prostredia, Terminologická komisia pri Slovenskom 
ústave technickej normalizácie a Názvoslovná komisia pri Úrade geodé-
zie, kartografie a katastra SR. 

Internetové dokumenty sa vymykajú tradičnému chápaniu textových 
modelov a ich jazykový štýl je často zmesou odborného, všeobecného 
a slangového štýlu. Okrem cudzích výpožičiek lexém a priamych metód 
translácie sa preberajú aj znaky syntaktickej štruktúry viet, napr. modali-
ta, kompresie, cudzie jazykové šablóny a terminológia. Podobná situácia 
sa vyskytuje predovšetkým tam, kde texty prekladajú nielen profesionálni 
prekladatelia, ale aj síce odborníci daného odboru, ale bez znalostí cu-
dzieho odborného jazyka, a tiež bez znalostí translatologických postupov. 

Ak uvažujeme o výchove profesionálnych prekladateľov, je nevy-
hnutné mať na mysli potreby spoločnosti. Začať môžeme napríklad aj 
v rovine spoločenskej a právnej komunikácie, ktorá sa dnes dostáva vý-
razne do popredia, a to tak na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Táto 
oblasť zahŕňa odbornú komunikáciu širšieho záberu a právny diskurz sa 
stáva čoraz viac analyzovanou a skúmanou oblasťou. Právny jazyk je 
predmetom pozornosti nielen lingvistov, ale aj translatológov, ktorí sa 
pokúšajú vymedziť isté štandardy, schémy, resp. i pravidlá a normy trans-
lácie. V rámci vysokoškolského štúdia sa súdne prekladateľstvo stáva 
cielenou didaktickou dimenziou, avšak až v ostatnom desaťročí nášho 
storočia. Tento záujem podporilo aj úsilie Ministerstva spravodlivosti SR, 
ktoré Národnou radou SR schválilo zákon o znalcoch, tlmočníkoch 
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a prekladateľoch. Ustanovenia tohto Zákona definujú postavenie  tzv. 
súdneho tlmočníka a súdneho prekladateľa (od r. 2004 s rozlíšením ústnej 
a písomnej formy) v rámci komunikácie so štátnymi orgánmi a právnic-
kými a fyzickými osobami. Vzhľadom na náročnosť splnenia vymedze-
ných požiadaviek Ministerstvo spravodlivosti SR svojím zákonom umož-
nilo edukačným inštitúciám na akademickej pôde zriadiť tlmočnícke ús-
tavy, ktorých úlohou je plniť funkciu rezortného a metodického centra 
pre potreby ministerstva spravodlivosti a kontinuálne aj ministerstva 
vnútra a iných štátnych inštitúcií. 

V roku 2010 Tlmočnícky ústav FF UK v Bratislave organizoval ve-
deckú konferenciu pod názvom Teória a prax súdneho prekladu 
a tlmočenia. Účastníci konferencie sa vyjadrili k viacerým teoretickým 
aspektom prekladu právnych textov, ale tiež k problematike konzekutív-
neho tlmočenia. Konferencia mala aj zahraničných účastníkov. Slovenskí 
prekladatelia a tlmočníci z praxe sa mohli oboznámiť so skúsenosťami 
z prekladu talianskych právnych textov, bola predstavená súčasná situácia 
súdneho prekladu v Českej republike a Holandsku, ale tiež v Spolkovej 
republike Nemecko, pričom zasiahnuté boli aj aspekty týkajúce sa pre-
kladu súdnych komunikátov z ruského a anglického prostredia. 

Hoci publikačná činnosť nie je explicitne vymedzená v rámci čin-
nosti tlmočníckych ústavov, vo svojom štatúte túto oblasť aktivity jednot-
livé tlmočnícke ústavy tak v Bratislave, Nitre, Košiciach ako aj v Prešove 
postulujú. Ambíciou konferencie bolo podchytiť situáciu, reflektovať 
špecifické problémy v oblasti tzv. súdneho prekladu a tlmočenia po šies-
tich rokoch uplatnenia nového zákona (č. 382/2004 Z. z.) a poskytnúť 
priestor na komunikáciu o vyčlenenej problematike. Autori príspevkov, 
ako skúsení odborníci z praxe, vytýčili zásadné tézy ďalšieho výskumné-
ho potenciálu. K uvedenému možno doplniť, že aj ďalšie vedecké konfe-
rencie, ktoré sa v uplynulom desaťročí na Slovensku konali, sporadicky 
prezentovali túto problematiku prostredníctvom jednotlivých vystúpení, 
najčastejšie však vo vzťahu k anglickej mutácii. Odborná komunikácia so 
štatútom tzv. súdneho, resp. právneho diskurzu je však rozsiahla oblasť, 
v ktorej sa na danej ploche prelína terminológia z oblasti nielen práva, ale 
aj administratívy, ekonomiky, rôznych spoločenských inštitúcií, a tiež 
súkromnej agendy. Do odbornej komunikácie patrí rozprava o osobnej 
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identifikácii človeka ako občana, a teda prekladu podliehajú doklady 
o občianskych stavoch – rodný, sobášny, úmrtný list, doklady o získanom 
vzdelaní – vysvedčenia, osvedčenia, certifikáty, diplomy, dekréty, komu-
nikácia občana s poisťovňou – potvrdenie o zdravotnom poistení 
v zahraničí, doklady potrebné pre komunikáciu so sociálnou poisťovňou, 
ale tiež havarijné poistky a podobne. 

Ak hovoríme o odborných problémoch prekladu, v tomto priestore 
vo vzťahu k rôznym jazykom vyvstávajú isté typické stereotypné aspek-
ty, s ktorými prekladateľ prichádza do styku. Súdne preklady však spora-
dicky realizujú aj nesúdni prekladatelia, ktorí často prehliadajú isté zá-
väzné normy a inštrukcie. Napríklad pri preklade komunikátov, v ktorých 
sa vyskytujú antroponymické segmenty, je nevyhnutné uplatňovať postu-
láty Pravidiel slovenského pravopisu o prepise cudzích mien a priezvisk. 
Týka sa to nielen jazykov s inou ako latinskou grafickou sústavou, preto-
že v súčasnosti chýba jednotný medzinárodný systém transkripcie, resp. 
transliterácie. Aj problém prechyľovania ženských priezvisk nie je pre-
kladateľmi dostatočne reflektovaný, hoci Slovensko v nadväznosti na 
Ústavu SR vytýčilo povinnosť dokladovať úradné písomnosti v štátnom 
jazyku. Z toho vyplýva, že na Slovensku sa texty prepisujú písmenami 
slovenskej abecedy, ktoré v niektorých prípadoch kolidujú s grafickou 
sústavou, napríklad bežne uplatňovaného anglického jazyka. 

V súlade s požiadavkou Ministerstva spravodlivosti SR Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity v roku 2011 v súčinnosti s Tlmočníckym 
ústavom FF spustila pilotný projekt postgraduálneho špecializovaného 
štúdia v rámci celoživotného štúdia, ktorý má ambíciu pomôcť uchádza-
čom o súdne tlmočníctvo a prekladateľstvo pripraviť sa na odbornú skúš-
ku z vybraného jazyka. Úspešne bol zavŕšený jeden ročník takéhoto od-
borného štúdia v anglickom a slovenskom jazyku. Frekventantom bol 
poskytnutý program s cyklom prednášok z oblasti práva, teórie prekladu 
a tlmočenia, ktorý dopĺňali semináre praktického nácviku prekladu od-
borne zameraných textov. Prednášky reflektovali trestné právo, obchodné 
právo, rodinné a iné občianske právo, právo slovenské, ale tiež vybrané 
aspekty medzinárodného práva, ktoré zabezpečovali právnici z praxe. 
Praktický nácvik frekventanti realizovali na komunikátoch z príslušných 
druhov práva, ktoré doplnil blok textov z oblasti dopravy, bankovníctva, 
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poisťovníctva a medicíny. Zo všeobecných disciplín bola do programu 
zaradená aj latinčina, ako sprostredkujúci jazyk práva a medicíny. Študij-
ný program zabezpečovali predovšetkým učitelia anglického jazyka, ktorí 
sú zároveň súdnymi prekladateľmi. Zo získaných skúseností je možné 
čerpať aj pre potreby denného tlmočnícko-prekladateľského štúdia, a to 
vo všetkých aspektoch – terminologickom, gramatickom, štylistickom, 
ale aj výsostne translatologickom. Najväčší prínos z translatologického 
hľadiska má didaktický rozmer, ktorý by bolo aktuálne prezentovať 
v podobe istej reflexie prostredníctvom vedeckých príspevkov, resp. 
i publikácií. 

Záverom chceme vyjadriť presvedčenie, že výskum v oblasti transla-
tológie, ktorý sa opiera o reálnu prax prispeje k zvýšeniu kvality  prekla-
dateľských a tlmočníckych výstupov. 
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Summary 
Professional Communication as Seen Through the Prism of Translation Studies 

 
The paper analyses the problem of discourse as a communicative-cognitive 

entity from the viewpoint of the developmental tendencies within linguistic 
research since the mid-20th century. It underlines principles of semantic-
cognitive modelling of international legal communicative act within the 
framework of a larger intercultural context and on the background of text 
predispositions. It includes the level of cross-language mediation as a space 
where a confrontation of the deployment of concepts through individual and 
social, collective consciousness takes place. It points at linguistic, psychomental 
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models and procedures of analysis of discourse in correlation with the 
possibilities of translatological trnsfer with regard to ontological, axiological and 
deontic aspects of society and specificities of particular cultural environment. 
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What Do We Teach When We Teach Translation? 
 

Paola Faini 
 
 
QUITE A NUMBER OF YEARS HAVE PASSED SINCE THE 1970S, WHEN 

Translation Studies started to emerge as a discipline in its own right. At 
the time, research in the field focused predominantly on the dichotomy 
between equivalence and untranslatability. With regard to the practical 
aspects, translation was mostly used in L2 teaching as a tool of 
assessment, to ascertain the learner’s command of English grammar and 
lexis. The “untheoretical” approach which dominated academic education 
and training in the field of translation was the result of a rather restricted 
view of what translation actually is and implies. A much broader 
perspective developed in later years, when Translation Studies became 
firmly established as a discipline, and the theoretical issues acquired 
relevance, reverberating on the didactics of translation and contributing, 
together with the practical aspects, to the acquisition of skills. 

Yet still today, theory and practice seem to enjoy a different status. 
Translation theory seems to rely on a certain aura of unquestionable 
reputation that goes with being a theoretical, almost philosophical 
subject.1 As a way of looking at the world, theories become an intrinsic 
part of what we know, offering us new ways of thinking and encouraging 
interdisciplinary approaches. It is through theories that we look at various 
contexts and realize that there can be different standpoints, thus learning 
to question conventional views. As far as practice is concerned, however, 
it is often confined to the translation workshop, where, at best, the applied 
analysis and description of texts and their translations are turned to as 
instances of key issues and problem-solving procedures. These are useful 
approaches, of course, but more often than not, translations are analyzed 
and compared from a merely pragmatic and linguistic perspective; 

                                                           

1 One such example is the deconstructionist theory and its suggestion that a more philosophical 
stance should be taken when translating (Gentzler, 1993, p. 145). 
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special, if not sole, attention is given to lexical components, and 
discussions take place concerning nuances of meaning, sometimes in the 
light of personal interpretations. What is actually behind the language 
seems to be of minor relevance, thus contributing to the divide between 
the theoretical and the pragmatic aspects of Translation Studies. 

This divide may perhaps explain why research has long been kept 
separate from the acts of translating and translation teaching. Although 
ultimately complementary, theory and practice are, in reality, difficult to 
coordinate. However, if we simply accept the dichotomy and take these 
two aspects as opposite poles of the same issue, we may risk planning 
teaching modules (theoretical and applied modules) which are 
consecutive but not necessarily coordinated. A more global approach 
would be helpful in order to detect and pragmatically exploit those 
theoretical elements and concepts which may, in turn, contribute to 
improving and refining the students’ awareness and competence in the 
field of translation, so that both the specifically linguistic field and the 
variety of sometimes conflicting theoretical approaches are broached.2 

If the general aim of any pedagogical action is to offer the basic tools, 
that is to say the practical and conceptual skills to handle any given 
situation, then translation-training courses should encourage trainees not 
only to be aware of their technical competence but also of their prospective 
role and position in terms of the contextual world and language culture 
inherent in a text. It is clear that in written translation, acquiring 
competence requires a trainee to improve their skills, such that they are 
able to analyze and compare the various aspects of the L1 and L2 
effectively in order to find an accurate and balanced relationship between 
source text and target text. But, as far as the students’ vocational training is 
concerned, competence should of necessity also include professional ways 
of thinking and acting depending on circumstances and text types. Crossing 
the line set by linguistic and cultural diversities requires significant 
familiarity with both Language Cultures as well as confidence in one’s 
skills. Nonetheless, this same confidence may sometimes misleadingly 

                                                           

2 I am also referring to the education versus training debate in translation pedagogy. On the topic, see, 
among others, Malmkjær ed., 2004; Dollerup ‒ Appel eds., 1996; Schäffner ‒ Adab eds., 2000. 
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induce highly subjective or even superficial attitudes which need to be 
reconsidered and adjusted but which could be avoided by the correct 
procedural approach being taught in translation courses. 

Building up forms of awareness and framing behaviours implies, as 
a first step, putting into effect the shift from a self-centred perspective – 
focused on a subjective approach, quite common among students – to a 
mediator’s perspective, based on the conscious objective exploitation of 
tools and strategies which can contribute to creating connections between 
the original contextual and textual world and the prospective user. Being 
professional is therefore what the translation student should learn. In turn, 
learning to be professional also means realizing the limits and conditions 
of manipulation in its various forms. Unless this awareness is acquired, 
the trainee may develop the bad practice of justifying any kind of 
manipulation of the source text. In the name of a communicative 
approach, the source text can be manipulated up to the point of being 
fully appropriated by the target language culture. As a matter of fact, 
manipulation is quite frequent – to the satisfaction of publishers and 
readers. Failing any comparison with the original, what the final user 
receives is a strategically communicative new text, which ‘privileges’ 
fluency and tends not to tolerate interference.3 However, the issue we are 
discussing here is the training of translators, therefore not the final 
product but rather the process of producing the final product. This brings 
us back to the necessity of accurately framing the trainee’s professional 
attitude regarding both the source text, at the macro level, as the relevant 
unit for translating and not as a compound of individual words or single 
sentences, and its textual features as the expression of the underlying 
strategies of language use. 

Despite my insistence on the relevance of the source text, it is not 
my intention to state that I am definitively source-text-oriented. Some 
forms of manipulation may be necessary or advisable depending on the 
text type. In fact, a different approach is required when translating 
advertising or instruction manuals to the one employed for a novel or 

                                                           

3 The reference is to G. Toury’s laws of “interference” (1995, p. 275) and “growing standardisation” 
(1995, p. 267), but also to fluency as “non-tolerance of interference” (Pym 1996, p. 171). 
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a critical essay. I do insist, however, that any intervention should be the 
result of a deliberate and conscious positioning on the part of a translator 
who knows what is needed and does it, or who is answering some 
specific requests resulting either from some kind of constraint or from the 
publisher’s editorial policies. It is a competent awareness that is needed, 
not an instinctive or even simplifying approach. 

The source text is neither a pre-text, nor a “model” for the 
production of a new text in the target language culture. The source text is 
the text. Should it be inaccurate or even poor, then it would be the 
translator’s decision whether to accept the responsibility for changing the 
original wording. Nevertheless, in the majority of cases, the source text is 
an expression of the accuracy and originality of its producer, so it is fair 
to give it the standing it deserves, avoiding the appropriation of what, by 
right, belongs to the only person responsible for shaping the text as an 
original product, that is, its producer. Mediation is not approximation, 
and forming the habit of only reproducing both the deeper, and 
superficial, meanings of a given text approximately is altogether different 
from developing translation competence. Translation competence 
requires a set of skills which obviously include a good level of 
competence in the foreign language and full mastery in the mother 
tongue. The role of the mother tongue should not be underestimated, 
although in recent years its importance has, at times, been rather 
overlooked, so much so that it may have caused false perceptions of the 
language in use and seriously impaired target text production. 

My considerations seem to suggest the intention to question the 
hypothesis of the translator as a re-creator. I do not wish to enter into this 
debate, but I cannot avoid noticing that though tempting, this idea is of 
little or no help in translation teaching. For the painstakingly careful 
trainee to become a scrupulous and professional translator, he or she 
needs first to be aware of the intentionality and originality of any speech 
act. In addition to this they need to avoid focusing on the isolated word 
and its meaning, and instead concentrate on the functionality of language 
in order to produce a target text which, within the new context, mirrors 
both the overall and specific meaning and, as far as possible, the stylistic 
intentions of the source text. 
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Although it may seem arbitrary to state rules for the correct 
production of translations, one can promote the acquisition of correct 
attitudes and routines through which the act of translating links the target 
text and the source text in the intent to create a balance between the form 
and spirit of the source text and the expectations of the final users. The 
translational relation that is thus established clearly cannot be reduced 
solely to the analysis of the source text: this relation exists because there 
are two extremes – the source text and the target text – and both are to be 
taken as points of reference. 

With regard more specifically to translation competence, according to 
some theoretical models, its development involves the improvement of 
both individual and translation-specific skills such as employing strategies, 
activating translation routines, and suitably exploiting tools. Since these 
skills are not automatically linked to the bilingual competence, they have to 
be developed in order to stimulate the decision-making process. 

Employing translation strategies first of all calls for the awareness 
that a problem exists: the translation student should not simply guess, but 
rather should be able to identify the critical issues in the translation process. 
Of course, I am not referring to the individual problems connected to the 
student’s personal level of competence in the foreign language. Instead, 
I mean the issues which are recognised as critical by those – or the majority 
of those – who are affected by that problem. Dealing with the features 
typical of a given language or of a given domain, such as structures, 
metaphors, and clichés; or even basic aspects of variation, for instance 
tenor or level of formality, are examples of such issues. Developing the 
correct attitude helps the translation student to realize that particular 
linguistic formulations may convey special or specific perspectives. It is 
essential for the student to be aware that the source language and the 
target language are characterized by different structures or expressions 
which mirror different visions of the world, for instance by the use of 
nominal rather than verbal structures. In achieving this awareness, they 
will more easily understand that respecting the source text does not 
necessarily mean sticking to the original structure but rather rewording 
the text according to the orientation that is more natural in the target 
language. Thus, what might be considered a language issue is actually a 
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more general and theoretically oriented issue, since it takes into account 
the aspect of authenticity which can be achieved by the use of objectively 
dominant patterns rather than by making lexical or grammatical choices. 
As further steps in the decision-making process, translation alternatives 
would be generated and evaluated, and choices made. Finally, textual 
formulation would be carefully examined to make sure that no parts of 
the source text requiring translation had been skipped. 

The guidelines I am hinting at above may be considered practical 
reminders to prevent some crucial shortcomings in the students’ 
behaviour, such as not seeing problems, or, reducing a problem to just a 
matter of words; showing excessive self-confidence and making only 
sporadic or superficial use of the dictionary; leaving the decision-making 
process unfinished and keeping translation alternatives in the final 
version; or even, breaking the integrity of the text by cutting out difficult 
parts. These habits should be discouraged by teaching students to respect 
the original text. 

There are, of course, various degrees of problem awareness and 
problem solving. As far as these skills are concerned, competence and 
systematic experience play a relevant role: unlike experienced translators, 
trainees are not expected to detect and solve all the problems which arise. 
They can nonetheless be trained in the application of the correct 
procedures, which also include relying on objective criteria rather than 
subjective intuition, and applying the correct problem-solving strategies 
once they are told, as they should be told, what basic criteria the target 
text should fulfil. As research in problem-solving strategies has shown, 
vagueness on this specific point may result in inefficient solution 
procedures. Translating a domain-specific text, for instance, implies 
being familiar not only with the terminology and the organization of 
thought in the specific domain, but also with what G. Kennedy (1991, p. 
335) calls the “ways of putting things” of the specialist. If trainees are not 
taught to respect modality, terminology, or even the formal layout when 
translating a domain text, their solutions may show serious shortcomings. 
Albeit a different text type, the approach to a literary text requires the 
same attention to the overall and specific formal structure. Just to give 
one example, Virginia Woolf’s use of free indirect speech is of 
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significant relevance in her narrative style, which implies that a translator 
should not indulge in making explicit what was meant to be implicit. Yet, 
this happens when free indirect speech is changed into direct speech in 
the translated text. Any intentional stylistic use in any type of text should 
therefore be carefully evaluated and – as far as possible – reproduced in 
the target text. This may sound quite obvious to a well-trained student, 
but it appears at times to be forgotten, even by some professional 
translators who perhaps are sometimes too focused on their own personal, 
individualistic reception of the text, or on creating a fluent and 
communicative translation as the end product. 

Activating translation routines may help to develop rational and 
analytical thinking, and the understanding that the formal stylistic 
manifestations of texts are functional elements in arranging and 
interpreting meaning. Course planning should therefore schedule the 
study of strategies and procedures in the introductory module, and 
provide for regular reinforcement in the following modules, thus raising 
awareness and helping to concentrate on language use rather than solely 
on linguistic systems. 

These basic theoretical concepts are, to all intents and purposes, the 
tools that can and should be used in textual analysis and translation. They 
are what A. Chesterman (2000, p. 80) defines as conceptual tools (i.e. 
strategies and basic concepts), which include both the theoretical 
perspective, with its functional, pragmatic and cognitive views on 
translation, and, as far as language is concerned,  linguistic and textual 
features, as well as the translation procedures which should be the 
pragmatic and consequential implementation of theories. 

If appropriate educational planning succeeds in motivating the 
trainee to look at the act of translating as a dynamic process, which is in 
itself a form of research, then the unhelpful dichotomy between theory 
and practice would be reassessed in favour of a form of rational inquiry 
and of greater awareness in the carrying out of good practices. 

Before putting the word ‘end’ to my reflections, I would like to 
quote some remarks of Milan Kundera when he discovered how his texts 
had been manipulated by many of his translators. When his novel The 
Joke was translated into all the Western languages, this is how he felt 
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about the elimination of alleged “irrelevancies”4: “In France, the 
translator rewrote the novel by ornamenting my style. In England, the 
publisher cut out all the reflective passages, eliminated the musicological 
chapters, changed the order of the parts, recomposed the novel. Another 
country: I meet my translator, a man who knows not a word of Czech. 
‘Then how did you translate it?’ ‘With my heart.’ And he pulls a photo of 
me from his wallet.”5 Though limited to the literary domain, it seems the 
apposite conclusion to ponder on the tendency to produce translations 
which almost exclusively privilege fluency regardless of the form of 
discourse of the original text.6 
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Summary 
What Do We Teach when We Teach Translation? 

 
In recent years, the role of translation teaching has acquired a new 

relevance and visibility at university level. However, both under and post-
graduate courses seem to find an uncertain balance between theory and practice, 
sometimes bordering on philosophy, other times on translation activities. 
Significant theoretical issues undoubtedly give a framework to the didactics of 
translation by setting the appropriate socio-cultural background and by defining 
prospective approaches. Nonetheless, theories per se seem to be of limited help 
in sorting out the knotty problems posed by the text and by its transfer across 
linguistic and cultural boundaries. If textual transfer is to be seen as an act of 
making explicit different linguistic and cultural attitudes, then course planning, 
far from differentiating the phase 1 theoretical introduction from the phase 2 
workshop, should consider developing a “practical” theory of translation which 
aims at merging relevant domains such as contrastive text analysis, 
terminological issues, linguistic attitudes, and rhetorical conventions, with the 
aim of identifying effective translation processes. 
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Globalizačné tendencie v odbornom preklade – 
internacionalizácia terminológie 

 
Jana Rakšányiová – Markéta Štefková 

 
 

1 Globalizačné tendencie – globalizácia v preklade 
 
MNOHORAKO PERTRAKTOVANÝ POJEM GLOBALIZÁCIA JE DNES 

VŠAdeprítomný proces, ktorý zjednocuje štáty a národy najmä v oblasti 
ekonomiky, komunikácie, avšak tieto civilizačné trendy sa prejavujú 
rovnako v kultúre, politike, ekológii, technológiách, zdravotníctve či 
turizme. Cezhraničný pohyb finančných, materiálových a informačných 
tokov vytvára sieť procesov, ktoré vnímame viac-menej ako hospodárske 
dôsledky, spotrebiteľské správanie, sociálne vzorce, jednoducho všadep-
rítomné matrice. Ekonómom a sociológom prenechajme otázky intenzív-
neho celosvetového spájania a unifikačných tendencií v našej takzvanej 
globálnej dedine a z pozície translatológie sa pozrime na javy, ktoré sa 
prejavujú v preklade. 

Globalizácia má horlivých prívržencov i zanietených odporcov, 
možno aj podľa miery zisku z nej alebo, naopak, kritického uvažovania 
o nej. Hodnotení vo forme výseku z celého komplexu pohľadov by sme 
mohli uviesť veľa; jedno trochu raritné tvrdí, že z globalizácie veľmi 
profitujú práve prekladatelia. Celosvetová intenzívna výmena informácií 
a rečových artefaktov v rôznych jazykoch nie je síce možná bez prispenia 
nás prekladateľov, v otázke profitu by sme sa však na základe praktic-
kých skúseností zdržali nadmerného optimizmu. Potrebu verbálneho do-
rozumenia jednak saturujeme, jednak sa nepochybne stávame príjemca-
mi, používateľmi aj spolutvorcami efektívnych výrazových prostriedkov. 

Vo všeobecnejších úvahách o globalizácii v preklade chceme pouká-
zať na dva dominantné javy, ktorými sú: 
 jestvovanie textových matríc, čím rozumieme medzinárodne platné 

paralelné inštitucionalizované texty (najmä texty EÚ, formuláre, ISO 
normy), 
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 internacionalizácia a unifikácia terminológií. 
Klasickým príkladom globálneho textu je apostil (Apostille, aposti-

la), ktorý sa definuje ako „Osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, 
ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. Verejnú listinu opatrenú 
apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej 
zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom.“1 Na štan-
dardizovanom texte je 10 identických bodov a podľa jazyka a krajiny sa 
odlišuje kodifikovaným názvom Haagskeho dohovoru pečiatkou orgánu, 
ktorý apostil vydal. 

V prípade internacionalizácie a unifikácie terminológie sa môžeme 
oprieť o stále podnetné práce J. Horeckého a I. Masára, ktorí podstatu 
problému, vtedy nazývaného internacionalizácia terminológie, rozpraco-
vali už v čase, keď sa o „globalizácii“ ešte nehovorilo. Relevantných je 
päť faktorov (cit. podľa Oroszová 1984, s. 321): 
 unifikácia pojmov a systémov pojmov, 
 unifikácia opisov pojmov, t. j. definícií a ilustrácií, 
 internacionalizácia formálnej, vonkajšej formy termínov, 
 internacionalizácia vnútornej formy viacslovných termínov a termí-

nov utvorených na základe preneseného významu, 
 internacionalizácia systémov zápisu termínov. 

Cez tento raster môžeme sledovať, nakoľko systémovo a racionálne 
sa v rôznych odboroch termíny preberajú, implantujú a ortograficky loka-
lizujú do cieľového jazyka. 

 
 

2 Autonómia verzus globalizácia právnej terminológie 
 
Globalizačné tendencie, ktoré na európskom kontinente mali za ná-

sledok napríklad aj vznik Európskej únie, sa spočiatku prejavili predo-
všetkým v oblasti obchodných vzťahov, voľného pohybu tovarov, služieb 
a trhu práce. Postupne sa vykryštalizovali nadnárodné oblasti politiky, 
ktoré sa harmonizujú na európskej úrovni a predstavujú predlohu pre 

                                                           

1 Definícia podľa Ministerstva zahraničných vecí SR na stránke www.mzv.sk. 
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rozširovanie podobných aktivít na ďalšie kontinenty. Okrem uvedených 
globalizovaných politík si však národné štáty ponechali v kompetencii 
oblasti, ktoré sú úzko prepojené na štruktúru štátnej a verejnej správy 
a práva. Tieto oblasti boli do značnej miery nedotknuté internacionalizá-
ciou, keďže práve ony predstavujú základ suverenity a vymedzenia štátu 
v globalizovanej spleti obchodných a ďalších vzťahov, prekračujúcich 
hranice štátov a jazykové bariéry. V tejto súvislosti sa zameriame práve 
na terminologické sústavy uvedených národne viazaných pojmových 
systémov. V nasledujúcom výklade reflektujeme vplyv právnych tradícií 
na vznik národných právnych pojmov aj prostredníctvom prekladu. 

Inšpiráciou, či predlohou pre vznik a novelizáciu právnych predpi-
sov sú právne úpravy iných štátov, ktoré sú sprostredkovávané tvorcom 
legislatívy prostredníctvom prekladu. Vždy sa však upravujú v legislatív-
nom procese pre potreby daného štátu a vychádzajú z konkrétnych vzťa-
hov a pomerov v tomto štáte. Na základe toho vznikajú v každom práv-
nom poriadku autonómne právne pojmy, ktorých sémantická báza vychá-
dza z právnych tradícií predchádzajúcich štátnych celkov, no v kontexte 
konkrétneho právneho poriadku k nej pristupujú špecifické sémantické 
príznaky definované v samostatnom legislatívnom procese konkrétneho 
štátu.  

Napriek tomu, že v právnom poriadku každého európskeho štátu 
v dôsledku spoločnej právnej tradície poznáme rad spoločných východis-
kových konceptov od najvšeobecnejších ako vláda, parlament, zákon až 
po konkrétnejšie, patriace pod jednotlivé druhy práva, nemožno z nich 
vznikajúce právne pojmy v jednotlivých právnych poriadkoch z uvedené-
ho dôvodu považovať za ekvivalentné. Typickým príkladom z trestného 
práva je vymedzenie trestných činov. Čo vyšetrovateľ v jednom štáte 
zaradí do kategórie podvodu, spadá v inom trestom zákone pod spreneve-
ru, rovnako odlišné je aj kategorizovanie termínov pomenúvajúcich druhy 
obchodných spoločností, či práva a kompetencie účastníkov konania a pod. 

Tu podotýkame, že v závislosti od kontextu a funkcie daného práv-
neho pojmu v konkrétnej komunikačnej situácii často aj čiastočná ekviva-
lencia postačuje na nahradenie takéhoto právneho termínu jeho čiastoč-
ným ekvivalentom, keď napríklad pre potreby výpisu z obchodného re-
gistra nemecký termín Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 



Jana Rakšányiová – Markéta Štefková 
 
 

43 

alebo holandský besloten vennootschap (BV) nahrádzame slovenským 
spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) napriek tomu, že štruktúra 
týchto obchodných spoločností je v jednotlivých národných systémoch 
značne odlišná. V právnom preklade vzhľadom na popísaný charakter 
právnych pojmov nie je možné dosiahnuť úplnú ekvivalenciu. Dôležité je 
hľadať ekvivalent, ktorý v danom kontexte plní v dostatočnej miere funk-
ciu východiskového termínu, aby preklad poskytol jeho prijímateľovi čo 
možno najvernejší obraz o danom právnom pojme na pozadí jeho znalostí 
o vlastnom právnom systéme. 

Popri tendencii autonómie a nezávislosti právnych pojmov a termí-
nov vnútroštátnych právnych poriadkov zaznamenávame v legislatívnom 
procese aj opačný vplyv, kedy legislatíva z oblasti nadnárodných politík 
vzniká na vyššej úrovni nadnárodných celkov a procesmi globalizácie, či 
harmonizácie sa buď ako celok (príkladom sú európske nariadenia), alebo 
ako obsahovo ekvivalentne fungujúca zložka (príkladom sú európske 
smernice) dostáva do národnej legislatívy. Uvedené procesy prebiehajú 
opäť prostredníctvom prekladu, a tak priamo vplývajú na štruktúru 
a formuláciu národnej legislatívy. 

Z translatologického hľadiska tieto procesy ovplyvňujú legislatívne 
texty najmä v oblasti terminológie a do istej miery v oblasti syntaxe. 
V tejto súvislosti sa často hovorí o kvalite prekladov a ich priamom vply-
ve na kvalitu legislatívnych textov. Translatológovia a terminológovia 
často poukazujú na výskyt dubliet či paralelných termínov. Príkladom sú 
mnohé internacionalizmy, ktoré sa často prekladom cez tretí jazyk ako 
výpožičky dostali do jednotlivých jazykových verzií nadnárodných práv-
nych dokumentov, napríklad adopcia a osvojenie, integrácia a začlene-
nie, superlegalizácia a vyššie overenie justičných verejných listín, či de-
rogácia a výnimka.2 

Kriticky sa posudzuje aj nedostatočná ekvivalencia harmonizova-
ných pojmov, ktoré sú však logickým dôsledkom globalizačných tenden-
cií. Tieto majú za cieľ zjednotiť odlišnosti, a tým nevyhnutne musia po-
súvať obsah pojmov, ktoré sa skrývajú za ich terminologickými pomeno-

                                                           

2 O podrobnejšej analýze vplyvu prekladov na národnú terminológiu pozri: Hoffmanová, Šimandl 
(2008, s. 113 – 127). 
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vaniami, a teda rekodifikujú význam jednotlivých termínov na národnej 
úrovni. Po rozsiahlych kompromisných diskusiách sa harmonizované po-
jmy pomenujú nanovo a do národnej legislatívy sa tak vsunú úplne nové 
pomenovania, ktoré vykazujú istú mieru synonymie s pôvodným termínom 
a odlišujú sa v sémantických príznakoch, ktoré boli v pojmovej štruktúre 
zmenené, alebo vložené v procese harmonizácie. Príkladom takéhoto po-
stupu je termín worker – pracovník popri národnom termíne zamestnanec, 
alebo rezident popri termíne obyvateľ, či migrant a prisťahovalec.  

Okrem uvedených postupov na nadnárodnej úrovni vznikajú aj úplne 
nové pojmy, ktoré prenikajú z textov koncipovaných pôvodne v angličti-
ne buď ako výpožičky, alebo kalky do jednotlivých národných jazykov 
a stávajú sa internacionalizmami, čo posilňuje medzijazykovú jednotu 
terminológie, ktorá v procese tvorby nadnárodnej legislatívy a nadnárod-
nej komunikácie zohráva veľmi dôležitú úlohu. Z mnohých príkladov 
uveďme termíny ako napr. acquis communautaire, biela kniha, lisabon-
ská stratégia, konvergenčné kritériá a pod. Okrajovo možno v tejto súvis-
losti spomenúť aj čiastočne terminologizované „módne“ pomenovania 
vychádzajúce prevažne zo sekundárnych dokumentov, ktoré sa postupne 
dostávajú aj do primárnej nadnárodnej legislatívy a bežného života ako 
proaktívne opatrenia, interoperabilita, trvalá udržateľnosť a pod. Uvede-
né pomenovania získavajú zaradením do legislatívy terminologický cha-
rakter, i keď sa vyskytujú v širšom spektre kontextov a logické spektrum 
pojmov, ktoré pomenúvajú, nie je jednoznačne vymedzené definíciou.  

 
 

3 Dôsledky pre preklad 
 
V procese prekladu právnych textov dochádza na základe prepoje-

nosti pojmového systému a právnej terminológie na vnútroštátny, resp. 
nadnárodný právny systém na úrovni interpretácie významu východisko-
vého textu nevyhnutne k porovnávaniu pojmových sústav. Prekladom 
právneho textu do cieľového jazyka prenášame východiskový systém 
právnych pojmov. Pritom je nevyhnutné brať do úvahy i schopnosť po-
chopenia a interpretácie tohto pojmového systému adresátom cieľového 
textu, ktorý vychádza z odlišnej pojmovej sústavy. Cieľom právneho 
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prekladu je teda sprostredkovať informácie o východiskovom právnom 
systéme na pozadí iného právneho systému a medzinárodného práva. 

V tejto súvislosti uvádzame konštatovanie Sandriniho (2004, s. 30): 
„Die Zwecksgerichtheit des Kommunikationsaktes bildet die oberste Leit-
linie des Sprachmittlers bei Reformulierung bzw. Exteritorisierung der 
rechtsspezifischen Inhalte, die hinter jeder juristischen Aussage mit ei-
nem Netzwerk an juristischen Kenntnissystemen und Normvorstellungen 
stehen. Was im Zieltext letzten Endes konkret umgesetzt wird, bestimmt 
der Translationsauftrag, der die konkreten Parameter für die Interpreta-
tion – sprich Selektion und Gewichtung der im Ausgangstext angebotenen 
Informationsmenge – des Ausgangstextes liefert.“  

Najpodstatnejšia pre interpretáciu východiskového textu a stanove-
nie prekladových ekvivalentov je z uvedeného hľadiska teda funkcia pre-
kladaného textu. Na základe nej prekladateľ posudzuje dostatočnosť ek-
vivalencie pomenovaní, ktoré používa na pokrytie pojmov východisko-
vého systému v cieľovom jazyku. V tejto súvislosti opäť poukazujeme na 
tendencie vzniku nových pomenovaní a posunu významu pôvodných 
právnych pojmov na nadnárodnej úrovni, ako aj na tendenciu prenikania 
internacionalizmov do národnej sústavy právnych pojmov. Najmarkan-
tnejšie sa uvedené tendencie prejavujú v textoch, ktoré sa zameriavajú 
prevažne na sprostredkovanie informácií o právnom systéme vo viace-
rých cieľových jazykoch, pričom do procesu interpretácie a jazykového 
transferu východiskového pojmového systému vstupuje tretí pojmový 
systém sprostredkovacieho jazyka, ktorým je prevažne angličtina.  

 
 

4 Prípadová štúdia: preklad inštitucionálnych názvov  
 

V našej krátkej prípadovej štúdii sme sa zamerali práve na vplyv 
sprostredkovaného prekladu na výber prekladových ekvivalentov v cie-
ľovom jazyku. Skúmané texty pochádzajú zo stránok Európskej komisie 
a informačného portálu e-justice, ktorý je jedným z najrozpracovanejších 
a najpoužívanejších portálov s informáciami o právnych systémoch jed-
notlivých členských štátov vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Rozsah 
príspevku nám dovolil zamerať sa len na niekoľko inštitucionálnych ná-
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zvov, ktoré však dostatočne odzrkadľujú prekladateľský proces a straté-
gie výberu prekladových ekvivalentov. Kvôli ľahšej porovnateľnosti pre-
kladových ekvivalentov sme zostavili nasledujúci prehľad, v ktorom sme 
vybrali len niekoľko základných pomenovaní súdov, ktoré poslúžia na 
ilustráciu ďalšieho výkladu: 

 
Východisko
-vý právny 

systém 

Angličtina Nemčina Holandčina Slovenčina Čeština 

EÚ General 
court 

Gericht Gerecht Všeobecný 
súd 

tribunál 

EÚ Court of 
Justice of 

the 
European 

Union 

Gerichtshof 
der 

Europäischen 
Union 

Hof van 
Justitie van de 
Europese Unie 

Súdny dvor 
Európskej 

únie 

Soudní 
dvůr 

Evropské 
unie 

BE Cantonal 
courts 

Friedens 
gericht 

vredegerechten zmierovacie 
súdy 

smírčí 
soudy 

BE First 
instance 
courts 

Gericht erster 
Instanz 

Rechtbanken 
van Eerste 

Aanleg 

prvo-
stupňové 

súdy 

soudy 
prvního 
stupně 

BE Assize 
courts 

Assisenhof hoven van 
Assisen 

porotný súd porotní 
soudy 

SK District 
courts 

Bezirks 
gerichte 

districtsrecht 
banken 

okresné 
súdy 

okresní 
soudy 

SK Regional 
courts 

Regional 
gerichte 

regionale 
rechtbanken 

krajské 
súdy 

krajské 
soudy 

SK The 
Supreme 
Court of 

the Slovak 
Republic 

Oberstes 
Gericht der 

Slowakischen 
Republik 

Het hoogger 
echtshof 

Najvyšší 
súd 

Slovenskej 
republiky 

Nejvyšší 
soud 

Slovenské 
republiky 

 
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že nie je možné identifikovať jed-

nu unifikovanú prekladateľskú stratégiu pri voľbe ekvivalentov v cieľo-
vom jazyku. Napriek tomu by sme radi poukázali na niekoľko prevláda-
júcich tendencií, ktoré vzhľadom na návštevnosť a dostupnosť skúma-
ných zdrojov značne vplývajú na rozširovanie používania nimi volenej 
terminológie v ďalšej komunikácii a bežnej prekladateľskej praxi, keďže 
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prekladatelia často vyhľadávajú ekvivalenty práve cez paralelné texty 
dostupné na renomovaných internetových portáloch. 

V skúmanom type prekladov je vzhľadom na jazykové kombinácie 
a odborné znalosti prekladateľov takmer nemožné postupovať spôsobom 
porovnania pojmových systémov východiskového a cieľového jazyka 
a následného zavedenia funkčných, alebo opisných ekvivalentov, preto 
pri preklade prevláda výpožička, ako to vidíme v prípade belgického 
termínu Hof van Assisen, kde len slovenská a česká jazyková verzia uvá-
dza vysvetľujúci ekvivalent. Ďalšou rozšírenou stratégiou je doslovný 
preklad z anglickej jazykovej verzie, ako ilustruje termín Všeobecný súd 
(EÚ) po vzore anglického General court, alebo preklad belgického ter-
mínu Rechtbank van Eerste Aanleg kalkom vo všetkých ostatných jazy-
koch, pričom text ďalej vysvetľuje, že v tomto prípade nejde o prvostup-
ňový, ale odvolací súd a kalkovaný termín teda nemožno považovať za 
funkčný ekvivalent. 

Rovnako v tejto súvislosti poukazujeme na doslovný preklad z ang-
lickej verzie, ktorý ponúka často ekvivalent nezávislý od právneho sys-
tému východiskového, sprostredkujúceho ani cieľového jazyka, napr. 
označenie krajského súdu termínom Regionalgericht v nemčine, resp. 
regionale rechtbank v holandčine po vzore ekvivalentu v anglickom ja-
zyku, ktorý nepochádza z terminológie právneho systému niektorej ang-
licky hovoriacej krajiny. Napriek tomu sa hierarchická dvojica district – 
region ako zovšeobecnené odzrkadlenie štruktúry súdov prvého a druhé-
ho stupňa z angličtiny preniesla do ďalších jazykov a ako ukazuje naša 
krátka štúdia zaužívala na označenie územných celkov, ktoré spadajú pod 
kompetenciu súdov v jednotlivých krajinách na prvom a druhom stupni. 

Táto tendencia sa nepresadila v slovenčine a češtine, kde pri spät-
nom preklade neboli použité termíny regionálny, či dištrikčný súd, zrejme 
z dôvodu, že hyperonymické a všeobecné pomenovanie územného celku 
regiónom je v týchto jazykoch príliš neurčité. Na základe rešerše prekla-
dov renomovaných súdnych prekladateľov a lexikografických pomôcok 
si dovolíme tvrdiť, že zrejme máloktorý slovenský prekladateľ by krajský 
súd v nemčine označil termínom Regionalgericht, ktorý sa však bežne 
vyskytuje v textoch, ktoré zrejme prekladal do nemčiny rodený hovoriaci 
– prekladateľ na nadnárodnej úrovni. 
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Na základe uvedených skutočností zaznamenávame na nadnárodnej 
úrovni pri preklade právnych textov posun od klasického prekladateľské-
ho postupu porovnania pojmových systémov, stanovenia ekvivalencie 
a výberu funkčného ekvivalentu k zovšeobecneniu a používaniu hype-
ronymických širokých ekvivalentov. Zatiaľ čo sa klasický prekladateľ 
právnych textov pohyboval pri použití klasických prekladateľských stra-
tégií na osi exotizácia (resp. verfremdende Übersetzung) a naturalizácia 
(resp. einbürgernde Übersetzung), vykazujú nami skúmané texty vysokú 
mieru zovšeobecnenia, ktoré nevychádza z východiskového jazyka či 
právneho systému, ale z prekladu na úrovni slova namiesto pojmu. 

 
 

5 Otvorená diskusia 
 
Globalizácia sa ako proces i ako jeho dôsledky nepochybne prejavuje 

aj v prekladateľstve; zatiaľ však viac v praktickej oblasti než v teoretickej 
reflexii. Ako multispektrálny jav ju nemôžeme hodnotiť s absolútnou pres-
nosťou, skôr mapujeme jej prejavy a vnímame trendy. Jednoznačné súdy 
o nich ešte nevieme vyniesť, no upozorniť by sme chceli na istú súvislosť: 
ako sprievodný znak či ako protipól globalizácie najprv v ekonomike, ne-
skôr v ekológii, plánovaní, antropológii, atď. začala silnieť snaha lokalizo-
vať to, čo priniesla globalizačná vlna. Známy slogan „Mysli globálne, ko-
naj lokálne!“ vyjadruje vzájomné pôsobenie medzi celosvetovými, trans-
nacionálnymi javmi, hodnotami a normami (t. j. globalizáciou) a lokálnou 
kultúrnou náplňou a prispôsobením celosvetových javov na miestne pod-
mienky (t. j. lokalizáciou). Skrížením obidvoch termínov vznikol výraz 
glokalizácia,3 ktorý sa dnes používa vo viacerých vedách a označuje spo-
jenie i fungovanie multidimenzionálneho procesu globalizácie a jeho 
lokálnych, príp. regionálnych dôsledkov a súvislostí. 

Preklad je typickým príkladom glokalizácie: popovičovské napätie 
medzi cudzím a svojim sa transformuje do lokálnej jazykovej a kultúrnej 
podoby. Internacionálne trendy a vplyvy sú silné, ale rovnako odolné by 
                                                           

3 Podrobnejšie sa tejto tendencii venuje J. Rakšányiová v monografii Holandčina v sociokultúrnom 
prostredí (2008). 
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mali byť aj špecifiká normy i konvencie cieľového jazyka a konvencie 
cieľovej kultúry. Toto je výzva pre prekladateľov, ktorí robia zakaždým 
metaforický gymnastický špagát4 medzi jazykmi, kultúrami a, ako vidí-
me, aj medzi globalizáciou a lokalizáciou. 

Na záver azda ešte jeden skôr etický otáznik či výkričník k hore 
spomínanému apostilu.5 Podľa pokynov Ministerstva vnútra už matriky 
nemusia vyžadovať preklad apostilu, čo môže signalizovať, že globalizá-
cia bude potláčať potrebu interlingválneho prekladu. Potenciálne dôsled-
ky takejto tendencie nechávame ako otvorenú otázku do diskusie. 
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Summary 
Globalization Tendencies in Specialised Translation – Internacionalization of 

Terminology 
 
Globalization tendencies and their influence on translation of professional 

texts are examined in many partial studies in contemporary translatology. In our 
report we will be focusing on the influence of globalization on internalization of 
terminology. Terminology of public administration, law and other sections has 
been shifted from national to international level and vice versa, and translation of 
texts from this field is thus influenced particularly on lexical level by choosing 
equivalents to terms in target languages. In a few case studies of parallel 
translations in various languages we will point out the consequences of 
translation mediated through a third lnaguage, particularly in the choice of 
equivalents in less common languages. At the same time we will describe a few 
basic tendencies of fixing equivalents and shifting towards hyperonymization of 
terminology in particular type of translation. We will be reflecting on the study 
also from the point of didactics and we will try to open a discussion on these 
tendencies among professional translatologists. 
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Basic-Level Translations of Kinship Terms from Standard 
Arabic to English 

 
Khalid Omar Al Saleem 

 
 

1 Kinship terms 
 
K INSHIP TERMS HAVE THEIR OWN SYSTEM AND ROLES AND DIFFER 

from culture to culture. They serve to link the social organization 
between people in their societies. Kinship terms, according to Leach 
(1958: 143), are ‘category words by means of which an individual is 
taught to recognize the significant groupings in the social structure into 
which he is born’. Levinson points out (2004:121) that ‘systems of 
address of any kind - pronouns, titles, kin-terms - are guided by the social 
deictic contrasts made by alternate forms’. Hence, relationships among 
participants in conversation could often be encoded in language through 
the employment of a variety of terms that can, for example, reflect the 
social status of an interlocutor such as “father”, “grandfather”, etc. In 
Arabic the nearest equivalents to a word for "kinship" are ��� nasab and 
 qarābah, "closeness." ''Closeness" is also a useful term for referring ��ا��
to many relationships between people such as marriage. In English, 
according to Collins English Dictionary, there are two kinds of kinship 
terms: relation by blood (relationship, consanguinity, kin, relation, ties of 
blood) and affinity (relations through marriage).  

For Standard Arabic ibn Sayyidah (1996: 333 vol.1) subdivides 
direct kinship terms into terms related to mothers, fathers, brothers and 
sisters (ء وا���ة�ت وا ��ا�ُ#" %& ��ََّ)*ا ); terms related to uncles ( ِّ,-َ*ا %& ��ََّ)*ا
 .(أ24�ء ا*�3ا�� &% ا*1َ2ُ�ھ�ة) and terms related to kinsfolk by marriage ,(وا*/�ل
Some of these terms do not have exact equivalents in English. For 
example the term ,6 "uncle" holds a distinctively different range of 
meanings to those of "uncle" in English in that it only refers to a paternal 
uncle. Dickins et al (2002: 54-55) point out that the translation of these 
Arabic words typically involves the use of hyperonyms/hyponyms, e.g.  ال



Basic-Level Translations of Kinship Terms from Standard Arabic to English 
 
 

52 

“maternal uncle”, is the brother of the mother, while ,6“paternal uncle” is 
the brother of the father (some Arabs also call the father of the wife ,6 or 
 �and ,6 are likely to be translated into English as�ل  However, both .(��ل
“uncle”. 

The English system also differs from the Arabic in the way in which 
it expresses marriage relations. English extends basic terms through 
additional words – “brother-in-law” from “brother”, “father-in-law” from 
“father”, etc. There is also no English equivalent for �7��. In English 
some translators use “brother-in-law” for �"8or �7��, while in Arabic 
these terms mean one's sibling's husband, or one's spouse's brother. One's 
spouse's sibling's husband is also considered a “brother-in-law”. 
Conversely, there is no equivalent in Arabic for words like “agnate” 
(relatives on the father’s side) and “cognate” (relatives on the mother's 
side). Another Arabic term is ,9�*8:� ا "șilat ar-rahm" or “womb 
relationship”.  

In translating Arabic kinship terms a translator will encounter the 
fact that many of the features applicable to Arabic culture are not relevant 
to western society. Dickins et al. (2002: 21-25) point out that any 
translation includes loss. The translator’s task is to reduce this loss 
through minimizing the gap between ST and TL. There are many 
techniques such as use of near-synonymy, semantic overlap, hyponymy 
and paraphrasing, which are found in translation and may reduce the loss. 
Basic kinship terms for example 'father', 'mother', 'sister', 'son', 'daughter‘ 
have synonyms in the TL. But these terms become more complicated 
when we move on to further relations such as 'uncle' and 'aunt'.  

In Islamic law, breastfeeding constitutes a type of kinship relation 
(ridā'a, 'milk kinship'). Accordingly any two persons can be ‘brothers’ or 
‘sisters’ if a woman breast-feeds them all ( ل��6 ��*�>��6 او ا�� ��*�>�ا�= �
�6�<�*��, etc.) Furthermore, the woman who breast-feeds two babies will 
be considered �6�<�*�� ام and her husband will become �6�<�*اب #? ا. 
When a child in such a relationship grows up, he has many rights. The 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Relations 
through ridā'a (breastfeeding) make all those things unlawful which are 
unlawful through corresponding birth (blood) relations (i.e. prohibited 
marriages)” (al-Bukhaari, 3/149; Muslim, 2/1086). The term which is 



Khalid Omar Al Saleem 
 
 

53 

typically used in English to translate ridā'a is ‘foster’ although the two 
words are significantly different in meaning. 

 
 

2 The Basic Level 
 
According to the Glossary of Psychological Terms (http://www.apa. 

org/research/action/glossary.aspx) the basic level means the level of 
categorization that can be retrieved from memory most quickly and used 
most efficiently. Lakoff (1987) and Rosch (1975) point out that the basic-
level categories are the easiest to learn and most useful kinds of 
categories. They are ideal for categorizing information for consumption 
by non-professionals and presenting that information in a variety of 
structures. For example in a system of naming, the same object can be 
referred to by many names; a cat can be called an animal at a general 
(superordinate) level of abstraction, a cat at an intermediate (basic) level, 
and a ‘Siamese’ at a specific (subordinate) level. When asked What are 
you sitting on? most subjects prefer to say a chair rather than a 
subordinate such as a kitchen chair or a superordinate such as furniture. 
Basic categories are relatively homogeneous in terms of sensory-motor 
affordances – a chair is associated with bending of one's knees, a fruit 
with picking it up and putting it in your mouth etc. At the subordinate 
level (e.g. “dentist's chair”, “kitchen chair” etc.) hardly any significant 
features can be added to that of the basic level; whereas at the 
superordinate level, these conceptual similarities are hard to pinpoint. 
A picture of a chair is easy to draw (or visualize), but drawing furniture 
would be difficult. (cf. http://en.wikipedia. org/wiki/Prototype_theory). 

Rosch (1978) defines the basic level as that level that has the 
highest degree of cue validity. Thus, a category like [animal] may have 
a prototypical member, but no cognitive visual representation. On the 
other hand, basic categories in [animal], i.e. [dog], [bird], [fish], are full 
of informational content and can easily be categorized in terms of Gestalt 
and semantic features. 

It is obvious that semantic models based on attribute-value pairs fail 
to identify privileged levels in the hierarchy. Nevertheless, it is thought 
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that basic-level categories are a decomposition of the world into 
maximally informative categories. Thus, they: 
 maximize the number of attributes shared by members of the 

category, and 
 minimize the number of attributes shared with other categories. 
 However, the notion of basic level is sometimes problematic, e.g. 

whereas dog as a basic category is a species, bird or fish are at 
a higher level. Similarly, the notion of frequency is very closely tied 
to the basic level, but is hard to pinpoint (cf. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_theory). 
Diessel (2006) points out that the basic-level categories are 

distinguished from other categories by the following features: 
a) Basic-level categories carry more distinctive features than categories 

at higher or lower levels. 
b) Basic-level categories are associated with specific shapes. 
c) Basic-level categories are associated with specific types of motor 

actions. 
 
 

3 Basic-level translations of Arabic kinship terms 
 
The following tables describe Arabic kinship terms (ibn Sayyidah 

1996:333 vol.1), and propose basic-level English translations: 
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Table 1 
Primary inter-generational kinship terms 
 

 
 

 

Simple Arabic 
basic-level 

term 

English 
Translite-

ration 

English 
transla-

tion/ 
para-

phrase 
with same 
denota-

tion 

Basic-
level 

English 
transla-

tion 

Transla-
tion 

Techni-
que for 
basic-
level 

transla-
tion 

 jadda ��ة
grandmot-

her 
gran-

dmother 
synonymy 

ب ا  ʻab father father synonymy 
 ʻumm mother mother synonymy ام

 ibn son son synonymy ا�
� ibna daughter daughter synonymy ا�
 ʻax brother brother synonymy اخ

 ʻuxt sister sister synonymy ا��
���� hafiid grandson grandson synonymy 

T
e
rm

s re
la

te
d

 to
 m

o
th

e
r,  

fa
th

e
r, b

ro
th

e
r an

d
 siste

rs 

�
�

ا�
 

��
 

ت
����ا

 
وا���ء
 

وا�� ة
 hafiida ����ه 

grand-
daughter 

grand-
daughter 

synonymy 

"# ćamm 
paternal 
uncle 

uncle 
hypero-
nymy 

�$# ćamma 
paternal 

aunt 
aunt 

hypero-
nymy 

 xaal ��ل
maternal 

uncle 
uncle 

hypero-
nymy 

T
e
rm

s re
la

te
d

 to
 

u
n

cle
s an

d
 a

un
ts 

�
ا*(�

 
%

&
 

ا*-,
 

وا�&�ل
 '��� xaala 

maternal 
aunt 

aunt 
hypero-
nymy 

 zawj husband husband synonymy زوج

zawja wife wife synonymy K زو��
in

sfo
lk te

rm
s 

�$�ء
*

ا
 

ا�,+ا��
 

�
�

 
�1َھ+ةُ 

 ḍurra 2+ة اا�ُ$

second 
wife of a 
man who 
has two 
wives at 
the same 
time  

NONE 
(cf. ‘se-

cond 
wife; co-

wife’) 

NONE (cf. 
paraphra-

sing) 
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 $� hamû 
father-in-

law 
father-in-

law 
synonymy 

 hamāh �$�ة
mother-in-

law 
mother-
in-law 

synonymy 

+�3/ ���4 naŝib/șihr 
brother-in-

law 
brother-
in-law 

hyponymy 

sister-in-
law 

hyponymy 

 ُ�َّ6َ kannah 

sister-in-
law, of the 

wife of 
one of two 

married 
brothers or 
daughter 
in law – 
wife of a 

son 

daughter-
in-law 

hyponymy 

  

�8َْ�ُ �8$+أَة ِّ* sỉlfah 
wife of 
husband 
brother 

sister-in-
law 

hyponymy 
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Table 2 

Secondary terms related to uncles and aunts 
 
  Compound 

Arabic  
basic-level 

term 

English  
transliteration  

English  
translation/ 
paraphrase 
with same 
denotation 

Basic-level 
English 

translation 

Translation 
technique 
for basic-

level  
translation 

اHخ ا�?  ibn al-‘ax brother's son nephew hyperonymy 
اHخ ا�(�  ibnat al-‘ax brother's  

daughter 
niece hyperonymy 

ا�H= ا�?  ibn al-‘uxt sister's son nephew hyperonymy 
ا�H= ا�(�  ibnat al-‘uxt sister's daughter niece hyperonymy 

ا*-, ا�?  ibn al-ćamm father's brother's 
son 

cousin hyperonymy 

ا*-, ا�(�  ibnat al-ćamm father's brother's 
daughter 

cousin hyperonymy 

ا*-�2 ا�?  ibn al-ćamma father's sister's 
son 

cousin hyperonymy 

ا*-�2 ا�(�  ibnat al-ćamma father's sister's 
daughter 

cousin hyperonymy 

ا*/�ل ا�?  ibn al-xaal mother's 
brother's son 

cousin hyperonymy 

ا*/�*� ا�?  ibn al-xaala mother's sister's 
son 

cousin hyperonymy 

ا*/�*� ا�(�  ibnat al-xaala mother's sister's 
daughter 

cousin hyperonymy 
T

erm
s related

 to
 m

atern
al an

d p
atern

al u
n

cle
 

�
�َ ا*(َّ

 
%

&
 

 ِّ ا*َ-,
 

وا�&�ل
 

ا*/�ل ا�(�  ibnat al-xaal mother's 
brother's  
daughter 

cousin hyperonym 

ا*�>�ع #? اب  abu min  
ar-ridaa’ 

husband of a 
woman who is a 

‘mother’ of a 
child by virtue 

of suckling 
him/her 

foster father semantic 
overlap 

M
ilk kin

sh
ip 

ت
��J

6
 

�#�2
ا�+

ا*�>�ع #? ام   ʻumm ar-ridaa’ ‘mother’ of a 
child by virtue 

of suckling 
him/her 

foster 
mother 

semantic 
overlap 
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Table 3 
Arabic non-basic level terms 
 
 

Arabic 
non-basic 
level term 

English 
translitera-

tion 

English 
translation/ 
paraphrase 
with same 
denotation 

English 
translation 

Translation 
technique for 

non-basic level 
translation 

�� 
� ��� 
 ا�ب

jadd min jihat 
al-ab 

paternal 
grandfather 

paternal 
grandfather synonymy 


 ��ة� ��� 
 ا;ب

jaddh min 
jihat al-ab 

paternal 
grandmother 

paternal 
grandmother synonymy 

�� 
� ��� 
 ا;م

jadd min jihat 
al-umm 

maternal 
grandmother 

maternal 
grandmother synonymy 


 ��ة� ��� 
 ا;م

jaddh min 
jihat 

al-umm 

maternal 
grandmother 

maternal 
grandmother synonymy 

 �ا� زوج
 ا�+�>

zawj ibnat  
al-rajul 

son-in-law son-in-law synonymy 

K
in

sfo
lk term

s ء�$*
أ

 
ا�,+ا��
 

�
�

 
�1َھ+ةُ 

اا�ُ$
 

 ا�� زوج
 ا�$+أة

zawj ibnat  
al-marah 

son-in-law son-in-law synonymy 

 
 

4 Discussion of results 
 
Table 1 shows that primary inter-generational kinship terms in Arabic, 

relating to fathers, mothers, brother and sisters are translated by basic-level 
synonyms in English. However Arabic terms for ‘uncle’ and ‘aunt’ are all 
relayed by English basic-level hyperonyms. Arab primary kinship terms 
are relayed in English at the basic level by either synonyms or hyponyms, 
apart from  ة�<‘co-wife’, which has no plausible English basic-level 
equivalent. 
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In table 2, Arabic secondary terms related to ‘uncle’ and ‘aunt’ are 
all relayed by basic-level English hyperonyms, apart from milk kinship 
terms, which are relayed by basic-level English terms involving semantic 
overlap. In table 3, all Arabic non-basic level terms are relayed by 
English synonyms. 

Out of a total of 42 Arabic basic-level and non-basic level kinship 
terms analysed in this paper, 19 (or 45.23%) are translated by English 
synonyms, 16 (or 38.095%) are translated by English hyperonyms, 4 (or 
9.52%) are translated by English hyponyms, 2 (or 4.76 %) are translated 
by English semantic overlaps, and 1 (or 2.38%) cannot be plausibly 
translated by any concise English term. 

 
Basic level & non-basic level 

Translation technique Frequency Total percentage % 

Synonyms 19 45.23% 

Hyperonyms 16 38.095% 

Hyponyms 4 9.52% 

Semantic overlaps 2 4.76% 

Untranslatable 1 2.38% 
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Focusing on Arabic basic-level terms only (tables 1 and 2), we find 
that out of 36 such terms, 10 (or 27.77%) are translated by English 
synonyms, 16 (or 44.4%) by English hyperonyms, 4 (or 11.1%) by 
English hyponyms 2 (or 5.55%) by English semantic overlap, and 1 (or 
2.77%) is untranslatable. All 6 Arabic non-basic level terms (table 3) are 
translated by English synonyms. 

This analysis shows that the kinship terminology system of Arabic is 
more precise than that of English (tables 1, 2 and 3); a large proportion of 
Arabic terms (38.095%) are translated by English hyperonyms, but only a 
small proportion (9.52%) by English hyperonyms. This is even clearer 
with respect to basic-level Arabic terms (tables 1and 2); only 44.4 % are 
translated by hyperonyms, and 11.1% by hyponyms. 

Interestingly all of the non-basic level Arabic kinship terms (table 3) 
are translated by English synonyms; there is total equivalence between 
complex and unusual kinship relations in the two languages. 

 
 

Basic level  
Translation technique Frequency Total percentage % 

Synonyms 10 27.77% 
Hyperonyms 16 44.4% 
Hyponyms 4 11.1% 
Semantic overlaps 2 5.55% 
Untranslatable 1 2.77% 
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Non-basic level 
Total number 6 

Translation technique Frequency Total percentage % 

Synonyms 6 100% 
 
 

5 Conclusions 
 
The Arabic/English translator needs to know about appropriate 

translation techniques in order to render kinship terms between English 
and Arabic in a way which takes due account of the differences between 
the two cultures. Nevertheless, the basic-level translation of these terms 
shows that some of these terms do not have an equivalent in the target 
language. The translator should bear in mind that some terms such as 
‘milk relationship’ also have different meanings in the source culture than 
in the target culture. 

Appropriate translation of kinship terms is obviously important for 
general texts. It is also important in technical contexts however – for 
instance in financial texts relating to Islamic law, in areas such as 
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inheritance. Failure to provide an appropriate translation in these contexts 
may lead to misinterpretation with serious legal consequences. 
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Summary 
Basic-level Translations of Kinship Terms from Standard Arabic to English 
 
This paper explores the obstacles to the translation into English of Arabic 

kinship terms. Kinship terms, like other cultural terms, are difficult to translate 
since they involve cultural knowledge which the translator needs to possess. 
I investigate a number of English and Arabic kinship terms, considering the 
difficulties in translation between two different cultures with particular reference 
to basic-level English-to-Arabic translations, i.e. those translations which are 
likely to be most ‘natural’ in non-technical contexts. The analysis shows that the 
basic kinship terminology system of Arabic is more precise than that of English; 
a large proportion of basic-level Arabic terms are translated by English basic-
level hyperonyms, but only a small proportion by English hyponyms. By 
contrast, all the non-basic-level Arabic kinship terms considered are translated 
by English synonyms; there is total equivalence between complex and unusual 
kinship relations in the two languages.  
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Übersetzung der Gerichtstexte 
 

Slavomíra Tomášiková 
 
 
DA ICH SEIT MEHREREN JAHREN ALS ÜBERSETZERIN TÄTIG BIN UND 

meistens mit den Rechtstexten arbeite, entschied ich mich sie einer Ana-
lyse zu unterziehen. Diese Analyse wird die Übersetzungsverfahren und 
Übersetzungsstrategien betreffen, die bei der Übersetzung eines ausge-
wählten Textes aus der slowakischen in die deutsche Sprache eingesetzt 
wurden sowie die Probleme, die der Übersetzer bei der „Übertragung“ 
eines Textes aus der Ausgangssprache in die Zielsprache zu bewältigen 
hat. 

Da die wachsende Globalisierung und Internationalisierung dazu 
führt, dass die Rechtstexte in andere Sprachen übersetzt werden müssen, 
gewinnt die Übersetzung von Rechtstexten in letzter Zeit an Bedeutung. 
Es werden verschiedene grenzüberschreitende Verträge abgeschlossen, 
Urteile oder Gesuche um die Durchführung von Rechtshilfehandlungen 
werden in anderen Ländern zugestellt usw. Diese Texte sind einerseits 
eine große Herausforderung für die Übersetzer, andererseits stellt es sie 
vor teils riesige Probleme, auf die wir im Folgenden eingehen werden. 

Seitens der Öffentlichkeit wächst das Interesse an der Funktion und 
Vielfalt der Fachkommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis im-
mer mehr. Die Gemeinsprache, die die Grundlage und den Ausgangs-
punkt für die Fachsprache bildet, wird immer mehr von den Fachsprachen 
beeinflusst, und zwar in dem Maße, wie die Wörter, die früher als Termi-
ni galten, keine Termini mehr sind, weil sie zwischenzeitlich allgemein 
gebräuchlich geworden sind. Das betrifft mehrere Bereiche der Fachspra-
che. Eine Ursache dafür kann der Umstand sein, dass die Wissenschaft 
und Technik immer stärker im alltäglichen Leben sichtbar werden. 

In der Vergangenheit unterschied man zwischen den Rechtstexten 
und anderen Fachtexten überhaupt nicht. Sie wurden als parallel betrach-
tet. Die Rechtswissenschaft unterscheidet sich aber ganz wesentlich von 
anderen Wissenschaften, wie etwa der Physik (Daum, 2003, S. 34), wo 
die Naturerscheinungen, Gegenstände erfahrbar in Erscheinung treten, 
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d.h. man kann sie sprachunabhängig nachvollziehen, im Gegensatz zur 
Rechtswissenschaft, die von der Sprache abhängig ist. Wenn man die 
Rechtsordnungen mit den Sprachen vergleicht, erkennt man, dass beide 
von Menschen geschaffen wurden. Während die Sprache unbewusst, 
ungezielt entstand und erst dann analysiert wurde, entstand das Recht 
bewusst und systematisch. Die Sprache ist also ein Mittel zur Vermittlung 
des Rechts. Das geschieht schriftlich oder mündlich. Die Sprachwissen-
schaft spielt eine große Rolle bei der Auslegung von Rechtstexten, wobei 
die Sprache aber nur eine Vermittlungsfunktion hat, denn der Jurist ent-
scheidet letztendlich über Sprachprobleme mittels spezieller juristischer 
Termini. Die Rechtssprache trägt zur Erweiterung der Gemeinsprache 
bei, indem die Juristen neue Sachverhalte, Begriffe schaffen. Vor allem 
im Rahmen der ausländischen Rechtsordnung müssen sich die Juristen 
immer mehr mit neuen Rechtssystemen auseinandersetzen, womit der 
Übersetzer als ein wichtiger Akteur ins Spiel kommt. 

Die konkreten Rechtstexte werden meist in der nationalen Rechts-
sprache oder zwischensprachlich realisiert. Bei der interlingualen Über-
setzung wird die Lage für einen Übersetzer von Rechtstexten (Sprachen-
paar: Deutsch – Slowakisch) dadurch verkompliziert, dass Deutsch in 
mehreren verschiedenen Rechtssystemen als Rechtssprache verwendet 
wird (in Österreich, Belgien etc.). Auch in Deutschland existieren mehre-
re Rechtssprachen mit regionalem Charakter, d.h. sie fallen in die Kom-
petenz des jeweiligen Landes. Noch schwieriger ist es, wenn man deut-
sche Texte ins Slowakische übersetzen muss, da die unterschiedlichen 
Rechtssysteme miteinander verglichen werden müssen. In solchen Situa-
tionen steht der Übersetzer vor der Aufgabe, die zu übersetzenden Begrif-
fe im Ausgangstext zu untersuchen und danach den Begriff mit möglichst 
derselben Bedeutung in der Zielsprache zu suchen. Bei einer zwischen-
sprachlichen Kommunikation können die Probleme auf Grund der unter-
schiedlichen Textsorten und Textmerkmale entstehen, die von der 
Rechtsordnung abhängig sind. Diese Probleme kommen sowohl bei glei-
cher als auch unterschiedlicher Sprache vor. P. Sandrini gab in seiner 
Studie (Sandrini, 1997, S. 6) zwei Gruppen an, die bei der Übersetzung 
der Rechtstexte entstehen können: 
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a) Übersetzung zwischen zwei (oder mehreren) Rechtsordnungen 
1) AT = RO1 ZT = RO1 Rez = RO2 
2) AT = RO1 ZT = RO2 Rez = RO2 

b) Übersetzung innerhalb einer Rechtsordnung: 
AT = RO1 ZT = RO1 Rez = RO1 
(AT: Ausgangstext, RO: Rechtsordnung, ZT: Zieltext, Rez: Rezipient) 
 
Im ersten Fall (a) soll der Zieltext über den Ausgangstext informie-

ren, wobei der Zieltext als Rechtstext der Rechtsordnung des Ausgangs-
textes erhalten bleiben muss, aber den Rezipienten einer anderen Rechts-
ordnung zugänglich gemacht werden soll. Im zweiten Fall muss der 
Übersetzer einen adäquaten den Konventionen der Rechtsordnung 2 ent-
sprechenden Text produzieren können. 

Bei b) kann als Beispiel laut Sandrini (ebenda) die Einführung einer 
deutschen Rechtssprache für italienisches Recht in Südtirol genannt wer-
den, wobei einerseits eine natürliche deutsche Rechtssprache zum Schutz 
der sprachlichen Minderheit entsteht und andererseits die italienischen 
Rechtstexte in paralleler Anordnung wiedergegeben werden sollen. 

Es ist noch zu bemerken, dass die Übersetzungen stets vom Überset-
zungsauftrag sowie von der Textsorte abhängig sind. 

Die allgemeinen Textsorten sind immer kulturspezifisch und rechtli-
che Textsorten können sich inhaltlich und formal voneinander unter-
scheiden, wenn die Rechtsordnungen der zu übersetzenden Sprachen 
auch unterschiedlich sind. Wenn die Rechtsordnung verschiedener Spra-
chen identisch oder gleich ist, ist die Aufgabe des Übersetzers leichter 
und man kann von der formalen und inhaltlichen Identität sprechen. Im 
ersten Fall wird die Äquivalenz durch die Vergleichbarkeit (Sandrini, 
1997, S. 7) ersetzt, d.h. man muss die Beziehungen zwischen ähnlichen 
Kommunikationshandlungen herstellen. 

Aus Obigem kann man erschließen, dass die Rolle des Übersetzers 
bei der Übertragung der Rechtstexte aus einer Sprache in die andere bei 
unterschiedlicher Rechtsordnung nicht leicht ist. Der Übersetzer muss 
bekanntlich über Erkenntnisse der Sprach-, Rechts- auch über die der 
Übersetzungswissenschaft verfügen (Wrede, 2011, S. 406). Der Idealfall 
wäre die Kombination eines Juristen mit perfekten Sprachkenntnissen. 



Slavomíra Tomášiková 
 
 

67 

Leider ist das nur selten der Fall, deswegen ist bei der Übersetzung die 
Zusammenarbeit beider Bereiche eine Voraussetzung. 

In Bezug auf die Übersetzung der gelernten Übersetzer und die der 
Juristen äußerte der bekannte Linguist und Übersetzer Daum den interes-
santen Gedanken, dass die Juristen die Verfremdende (an Ausgangsspra-
che orientierte) Übersetzung bevorzugen, weil sie sich bei der Verwen-
dung zielsprachlicher Bedeutungen nicht so sicher fühlen. Die gelernten 
Übersetzer hätten zu viel Respekt vor der Verwendung einbürgernder 
Übersetzungen aufgrund terminologischer Unsicherheit. Der Jurist neigt 
also dazu, beim Übersetzen die Wortgrenze als Sinngrenze zu betrachten, 
während der Übersetzer auf Sinnzusammenhänge auf Satz- oder Absatz-
ebene abhebt (Weyers, G.R. S.1). 

Die Probleme bei der Übersetzung von Rechtstexte betreffen laut 
Weyers folgende Bereiche: 
1. Wie oben beschrieben wurde, muss der Übersetzer damit rechnen, 

dass einerseits die Inhalte und fachsprachlichen Konventionen des 
Ausgangstextes vorhanden sind und andererseits die Erwartungen 
des Zielrezipienten und Konventionen der Zielsprache bestehen. 

2. Als Hilfe für den Übersetzer werden traditionell die Wörterbücher 
angesehen. Doch ein Problem liegt darin, dass es wenig zweispra-
chige juristische Wörterbücher gibt. Zudem sind diese aufgrund der 
Komplexität oft unvollständig. Dennoch könnten sie dem Übersetzer 
als eine Orientierungshilfe dienen. Die Adäquatheit der Übersetzung 
ist daher immer anhand mehrerer Quellen zu überprüfen. 

3. Die Erarbeitung eines wissenschaftlichen Fachwörterbuches ist an 
rein private, respektiv ökonomische Interessen (marktwirtschaftli-
che) gebunden. Gäbe es eine Initiative mit gemeingesellschaftlichem 
Charakter, gäbe es vielleicht bessere wissenschaftlich vertretbarere 
Wörterbücher auf dem Markt. Doch damit ist in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen, deshalb bleiben den Übersetzern als einziges 
Hilfsmittel die einsprachigen Wörterbücher oder die internationalen 
Gesetzestexte, die in mehrere Sprachen übersetzt werden müssen. 
In fast allen Lehrbüchern findet man bei der Übersetzungstheorie die 

Beschreibung eines Übersetzungsvorgangs, der nach bestimmten Regeln, 
Kriterien verläuft. Es geht darum, dass der Auftraggeber den Übersetzer 
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anspricht, um einen Text aus der Ausgangssprache in die Zielsprache zu 
übersetzen. Da bieten sich für den Übersetzer zwei Möglichkeiten, er 
wird entweder einen dokumentarischen Text produzieren, bei dem das 
Translat in Form und Inhalt des Ausgangstextes unverändert bleibt, oder 
einen instrumentellen Text, der an die Situation, Vertextungskonventio-
nen der Zielkultur und die Zielrezipienten angepasst werden muss. Noch 
einmal zu betonen ist hier, dass bei der Wahl einer der eingeführten Arten 
der Übersetzung, der Übersetzer dem Übersetzungsauftrag folgen muss, 
in dem er den Zweck, Skopos mitdenkt. 

Wenn der Übersetzer sowohl die Ausgangstextvorgaben als auch die 
Zielvorgaben vor Augen hat, kann der Übersetzungsprozess beginnen, 
wobei beide Vorgaben kompatibel sein müssen und die Ausgangstext-
vorgaben den Zieltextvorgaben vorgezogen werden müssen. Die für den 
Übersetzungsauftrag relevanten formalen und inhaltlichen Elemente des 
Ausgangstextes werden isoliert und in die Zielsprache übertragen. 

Was den Übersetzungsauftrag betrifft, ist dieser zurzeit in der Slo-
wakei ein wenig unbekannter Begriff in dem Sinne, dass die Übersetzer 
zwar von den Auftraggebern beauftragt werden, einen Text in die Ziel-
sprache zu übersetzen, die Übersetzer bekommen aber keine näheren 
Informationen. Die einzige Anweisung ihrerseits lautet: „Übersetzen Sie 
die beigefügten Texte“. Für welche Zielgruppe der Text bestimmt ist, ob 
sich der Text am Ausgangstext oder am Zieltext orientieren soll, bleibt in 
der Luft hängen. Die Übersetzungskultur in der Slowakei bietet also 
kaum Raum für interkulturelle Überlegungen. Bekanntlich unterscheidet 
man zwischen dokumentarischer und instrumenteller Übersetzung. Bei 
einer dokumentarischen behandelt man laut Kadric den Ausgangstext als 
Dokument und der Zieltext soll als eine Übersetzung erkennbar bleiben, 
denn sie fungiert als Verständnishilfe im Zusammenhang mit dem Original. 

Bei einer instrumentellen Übersetzung muss das Translat der Ziel-
kultur und den Zielrezipienten angepasst werden. Der Übersetzung ist 
nicht anzusehen, dass sie eine Übersetzung ist. 

Der von mir ausgewählte Text – Ersuchen um die Rechtshilfe seitens 
slowakischer Kreisstaatsanwaltschaft – und die Reaktion der deutschen 
Staatsanwaltschaft: Erledigen des Ersuchens – soll der voranstehenden 
Einteilung nach, eine dokumentarische Übersetzung sein. Das Original 
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oder der Ausgangstext dient zuerst als Dokument für die deutschen Ziel-
rezipienten und dann das Ergebnis des Ersuchens als ein Dokument für 
die slowakischen Rezipienten und in beiden Fällen soll der Zieltext als 
eine Übersetzung erkennbar bleiben. 

Die Texte, die im Fokus meiner Untersuchungen liegen, gehören zu 
den appellativen Texten und haben eine petitive Funktion, d.h. es wird 
eine konkrete Reaktion der Rezipienten erwartet. Aus der Sicht des Emp-
fängers handelt es sich bei dem Text um individuell-konkrete Texte. Im 
Rahmen des Rechtshilfeersuchens wird hier die konkrete Behörde ange-
sprochen, die auf die im Rechtshilfeersuchen beschriebene Handlung 
einer konkreten Person reagieren soll. 

 
Original text: 

Okresná prokuratúra PREŠOV 

Masarykova 16, 08001 Prešov, tel.: , fax:  

 
Spisová značka: XY Prešov, den 2012 
 
Staatsanwaltschaft  

Strasse 

PLZ Stadt 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 
Vec: Obvinený XY – trestné konanie 

Príloha: 2x poučenie obvineného v nemeckom jazyku 
 
S odvolaním sa na článok 1 odsek 1 Európskeho dohovoru o vzá-

jomnej pomoci v trestných veciach podpísaného v Štrasburgu dňa 
20.apríla 1959 s odvolaním sa na článok 1 Dodatkového protokolu k Eu-
rópskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach podpísané-
ho v Štrasburgu dňa 17.marca 1978, a s odvolaním sa na článok 4 odsek 
1 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými 
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štátmi Európskej únie prijatého v Bruseli dňa 29.mája 2000, Okresná 
prokuratúra v Prešove má česť Vás požiadať o  

 
vykonanie úkonov právnej pomoci 

 

spočívajúcu vo výsluchu obvineného menom: 
 
XY, narodený dňa XY v XY, toho času bytom v...., mesto, ulica, ob-

čan Spolkovej republiky Nemecko, 
 
v nasledujúcej trestnej veci: 
 
Uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

Slovenskej republiky, Odboru kriminálnej polície, spisovej značky ABC z 
dňa ABC, bolo podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku vznesené obvine-
nie XY za spáchanie: 

 
1./ zločinu nevyplatenie mzdy a odstupného podľa § 214 odsek 1, 

odsek 3 trestného zákona na tom skutkovom základe, že ako konateľ 
spoločnosti XY so sídlom v …ulica…, identifikačné číslo organizácie: 123, 
nevyplatil v dohodnutý deň splatnosti svojim zamestnancom XY, bytom v 
…, splatnú mzdu za apríl až august vo výške 123 Eur. 

 
Nasleduje popis trestného činu a otázky, ktoré majú byť položené 

obvinenému pri výsluchu. 
 
Obvinenému položte nasledujúce otázky: 

 
Übersetzter Text: 

KREISSTAATSANWALTSCHAFT PREŠOV 
Masarykova Str. 16, 08001 Prešov, Tel.: , Fax:  

 
AZ: Prešov, den 2012 
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Staatsanwaltschaft  

Strasse 

PLZ Stadt 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 
Betreff: Beschuldigter XY – Strafverfahren 

Anhang: 2x Belehrung des Beschuldigten in deutscher Sprache 
 
Unter Berufung auf den Artikel Nr.1 Abs. 1 des am 20. April 1959 

in Straßburg unterzeichneten Europäischen Übereinkommens über die 
Rechtshilfe in Strafsachen und unter Berufung auf den Artikel 1 des am 
17. März 1978 in Straßburg unterzeichneten Zusatzprotokolls zum Euro-
päischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen und unter 
Berufung auf den Artikel 4 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechts-
hilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union, das am 29.5.2000 in Brüssel angenommen wurde, ersucht die 
Kreisanwaltschaft in Stadt… um die. 

 
Durchführung von Rechtshilfehandlungen, 

 
die auf der Vernehmung des Beschuldigten beruht: 
 
XY, geb. am 123 in XY, zurzeit wohnhaft in Bundesrepublik 

Deutschland, Stadt, Strasse, PLZ, Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land, 

 
bezüglich folgender Strafsache: 
 
Durch die Beschlussfassung des Ermittlers der Kreisdirektion des 

Polizeikorps der Slowakischen Republik, der Abteilung Kriminalpolizei in 
Stadt, AZ XY vom 123, wurde laut § 206 Abs. 1 der Strafprozessordnung 
die Beschuldigung gegen XY wegen folgenden Strafsachen erhoben: 
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1./ Nichtauszahlung des Lohnes und Abfindungsgeldes laut § 214 

Abs. 1, Abs. 3 des Strafgesetzes, die auf dem Tatbestand basiert, dass er 
als Geschäftsführer der Gesellschaft s.r.o. mit dem Sitz in Stadt, Strasse, 
Betriebskennnummer: 123, am vereinbarten Fälligkeitstag seinen Ange-
stellten den fälligen Lohn nicht auszahlte. Es handelt sich um folgende 
Angestellte: 

XY, wohnhaft in… fälliger Lohn für April bis August 2004 in Höhe 
von 123 Eur, 

 
Es folgt die Beschreibung der eigentlichen Tat und dann die Fra-

gen, die dem Beschuldigten bei der Vernehmung zu stellen sind: 
 
Dem Beschuldigten sind folgende Fragen zu stellen: 

 
Bei der Analyse konzentriere ich vor allem auf die Lexik, da sich 

die Übersetzungsstrategie bei Rechtstexten vor allem auf dieser Ebene 
äußert. Wenn man diese zwei Texte miteinander vergleicht, stellt man 
fest, dass sich diese Texte formal nicht gravierend voneinander unter-
scheiden. Der Grund dafür liegt im schon genannten Ziel, Skopos der 
Übersetzung, u.z. die ausländischen einschlägigen Behörden von der 
Straftat einer Person zu informieren, die ein deutscher Staatsbürger ist 
und gegen die in der Slowakei eine Beschuldigung bezüglich genannter 
Strafhandlungen erhoben wurde. Außer der informativen Funktion spielt 
die appellative Funktion eine große Rolle, da die slowakischen Behörden 
eine Reaktion auf ihr Ersuchen erwarten sowie die Tatsache, dass be-
stimmte Maßnahmen seitens deutscher Behörden getroffen werden. 

Als nächstes möchte ich auf Übersetzungsstrategien eingehen, die 
bei der Übersetzung der Rechtstexte eingesetzt wurden, wobei ich mich 
auf die Einteilung von Daum (2010, S. 41) beziehe: 

 
Hauptstrategien, wenn 1:1 – Entsprechung fehlt: 

 Verfremdende (an Ausgangssprache orientierte) Übersetzung, 
 Einbürgernde (an Zielsprache orientierte) Übersetzung 

Daneben gibt es folgende Strategien: 
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 Verzicht auf Übersetzung durch Wiedergabe des ausgangssprachli-
chen Terminus, 

 Explikative Übersetzung, Erläuterung (Umschreibung) des aus-
gangssprachlichen Terminus, 

 Weglassen des sperrigen Begriffs oder der sperrigen Wendung. 
 
Die verfremdenden Ausdrücke haben bei der Übersetzung den Vor-

teil der Verdeutlichung (Daum, 2010, S. 41), dass sich der Zieltext auf 
die Rechtsordnung der Ausgangssprache beziehen muss. Die verfrem-
denden Übersetzungen wurden in folgenden Fällen eingesetzt: 

das Polizeikorps – dieser Begriff wird im Deutschen in Verbindung 
mit der Diplomatie oder Armee verwendet, nicht aber in Bezug auf die 
Polizei. 

Die Wiedergabe des ausgangssprachlichen Ausdrucks kommt in den 
Fällen vor, wenn der Ausdruck später von einem anderen Übersetzer 
zurückübersetzt werden muss, z.B. im Rechtshilfeersuchen, in dem das 
Gericht eines Landes an das eines anderen Landes geschickt wird, muss 
die ausgangssprachliche Benennung (Name der Institution und Anschrift) 
beigefügt werden. Ohne diese Benennung gäbe es möglicherweise keine 
Antwort. 

Was das Weglassen eines sperrigen Begriffs betrifft, wurde in der 
Übersetzung auf die slowakische Wendung im Deutschen verzichtet und 
nicht übersetzt: má česť Vás požiadať - ersucht die Kreisanwaltschaft in 
Stadt… um die. Solche Wendung wird einfach im Deutschen in diesem 
Kontext nicht verwendet. 

Die explikative Übersetzung wurde in diesem Text nicht eingesetzt. 
Für eine einbürgernde Übersetzung entschied sich der Übersetzer in 

der Wendung: Obvinenému položte nasledujúce otázky –Dem Beschuldig-
ten sind folgende Fragen zu stelle, obwohl auch die Form: Dem Beschul-
digten stellen Sie folgende Fragen, in Erwägung gezogen werden konnte. 

Aus syntaktischer Sicht wurden sowohl in slowakischer als auch in 
deutscher Sprache Passivformen verwendet, obwohl für das Slowakische 
die Passivformen nicht typisch sind: 

Partizip II: podpísaný, prijatý (dohovor) – unterzeichnet, angenom-
men 
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bolo vznesené obvinenie – die Beschuldigung wurde erhoben. 
Partizip I. Formen: spočívajúcu – diese Form wurde im Deutschen 

durch eine Aktivform ersetzt – die auf etw. beruht. 
Weiters konzentrieren wir uns auf die Übersetzungsverfahren, die 

laut vieler Autoren gerade unsere Texte (der Rechtssprache) betreffen 
könnten. 

Das Übersetzungsverfahren der Transposition wurde von verschie-
denen Autoren beschrieben und analysiert. Zu unserem Zweck in diesem 
Beitrag konzentrieren wir uns auf die engere Definition der Transpositi-
on, die davon ausgeht, dass sich um die Veränderungen der Wortarten 
bzw. syntaktischer Kategorien, durch die es zur Bedeutungsveränderung 
des Originals in der ZS nicht kommt, womit die invariante Information 
beibehalten wird. 

Die nächste Art der indirekten Übersetzungsverfahren bildet die 
Modulation. Wenn man die Modulation mit der Transposition miteinan-
der vergleicht, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass die Transposi-
tion auf die Verschiebung zwischen grammatischen Kategorien bezogen 
wird im Unterschied zur Modulation, die auf der Verschiebung zwischen 
kognitiven Kategorien basiert. Einige Autoren ordnen zur Modulation 
auch den Ersatz der Aktivform gegen eine Passivform ein, der für das 
Sprachpaar Slowakisch – Deutsch typisch ist. 

Das nächste häufig vorkommende direkte Übersetzungsverfahren 
stellt die Entlehnung dar. Es handelt sich um die Übernahme einer lexika-
lischen Einheit aus einer AS in die ZS. (Schreiber, 1993, S. 215). Durch 
die Entlehnungen entstehen sog. Xenotermini (Tomášek, 1998, S. 120), 
die eine in der ZS nicht existierende Tatsache aus dem Bereich des 
Rechtswesens bezeichnen und mit der Zeit usuell werden. Von der Lehn-
übersetzung unterscheidet sich die Entlehnung dadurch, dass es bei der 
letztgenannten zu der Übertragung der semantischen und zugleich der 
formalen Seite kommt. 

Auf der Verschiebung der Satzkonstituenten beruht das Überset-
zungsverfahren der Permutation. Es handelt sich hier um die Unterschie-
de der syntaktischen Einheiten der ZS von ihren herkömmlichen Positio-
nen in der AS. 
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Das Übersetzungsverfahren, bei dem es sich um die Erhöhung der 
Anzahl der Satzglieder, bzw. der Wörter handelt, wird als Expansion 
bezeichnet. Den Kontrast zur Expansion stellt die Reduktion dar, die auf 
der Reduktion der Anzahl der Satzglieder basiert. Beide Übersetzungs-
verfahren gehen aus der unterschiedlichen Struktur der Sprachen hervor. 

Zu der nächsten Art der direkten Übersetzungsverfahren gehört die 
Lehnübersetzung, d.h. eine wortgetreue Benennung aus der AS in die ZS. 

Auf Grund der Charakteristik der Texte der Rechtssprache wird vor-
ausgesetzt, dass von den direkten Übersetzungsverfahren die Entlehnun-
gen und Lehnübersetzungen überwiegen und von den indirekten die 
Transposition und Modulation. Die Äquivalenz und Adaptierung finden 
ihre Verwendung im Gegensatz zur Transposition und Modulation in den 
Texten mit dem bildhaften Charakter. Unsere Aufgabe wird darin beste-
hen, zu überprüfen, ob die genannten Übersetzungsverfahren auch unsere 
Texte betreffen. 

Aus den voranstehenden Übersetzungsverfahren fanden wir im Text 
folgende: 
 Wort-für-Wort-Übersetzung: vykonanie úkonov právnej pomoci –

Durchführung der Rechtshilfehandlung 
 Transposition: trestný zákon – Strafgesetz, trestná vec – Strafsache, 

trestné konanie – Strafverfahren, dodatkový protokol – Zusatzproto-
koll, členský štát – Mitgliedsstaat, okresná prokuratúra – Kreisan-
waltschaft 

 Modulation: Partizip I. Form im Slowakischen spočívajúcu – wurde 
im Deutschen durch eine Aktivform ersetzt. 

 Permutation: Obvinenému položte nasledujúce otázky – Dem Be-
schuldigten sind folgende Fragen zu stellen  

 Expansion: odstupné - Abfindungsgeld 
 Lehnübersetzung: Európska únia – Europäische Union. 

Abschließend möchte ich betonen, dass man anhand dieses Textes 
sicher keine verallgemeinernden Schlussfolgerungen ziehen kann. Aus 
dem Grund kann nicht eindeutig festgestellt werden, welche Übersetzun-
gsverfahren und Strategien grundsätzlich im Text dominant wären und 
welche überhaupt nicht vorkämen. Wichtig dabei ist die Tatsache, dass 
jeder Text seine Eigenheiten hat, was dem Übersetzer die Arbeit natürlich 
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nicht leichter macht. Das Wichtigste für den Übersetzer ist, den Text 
richtig zu verstehen und das Verstandene auch weiter zu vermitteln, d.h. 
er muss ständig nach solchen Möglichkeiten suchen, die formal und vor 
allem semantisch dem Ausgangstext entsprechen. 

 
This contribution/publication is the result of the project implementation: Retrofitting and 
Extension of the Centre of Excellence for Linguaculturology, Translation and Interpreting 
supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF. 
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Summary 
Translation of Legal Documents 

 
The paper deals with the translation of a selected legal text from Slovak 

into German language. It focuses on the analysis of the particular translation with 
special regard to the problems with translation caused by the differences of the 
Slovak and German systems of law, by the differences between the two 
mentioned languages as well as between their language of law. 
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Polish Input in Translation Studies 
 

Jarosław Guźniczak 
 
 
POLISH TRANSLATION STUDIES HAVE BEEN DEVELOPING INTENSELY 

since the middle of the last century when research started to be carried 
out in this field. However as well as scientific research we are also able to 
find in the history of literature, some really good tips on how to translate 
and what we should pay attention to. But in spite of significant and 
sometimes original proposals, Polish theories of translation are almost 
completely unknown outside the country. This situation is due to the 
language barrier, which paradoxically the discipline of translation studies 
tries to remove. This article aims to briefly present some of the theories 
that have emerged over the decades. I will translate all the quotations 
used in the article into English by myself. 

We may start with Stanisław Staszic (1755 – 1826), who presented 
some very interesting thoughts in the preface to The Iliad where he wrote 
that: 

“It is not a thing to translate in such a way to produce words, but to 
keep thoughts, sensory, and pictures [...] translators who were attached to 
the words and verses, [...] of the finest works exemplary on antiquity 
produced only skeletons, dead late without a soul [...]. One of the biggest 
difficulties in a good translation is an accurate distinction between the 
genius of the language and the genius of the author. Solving this 
difficulty requires from a good translator a great degree of language 
knowledge, insight and common sense. [...] where they were supposed to 
translate the author, they only translated the language. I think that all the 
dramatic works and heroic poems translated only in prose lose a lot of the 
original [...]” (qtd. in Balcerzan, 2007, p. 72). 

Very important remarks on translation were presented by the Tuwim 
“literary” siblings: Julian Tuwim (1894 – 1953) a Polish poet, writer, 
author of vaudeville, sketches, operetta libretti and lyrics of Jewish 
origin, who was one of the most popular poets of the interwar period. He 
translated Russian, French, German and Latin poetry, which had a big 
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influence on his own literary activity. His sister Irena Tuwim (1900 – 
1987), a Polish poet, novelist and translator, dealt with the translation of 
literature for children and youth. Julian Tuwim underlines that publishing 
companies should employ translators in a way similar to other employers 
hiring their employees. He also postulates that authorities should 
introduce a law which would make publishers employ a special person to 
validate the translation done by somebody and in cases of poor quality of 
translation the person would reject it if it is not possible to improve it. 
According to his words bad translations should be punished with the 
confiscation of the entire effort, fines and even imprisonment. Julian 
Tuwim also proposed the introduction of courses for translators, where 
professional experts in translation would teach this difficult art. And only 
graduates of such schools would receive the right to publish translations. 
But at the very beginning a graduate would have to pass the exam which 
would check the knowledge of the language he or she is going to translate 
from and as well as this the graduate’s knowledge of the Polish language 
should also be checked. Additionally a future translator would have to 
demonstrate knowledge of literary styles, general knowledge and last but 
not least, the elementary rules of writing skills. In his article Tuwim also 
quotes other authors of works which tend to deal with the profession of 
translation. 

In turn Irena Tuwim claimed that the language of children’s work 
should be simple, clear, flawless and concrete. She underlined that: 

“[...] maybe it is a truism, but when we look at many translations, we 
can see children speaking a language which children never and nowhere 
in the world speak or ever did speak. We see bad rhymes. We see, or in 
fact we do not see images, so imaging is inept, clumsy epithets and 
comparisons. A translator cannot say that the same occurs in the original. 
A child’s vocabulary is limited; it can and it should be enriched, but with 
moderation and with skill. The need to move in such a narrow 
framework, and in the same way providing fresh stuff at a sufficiently 
high level, is the reason why the translation of children’s work is so 
difficult.” (qtd. in Balcerzan, 2007, p. 185 – 186). 

Irena Tuwim blames this situation on publishing houses, which, in 
her opinion, force  translators into doing literal translations and keeping 
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everything, even a minor detail unchanged, preserving (retaining) the 
names, and sometimes the form of names which are completely contrary 
to the principles of the Polish language. At the end she concludes that to 
obtain the perfect translation, a translator must have complete freedom in 
the process of translation. And in a few cases, which applies especially to 
works for the youngest children, one must accept the principle of 
adaptation rather than translation. 

Tadeusz Boy-Żeleński, a Polish translator who dealt with the theory 
itself, in Nowe studia z literatury francuskiej (New French literature 
studies), wrote that: 

“Translation is a difficult thing; in its formal respect it is harder than 
writing, it is easier to find a form for one’s own ideas, [...] rather than for 
somebody’s elsewhich are created from a completely different soul. It 
requires not only the knowledge of foreign speech (this is the least 
important) but the general knowledge of literature and culture of 
a particular country; and finally the most important thing is the 
knowledge of one’s native tongue.”(qtd. in Pieńkos, 2003, p. 60). 

Maria Dąbrowska (1889 – 1965), Polish novelist, essayist, 
playwright and a translator of Danish, English and Russian literature tried 
to establish some rules, which are(qtd. in Balcerzan, 2007, p. 186 – 191): 

a translation must be verified by at least one person who knows the 
language of the original well and one person who knows perfectly the 
language which we translate into. 

Do not trust yourself that you know and understand the text. You 
have to read it all over again and again and you will see that every time 
you read it, you will discover something which was previously neglected 
or erroneously or inaccurately understood. 

The most important stimulus  which determines a good translation is 
liking and even love for the translated literary work. We can only 
translate a work properly when we are keenly interested in it. When we 
translate a literary work which does not suit our requirements or with 
which we cannot become acquainted so deeply that we understand the 
salient features of its form and content, the result will be unsatisfactory. 
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Jerzy Niemojowski (1918-1989) created seven rules that should 
govern the process of translation. These seven rules are (Niemojowski, 
1968, part of the introduction): 

Do not differentiate between translation and other types of poetic 
effort. Ensure that the degree of saturation of the image, sound, meaning 
and poetic space is set in close parallel to the degree of saturation of the 
same elements in the original. 

Never translate by using set forms of phrases already existing in the 
Polish language; build a new form, similar to the original, which will 
expand the Polish-line resources. 

Do not  treat a language as an inviolable and unchangeable resource; 
whenever you need to give a distortion-free foreign text, already 
understood and absorbed by the translator, the language may prove to be 
a false or inadequate instrument. 

One has to remember that translation is an attempt to enter into an 
unknown world. Translation is a breeding ground for feelings and 
thoughts innate to this world and which are expressed in the given work 
of art. In other words the plasma of a text has to be discovered and 
understood at least in such a way that it will make the poem alive. 

Whenever images or contents are included in the text and the 
translation does not reflect the same image or content in the translation, 
a translator should strive to find the perfect translation. 

In the final editing write the poem again in such a way that it sounds 
like a poem originally conceived in the language of translation. And if 
there are doubts here about all versions of the translation, abandon the 
translation. 

If it turns out that the final version is artistically inferior to any of the 
previous one [...] resign from this version in favour of an earlier less 
strict, but artistically better one. 

Aside from those poets and writers  who have dealt with the process 
of translation setting up some rules and trying to define the term, we may 
ask a very important question: whether there is a Polish school of 
translation and if so what achievements have Polish academics had in the 
field of translation? We may find a number of researchers involved in the 
process and the term of translation of whom the most famous are 
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Zygmunt Grosbart, Franciszek Grucza, Stanisław Barańczak, Krzysztof 
Lipiński, Edward Balcerzan. 

To start with Zygmunt Grosbart, who was the pioneer of the 
translation studies in Poland and who made a significant contribution to 
the field of linguistic (language) homonymy. He directed his attention 
towards homonymous aliasing and later he underlined the importance of 
interlingual homonymy in the field of glotto-didactics and translation of 
the Slavic languages. Zygmunt Grosbart gave a detailed definition of 
linguistic homonymy. He claimed that it is “a phenomenon of identity or 
similarity in a form (pronunciation or spelling) between certain units of 
different languages with their simultaneous variation of the semantic or 
functional (semantic, stylistic or other)” (Grosbart, 1984, p. 81 – 82). He 
attempted to classify language homonyms by their formal, grammatical 
or semantic signs – based on  semantic considerations he divided 
homonyms of confusing similarity into those which are of totally 
different meaning and those which are semantically closely related. The 
division according to Grosbart is as follows: 

Units of completely different meaning: 
Lexical homonyms 
Lexical-grammatical homonyms 
homonymy of the word and the combination of expression 
Units of a close semantic meaning 
Z. Grosbart underlined the fact that homonyms which are 

semantically close may differ in tone and in their range of use. 
Homonyms may be literary words in one language and dialect words 

in another. In the group of close semantic meaning borrowings, 
internationalism can also be distinguished – their meanings partly overlap 
or relate to a common range of phenomena. 

Zygmunt Grosbart tended to criticise such expressions as “language 
homonymy” (known from Russian literature since the 1950s)and “false 
friends of translators” (taken from French literature) for being vague in 
the case of the first expression, and ambiguous, metaphorical and one-
sided in the case of the second expression because of the emphasis on the 
word “translator.” In view of these reservations Z. Grosbart proposed his 
own definitions such as: confusing interlingual similarity and interlingual 
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false-equivalent. The latter is characterised as specific mistakes made by 
people who use two languages and who tend to mix up words which look 
similar but have a completely different meaning. And that is why the 
second thing that he proposed was the term “interlingual heterophemy,” 
which was described as an incorrect use of units of one language similar 
in form (pronunciation or spelling) to units of the other language, having 
different meaning. Those types of mistakes can be found even in 
literature for example in Przedwiośnie[Early Spring] written by Stefan 
Żeromski, where people travelling in Russia mix up words, which leads 
to some funny situations. Z. Grosbart writes that there are some situations 
when “confusing interlingual similarity” appears in the context which, for 
somebody using a foreign language, seems to be illogical and inadequate 
and sometimes, quite often, takes on the characteristics of humour, 
though it is not there. In the summary, Zygmunt Grosbart writes that 
mistakes resulting from the wrong interpretation of particular units of 
language among translators are a common phenomenon. It should be said 
that this is due to the need to reproduce the style, or the content of 
a translated text. 

Stanisław Barańczakis is the author of the book Ocalone 
w tłumaczeniu [Survived in Translation] in which he analysed and gave 
some hints on translation. When translating literature, the translator has to 
deal with two different problems. The first problem concerns “fidelity” 
and the second one concerns “sense.” We are talking here about “fidelity 
to the meaning” of the original poem. Barańczak writes that (Barańczak, 
2004, p. 15): 

“firstly one should determine what is the sense of the original poem. 
And this cannot be determined without determining firstly the second 
problem, which is much more extensive: what the meaning in poetry is at 
all, how and where it occurs, how it determines the unique identity of the 
poem? [...] the second problem is never understood in the same way by 
everybody.” 

He mentions that in Polish language there are two terms which are 
used interchangeably. These are: “tłumaczenie (translation)” and 
“przekład (interpretation).” They seem to be the same but etymologically 
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they differ . Finally Barańczak underlines that “translation of poetry is 
always an act of interpretation.” 

In the remainder of his book he provides a two-point programme (his 
private ‘minimum programme’) consisting of only two prohibitions 
(bans) (2004, p. 33 – 35): 

Do not translate a poem into a prose. Using prose leads to the serious 
semantic injury of a poem. Such translation is not only aesthetically 
inferior but also less voluminous in content, less orderly in its logical line 
and less clear in meaning. In other words – less comprehensible. 

Do not translate good poetry into bad poetry. According to 
Barańczak “ a translation practice is unacceptable which makes the 
original, an outstanding poem in language A,  something bland or 
aesthetically lacking in the target language.” Estimating the value of a 
translated poem, he proposed to use his category of a semantic dominant 
of a poem where the border between the “form” and “content” is rejected 
and which should be replaced by the general term of meaning understood 
as a full semantic potential. 

Stanisław Barańczak also, just like Irena Tuwim, expressed his 
opinion on translation poetry for children writing that: 

“translation of a poem for children has a right not only to far-
reaching secession from the original in the sphere of reality and in the 
course of lyrical action; it has a right to be entitled to the special status of 
household usage, it is not so much secondary to the original, but 
idiopathic and standing alone just like the original work”(2004, p. 65). 

Writing about the translation process, he says that it is bound by 
some restrictions. These may be assigned to two groups: 

The first group includes restrictions which force the translator to 
make adaptations. 

The second group is not so universal. 
In the part entitled “Jakzarżnąćtępymnożempoezjęamerykańską” 

(“How to Butcher American Poetry with a Dull Knife”) he gives six 
pieces of advice (2004, p. 131 – 137): 

If you do not understand an English word, beware of a typical error 
for many translators, but a fatal one, which is to look into an English – 
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Polish dictionary [...] throw out such a dictionary and put in a proper 
place the first Polish word, which comes to your mind. 

If you come across a group of English words which despite the 
principle of connection and common sense remain an impenetrable 
mystery to you, instead of suspecting an American idiomatic expression 
in it and then browsing in the appropriate dictionaries, translate each 
word literally and separately, or (even better) on your own come up with 
something completely different [...] in the field of translator’s creativity 
the effects will be stunning. 

If you were not able to grasp the mysteries of English grammar and 
syntax, do not bother studying books while reading the American poems. 
but let Slavic intuition be the signpost for you in these areas [...] if you 
see the singular word in a text, replace it with plural or vice versa; when 
there is a past tense, freely use the present one or vice versa, general lack 
of orientation in this dry and boring field, which is the grammar will 
greatly help you. 

If you do not know what the emotional colour or stylistic level of a 
word or phrase used by an American is, do not worry and take a pot shot. 

If you see in the text unknown proper names, titles, geographical 
names or allusions, do not check their meanings in encyclopaedias or 
lexicons. 

Above all: do not use too fluently either poetic craft or native tongue 
and do not let yourself believe that in poetry there is no such thing as 
linguistic correctness. Creative translation sometimes needs to be 
changed and diversified. Such things concern not only  translation but 
also native language. 

Krzysztof Hejwowski, the head of the department of Applied 
Linguistics at the University of Warsaw, writes that: 

“translation is possible due to the relative similarity of mental and 
linguistic structures and our skills of entering into the spirit of other ways 
of thinking, assimilating “the other rules of the game.” Relative similarity 
of different cultures and languages means that we will usually be able to 
submit the source language verb frame to the verb frame of the target 
language [...]” (Hejwowski, 2004, p. 4). 
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In his book Kognitywno-komunikacyjn a teoria przekładu [Cognitive 
and Communication theory of translation]Hejwowski classified the most 
common types and subtypes of mistakes made by translators during 
translation. These are (2004, p. 86): 

Mistakes of syntagmatic translation: 
Errors of dictionary equivalents 
False friends  
Calques 
Unjustified reconstructions 
Confusion mistakes (mistakes of wrong interpretation): 
Confusion between two different syntagms or a verb framework of 

the source language. 
Wrong interpretation of a scene or scenario. 
Erroneous reading of the modality of the text. 
Implementation errors: 
Misinterpretation of the receivers’ knowledge 
Mistakes of the target language  
Mistakes due to a lack of general and expert knowledge 
Metatranslational mistakes: 
Selection of translation techniques 
Omissions 
Additions 
Two versions 
Correcting the original 
Para text (too many or too few explanations) 
Krzysztof Hejwowski summarizing wrote that to be able to educate 

very good translators we have to establish translation competence (some 
sort of predisposition), which would include such elements as knowledge 
of a source and target language, ability to connect different structures on 
the basis of their relative similarity, knowledge of source and target 
cultures, expert and general knowledge, communication skills, insight in 
the pursuit of meaning, knowledge of theories of translation and most of 
all predisposition and features of character. 

The last person to mention in this article is Karl Dedecius, a German 
translator but also a populariser of Polish and Russian literature. In 1980 
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he was the founder and first director of the German Institute of Polish 
culture in Darmstadt, which deals with the popularisation of Polish art in 
Germany and the relationships between two nations. His famous book 
was Notatnik Tłumacza [Translator’s notebook] in which he made several 
comments on translation. In his book he claimed that two factors play a 
very important role. These factors are: female (readiness) and male 
(ability). K. Dedecius writes that: “the female factor in the process of 
translation is the translator’s biological predisposition – with its readiness 
and capabilities. The male factor is philological preparation, a specified 
amount of gained knowledge and embodied experience.”(Dedecius, 1974, 
p. 28). He also set a few rules for translators: 

“Translate only what you will find in the original language yourself 
which you find a good model or revealing in terms of artistic form, 
important or necessary when it comes to content [...]. 

Translate things which are original and not imitated, counterfeited or 
accidental. Avoid marketable things, good works retain their value 
anyway. 

Do not start translation until you become entirely familiar with the 
original work: with its topic, form or idea, its prehistory and post history. 
Do not start until you find out something about the author. 

Give priority to contemporary authors. It is more difficult: living 
authors can sue you; dead one are defenceless or helpless [...] modernity 
is palpable, touchable, not to be overthrown [...].  

Those in a hurry reach their destination faster. But in what state? [...] 
So work slowly (not giving up the ambition to be the first). 
Constantly check yourself. Be uncertain [...]. 
Do not assume that your translations are absolutely flawless. Let 

them lie. Get some critical distance to them and then go back to them: 
you will see how much they can still be improved. 

Whenever there is a first thought of material gain, the last 
opportunity for intangible gains and merits disappears. [...] 

Do not translate ‘on demand’ but ‘on your own.’ 
Create a new type of translator (not a devout follower or arrogant 

besserwisser, but): your own as for you. In connection with the author be 
his partner and friend; able to adapt [...]” (1974, pp. 58 – 59). 
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To conclude, in my article I have chosen, presented and translated 
only a few of many Polish theories of translation, which make up only a 
drop in the ocean and, which can be found both in literature written by 
numerous Polish writers and poets for example Staszic, Dąbrowska, Boy-
Żeleński and journals or books written by Polish academics such as 
Hejwowski, Grosbart or Dedecius. Although valuable in the field of 
translation studies they are completely unknown abroad due to the fact 
that they are written in Polish (apart from Hejwowski, which is written in 
English which makes his book more accessible). I hope that this article 
will shed some light on Polish translatology. 
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Summary 
Polish Input in Translation Studies 

 
In my article I would like to focus on the history of translation with 

particular emphasis on the Polish contribution to translation studies.In the second 
half of the last century the interest in translation studies in Poland intensified but 
despite the undeniable achievements in this field, Polish theories of translation 
are unknown abroad because of language barriers. In this article I will present 
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some claims which are unavailable to foreign readers. At the beginning of my 
article I will present historical claims, which belonged to Polish poets and 
writers. I will quote and translate such names as Staszic, Boy-Żeleński or 
Dąbrowska. Then in the second part I will focus on the most recent achievements 
mentioning such names as Hejwowski, Grosbart, Barańczak, Dedecius. 
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Komunitné tlmočenie: minulosť, súčasnosť a budúcnosť 
 

Teodor Hrehovčík 
 
 
TERMÍN KOMUNITNÉ TLMOČENIE JE NA SLOVENSKU POMERNE NE-

známy, a to z objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov. Potreba pomá-
hať cudzincom pri ich komunikácii s úradmi a inštitúciami nie je u nás 
taká akútna ako v iných krajinách sveta. Sú krajiny, kde nielen jednotliv-
ci, ale aj celé skupiny imigrantov sú odkázané na pomoc bilingválnych 
osôb, ktoré im pomáhajú riešiť najrôznejšie životné potreby. Komunitní 
tlmočníci sú osoby, ktoré prešli formálnym tréningom, ale aj také, ktoré 
pôsobia ako amatérski tlmočníci v styku s imigračnými úradmi, políciou, 
úradmi sociálnej starostlivosti, zdravotníckymi zariadeniami a pod. 

Podľa dostupných zdrojov sa termín „community interpreting“  pr-
výkrát objavil v Austrálii, a to v sedemdesiatych rokoch minulého storo-
čia. Dnes je tento druh tlmočenia vo svete známy aj pod inými názvami, 
ako sú liaison interpreting, community-based interpreting,  cultural in-
terpreting (Kanada), contact interpreting (Škandinávia) alebo public 
service interpreting (Veľká Británia). 

V krajinách, ako sú Spojené štáty americké alebo Kanada, táto čin-
nosť má už svoju tradíciu a je aj inštitucionalizovaná. Existujú školiace 
pracoviská ponúkajúce kurzy v komunitnom tlmočení, vydávajú rôzne 
príručky, etické kódexy a iné dokumenty vytvárajúce oficiálny rámec 
komunitného tlmočenia. 

Cieľom tohto príspevku je v krátkosti priblížiť prax a skúsenosti zís-
kané v tejto oblasti v niektorých vybraných krajinách sveta a načrtnúť 
perspektívy ďalšieho vývoja. 

 
 

AUSTRÁLIA 
 
Potreba špecifického druhu tlmočenia sa v austrálskom prostredí pr-

výkrát výrazne ukázala po druhej svetovej vojne, keď sa pozornosť vlád-
nych inštitúcií sústredila na riešenie problémov „nových Austrálčanov“. 
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Príliv cudzincov, neovládajúcich jazyk krajiny, si vynútil zriadenie rôz-
nych komunikačných služieb, počnúc od telefonických tlmočníckych 
služieb až po vznik špeciálnych agentúr organizujúcich kurzy pre bilin-
gválnych jedincov.  

Dnes sa príprava špecializovaných tlmočníkov v Austrálii uskutoč-
ňuje na úrovni pregraduálneho a graduálneho štúdia na viacerých univer-
zitách. Tieto, ale aj iné neuniverzitné pracoviská, majú akreditáciu Ná-
rodného akreditačného úradu pre prekladateľov a tlmočníkov (National 
Accreditation Authority for Translators and Interpreters – NAATI), ktorý 
organizuje pre absolventov vzdelávania akreditačné skúšky. 

 
 

KANADA 
 
V Kanade existuje od roku 1992 medzinárodná rada pre rozvoj ko-

munitného tlmočenia pod názvom Critical Link International, nezisková 
organizácia združujúca odborníkov, ktorí organizujú medzinárodné kon-
ferencie o komunitnom tlmočení. Ambíciou tohto združenia je vytváranie 
noriem riadiacich prax komunitných tlmočníkov, podporovať výskum 
v tejto oblasti, definovať požiadavky na školenie tlmočníkov a snažiť sa 
o etablovanie komunitného tlmočenia ako profesie. Pre svojich členov 
organizácia vydáva každý štvrťrok Ebulletin s najnovšími informáciami. 

Za jeden z najdôležitejších počinov tejto organizácie je možné po-
kladať vydanie príručky NSGCIS Guide,1 ktorá vznikla v spolupráci 
s predstaviteľmi verejného a súkromného sektoru a poskytuje rámec pre 
definovanie štandardov a kompetencií tlmočníkov pracujúcich v sociál-
nych službách, právnom a zdravotnom sektore. 

Iný dôležitý počin bol kongres Medzinárodnej organizácie tlmoční-
kov (Fédération Internationale des Traducteurs – FIT), ktorý sa konal 
v roku 1996 v Melbourne a na ktorom bol založený výbor Community 
Based Interpreting Commitee. Tento výbor inicioval medzinárodný prie-
skum o tlmočníkoch pôsobiacich v komunitnom prostredí. Účelom pro-

                                                           

1 National Standard Guide for Community Interpreting Services  
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jektu realizovaného v rokoch 1997 až 1999 bolo preskúmať podstatu 
komunitného tlmočenia z hľadiska praxe. Výsledky výskumu boli zverej-
nené v niekoľkých publikáciách.2 

 
 

USA 
 
Záujem o profesionalizáciu tlmočenia sa rýchlo preniesol aj do USA, 

kde bol v roku 1978 prijatý zákon o súdnych tlmočníkoch (US Court 
Interpreters Act), ktorý vyvolal potrebu vzdelávania špecializovaných 
tlmočníkov. Súčasne začali prvé snahy o „certifikáciu“ komunitných 
tlmočníkov, čo vyvrcholilo do prvej medzinárodnej konferencie pod ná-
zvom Interpreters for the Community, ktorá sa konala v Geneva Parku pri 
Toronte.  

Narastajúce uvedomenie si potreby kompetentných tlmočníkov pra-
cujúcich v sociálnom, právnom a zdravotníckom prostredí spôsobilo, že 
mnohé neziskové organizácie, združenia, akademické, ale aj vládne inšti-
túcie v USA ponúkajú v posledných rokoch možnosti zvyšovanie kompe-
tencií a profesionalizáciu komunitného tlmočenia.   

Pravdepodobne najznámejšou osobnosťou v USA, ktorá sa už mno-
ho rokov venuje popularizácii komunitného tlmočenia, je profesorka Hol-
ly Mikkelson, federálna súdna tlmočníčka akreditovaná Americkým 
združením prekladateľov, ktorej publikácie patria k nosným v odbore.3 

V USA, podobne ako v Kanade, sa príprava komunitných tlmoční-
kov len zriedka uskutočňuje na univerzitách. Príprava je často úzko špe-
cializovaná, napríklad pre tlmočenie v zdravotníckych zariadeniach, a má 
formu krátkych neformálnych kurzov v dvojročných community colleges. 

                                                           

2 Chesher, T., Slatyer, H., Doubine, V., Jaric, L., & R. Lazzari (2003). Community based interpreting 
(CBI) - the interpreters' perspective. In eds. Brunette, L., Bastin, G., Hemlin, I. & Clarke, H. The 
Critical Link 3: Interpreters in the Community. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Dostup-
né na internete: http://en.scientificcommons.org/58934842. 
Slatyer, H & T. Chesher (2007) Talking about accuracy. In Pöchhacker, F, Jakobsen, A & I Mees 
(eds) Interpreting studies and beyond. Copenhagen: Copenhagen studies in language 35. 
3 Dostupné na internete:http://www.acebo.com/papers/pmenu.htm. 
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V dvoch štátoch, Kalifornia a Washington, zaviedli certifikované prog-
ramy, zamerané na tlmočenie v zdravotníckych zariadeniach. 

 
 

ŠKANDINÁVIA 
 
V Európe má najdlhšiu tradíciu v príprave špecializovaných tlmoč-

níkov vo verejných službách Švédsko. Na univerzite v Štokholme pôsobí 
Inštitút pre preklad a tlmočenie (TÖI), ktorý zabezpečuje vysokoškolskú 
prípravu komunitných tlmočníkov, financovanú z verejných zdrojov. 
Tento inštitút financuje a riadi aj mnohé vzdelávacie strediská pre dospe-
lých, ktoré ponúkajú odborné kurzy. Tieto sú zamerané na tréning tlmo-
čenia pre potreby sociálnych služieb, zdravotníctva a pracovného trhu. 
Príprava sa uskutočňuje vo viac ako 100 jazykoch. Absolventi prípravy, 
ktorí chcú získať štatút „úradných“ tlmočníkov, sa musia podrobiť od-
borným skúškam. Pritom sa veľký dôraz kladie na dodržiavanie etických 
pravidiel, ako sú dôvernosť a nestrannosť. 

Ďalšia škandinávska krajina, Dánsko, ponúka vzdelávanie v podo-
be dvojročných univerzitných programov, napríklad na obchodných fa-
kultách v Kodani a Aarhuse. V susednom Fínsku sa príprava uskutočňuje 
ako špecializácia v rámci štúdia tlmočníctva na univerzitách. Situácia 
v Nórsku je úplne odlišná, keďže potreba komunitných tlmočníkov je 
vzhľadom na miestne pomery minimálna. 

 
 

VEĽKÁ BRITÁNIA 
 
Mnoho príležitostí pre záujemcov o kvalifikáciu komunitného tl-

močníka v Európe ponúka aj Veľká Británia. Kurzy sú organizované na 
mnohých univerzitách, v inštitúciách pre ďalšie vzdelávanie a dokonca aj 
dištančnou formou. Pozornosť sa venuje aj príprave inštruktorov a špe-
cializovaných komunitných tlmočníkov pre oblasť práva, verejných slu-
žieb a zdravotníctva. 
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NEMECKO A RAKÚSKO 
 
V Nemecku sa tejto oblasti venujú na Hochschule Magdeburg-

Stendal, kde sa ponúka bakalársky program pre súdne, komunitné 
a zdravotnícke tlmočenie od roku 1999. Podobný program ponúka súk-
romná polytechnika v Mníchove (Hochschule für Angewandte Sprachen). 
V ďalšej nemecky hovoriacej krajine, Rakúsku, sa príprava komunitných 
tlmočníkov obmedzuje na dve univerzity. Viedenská univerzita ponúka 
špecializáciu v rámci magisterského štúdia tlmočenia a Univerzita 
v Grazi prípravu komunitných tlmočníkov ako špecializovaný kurz. 

 
 

INÉ KRAJINY 
 
S výnimkou Španielska, kde tri univerzity (Alcalá de Henares, Va-

lencia, Salamanca) ponúkajú špecializované programy, sú v ostatných 
krajinách Európy príležitosti pre tréning v komunitnom tlmočení skôr 
výnimkou, ako pravidlom. Týka sa to aj Francúzska, Talianska, Portu-
galska, Holandska či Belgicka. 

Urgentné jazykové problémy sa snaží riešiť aj Južná Afrika. Naprí-
klad na UFS (University of Free State) sa v rámci špeciálneho programu 
(Language Facilitation Programme) ponúkajú krátkodobé tlmočnícke 
kurzy, bakalársky program (nazvaný Liaison Interpreting) a postgraduál-
ny program v komunitnom tlmočení. 

 
 

CELKOVÝ STAV A PERSPEKTÍVY 
 
Po prvých pokusoch o systematickú prípravu komunitných tlmoční-

kov v deväťdesiatych rokoch sa v posledných desaťročiach situácia radi-
kálne zmenila, aspoň v niektorých krajinách. Súčasná ponuka kurzov 
siaha od plne inštitucionalizovaných programov, cez poloinštitucionálne 
iniciatívy až po krátkodobé kurzy. Špecializované vzdelávanie sa realizu-
je na akademickej pôde, ale aj mimo nej. Jednotlivé programy sa líšia 
svojou dĺžkou (od krátkych intenzívnych kurzov po štandardné študijné 
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programy), obsahom (od kurzov zameraných na konkrétny jazyk až po 
univerzálne kurzy, od teoreticky zameraných až po praktický výcvik), 
formou ukončenia (od potvrdení o absolvovaní cez certifikáty až po me-
dzinárodne uznávané vysokoškolské diplomy), požiadavkami na prijatie 
(od žiadnych požiadaviek až po riadne prijímacie skúšky), vyučovacími 
metódami (od tradičných až po experimentálne). 

Vo väčšine prípadov sa príprava tlmočníkov prispôsobuje celospolo-
čenským požiadavkám a globálnym imigračným tendenciám. Uskutočňu-
je sa v neakademickom prostredí alebo na univerzitnej pôde. V druhom 
prípade ide prevažne o postgraduálne štúdium v rámci programov ďalšie-
ho vzdelávania. 

Záujem o zmapovanie situácie v tejto oblasti prejavila aj Európska 
komisia, Európska rada pre jazyky (European Language Council), ktorá 
v roku 2010 iniciovala kreovanie medzinárodného tímu pod názvom Spe-
cial Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services. 
Konkrétnou úlohou tohto tímu bolo vypracovať správu, ktorá by analy-
zovala situáciu v oblasti prekladu a tlmočenia pre potreby verejných slu-
žieb v Európe. Išlo o identifikovanie problémov a o spracovanie návrhov 
pre všetkých zainteresovaných, vrátane EÚ, štátnych a miestnych úradov, 
poskytovateľov verejných služieb, vysokých škôl a samotných preklada-
teľov a tlmočníkov. 

V záverečnej správe projektu4 sa konštatuje, že prístup k prekladu 
a tlmočeniu v prostredí verejných služieb je prirodzeným ľudským prá-
vom, ktoré má byť garantované, a to tak explicitne, uvedením v právnych 
dokumentoch, ako aj inými formami. 

 
Na úrovni Európskej únie sa v správe okrem iného odporúča: 

 zorganizovať konferenciu s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti 
prekladu a tlmočenia vo verejných službách, 

 aktívne propagovať oficiálne uznanie práva na preklad a tlmočenie 
v prostredí verejných služieb, 

                                                           

4 Dostupné na: http://eulita.eu/sites/default/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf. 
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 financovať projekty zamerané na prípravu učebných plánov pre tré-
ning prekladateľov a tlmočníkov pôsobiacich vo verejných službách 
a pre tréning inštruktorov, 

 udeliť logo EÚ vzdelávacím programom, ktoré spĺňajú schválené 
kvalitatívne normy, 

 iniciovať jednotný európsky prístup k certifikácii a akreditácii ko-
munitného tlmočenia, 

 financovať preklad najdôležitejších publikácií o teoretických a prak-
tických aspektoch prekladu a tlmočenia vo verejných službách, 

 propagovať a financovať výskum v oblasti komunitného prekladu 
a tlmočenia. 
 
V správe sú uvedené aj odporúčania pre orgány štátnej a verejnej 

správy. Menovite sa navrhuje: 
 presadiť legislatívu, ktorá by garantovala právo na preklad a tlmoče-

nie v prostredí verejných služieb, 
 uviesť do praxe mechanizmy pre akreditáciu agentúr, 
 vytvoriť akreditačné systémy a registre kvalifikovaných prekladate-

ľov a tlmočníkov, 
 uznať komunitné tlmočenie ako profesiu, 
 uviesť do praxe formy kontroly kvality v danej oblasti. 

 
Od poskytovateľov verejných služieb sa očakáva, že: 

 zabezpečia, aby tlmočnícke služby boli k dispozícii vo všetkých 
zariadeniach, 

 v prípade potreby využijú novú techniku pre zabezpečenie tlmočníc-
kych služieb, 

 zamestnajú len riadne vyškolených a kvalifikovaných tlmočníkov, 
 vyškolia svojich zamestnancov tak, aby mohli spolupracovať 

s tlmočníkmi, 
 zlepšia pracovné podmienky komunitných tlmočníkov, vrátane ich 

odmeňovania. 
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Autori správy nezabudli ani na úlohy pre vysoké školy. Im sa odpo-
rúča, aby: 
 ponúkali vzdelávacie programy zohľadňujúce dobre prepracované 

učebné plány, 
 otvorili prijímacie konanie pre kandidátov bez patričnej formálnej 

kvalifikácie, 
 zamerali svoj výskum na prípravu prekladateľských nástrojov, 

zvlášť pre menej frekventované jazyky, ako aj výskum tlmočenia na 
diaľku a videokonferencie, 

 tam, kde je to možné, uviedli do praxe zariadenia pre diaľkové for-
my vyučovania a učenia sa, 

 ponúkali programy pre prípravu inštruktorov. 
 
V zozname odporúčaní nechýba ani niekoľko rád pre prekladateľov 

a tlmočníkov. Tí by mali: 
 aktívne sa usilovať o profesionalizáciu svojej činnosti, 
 pripraviť etický a profesionálny kódex, 
 definovať normy pre používanie nových technológií. 

 
Uvedené odporúčania medzinárodného výskumného tímu iniciova-

ného Európskou úniou naznačujú možný vývoj v oblasti komunitného 
tlmočenia v najbližších rokoch. Ako však ukazuje doterajšia prax, najdy-
namickejší rozvoj je možné očakávať v krajinách, v ktorých sa tlmočenie 
vo verejných službách stalo už štandardom a bežnou potrebou. V ostat-
ných krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, by sa mali postupne vytvá-
rať podmienky na prechod z amatérskej úrovne na profesionálnu, poučiť 
sa zo skúseností iných a pripraviť sa na zvyšujúcu sa migráciu obyvateľ-
stva v regióne. 

 
Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu Dovybavenie a rozšírenie  

lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na základe podpory ope-
račného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. 
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Summary 
Community Interpreting: Past, Present and Future 

 
The purpose of this contribution is to shortly outline practice and 

experience obtained in this area in some countries of the world and to adumbrate 
perspectives of its possible developments. Some recommendations for all entities 
concerned are also provided. 
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Nové a moderné učebnice z konzekutívneho tlmočenia 
pre ukrajinistov – metodika ich tvorby 

 
Jarmila Kredátusová 

 
 
VÝUČBA KONZEKUTÍVNEHO TLMOČENIA Z UKRAJINČINY DO SLO-

venčiny a opačne nemá na Prešovskej univerzite dlhú tradíciu. Na Kated-
ru ukrajinistiky prichádzali požiadavky a ponuky tlmočiť rôzne podujatia 
najmä v 90. rokoch 20. storočia. Katedra však nedisponovala odborníkmi 
v tejto oblasti. Jej študijné programy boli orientované na prípravu učite-
ľov na školách s vyučovaním ukrajinského jazyka a literatúry a s vyučo-
vacím jazykom ukrajinským a kultúrnych pracovníkov pôsobiacich v kul-
túrnych inštitúciách a organizáciách ukrajinskej menšiny žijúcej na Slo-
vensku. 

Predmet Konzekutívne tlmočenie je teda zavedený na Katedre ukra-
jinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity asi 7. rok. Je zavedený 
v študijnom programe Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ukrajinský jazyk 
a kultúra. Bakalársky stupeň tohto štúdia je orientovaný na získanie zruč-
ností v písomnom preklade, magisterský stupeň je zameraný práve na 
získanie návykov tlmočiť ústne a konzekutívne. Simultánne tlmočenie 
považujeme za nadstavbu a malo by byť určené pre doktorandov, ktorí 
majú psychofyziologické predpoklady a jazykové znalosti pre takýto druh 
tlmočenia. 

Zvládnutie konzekutívneho tlmočenia z ukrajinčiny do slovenčiny 
a opačne je zahrnuté v našich študijných programoch do predmetov Kon-
zekutívne tlmočenie 1, Konzekutívne tlmočenie 2 a Konzekutívne tlmoče-
nie 3. Týmto predmetom, ktoré sa realizujú na magisterskom štúdiu, 
predchádza na bakalárskom štúdiu predmet Základy tlmočenia. 

Na Základoch tlmočenia sa študent oboznámi so základnými prin-
cípmi tlmočníckeho zápisu. Oboznámi sa so zmyslovou a slovnou skrat-
kou, s komprimáciou slov. Naučí sa vykonať horizontálny zápis (čiže 
zápis zľava doprava), t. j. členiť text na podmetovú a prísudkovú časť, 
ďalej text skracovať a kondenzovať (zhusťovať) a vertikálne ho štruktú-
rovať zhora nadol (vertikálny zápis), teda sprehľadňovať ho na celej plo-
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che listu, zapísať príčinné, dôsledkové a podmienkové vzťahy a porovna-
nia a tiež vety podľa intonácie.1 Zároveň študent získava prvé návyky 
tlmočenia prostredníctvom metódy tlmočenia z listu, ale aj počúvaním 
textov a ich notovaním. 

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu študenti pokračo-
vať v magisterskom štúdiu. Na predmete Konzekutívne tlmočenie 1 sa 
uplatňujú predovšetkým prípravné tlmočnícke cvičenia z oblasti politiky. 
Učebnica, ktorú sme na tento predmet pripravili, obsahuje tieto oblasti: 
 politika, štátne návštevy, konferencie; 
 strany, parlament, voľby; 
 dohody, rokovania, spolupráca, zákonnosť; 
 vojna a mier, boj a víťazstvo, život a smrť, ľudstvo; 
 Európska únia, Európsky parlament; 
 masmédiá, právo, sloboda, reforma, revolúcia 
 veda a vzdelanie, náboženstvo.2 

 
Učebnica je zostavená tak, že začína jednoduchšími tematickými ob-

lasťami z hľadiska tlmočenia a smeruje k zložitejším. Študenti môžu pra-
covať s učebnicou aj samostatne, ale predpokladá sa, že učiteľ bude pri 
osvojovaní si materiálu prítomný. K učebnici nejestvuje audionahrávka, 
ale v budúcnosti bude možné učebnicu audionahrávkou doplniť. Texty, 
ktoré sú určené na vypočutie, číta učiteľ. Cvičenia sú rôzne a sú uplatňo-
vané podľa potreby a zámeru. Smerujú od vypočutia po zreprodukovanie 
v origináli, resp. v preklade. Ak je text reprodukovaný v tej istej jazyko-
vej mutácii ako je originál, nasledujúce cvičenie smeruje k osvojovaniu 
jazykových spojení v inej jazykovej mutácii. Zámerom je neustále strie-
dať prechod z jednej jazykovej mutácie do inej kvôli zautomatizovaniu 

                                                           

1 Tieto zručnosti a ich nácvik predstavuje bližšie vo svojej učebnici Rebrij, O. V.: Osnovy perekla-
dacjkoho skoropysu. Vinnycja: Nova knyha 2006. 
O tlmočníckom zápise hovorí vo svojej práci aj Müglová, D.: Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo 
Prečo spadla Babylonská veža. Bratislava: Enigma 2009, s. 175 – 184. 
2 Výber týchto oblastí ukázala naša prax. Kombinácia ich výberu a ich spracovanie sú autentické. Pri 
tvorbe učebnice sme sa však inšpirovali prácami: Csiriková, M. – Vysloužilová, E.: Propedeutická 
tlumočnická cvičení I. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1997 a Rebrij, O. V.: Osnovy 
perekladacjkoho skoropysu. Vinnycja: Nova knyha 2006. 
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prirodzených jazykových zručností v oboch jazykoch a rýchlej adaptácii, 
ktorá je pre tlmočenie nevyhnutná, pretože ide zvyčajne o ústny preklad 
nepripravených, iba raz vypočutých a neúplných textov, a to zoči-voči 
hovoriacemu a počúvajúcemu, ktorému sú výpovede tlmočené. 

Keďže sa tlmočia rôzne žánre, niekedy aj referáty, prednášky, dis-
kusné príspevky, text si musí tlmočník notovať. Pre jednotlivé výrazy 
v daných oblastiach jestvujú zaužívané symboly, ktoré si študent – budúci 
tlmočník – osvojuje a prípadne podľa nich tvorí nové, svoje vlastné a pre 
seba, tzv. „univerzálne“. 

Študent si osvojuje slovné spojenia a ekvivalenty k nim v CJ 
a zároveň sa k nim učí priraďovať správny symbol (znak). Vypočutý text 
musí študent v pamäti ihneď spracovať, t. j. urobiť sémantickú analýzu, 
vybrať kľúčové informácie, text zhustiť a následne prerozprávať v CJ. 
Aby takúto zručnosť získal, musí čo najčastejšie takýmto spôsobom 
s textom pracovať, preto sú viaceré cvičenia v učebnici podriadené práve 
tomuto zámeru. 

Prvý seminár v učebnici je venovaný všeobecne používaným poj-
mom z politiky, ako sú politika, problém otázka, úloha, krajina, konfe-
rencia, kongres, prezident, generálny tajomník, diskusia, rokovanie atď. 

Ďalší seminár je venovaný problematike politických strán, parla-
mentu a voľbám. Okrem osvojovania si symbolov v tejto oblasti a osvo-
jovania si ekvivalentov k známym pojmom si študent zároveň rozširuje 
slovnú zásobu v týchto oblastiach. Učí sa pojmy, ako sú napríklad priame 
volebné právo, tajné hlasovanie, hlasovacie právo, okrsková volebná 
komisia vo východiskovom a v cieľovom jazyku. Okrem týchto spojení 
sa študent oboznamuje aspoň okrajovo aj s iným politickým usporiada-
ním v ostatných krajinách európskeho aj mimoeurópskeho priestoru. 

Tretia osvojovaná oblasť sa dotýka pojmov ako sú spolupráca, do-
hody, rokovania, zákonnosť. Študent si osvojuje symboly k pojmom 
ako sú zákon, ústava, legislatíva, nezákonnosť, názor, myšlienka, samit, 
stretnutie na vysokej úrovni. Nachádza ekvivalenty a osvojuje si časté 
menné spojenia ako napríklad dohoda o dočasnom prímerí, dohoda 
o zákaze skúšok jadrových zbraní, multilaterálna dohoda, ale aj slovesné: 
anulovať zákon, porušiť zákon, držať sa litery zákona. Texty, ktoré štu-
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denti ako budúci tlmočníci spracúvajú, obsahujú práve tieto spojenia, 
resp. také, ktoré sú tematicky s osvojovanými spojeniami prepojené. 

Ďalšie semináre (jedna téma je určená pre dve stretnutia) sú zamera-
né na oblasti vojna a mier, boj a víťazstvo, život a smrť a ľudstvo. 
Osvojovanie si pojmov je založené na princípe asociatívnosti. 

Okrem už spomenutých typov cvičení sú texty v tejto kapitole ob-
siahlejšie. Ďalej o tej istej udalosti informujú viaceré texty a zdroje. Štu-
denti teda na základe odlišných informácií podávajú jednu celistvú už 
nimi spracovanú informáciu vo východiskovom jazyku. Študenti sa po-
tom tlmočia navzájom medzi sebou. Tým sa sleduje aj naplnenie psycho-
logických faktorov, teda získavanie skúseností s tlmočením rôznych pre-
javov (na mysli máme rôznu kvalitu prejavu) rôznych rečníkov. Cvičenia 
sú už viac zamerané na využívanie notačných zápisov a tlmočenia z nich, 
keďže texty sú obsiahlejšie. 

Piata kapitola (desiate stretnutie) je zamerané viac na získanie in-
formácií o Európskej únii a Európskom parlamente.3 Študenti sa pro-
stredníctvom textov, ktoré si vypočujú, prerozprávajú, spracujú ako os-
novy alebo ako zhrnutia (resumé), dozvedajú o histórii vzniku tohto poli-
tického a hospodárskeho zoskupenia, o jeho najdôležitejších inštitúciách, 
ktorými sú prezident, parlament, rada, komisia, banky a niektoré výbory. 
Zároveň získavajú potrebný pojmový aparát v tejto tematickej oblasti 
v oboch jazykových mutáciách. 

Predposledná kapitola je venovaná masmédiám, právu, slobode, 
revolúcii a reformám. Zadania úloh sa nelíšia od predchádzajúcich. 
Texty sú však dlhšie. Vyžadujú si teda dobrú sémantickú analýzu, kvalit-
ný notačný zápis, ktorý by už mal byť na vyššej úrovni, ako to bolo na 
začiatku semestra. Študenti pri tlmočení na seba nadväzujú, čo môže 
určitým spôsobom simulovať aj tlmočenie – pilotáž. 

                                                           

3 Túto tému sme zaradili z dôvodu potreby poznať históriu vzniku, štruktúru a spôsob fungovania 
tohto politického a hospodárskeho spojenia, pretože študenti sa pri prekladaní a tlmočení často 
stretávajú s pojmami a názvami inštitúcií tohto zväzku európskych štátov. Téma je spracovaná auten-
ticky, ako inšpirácia nám slúžili učebnice: Csiriková, M. – Urieová, L.: Odborný překlad v praxi (na 
rusko-českém materiále). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005 a Csiriková, M. – 
Klausová, V.: odborný překlad v praxi. Cvičné texty pro rusisty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o. 2006. 
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Posledná kapitola je venovaná vede, vzdelaniu a náboženstvu. 
V učebnici sa tiež počíta s dodatočnými textami určenými na tlmo-

čenie a tiež s uvedením niektorých ďalších symbolov, ktoré sa predtým 
v jednotlivých kapitolách nevyskytli. 

Všetky texty, ktoré sa pri nácviku konzekutívneho tlmočenia požíva-
jú, sú prevzaté z vládnych a ústredných ukrajinských novín a časopisov 
a slovenských novín a časopisov umiestnených väčšinou na internete. Po 
obsahovej stránke texty zohľadňujú súčasné aspekty medzinárodných 
vzťahov, vnútornú politiku Slovenska, slovenské a ukrajinské zahraničné 
správy. Využité sú aj elektronické encyklopédie dostupné v sieti interne-
tu. Texty sú doplnené kľúčovými slovami, slovnými spojeniami, skrat-
kami potrebnými pre realizáciu prekladu. Neraz texty obsahujú konkrétne 
vyjadrenia politikov a iných predstaviteľov spoločenského života, a teda 
živý jazyk oboch kultúr. 

Učebnica plní aj lingvokrajinovednú funkciu – rozširuje všeobecný 
rozhľad študenta, oboznamuje ho so základnými spoločenskými faktami. 
Texty odzrkadľujú reálnu reč 21. storočia a širokú paletu a rozmanitosť 
politického a spoločenského života. 

Študijný program zahŕňa v rámci prípravy na tlmočenie aj predmet 
Konzekutívne tlmočenie 2 a Konzekutívne tlmočnie 3. 

Na predmete Konzekutívne tlmočenie 2 sa pozornosť študentov pre-
nesie na oblasť ekonomiky (finančníctva a bankovníctva), priemyslu, 
poľnohospodárstva a ekológie. Typy zadaní budú rovnaké ako v učeb-
nici 1. 

Predmet Konzekutívne tlmočenie 3 má v osnove tematické oblasti, 
ako sú knihy, časopisy, film, divadlo, výtvarné umenie, turizmus 
a cestovný ruch (čiže aj sprievodcovské tlmočenie). 

Študenti absolvujú v rámci povinných predmetov aj simultánne tl-
močenie. Tento typ tlmočenia je však náročný a realizovať ho môžu iba 
jedinci, ktorí na to majú psychofyziologické predpoklady. V našom štu-
dijnom programe pre magistrov sa tento predmet vyskytuje, avšak najmä 
preto, aby si študenti takýto druh tlmočenia vyskúšali a zistili, či majú 
aspoň základné predpoklady pre jeho zvládnutie. 
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Na ilustráciu uvádzame niekoľko názorných ukážok z učebnice. 
 

Téma 1: POLITIKA, ŠTÁTNE NÁVŠTEVY, KONFERENCIE 
 

Vypočujte si text. Zreprodukujte ho v S. 
 

Прем’єр-міністр України мав зустріч із заступником міністра фiнансів 
США Девідом Ліптоном, який бере участь у другому засіданні Українсько-
американської міждержавної комісії. 

Прем’єр-міністр розповів про зусилля, яких докладає Президент Укра-
їни та уряд для прискорення економічних реформ в нашій країні. Зокрема, 
він детально поінформував про останні укази Президента України 
з невідкладних економічних проблем. 

Зі свого боку Девід Ліптон зазначив, що уряд США уважно стежить за 
ринковгими перетвореннями в Україні. Він вважає, що проведення в Києві 
другого засідання Українсько-американської міждержавної комісії сприя-
тиме значному прогресу в економічних відносинах між обома державами. 

 
Preložte do U na základe textu. 

 
Mať stretnutie, zúčastňovať sa na druhom zasadnutí, hovoriť o úsilí urýchľovať 
ekonomické reformy, informovať detailne o posledných výnosoch prezidenta, 
neodkladné ekonomické problémy, poznamenať, sledovať trhové zmeny na 
Ukrajine, napomôcť výraznému pokroku v ekonomických vzťahoch .  

 
Zoznámte sa s nasledujúcimi symbolmi. 

 
P пoлiтика 
? питання, прoблема, задача; 
Δ представник, делегат, пoсoл, член, учасник; 
 країна, держава, теритoрiя – oкруг, oбласть, республiка, райoн;  
Ο з’ їзд, кoнференцiя, зустрiч, кoнгрес, нарада, засiдання, фoрум, 

збoри, семiнар, асамблея, сесiя, мiтинг; 
 

Vypočujte si text. Použite symboly pre výrazy vyznačené tučným písmom. 
Povedzte obsah textu po slovensky. 
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Президент України Вiктoр Ющенкo прoвiв у Києвi зустрiч з пред-
ставниками Свiтoвoгo кoнгресу українцiв, зoкрема, з президентoм цiєї 
oрганiзацiї Aскoльдoм Лoзинським та гoлoвами представництв Кoнгресу 
в Aвстрiї, Бельгiї, Бразилiї, Іспанiї, Канадi та СШA. 

Стoрoни oбгoвoрили шляxи рoзвитку українськиx oрганiзацiй 
в дiаспoрi та рoзширення їxнix мoжливoстей представлюти Україну за 
кoрдoнoм. Глава держави запевнив, щo Україна рoбить усе, щoб українцi, 
якi з тиx чи iншиx причин oпинилися за межами iстoричнoї батькiвщини, 
вiдчували мiцний зв’язoк зi свoєю культурoю, мoвoю, iстoрiєю. Вiн 
вислoвив перекoнання, щo всi українцi, де б вoни не прoживали, 
вбoлiвають за рoзвитoк демoкратичнoї України i свoїми дoсягненнями 
пoлiпшують мiжнарoдний iмiдж Українськoї держави. 

 
Preložte rýchlo do U. 

 
Realizovať stretnutie, viesť rozhovor o možných spôsoboch vývoja a šírenia 
možností predstaviť Ukrajinu v zahraničí, zdôrazniť, vysloviť presvedčenie, pre-
svedčiť. 

 
Správne preložte a priraďte výrazom správny symbol. 

 
Передoва країна 
Країна з ринкoвoю екoнoмiкoю 
Велика сiмка 
Правoва держава 
Великi держави 
Країна – пoстачальник нафти газу тoщo 
Ядерна дежава 
Країна, щo рoзвивається 
Прoмислoвo рoзвинута країна 
Мiський райoн 
Житлoвий райoн 
Країна, щo приєдналася 

 
Пoсoльствo 
Надзвичайний i Пoвнoважний пoсoл 
Мoлoдший член (партнер) 
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Країна – член oрганiзацiї, сoюзу 
 

Urobte zmyslovú analýzu, zapíšte text vertikálne a preložte. 
 

Британський мiнiстр фiнансiв Гoрдoн Браун вигoлoсив плани пoдoлання 
бiднoстi у свiтi. Вiн пoрiвняв їx з планoм Маршалла, рoзрoбленим 
Спoлученими Штатами для пoдoлання негативниx наслiдкiв вiйни в Єврoпi. 
У 2005 рoцi ЄС матиме унiкальну мoжливiсть запрoпoнувати план 
екoнoмiчнoгo рoзвитку для країн, щo рoзвивиються. Це буде нoва угoда 
мiж найбагатшими та найбiднiшими країнами – така, в якiй країни, щo 
рoзвиваються, виступатимусть не прoxачами, а рiвними партнерами. 
Складoвими такoгo плану, на думку Гoрдoна Брауна, мають бути 
мiжнарoдне пoм’якшення бoргoвиx зoбoв’язань бiдниx країн, нoвий раунд 
перегoвoрiв прo тoргiвлю. За слoвами мiнiстра, Британiя скoристається 
свoїм гoлoвуванням у великiй сiмцi, а такoж президентствoм у Єврo-
пейськoму Сoюзi, щoб перекoнати мiжнарoдну спiльнoту пiдтримати плани 
бoрoтьби з бiднiстю. 

 
Správne priraďte zodpovedajúci ekvivalent a symbol. 

 
Vymenovať veľvyslanca   вiдкликати пoсла 
Odvolať veľvyslanca   пoвнoважний предаставник 
Splnomocnený predstaviteľ  призначити пoсла 
Predstaviteľ oficiálnych orgánov  пoсланець, депутат 
Prijímať nových členov   представник oфiцiйниx oрганiв 
Sprostredkovateľ    пoсередник 
Poslanec    приймати нoвиx членiв 

 
Téma 2: STRANY, PARLAMENT, VOĽBY 

 
Zoznámte sa s nasledujúcimi symbolmi. 
 
П  партiя 
П

2 
партiї 

? прoблема 
?

2
 прoблеми 

! рiшення, резoлюцiя 
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ДМ демoкратiя 
ДМ

2
 демoкратичнi сили 

  
Priraďte správny ekvivalent z ponúknutých. 

 
Партiйна приналежнiсть  vládna strana 
Партiйна кoалiцiя  radikálne strany 
Партiйнi внески   centristická (stredová) strana, strana stredu 
Правляча партiя   ľavicová strana, pravicová strana 
Радикальнo настрoєнi партiї strana väčšinová strana, menšinová strana 
Партiйна чистка   koalícia strán 
Центристська партiя  členské poplatky 
Партiя лiвoгo (правoгo) крила stranícka príslušnosť 
Партiя бiльшoстi (меншoстi) stranícke čistky 
Радикальна партiя  prestúpiť do inej strany 
Перейти дo нашoї партiї  radikálna strana 

 
Zapíšte vertikálne, preložte, venujte pozornosť výrazom, ktoré sú vyznačené 
tučným písmom. 

 
А, У майбутнix парламентськиx вибoраx вiзмуть участь 28 партiй та 
партiйниx блoкiв. Серед нix центристськi партiї, а такoж партiї лiвoгo та 
правoгo крила. За результатами oпитування грoмадськoї думки, 
найбiльшoю пoпулятрнiстю у вибoрцiв кoристуються сoцiалiстична, сoцiал-
демoкратична, лiберальна партiї. Мiсця у парламентi такoж дiстануть 
Партiя зелениx та Нарoдний Руx України. Партiя бiльшoстi матиме правo 
сфoрмувати уряд. 

 
Б, Дo чергoвиx парламентськиx вибoрiв пoльськi партiї пoчали гoтуватися 
ще з тoгo самoгo мoменту, кoли прем’єр загoвoрив прo свoю дoбрoвiльну 
вiдставку. Згiднo oпитування грoмадськoї думки, Демoкратичнiй партiї не 
вартo рoзараxoвувати на вxoдження дo сейму. Натoмiсть кoлишнi партнери 
прем’єра кoалiцiї лiвиx демoкратичниx сил мають усi шанси пoдoлати 
п’ятивiдсoткoвий бар’єр, сoцioлoги прoрoкують їм вiд 6% дo 11%. Першi 
пoзицiї в рейтингаx надiйнo закрiпленi за партiями правoгo напрямку: 
«Правo та справеливiсть» – 21% та «Грoмадянська платфoрма» – 18%. 
Радикальна партiя «Самooбoрoна» теж мoже рoзраxувати на 15%. Таким 
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чинoм, є усi пiдстави вважати, щo фoрмувати парламентську бiльшiсть i, 
вiдпoвiднo, кoалiцiйний уряд дoведеться партiям-представникам правoгo 
табoру.  

 
Preložte do U. 

 
Na hranici piatich percent sa pohybuje neobvykle veľa strán. Parlament nemajú 
istý staré ani nové strany. Pád preferencií na historické minimá berú v SDKÚ 
mimoriadne vážne. Cez víkend sa bude situáciou strany, ktorá bola roky lídrom 
pravice, zaoberať ústredná rada. Bývalí voliči sa podľa agentúry Focus presunuli 
najmä k nerozhodnutým. Z tých, čo už preferujú inú stranu, je najviac pri Oby-
čajných ľuďoch a KDH. Medzi nevoličov sa zaradila necelá desatina. Z rastúceho 
znechutenia voličov z tradičných strán ťažia netradičné politické hnutia. Vyplýva 
to z prieskumov agentúry Focus. Podľa sondáže agentúry Polis pre TA3 by mohli 
voliči skôr veriť tradičným stranám. Najväčšie rozdiely sú v popularite strany 
Obyčajní ľudia a strany 99 percent. 

 
Pomôcka: В межах п'яти відсотків, історичний мінімум, центральна рада, 
не вибoрцi, менше oдна десята. 

 
Preložte a označte správnym symbolom. 

 
Партiйна делегацiя 
Урядoва делегацiя 
Тoргiвельна делегацiя 
Парламентська делегацiя 
Приймати делегацiю 

 
Кoнсульствo (кoнсул, кoнсульський) 
Генеральне кoнсульствo 

 
Iнoземне пoсoльствo 
Oxoрoна пoсoльства 
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TÉMA 3: SPOLUPRÁCA, DOHODY, ROKOVANIA, ZÁKONNOSŤ 
 

Nájdite vhodné ekvivalenty k uvedeným spojeniam. 
 

Dvojstranná (bilaterálna spolupráca) 
Dohoda o dočasnom prímerí 
Obchodná zmluva 
Ratifikovať dohodu 
Trojstranná dohoda 
Legálna dohoda 
Dohoda o zákaze skúšok jadrových zbraní 
Viacstranná (multilaterálna) spolupráca 
Dosiahnuť (vypracovať, potvrdiť, schváliť, ratifikovať) dohody 
Dohoda o nešírení jadrových zbraní 
Porušiť dohodu 
Mierová dohoda 
Dohoda o vydaní zločinca 

 
POMÔCKA: Дoмoвленiсть прo припинення вoгню, ратифiкувати дoгoвiр, 
правoва угoда, багатoстoрoння спiвпраця, дoгoвiр прo непoширення 
ядернoї збрoї, мирний дoгoвiр, двoстoрoння спiвпраця, тoргiвельний 
дoгoвiр, тристoрoння угoда, дoгoвiр прo забoрoну випрoбувань ядернoї 
збрoї, дoсягти (укласти) угoди, пoрушити угoду, дoгoвiр прo видачу злoчинця. 

 
Vypočujte si nasledujúci text. Urobte sémantickú analýzu a notačný zápis. 
Text potom pretlmočte. 

 
Грецькі чиновники спростовують повідомлення ЗМІ про те, що уряд Греції 
нібито бажає переглянути угоду про можливу допомогу з боку Євросоюзу 
і Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Від Греції не виходило ніяких ініці-
атив по перегляду угоди", – сказав сьогодні агентству Reuters високопостав-
лений представник грецького Мінфіну. "Є угода про механізм підтримки 
(Греції), і ми його дотримуємося", – додав чиновник, що попросив не назива-
ти його імені в ЗМІ. Представники керівних органів Європейського союзу і 
Європейського центрального банку не знайшли, як прокоментувати повід-
омлення про бажання Греції змінити домовленості, досягнуті на саміті ЄС 25-
26 березня. Раніше агентство Market News International з посиланням на 
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неназваних грецьких чиновників повідомило, що Афіни хочуть внести попра-
вки до угоди про потенційну допомогу за участю МВФ, досягнуту на саміті 
Євросоюзу минулого місяця. "Причина в тому, що з часу саміту прем'єр-
міністр Георгіос Папандреу отримав інформацію від МВФ про можливі захо-
ди і реформи, які фонд зажадає в обмін на фінансову підтримку, – сказало 
джерело. – Заходи жорсткі і можуть викликати соціальні і політичні хвилю-
вання. Після цього деякі члени кабінету міністрів виступили проти участі МВФ". 

 
Zapíšte symbolmi spojenia. 

 
Tимчасoвий уряд, закoнoпрoект, мoлoдший партнер, супердержава, пакет 
закoнiв, країни, щo рoзвиваються, життєвo важливi iнтереси, успiшнi 
перегoвoри, кoлo питань, демoкратичнi iнститути, кoнсульствo, тoчка зoру 
президента, глoбальнi прoблеми.  

 
Vypočujte si nasledujúce texty v U. Urobte si vertikálny zápis použijúc pri tom 
symboly, zo zápisu text preložte do S. 

 
Прoтягoм 24-26 березня у Мiнську прoxoдитиме мiжнарoдна спецiалiзoвана 
виставка «Засoби автoматизацiї Інфoрматика – 2000», у якiй вiзьме участь 
i Україна. 
 
Пiвнiчна Кoрея пoгoдилася рoзширити пoрядoк денний перегoвoрiв з Пiв-
деннoю Кoреєю, з тим, аби включити дo ньoгo диплoматичнi та гуманiтарнi 
прoблеми. Прo це булo oгoлoшенo пo закiнченнi другoгo дня перегoвoрiв, 
щo прoxoдять у Пекiнi. 
 
Бiля 30 тисяч oртoдoксальниx євреїв зiбралися на мiтинг у пiвнiчнiй частинi 
Xеврoну, який прoxoдив пiд егiдoю прем’єр-мiнiстра Ізраїлю.  
 
Виступаючи з 4-гoдиннoю прoмoвoю у Гаванi на регioнальнiй кoнференцiї 
жiнoк, кубинський лiдер заявив, щo бiльша свoбoда тoргiвлi з СШA спри-
чинить ще бiльшу залежнiсть країн Латинськoї Aмерики вiд пiвнiчнoгo сусiда. 
У Пекiнi невдачею закiнчилися перегoвoри мiж Пiвнiчнoю та Пiвденнoю 
Кoреєю, щo прoдoвжувалися тиждень. 
 
Preložte nasledujúce spojenia. 
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Пoрядoк денний самiту, чергoва зустрiч у верxаx, пoзачергoва зустрiч 
у верxаx, свiтoвий самiт, самiт великoї вiсiмки, приймати участь у рoбoтi 
самiту, прoвoдити самiт, декларацiя за результатами зустрiчi у верxаx, 
щoрiчний самiт, двoстoрoння зустрiч у верxаx, екoнoмiчний самiт, приймати 
самiт, кoнференцiя на найвищoму рiвнi, зустрiч на найвищoму рiвнi 
з питань бoрoтьби з наркoтиками, президентський самiт.  

 
 

Záver 
 
Cieľom predmetu je nácvik symbolov pri notačnom zápise a zvlád-

nutie notačného zápisu, osvojovanie si tlmočníckych návykov, postupné 
nadobúdanie tlmočníckej zručnosti a rozširovanie slovnej zásoby (ustále-
ných spojení a jazykových klišé) v danej tematickej oblasti. 

Cvičenia s inštrukciami typu: vypočujte si text, zreprodukujte ho 
v origináli, správne preložte výrazy, k výrazu priraďte správny ekviva-
lent, k výrazu priraďte správny symbol, symbolom (symbolmi) zapíšte 
spojenia, urobte zmyslovú analýzu textu, zapíšte vetu horizontálne, zapíš-
te text vertikálne, text rýchlo pretlmočte do cieľového jazyka... atď. na-
pomáhajú splniť cieľ, ktorý sme si stanovili vopred a v informačnom liste 
predmetu sme ho aj uviedli. 

Sme toho názoru, že dôsledným plnením cieľov, ktoré sme si stano-
vili v jednotlivých jednotkách nášho študijného programu z prekladateľ-
stva a tlmočníctva, môžeme dosiahnuť taký profil absolventa, aký ponúka 
náš program vo svojej charakteristike a o to v našom vzdelávaní ide: pl-
niť sľuby dané záujemcom o štúdium na našom pracovisku. 
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Summary 
The New and Modern Consecutive Interpreting Textbooks for the Ukrainian 

Language Students – the Methodology of Their Creation 
 
In this work the whole conception of consecutive interpreting teaching at the 

Department of Ukrainian language FF PU is presented, the prepared manuscript of 
the university textbook for the subject CONSECUTIVE INTERPRETING I is also 
presented in detail and the used methods in this particular textbook in connection 
with the aims, which are examined during the students´ preparation for this 
profession by the author and pedagogue, are explained. 
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Procesný prístup vo výskume tlmočenia 
 

Marián Fedorko 
 
 

Úvod 
 
SUMARIZUJÚC HLAVNÉ TENDENCIE VO VÝSKUME TLMOČENIA MÔŽE-

me konštatovať, že od svojich počiatkov až do 90. rokov minulého storo-
čia boli tieto výskumy orientované v prevažnej miere na problematiku 
kognitívnych procesov pri konferenčnom tlmočení. Až v 90. rokoch mi-
nulého storočia sa pozornosť začína presúvať aj na iné formy a žánre 
tlmočenia – komunitné, mediálne či súdne tlmočenie a spolu s týmto 
presunom dochádza aj k rozšíreniu konceptuálnej bázy výskumu o ďalšie 
interdisciplinárne prístupy, napr. z pozícií etnolingvistiky, sociolingvisti-
ky či masmediálnych štúdií. No prioritným a dominantným prístupom pri 
výskume tlmočenia ostáva aj naďalej kognitívno-procesný model. V slo-
venskej translatológii má však procesne a kognitívne orientovaný výskum 
tlmočenia a prekladu dosiaľ iba malé zastúpenie. Translatológia je orien-
tovaná prevažne lingvisticky a dokonca často vyrastá ešte zo štrukturalis-
tických modelov, ktoré už svojou podstatou neumožňujú zameranie na 
procesnosť v translácii. 

 
 

1 Procesný prístup 
 
Procesnosť je bytostným, konštitučným atribútom vedy o tlmočení 

a takmer nevyhnutné špecifikum pri skúmaní tlmočenia. Je prítomná 
jednak ako majoritná téma odbornej literatúry k vede o tlmočení, jednak 
ako hlavná črta didaktiky výučby tlmočenia. Všeobecne sa dá povedať, 
že výskum translačných procesov je zameraný na všetky procesy, ktoré 
vedú k vytvoreniu produktov translácie. Procesný prístup vo vede 
o tlmočení znamená v prvom rade zameranosť na proces ústnej translácie 
ako jednorazovej, neopakovateľnej a takmer nekorigovateľnej činnosti – 
na tlmočnícky proces. Máme tu na mysli všetky organizačné a prípravné 
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práce pred a po samotnom tlmočníckom výkone, ako aj psychické proce-
sy, ktoré sa odohrávajú počas samotného tlmočníckeho výkonu. 

V užšom zmysle sa teda procesný prístup zameriava na skúmanie 
„všetkých mentálnych a kognitívnych procesov, ktoré prebiehajú v trans-
látorovi v danom situačno-kultúrnom kontexte na základe jeho jazykovej 
a vecnej kompetencie a ktoré vedú k vytvoreniu translátu špecificky za-
meraného na konkrétneho adresáta“ (Kupsch-Losereit, 2006, nestr.). Tre-
ba zdôrazniť, že nejde iba o skúmanie kognitívnych procesov, teda ve-
dome prebiehajúcich procesov (aj keď väčšina analýz sa zameriava práve 
na ne), ale aj o skúmanie nevedomých mentálnych procesov či emotív-
nych stavov translátora. Zvláštnou kategóriou kognitívnych procesov sú 
metakognitívne procesy, ktoré reflektujú mentálne pochody. Predmetom 
týchto procesov „nie sú predmety a skutočnosti, ktorými sa práve zaobe-
ráme, [...] napríklad prekladateľské problémy, ale v našom vedomí prí-
tomné poznatky o mentálnych pochodoch prebiehajúcich pri translácii“ 
(Göpferich 2008, 1). 

Hlavné metódy procesne orientovaného výskumu translácie sa dajú 
rozdeliť podľa spôsobu získavania empirických údajov na metódy pria-
meho pozorovania (online metódy), pri ktorých je pozorovanie a získava-
nie údajov časovo paralelné s translačným procesom, a na metódy ne-
priameho pozorovania (offline metódy), čiže získavanie údajov až po 
ukončení translačného procesu. Offline metódy rozdeľuje Krings na ana-
lýzy produktov a verbálne údaje, pričom samotné údaje získané z produk-
tov (hotových translátov) považuje za „najnespoľahlivejšie a s najmenšou 
výpovednou hodnotou pre analýzu prekladateľských procesov“ (Krings, 
2005, s. 348). Omnoho viac informácií o procesoch translácie nám po-
skytnú verbálne údaje. Väčšinou majú formu protokolov spísaných trans-
látormi po vyhotovení translátu alebo vo forme denníkov písaných počas 
vyhotovovania prekladu – samozrejme, nie v prípade tlmočenia, keďže to 
je neuskutočniteľné. Sú to teda postupy, ktoré by sme všeobecne mohli 
charakterizovať ako psycholingvistické. Psycholingvistický výskum sa 
môže zameriavať napr. na lokalizáciu tzv. bottom-up procesov (od jed-
notlivých dát smerom k celku) a top-down procesov (od všeobecných 
poznatkov smerom ku konkrétnostiam) a ich vyváženosť, alebo pri tlmo-
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čení na analýzu kognitívneho štýlu tlmočníka – závislosť resp. nezávis-
losť od poľa (porov. Lojová 2008). 

Omnoho viac hodnotných informácií poskytujú online postupy, kto-
ré nie sú odkázané na spätnú rekonštrukciu translačných procedúr, resp. 
iba na špekulácie o nich. Aj tie rozdeľuje Krings na dve kategórie: na 
pozorovanie správania translátorov, ich mentálnych stavov a kognitív-
nych procesov a na verbálne dáta získavané paralelne s procesom translá-
cie (paralelné komentovanie vlastných prekladateľských riešení počas 
prekladania). Pre potreby výskumu tlmočenia sa, prirodzene, hodí iba 
prvá metóda, využívajúca poznatky neurovied. Ide o priamy zber empi-
rických dát získavaných experimentálne a pomocou prístrojov ako elek-
troencefalogram (EEG), funkčná magnetická rezonancia (fMRI), funkčná 
magneticko-rezonančná tomografia (fMRT), pozitrónová emisná tomo-
grafia (PET). 

Metódy neurovied nám „poskytujú údaje o tom, ktoré oblasti mozgu 
a v akej intenzite sa aktivujú pri vykonávaní určitých úloh“ (Göpferich, 
2008, s. 10). Zaznamenávanie koherenčných zmien pri jazykových výko-
noch nám takto umožňuje lepšie analyzovať neuronálne procesy, ktoré sa 
pri nich odohrávajú, a tým získavať informácie o procesoch verbálneho 
myslenia a cielene ich optimalizovať. 

 
 

2 Kognitívne vedy a tlmočenie 
 
Kognitívny procesný prístup sa orientuje na kognitívne procesy odo-

hrávajúce sa počas samotného aktu translácie. Podstatnou charakteristi-
kou takéhoto prístupu je teda procesualita a zameranosť na osobu translá-
tora. Zjednodušene by sa dalo povedať, že lingvistický prístup sa zame-
riava najmä na východiskový text (vzťah originálu a prekladu, hľadanie 
ekvivalentov pre prekladové jednotky východiskového textu) a funkcio-
nalistický prístup skôr na cieľový text (cieľový produkt adekvátny vo 
vzťahu ku konkrétnym potrebám). Kognitívny prístup sa orientuje na 
samotnú osobu translátora, na mentálne stavy a procesy odohrávajúce sa 
počas samotného aktu translácie. 
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V rámci translatológie sa kognitívny prístup ukázal ako obzvlášť 
plodný a prínosný najmä pri výskume tlmočenia. Už v 60. rokoch 20. 
storočia prichádza Danica Seleskovitchová so svojou „teóriou zmyslu“ 
(théorie du sens), v ktorej sa deverbalizácia, t. j. odpútanie sa od slov 
smerom k zmyslu, k uvedomeniu si rozdielu medzi pojmom a vý-
znamom, stáva ústredným kognitívnym výkonom celého procesu tlmoče-
nia. Proces tlmočenia spočíva teda hlavne v hľadaní zmyslu výpovede, aj 
keď samotný význam deverbalizácie a najmä jeho konkrétne vyjadrenie 
ostáva nanajvýš nejasné a mnohoznačné (porov. Maliszewski, 2007; Ka-
lina, 1998, s. 35). 

V 80. rokoch skúma Seleskovitchovej žiačka Marianne Ledererová 
úlohu kontextu a cielenej prípravy na konečný tlmočnícky výkon a tak-
tiež sa zameriava na kontextuálne podmienenú genézu zmyslu počas pro-
cesu tlmočenia. V 90. rokoch sa Ingrid Kurzová, ktorá ako prvá v Európe 
obhájila dizertačnú a neskôr aj habilitačnú prácu z vedy o tlmočení, ex-
plicitne zameriava na využitie výsledkov kognitívnej psychológie pre 
simultánne tlmočenie, a to najmä pri riešení otázok spojených s rozdvoje-
ním pozornosti, pamäťou či funkciou podporných tlmočníckych cvičení. 

Určujúci vplyv na vývoj vedy o tlmočení mala popri kognitívnych 
vedách najmä teória spracovania informácií. Najvýznamnejšími predsta-
viteľmi týchto tendencií sú najmä Barbara Moser-Mercerová a Daniel 
Gile. Moser-Mercerová, známa najmä vďaka svojmu komplexnému mo-
delu tlmočníckeho procesu, poukázala ako prvá na úzke súvislosti medzi 
spracovávaním informácií počas receptívnej fázy tlmočenia a informá-
ciami uloženými v dlhodobej pamäti.  

Asi najvplyvnejšou a najinšpiratívnejšou je koncepcia Daniela Gilea, 
označovaná ako model „úsilí“ (eforts), v ktorom Gile rozkladá proces tl-
močenia na jednotlivé komponenty a tie skúma každý osobitne. Proces 
tlmočenia sa tu vníma ako koordinácia rozdeľovania mentálnej energie 
medzi tieto činnosti: recepcia a analýza (Listening and Analysis Effort), 
produkcia (Speech Production Effort), operácie krátkodobej pamäti (Short-
term Memory Operations) a pri simultánnom tlmočení aj spätná kontrola, 
monitoring (Coordination Effort). Didaktickým zámerom tohto modelu je 
vyvinutie stratégií a operácií na minimalizovanie kognitívnej záťaže pri 
procese tlmočenia, a to najmä prostredníctvom ich automatizácie. 
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3 Štrukturalizmus ako protipól 
 
Už pri letmom pohľade na zásadné práce venujúce sa výskumu tl-

močenia nám, a najmä tým, ktorí sme odchovaní na klasickej filológii 
a štrukturalistickej popisnej gramatike, udrie do očí fakt, že štrukturalis-
tický prístup sa vo vede o tlmočení takmer neobjavuje. Pri teóriách 
o tlmočení naozaj nie je takmer žiadne miesto pre postupy štrukturalistic-
kej popisnej jazykovedy a jej pojmový aparát. V zásadných a prelomo-
vých translatologických prácach venujúcich sa výskumu tlmočenia (Se-
leskovitch 1968, Pöchhacker 1994, Gile 1995, Kurz 1996) nie je po štruk-
turalistických metódach ani stopa. Dôvodov ignorovania štrukturalizmu 
a argumentov pre jeho irelevantnosť je hneď niekoľko. Tým zásadným je 
najmä fakt, že štrukturalistická popisná jazykoveda sa orientuje na jazyk 
ako systém (langue), či skôr na vytváranie systému, zatiaľ čo translatoló-
gia vníma jazyk skôr ako proces interkultúrnej komunikácie a teda, ak by 
sme pristúpili na štrukturalistickú hru dichotómií a dištinkcií, skôr ako 
„parole“, t. j. ako konkrétny prehovor účastníka konkrétnej komunikačnej 
situácie. Štrukturalistický prístup teda bude náchylný orientovať sa na 
hotový translát a kontrastívne ho porovnávať s východiskovým textom, 
pričom sa bude snažiť transformovať prekladateľské (translátorské) prob-
lémy, ak ich vôbec ako problémy identifikuje, do podoby odlišností me-
dzi dvoma jazykovými systémami a z toho vyplývajúcej potreby hľadania 
vhodných jazykových ekvivalentov.  

Tu sme pri ďalšom neuralgickom bode štrukturalizmu. Je to jeho 
orientácia na malé štrukturálne jednotky. Štrukturalistická gramatika 
pracuje najistejšie na (ultra-) mikroštruktúrnej úrovni (fonémy, morfémy) 
a smerom k makroštruktúram jej použiteľnosť a operatívnosť klesá. Pri 
aplikácii na preklad a tlmočenie sa takáto mikroštruktúrna zameranosť 
prejaví ako orientácia na slovo, frázu, maximálne vetu a urputné hľadanie 
ekvivalentu pre každú lexikálnu jednotku bez ohľadu na jej hodnotu 
a funkciu v interkultúrnej komunikácii, ktoré v mnohom pripomína me-
morovanie slovíčok ešte z čias strednej školy. 

Často (a zámerne?) sa prehliada aj zrejmý fakt, že aplikovaná štruk-
turalistická teória pristupuje ku svojmu popisu až ex post, teda až po vy-
hotovení translátu. Z jej povahy síce vyplýva, že je LEN popisná a že 
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popisovať môže len hotové štruktúry v ich kontrastívnom porovnaní, 
a preto si ani nevšíma okolnosti a procesy, ktoré ovplyvňovali vytvorenie 
translátu. To však zároveň znamená, že jej analýzy už principiálne nedo-
kážu byť nápomocné translátorom v ich práci a minimálne v tomto prak-
tickom zmysle sú z ich pohľadu irelevantné. 

Všetky spomínané nedostatky štrukturalistického prístupu sa vzťahu-
jú na teoretické uchopenie tak prekladu ako tlmočenia, no v prípade tl-
močenia sú omnoho vypuklejšie. Je to dané samotnou povahou tlmočenia 
ako ústnej formy translácie, ako jednorazovej, neopakovateľnej a takmer 
nekorigovateľnej činnosti. Zameranosť iba na výsledný produkt a jeho 
statické porovnávanie s východiskovým textom nielenže nezohľadňuje 
špecifiká tlmočníckeho procesu, ale zároveň ignoruje skutočnosť, že 
o kvalite výsledného translátu rozhoduje práve proces translácie, chápaný 
či už ako okamžité a bezodkladné riešenie translátorských problémov pod 
časovým tlakom (konkrétne pretlmočenie) alebo ako proces budovania 
tlmočníckych kompetencií (tlmočnícka príprava, tréning). 

 
 

4 Procesný prístup v didaktike tlmočenia 
 
Práve výnimočnosť tlmočníckeho výkonu v konkrétnom a presne 

vymedzenom čase a priestore (na rozdiel od výkonu prekladateľa) je to, 
čo zásadným spôsobom určuje akékoľvek relevantné teoretické uvažova-
nie o tlmočení, ktoré má a musí mať presahy aj do praxe tlmočenia. Pri 
teoretickom uchopení a pri didaktike tak prekladu ako aj tlmočenia mô-
žeme jednoznačne konštatovať ich akademickú zakotvenosť. Veda 
o preklade ako aj veda o tlmočení sa pestuje na akademických pracovis-
kách a to isté platí aj pre výučbu a výchovu budúcich prekladateľov 
a tlmočníkov, čo mimochodom taktiež znamená, že tie musia zohrávať 
dôležitú úlohu pri zlepšovaní celkovej prekladateľskej kultúry vo svojom 
socio-kultúrnom prostredí.  

Rozdiely medzi praktickou prípravou prekladateľov a tlmočníkov sú 
a musia byť značné. Príprava tlmočníkov musí byť v ešte väčšej miere 
ako príprava prekladateľov orientovaná na samotný proces tlmočníckeho 
výkonu, a nie na jeho popis alebo dokonca len na popisnú analýzu vý-
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sledného translátu. Dá sa dokonca konštatovať, že akákoľvek príprava 
budúcich tlmočníkov, ktorej cieľom je zefektívňovanie a skvalitňovanie 
výsledného tlmočníckeho výkonu, musí byť orientovaná procesne. 
V tomto zmysle sa dá povedať, že otázky didaktiky a metodiky výučby 
a tréningu tlmočenia sú integrálnou súčasťou vedy o tlmočení, ktorej 
bytostnou črtou je práve procesnosť. 

Zameranosť na proces translácie ako jednorazovej, neopakovateľnej 
a takmer nekorigovateľnej činnosti zabezpečuje z didaktického hľadiska 
zlepšovanie tlmočníckych výkonov a teda budúci kvalitný výsledok – 
adekvátny translát. Didaktický aspekt bol a je v procesnom prístupe ne-
ustále aspoň implicitne prítomný. Jeho explicitné využitie možno nájsť 
vo viacerých prácach (napr. Gile 1995, Kautz 2002). Sylvia Kalinová vo 
svojej práci Strategische Prozesse beim Dolmetschen (Strategické proce-
sy pri tlmočení) z roku 1998 vypracovala systém cvičení na zefektívňo-
vanie a automatizáciu kognitívnych procesov (komprimácia, shadowing, 
anticipácia, inferovanie, code switching, atď.) prebiehajúcich pri recep-
tívnej a reprodukčnej fáze tlmočníckeho výkonu.  

Procesne orientovaná didaktika tlmočenia je však často zameraná aj 
na cvičenia pre posilňovanie všeobecných kognitívnych funkcií nevy-
hnutných pre úspešné zvládnutie procesu translácie (zvládanie stresu, 
práca pod časovým tlakom, udržanie koncentrácie, rozdvojenie pozornos-
ti a pod.). Ba dokonca aj na zlepšovanie rétorických schopností a využí-
vanie postupov prevzatých z didaktiky výučby hercov. 

Podstatne menej frekventovaný, aspoň v slovenskom prostredí, je 
neuropsychologický prístup v didaktike tlmočenia, teda didaktické využi-
tie poznatkov získaných napr. z neuropsychologických experimentov 
uskutočňovaných na tlmočníkoch. Veľký potenciál sa skrýva napr. 
v metódach založených na experimentoch, ktoré využívajú tzv. EEG 
a HRV biofeedback a sú zamerané na zvládanie kognitívne a emočne 
náročných situácií spojených s procesom translácie. 

Prác zameraných na didaktiku tlmočenia je v slovenskom prostredí 
relatívne dosť. Už prvá monografická práca venujúca sa tlmočeniu: Úvod 
do komunikačnej teórie tlmočenia z roku 1980 od Alojza Keníža v sebe 
mala implicitne prítomný značný didaktický potenciál (por. Keníž 1980). 
V súčasnosti existuje aj monografická práca venujúca sa čiastočne aj 
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praxeológii tlmočenia (porov. Makarová 2004). Aj ďalšie teoretické práce 
o tlmočení si všímali didaktický aspekt (porov. Nováková 1993) a najmä 
v poslednom období sa čoraz viac reflektuje – aspoň implicitne – práve 
procesný prístup a jeho využitie v didaktike výučby tlmočenia (porov. 
Bohušová / Lauková 2005, Kadrič 2007, Müglová 2007). 

No omnoho dôležitejšie je praktické uplatňovanie procesne a kogni-
tívne orientovanej didaktiky v samotnej výučbe tlmočenia, a to či už vo 
forme jednotlivých cvičení na rozvoj určitých aspektov tlmočníckej kom-
petencie alebo komplexných didakticko-metodických postupov. Naprí-
klad konekcionizmus poskytuje vhodné explanačné modely pre „operá-
cie, ktoré zohrávajú enormne dôležitú úlohu pri procese porozumenia pri 
tlmočení, a to operácie aktivácie existujúceho vedenia a spracovania in-
putu na základe už existujúcich flexibilných schém“ (Gross-Dinter, 2005, 
nestr.). Experimentálna metóda tzv. primingu (vybavovanie asociovaných 
slov pomocou prvého, „vodiaceho“ slova) nám dokazuje zásadný význam 
existujúcich znalostných štruktúr dlhodobej pamäte na spracovanie lexi-
kálnych jednotiek. „Pri spracovaní nejakého slova zjavne dochádza 
k akémusi šíreniu aktivácie v lexikálnom zásobníku dlhodobej pamäti, 
pričom sa sémanticky príbuzné slová aktivujú spoločne“ (Schwarz, 1992, 
s. 31), ide teda o rýchle vybavovanie celých sémantických polí. Konek-
cionizmus nám ukazuje, že vlastne akékoľvek porozumenie funguje ako 
proces začleňovania počutých informácií do existujúcich poznatkov, ako 
proces rozpoznávania vzorov, pravidelností v informačných štruktúrach. 
Tento integračný proces je však „individuálny, pretože k vytváraniu neu-
ronálnych spojov dochádza osobnou skúsenosťou“ (Gross-Dinter, 2005, 
nestr.). Ako hovorí Hana Riskuová: „Každé porozumenie spočíva aspoň 
spočiatku na kontextuálnej interpretácií našich vlastných myšlienkových 
schém“ (Risku, 2005, s. 121). Tlmočník musí byť schopný rýchlo roz-
poznať počuté myšlienkové schémy, dopĺňať ich, resp. „v závislosti od 
situácie ich pretransformovať na iné schémy a asociovať s ďalšími rele-
vantnými schémami“ (Pospeschill 2004, s. 203). Rýchle rozpoznávanie 
myšlienkových, napr. argumentačných schém zároveň vedie k zmenšeniu 
kognitívnej záťaže a teda aj ku skvalitneniu tlmočníckeho výkonu. Pred-
pokladom zvyšovania efektívnosti procesu tlmočenia je však to, že sa 
„tlmočník [...] oboznamuje s čo možno najväčším množstvom jazyko-
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vých a myšlienkových schém“ (Kurz, 1996, s. 93). To je jednou z úloh 
didaktiky výučby budúcich tlmočníkov. Oboznamovanie sa s myšlienko-
vými schémami, typickými formami argumentácie či v konkrétnom vy-
jadrení základnými názorovými postojmi k určitej problematike (napr. 
ekológia a klimatické zmeny) musí byť minimálne v počiatočných fázach 
tlmočníckeho výcviku neoddeliteľnou súčasťou v curriculách štúdia 
translatológie. 

V počiatočných fázach vzdelávania budúcich tlmočníkov sa musí 
klásť veľký dôraz aj na vybudovanie návykov pri príprave na tlmočnícky 
výkon. No nie len zdôrazňovaním jej významu, ale predovšetkým osvo-
jením cielených stratégií pri príprave na konkrétny tlmočnícky výkon, 
ktoré dokážu zvýšiť efektívnosť prípravy, a tým prispieť k eliminácii 
kognitívnej záťaže prostredníctvom aktivácie relevantných jazykových 
a myšlienkových schém, ktoré umožňujú vytvorenie automatizmov na 
všetkých úrovniach rečovej performancie od jazykovo-gramatickej až po 
argumentačne-názorovú. V tomto zmysle majú byť koncipované aj anti-
cipačné cvičenia – nie iba dopĺňanie gramatických štruktúr, kolokácií, ale 
najmä anticipácia na úrovni logickej (logická inferencia), kontextovej, 
situačnej či na úrovni daného diskurzu. Takisto metódy na vytváranie 
automatizmov sa nemôžu obmedzovať len na povrchovú jazykovú úro-
veň alebo na aktívne využívanie poznatkov z textových konvencií, ale 
musí sa zamerať aj na ustálené riešenia typických problémových situácií, 
napr. pri nenaplnení anticipačnej hypotézy (napr. negatívny argument 
namiesto očakávaného pozitívneho) ako aj automatizácia postupov tzv. 
krízového manažmentu (intenzívna komprimácia, rekapitulácia, vysvet-
ľujúce vsuvky, dodatočné nastoľovanie logickej koherencie a pod.).  

Paralelné spracovanie informácií známe z konekcionizmu, ako aj za-
pojenie komplexných neuronálnych štruktúr pri tomto procese môže ná-
jsť uplatnenie pri metodickom odporúčaní študentom, aby pri spracová-
vaní (zapamätaní) informácií využívali všetky kognitívne spôsoby, resp. 
okrem logických a jazykových aj tie, ku ktorým majú individuálne pred-
ispozície. Vzťahuje sa to aj na cvičenia zamerané na tréning pamäti, pri 
ktorých musíme zohľadňovať, že „pamäť nie je žiadny osobitný úložný 
orgán alebo špecifická oblasť mozgu, ktorá by sa dala lokalizovať, ale 
predstavuje skôr komplexný systém kognitívnych funkcií“ (Schwarz, 
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1992, s. 76). Úspešný a efektívny tlmočnícky výkon si vyžaduje cielené 
a vedomé zapojenie čo najväčšieho množstva kognitívnych funkcií – 
využívanie emócií (zaujatie emocionálneho vzťahu k prezentovaným 
obsahom), vizualizácie informácií, „reliéfnych“ zvukových vnemov (slu-
chová pamäť) a pod. V tomto kontexte dostáva konštatovanie, že tlmoč-
nícky výkon si naozaj vyžaduje celého človeka, ďalší a širší význam. 

Pozornosť by si zaslúžilo aj využitie experimentálnych postupov 
z kognitívnej neurolingvistiky pri analýze tlmočníckeho procesu na neu-
ronálnej úrovni a vypracovanie individuálnych odporúčaní pre zefektív-
nenie tlmočníckeho procesu. Išlo by najmä o využitie encefalografie 
(EEG) na určovanie miery kognitívneho zaťaženia, či individuálnych 
typov pamäte až po typy tlmočníkov, napr. „nátlakový“ alebo „analytic-
ký“, ako to pracovne rozdelila Katarina Vamlingová vo svojej empiricky 
podloženej štúdii o simultánnom tlmočení (por. Niska, 1999, s. 16 a s. 63). 

Viac ako zaujímavé by bolo aj aplikovanie už spomínanej metódy 
EEG biofeedback, ktorá sa pomerne úspešne používa na zlepšovanie 
koncentrácie, či pri liečbe afázií, dyslexie a pod., na tréning pozornosti 
pri tlmočení ako aj zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými tlmočníc-
kymi úsiliami (Gileove „efforts“). Takto experimentálne by sa dali potvr-
dzovať aj rôzne hypotézy, ktoré sa ponúkajú pri analýzach tlmočníckych 
výkonov. Napríklad súvislosť medzi narušenou lateralitou (násilné pre-
cvičovanie z ľavorukosti na pravorukosť v detstve) a kognitívnym zaťa-
žením pri rozdvojenej pozornosti pri simultánnom tlmočení. 

Procesný a kognitívny prístup vo vede o tlmočení nám ponúka pod-
nety na vytvorenie vhodného modelu pre výučbu tlmočenia, ktorý by sa, 
napriek mnohým styčným bodom, odlišoval od modelu výučby prekladu. 
Práve tento prístup nám dáva priestor pre vytvorenie koncepcie, ktorá by 
tlmočnícke cvičenia a semináre nechápala ako povrchný, nijako metodic-
ky neriadený „tréning“ tlmočenia či nebodaj ako priestor pre lingvistické 
analýzy tlmočníckych translátov. Skôr by tu išlo o koncepciu primerane 
zohľadňujúcu špecifiká procesu tlmočenia a zameranú na osobu tlmoční-
ka s jeho individuálnymi schopnosťami. 
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Záver 
 
Procesno-kognitívny prístup vo výskume tlmočenia bol a určite aj 

naďalej ostane hlavným a nosným modelom pri relevantnej explanácii 
tlmočenia. Jeho operatívnosť a efektívna použiteľnosť nám zároveň do-
kazuje, že pri výskume tlmočenia nepotrebujeme teoretické postupy po-
pisnej štrukturalistickej jazykovedy zamerané najmä na kontrastívne po-
rovnávanie výsledkov translačného procesu (hotových translátov) s vý-
chodiskovými textami. To však vôbec neznamená, že veda o tlmočení 
ako aj samotná translatológia je úplne samostatná veda, nezávislá na lin-
gvistike! Práve naopak, no využíva, rozpracováva a aplikuje tie oblasti 
lingvistiky, ktoré nevychádzajú zo štrukturalistickej paradigmy, ba sú 
voči nej často v opozícii, a ku ktorým lingvistika dospela po tzv. kogni-
tívnom obrate – teda najmä psycholingvistiku, kognitívnu lingvistiku, 
neurolingvistiku, ale aj pragmalingvistiku a textovú lingvistiku. 

V oblasti výučby tlmočenia je využitie procesného prístupu jedno-
značné. Práve takýto prístup umožňuje explicitnú a efektívnu zameranosť 
na zlepšovanie kognitívnych kompetencií a samotných tlmočníckych 
zručností a stratégií študentov tlmočenia. Jeho nespochybniteľná využi-
teľnosť v didaktike tlmočenia však zároveň nepriamo otvára aj ďalšie 
otázky, napr. vhodnosť modelu výučby koncipovaného na základe discip-
lín klasickej filológie (dejiny a kultúra, literárna veda, dejiny literatúry, 
teoretické disciplíny popisnej štrukturalistickej gramatiky atď.) pre potre-
by vzdelávania a prípravy študentov tlmočníctva a prekladateľstva. 
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Summary 
Process-Oriented Approach in Research of Interpreting 

 
The paper deals with process-oriented approach towards scientific research 

in interpreting and with processuality as an intrinsic and constituent factor in the 
science of interpreting, clarifying the basic principles of process-oriented 
approach, being understood first and foremost as a research of mental processes 
which occur during the act of interpreting. Also presented will be the minimal 
appropriateness of structural approach in interpreting and attention will be 
focused on the interdisciplinarity of such a research, using knowledge from 
cognitive sciences, psycholinguistics and neuropsychology. 
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Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy 
 

Zuzana Honová 
 
 

Úvod 
 
PROBLEMATICE SOUDNÍHO TLUMOČENÍ SE V SOUČASNÉ DOBĚ STÁLE 

ještě nevěnuje příliš mnoho translatologů. Přesto by si dle našeho názoru 
tento druh tlumočení zasloužil jistě větší míru pozornosti. Jde totiž o spe-
cifický druh tlumočnické činnosti, jejíž rozsah i význam v posledních 
desetiletích citelně vzrostl a je i nadále na vzestupu, a to zejména v sou-
vislosti s neustále se zvětšujícím množstvím mezinárodních kontaktů 
v nejrůznějších oblastech současné společnosti. Právě z tohoto důvodu 
považujeme za vhodné věnovat v našem příspěvku pozornost právě tomu-
to druhu tlumočnické činnosti a zdůraznit přitom některá jeho specifika. 
Domníváme se, že v prvé řadě je nutné zabývat se otázkou, v čem vlastně 
tato specifičnost spočívá. 

 
 

1 Specifičnost soudního tlumočení 
 
Specifičnost soudního tlumočení je třeba spatřovat již v samotné 

podstatě této činnosti. Definovat obecně pojem soudního tlumočení je 
oproti jiným typům tlumočení poměrně obtížné a jeho definice není zcela 
jednoznačná. Vyplývá totiž z právní úpravy platné v konkrétním státě 
a může se tedy v jednotlivých zemích i dost zásadně lišit.  

Čeňková v tomto ohledu konstatuje: „Soudní tlumočníci zajišťují 
tlumočení zejména při jednáních u soudu, na policii, při výslechu svědků, 
pro státní orgány obecně, ověřují správnost překladů důležitých doku-
mentů a listin (smlouvy, zákony, rodný list, maturitní vysvědčení, výpis 
z rejstříku trestů apod.) anebo tyto dokumenty sami překládají. Tvoří 
specifickou kategorii tlumočníků, která je definována zákonem o znalcích 
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a tlumočnících.“1 (Čeňková, 2008: 28). Je zřejmé, že tato definice odráží 
současnou českou realitu, avšak nemá a ani nemůže mít obecnou platnost. 

Zatímco v některých zemích se v tomto kontextu důsledně rozlišuje 
činnost tlumočnická a překladatelská (Slovensko), jinde je nutné vykoná-
vat obě tyto činnosti současně (Francie). V České republice pojem soudní 
tlumočník zahrnuje zároveň i soudního překladatele a v některých státech 
pak dokonce soudní tlumočení není zákonem upravováno vůbec. Ať již je 
právní úprava jakákoli, budeme se v tomto příspěvku věnovat soudnímu 
tlumočení v jeho snad nejzásadnějším významu, kterým je tlumočení pro 
soudní orgány, tzn. při soudních jednáních v různých stupních soudnictví 
a v různých věcech (jak občanskoprávních tak i trestněprávních či ob-
chodních). 

 
 

2 Hlavní specifické problémy soudního tlumočení 
 
V rámci výkonu své činnosti se soudní tlumočník setkává s mnohý-

mi specifickými problémy, z nichž bychom v tomto článku chtěli upozor-
nit alespoň na některé, jež na základě vlastních zkušeností považujeme za 
prvořadé. 

Daniela Longinotti zdůrazňuje, že specifičnost soudního překladu 
(a tudíž i tlumočení) vyplývá především ze vztahu vzájemné „závislosti“, 
která existuje mezi jazykem a právem. Navíc je podle ní tlumočnická 
činnost vázána na konkrétní právní systém. (Longinotti, 2009: 3). Vyža-
duje tedy ze strany tlumočníka vysokou míru profesionality a odpověd-
nosti, jelikož výsledek této činnosti má dopad na „mimojazykovou“ sku-
tečnost a může mít i zcela fatální následky. S tím souvisí i následná trest-
ní odpovědnost soudního tlumočníka za výkon své činnosti.2  

Tlumočení před soudními orgány tedy klade na tlumočníka v mno-
hých ohledech velmi vysoké nároky, což vyžaduje nejen dokonalé ovlá-

                                                           

1 V současné době je platnou právní úpravou pro výkon činnosti soudního tlumočníka v České repub-
lice stále ještě zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a prová-
děcí vyhláška k tomuto zákonu č. 37/1967 Sb. 
2 Viz § 347 („Křivé tlumočení“) zákona č. 40/2009 trestního zákoníku. 
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dání obou či více pracovních jazyků a samozřejmě i zvládání tlumočnic-
kých kompetencí.  

Tyto nároky vyplývají jednak ze specifické terminologické nároč-
nosti této činnosti jednak ze samotného charakteru komunikační situace, 
v níž tlumočení probíhá. Obtížnost tohoto typu tlumočení je zvýšena tím, 
že u nás v podstatě neexistují vzdělávací instituce, které by přímo 
k výkonu činnosti soudního tlumočníka připravovaly. Přestože české 
univerzity poskytují kvalitní tlumočnické a překladatelské vzdělání, po-
krývají pouze omezený počet jazyků a na soudní tlumočení se většinou 
nezaměřují. Existují-li kurzy určené přímo pro soudní tlumočníky, pak 
jsou orientovány téměř výhradně na právní terminologii, nikoli však na 
rozvíjení dalších tlumočnických kompetencí. Ty lze získat většinou jen 
na základě postupného rozvíjení vlastních zkušeností. Za velmi závažnou 
skutečnost považujeme to, že pro jmenování soudním tlumočníkem se 
v České republice k těmto tlumočnickým kompetencím vůbec nepřihlíží. 

 
2.1 Terminologie 

 
Pokud jde o terminologickou náročnost soudního tlumočení (a sa-

mozřejmě i překladu), je především důsledkem odlišností existujícími 
mezi jednotlivými právními systémy, které prošly každý svým vlast-
ním vývojem a odrážejí historické a společenské změny, k nimž docháze-
lo v průběhu staletí. Na rozdíl od exaktních věd, kde většinou jednomu 
pojmu odpovídá jeden termín, je v právní terminologii situace jiná. Na 
tento rozdíl upozorňuje mimo jiné i Tomášek, když uvádí: „Pojem daný 
ve výchozím jazyce nemusí mít vždy odpovídající pojem v jazyce cílo-
vém. A co je ještě daleko horší, že určitý pojem existuje v obou jazycích, 
ale neodráží stejné skutečnosti.“ (Tomášek, 2003: 136). Nezřídka se totiž 
v praxi setkáváme se dvěma na první pohled totožnými termíny, které 
však v jednotlivých jazycích odkazují na zcela jinou realitu. Jiný význam 
může mít tentýž pojem ve francouzském právním systému, jiný ve švý-
carském právním systému a úplně odlišný pak v evropském právu. 

Navíc se podle Tomáška právní pojmy vyznačují „určitou dávkou 
nestability a jsou tak nezřídka obtížně analyzovatelné“. (Tomášek, 2003: 
136). Tato nestabilita je dána tím, že všechny právní systémy prochází 
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neustálými změnami. Jako příklad zde můžeme uvést přijetí insolvenční-
ho zákona v České republice, kdy s jeho vstupem v platnost před několika 
málo lety došlo i k terminologickým posunům v této oblasti (insolvenční 
správce – správce konkurzní podstaty, insolvenční řízení – konkurzní 
řízení, insolvenční pohledávka – konkurzní pohledávka atd.) nebo změnu 
týkající se členění trestných činů podle nového trestního zákoníku (zákon 
č. 40/2009 Sb. s platností od 1. 1. 2010) na přečin a zločin. 

Podle Tomáška je jedním z hlavních charakteristických znaků práv-
ních termínů přesně definovaný a jasný pojem, jež označují. K přesnému 
postižení tohoto pojmu by měla překladateli napomoci sémantická meto-
da vnitrojazykového překladu a v jejím rámci používaná sémantická ana-
lýza. (Tomášek, 2003:18). Avšak na rozdíl od soudního překladu, kde má 
překladatel relativně dost času na to, aby si provedl podrobnou kompara-
tivní analýzu příslušné právní problematiky a ujasnil si význam jednotli-
vých pojmů v obou pracovních jazycích, u soudního tlumočení tato mož-
nost neexistuje. Nutnost kvalitní přípravy na každé tlumočení je tedy 
zcela zásadní. Mělo by být samozřejmé, že jde-li tlumočník tlumočit na-
příklad ve věci rozvodového řízení, prostuduje si předem příslušnou čes-
kou legislativu (zákon o rodině č. 94/1963 Sb.) a také odpovídající záko-
ny platné v právním systému jeho druhého pracovního jazyka, s důrazem 
na jednotlivé typy rozvodů, průběh řízení a možnosti řešení. 

Tlumočník by měl mít tedy povědomí o právní situaci (právních sys-
témech) v zemích, jejichž jazyky používá, a sledovat změny v aktuální 
legislativě. Znalost právní terminologie však nestačí. Soudní tlumočník se 
při výkonu své profese setkává i s terminologií z mnoha oborů lidské 
činnosti. Za nejfrekventovanější jmenujme alespoň terminologii z oblasti 
financí a daní (účetní a daňová dokumentace), medicíny (lékařské zprávy 
v případě úrazů, ublížení na zdraví), stavebnictví, dopravy (dopravní 
nehody) atd. (Breyel-Steiner, 2007: 59). Přestože nemůže být odborníkem 
ve všech těchto oblastech, musí mít tlumočník široký rozhled i znalosti 
z jiných oborů a, je-li to možné, předem vyžadovat možnost nahlížení do 
spisové dokumentace, aby se mohl na tlumočení u soudního jednání 
adekvátně připravit a vyhledat si alespoň základní terminologii pro danou 
kauzu.  
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V České republice se většinou uplatňuje zásada, že pro jedno řízení 
je jmenován jeden tlumočník (a zároveň překladatel), který celou věc řeší 
od jejího počátku až do samého konce. V této praxi lze spatřovat výhody 
i nevýhody. Nevýhodou je to, že tlumočník má povinnost poskytovat jak 
tlumočnické tak i překladatelské úkony, přestože jde o dvě zcela odlišné 
činnosti vyžadující úplně jiné kompetence, jelikož česká právní úprava 
nerozlišuje dva různé pojmy pro tlumočníka a překladatele. Výhodou je 
bezesporu skutečnost, že tlumočník je lépe obeznámen s problematikou, 
protože před samotným tlumočením před soudním orgánem většinou 
překládá i související písemnou dokumentaci (žaloba, obžaloba, různá 
usnesení, předvolání) a z pohledu terminologie je tedy na tlumočnický 
úkon podstatně lépe připraven. 

Je třeba přiznat, že u některých projednávaných věcí je terminologie 
náročnější a jindy méně náročná. Například občanskoprávní soudní spory 
v oblasti rodinného práva (rozvodové řízení, výchova a výživa nezleti-
lých dětí, majetková vypořádání manželů apod.) probíhají většinou více 
méně obdobným způsobem a zkušený tlumočník je za léta praxe s danou 
terminologií již v podstatě dobře obeznámen. 

Mnohem obtížnější je situace u věcí trestněprávních, které bývají 
terminologicky náročnější a, jak bylo již výše zmíněno, mohou často 
zasahovat i do terminologie jiných vědních oborů než je samotné právo. 
Navíc u výslechů svědků nelze nikdy dopředu odhadnout, do jakých de-
tailů budou při své svědecké výpovědi zacházet (popisy událostí, objektů, 
předmětů technického charakteru apod.). 

 
2.2 Komunikační situace 

 
Další výrazná specifičnost soudního tlumočení vyplývá ze samotné-

ho charakteru komunikační situace, tj. podle Jankovičové „typických 
okolností, za kterých se proces tlumočení uskutečňuje.“ (Jankovičová, 
2010: 9). Soudní tlumočník při soudním jednání plní funkci zprostředko-
vatele komunikace (translátora) mezi komunikanty, tedy tuzemskými 
soudními orgány a cizím státním příslušníkem, který může být v pozici 
svědka, obžalovaného, strany v občanskoprávním řízení apod. Cílem 
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soudního tlumočení by mělo být zajistit cizinci stejné podmínky, jako by 
měl v této situaci tuzemský občan, což samozřejmě není snadné.  

Někteří translatologové se proto domnívají, že hlavní problém tlu-
močení před soudy nespočívá ani tak na úrovni terminologické či pojmo-
vé, jelikož evropské právní systémy jsou, i přes existující rozdíly, více 
méně srovnatelné. Tereza Tomaszkiewicz tak vidí zásadní problém 
v neporovnatelné úrovni existující mezi jednotlivými komunikanty této 
komunikační situace, tzn. mezi soudním orgánem a cizím účastníkem 
řízení, který je jen zřídkakdy schopen přizpůsobit svůj projev druhé stra-
ně a v rámci své výpovědi vyjádřit přesně to, co by vyjádřit chtěl. Naopak 
justiční orgány si často tuto výrazovou nedostatečnost neuvědomují. 
(Tomaszkiewicz, 1998: 289 – 290). 

Podle francouzské translatoložky a soudní tlumočnice Christiane 
Driesen mají překážky v komunikaci dvě hlavní příčiny, které nazývá 
„limites de pouvoir dire“ a „limites de pouvoir comprendre“, tedy ome-
zení v tom, co je komunikant schopen říci, a omezení v tom, co může 
druhá strana pochopit. (Driesen, 1990: 245 – 246). Přítomnost cizince 
jakožto účastníka soudního řízení, pocházejícího většinou ze zcela jiného 
socio-kulturního prostředí, může mnohdy působit značné překážky 
v komunikaci. Cizí účastník stojí často před zahraničním soudním orgá-
nem poprvé, nemá sebemenší povědomí o tom, jak funguje cizí právní 
systém a jak probíhá soudní řízení (pokud vůbec ví, jak by probíhalo 
v jeho domovském státě). Je tedy pod značným stresem a mnohdy si není 
jistý, jak na konkrétně položenou otázku odpovědět. Například již při 
komplikovaném poučení svědka ze strany soudu o tom, že má vypovídat 
pravdu a nic nezamlčet, avšak dle § 100 trestního řádu může v některých 
případech svědeckou výpověď odepřít, může dotyčný svědek váhat, jak 
má odpovědět, protože text zákona, který je mu v rychlosti přečten, je pro 
něj natolik složitý, že v podstatě neví, co se od něj očekává a jaké stano-
visko má v této situaci zaujmout.  

Na druhé straně pak stojí soudci a státní zástupci, kteří taktéž pochá-
zejí ze zcela odlišného socio-profesního prostředí, nemají povědomí 
o tom, jak funguje justice v zemi, z níž pochází cizí účastník řízení, 
a mnohdy nemají zkušenosti s přítomností tlumočníka u soudního jedná-
ní. V takovém případě neberou na tuto zvláštní situaci ohled a postupují 
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tak, jakoby soudní tlumočník vůbec účasten nebyl a jakoby cizí státní 
příslušník nepocházel z odlišného prostředí. Stává se pak, že se na tlu-
močníkovi žádá, aby přetlumočil čtený rozsudek v celém rozsahu několi-
ka stran, přičemž mu k tomu nejsou poskytnuty adekvátní podmínky 
(tlumočníkovi není umožněno dělat si poznámky při čtení rozsudku, ne-
má k dispozici psaný text rozsudku apod.). Je zcela jasné, že takovýto 
přístup musí mít nutně negativní dopad na kvalitu výsledného translátu a 
jeho pochopení ze strany cizince. 

Christiane Driesen hovoří v této souvislosti přímo o „kulturní pro-
pasti“, která existuje mezi jednotlivými účastníky soudního jednání. 
Hlavním úkolem a cílem soudního tlumočníka v průběhu soudního řízení 
by proto měl být nejen transfer významu, ale také eliminování těchto 
překážek v komunikaci a překlenování této kulturní propasti. Jeho půso-
bení před soudními orgány by tedy mělo být přizpůsobeno konkrétní 
komunikační situaci. Podle ní je zřejmé, že kromě tradičních tlumočnic-
kých technik, tj. konsekutivní, simultánní, konferenční tlumočení atd. se 
tlumočník někdy musí uchýlit k tzv. „situačnímu tlumočení“ (tj. zohled-
ňujícímu konkrétní situaci), což umožňuje překonat překážky v komuni-
kaci. (Driesen, 1990: 244). Dosáhnout tohoto cíle v praxi nemusí být 
vždy snadné. Mnohdy je nezbytné využít prostředků a technik tlumočení 
jako je zopakování, přeformulování, dovysvětlení (explikace) již vyslo-
veného. Je však třeba požádat předsedu senátu o souhlas s takovým po-
stupem.  

Aby nedocházelo ke zbytečným selháním při komunikaci, musí tlu-
močník v prvé řadě správně interpretovat komunikát a správně pochopit i 
to, co zůstává „nevyřčeno“, tedy vyjádřeno ve výchozím jazyce implicit-
ně. To pak musí do cílového jazyka vhodně explicitovat. Je však zapotře-
bí najít správnou míru explicitace, na což ostatně upozorňuje i Selesko-
vitch, když tvrdí, že tlumočník nesmí zacházet do příliš rozsáhlých ko-
mentářů, ale podat jen „minimum nezbytných vysvětlení“. (cf. Driesen, 
1990: 244). Komora soudních tlumočníků ČR ve svých pokynech vý-
slovně zdůrazňuje, že „je nutno se vyhnout svévolné interpretaci tlumo-
čeného projevu. Pokud soudce nerozumí tomu, co bylo přetlumočeno, 
nesmí tlumočník vykládat, co tím svědek či vyslýchaná strana mysleli, 
ale dotázat se jich znovu. Pokud tlumočník v jednotlivém případě nepo-
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rozumí, oznámí tuto skutečnost předsedovi senátu a nechá si otázku či 
odpověď zopakovat.“ (Gorgolová et al., 2007: 18). 

Na obdobný problém upozorňuje i Jankovičová v souvislosti s obtí-
žemi při tlumočení názvů některých trestných činů, druhů trestů a způso-
bu trestů a připomíná, že tlumočník musí často sáhnout k tzv. „opisnému 
tlumočení“, aby vysvětlil význam těchto termínů a alespoň částečně od-
stranil tuto mezikulturní bariéru. (Jankovičová, 2010: 16).  

Je zřejmé, že soudní tlumočník musí vyvinout maximální možné úsi-
lí k tomu, aby zajistil bezproblémový průběh komunikace, a je to právě 
soudní tlumočník, kdo za úspěšný výsledek komunikace nese přímou 
odpovědnost. 

 
 

Závěr 
 
Soudní tlumočení je natolik specifická činnost, že by si rozhodně za-

sloužilo větší míru pozornosti a podrobnější analýzu. Cílem našeho přís-
pěvku však bylo poukázat alespoň na nejvýraznější specifika této činnos-
ti, s nimiž se nejčastěji setkáváme během vlastní praxe v tomto oboru. 
Závěrem konstatujeme, že za nejčastější problémy při soudním tlumočení 
je třeba považovat terminologickou náročnost vyplývající z odlišností 
mezi jednotlivými právními systémy a také specifičnost komunikativní 
situace, v níž tlumočení před soudními orgány probíhá. Jedním z dalších 
specifických rysů této činnosti je i její přímý dopad na mimojazykovou 
skutečnost a trestní odpovědnost tlumočníka. 
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Summary 
Sworn Interpreting and Some Specific Problems 

 
This contribution aims to show some specific problems of sworn 

interpreting. It defines the tasks and difficulties that sworn interpreters encounter 
in their profession. It particularly emphasizes the demandingness of terminology 
in this type of interpreting, arising from the differences between particular legal 
systems, and the specificity of the communication situation in which interpreting 
itself takes place.  
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Postavenie tlmočníka v kontexte súčasnej ukrajinsko-
slovenskej cezhraničnej spolupráce 

 
Oľga Chomová 

 
 
VO VZŤAHU K PROFESII TLMOČNÍKA SA ČASTO HOVORÍ O AKEJSI 

„neúcte“. V priebehu dejín ľudstva sa uvádzali rôzne príčiny takého pos-
tavenia translátora, počnúc spadnutím Babylonskej veže, ideologickou 
zaťaženosťou tlmočenia a prekladu (napríklad v ZSSR) a končiac súčas-
nou primeranou vzdelanosťou spoločnosti, kde každý, kto ovláda dva 
jazyky, sa cíti schopný prekladať a tlmočiť, neuvedomujúc si podstatu 
procesu translácie, interkultúrne rozdiely a nebezpečnú jazykovú interfe-
renciu. 

V pohraničnom zakarpatskom regióne Ukrajiny majú svoj regionál-
ny „dôvod“ podceňovať slovensko-ukrajinské tlmočenie – väčšina obyva-
teľstva vie po slovensky, veď býva blízko slovenskej hranice, často cestu-
je na Slovensko, počúva slovenské rozhlasové stanice, sleduje slovenskú 
televíziu, prípadne má príbuzných na Slovensku alebo je krajanom a hlási 
sa k slovenskej národnosti. V posledných rokoch vzrástol záujem o tlmo-
čenie zo slovenčiny do ukrajinčiny a naopak práve na tomto území. Už-
horod, metropola Zakarpatska, je na Ukrajine stredobodom slovensko- 
-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Veľmi často sa stáva hostiteľom 
bilaterálnych stretnutí, zasadnutí medzivládnych komisií. 

Prax ukazuje, že tlmočenie za ukrajinskú stranu na takých poduja-
tiach sa zabezpečuje priamo na mieste, v Užhorode. Tu pôsobí na Ukraji-
ne jediná Katedra slovenskej filológie, kde zatiaľ neexistuje študijný od-
bor prekladateľstvo a tlmočníctvo, a tak tlmočnícke povinnosti plnia od-
borníci-slovenčinári, najprv vysokoškolskí učitelia, a teraz to skúšajú aj 
úspešní absolventi. Takže „experti z príbuzných odborov“ sú takmer nú-
tení „neprofesionálne zasahovať do profesionálnej translačnej činnosti“ 
(Müglová, 2009, s. 73). V rámci slovensko-ukrajinských bilaterálnych 
vzťahov sa používa aj konzekutívne, aj simultánne tlmočenie. Na takýto 
druh komunikácie tlmočník musí mať patričnú profesionálnu prípravu. 
Mnohé z tlmočníckych požiadaviek si veľmi dobre uvedomujú a úspešne 
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spĺňajú práve vyučujúci lingvisti. Ide o stále prehlbujúce sa lingvistické 
vedomosti, uvedomenie si interlingválnej homonymie, schopnosť vypra-
covať ekvivalenčnú sieť (glosár) pre konkrétny terminologický okruh; 
profesionálne narábanie s hlasom, intonáciou; poznanie kultúrneho 
a spoločensko-politického kontextu krajiny, z jazyka ktorej sa tlmočí 
(Harviľaková, 2005, s. 45 – 50). 

Na základe vlastných skúseností v tomto odbore sa pokúsime pri-
blížiť status a náplň práce ukrajinského tlmočníka v kontexte slovensko- 
-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce, vychádzajúc z formy tlmočenia 
a druhu bilaterálneho stretnutia. 

 
 

I Konzekutívne tlmočenie 
 
1. Stretnutie predsedov vlád patrí k oficiálnym medzištátnym pra-

covným návštevám najvyššej úrovne, v rámci ktorých sa využíva konze-
kutívne tlmočenie. Protokolárne služby obidvoch štátov sa naň dôkladne 
pripravujú, vopred sa stretávajú aj s tlmočníkom. Počas takéhoto „poho-
voru“ sa vysvetľujú jednotlivé body tlmočníckej etikety: z ktorej strany 
rečníka má tlmočník sedieť, stáť, do ktorého auta sadať (ak sa predpokla-
dá návšteva nejakých objektov), ako sa správať počas tlačovej konferen-
cie, obeda. Osobitne sa preberajú otázky celkového vzhľadu tlmočníka 
(oblečenie, mejkap). Žiadne podkladové materiály tlmočník nedostáva, 
prípadne iba program stretnutia, z ktorého sa dá zistiť, kde sa bude na-
chádzať v určitom časovom úseku, ktorý z dvoch tlmočníkov (aj z ukra-
jinskej, aj zo slovenskej strany sa zabezpečuje jeden) uskutočňuje konze-
kutívne tlmočenie v konkrétnej komunikačnej situácii. Ešte jednou výho-
dou programu je zoznam členov delegácií a účastníkov stretnutia. 
V takých prípadoch sa môže používať konzekutívne tlmočenie s notáciou 
alebo bez nej, je to individuálnou záležitosťou každého tlmočníka. 

Po lexikálnej stránke to nie je náročná translácia. Zväčša ide o bežné 
uvítacie príhovory, vyjadrenie záujmu o ďalšiu spoluprácu, otázky a bla-
hoželania, ktoré odznievajú na stretnutiach susedských štátov. Najväčšie 
ťažkosti tlmočníkovi robia početné priezviská, funkcie a v neposlednom 
rade aj idiomatické výrazy, anekdoty či prípitky, ktoré môžu odznieť 
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v záverečnej časti stretnutia (charakteristické pre Ukrajincov). Osobitnú 
pozornosť treba venovať aj osloveniam vo forme vokatívu, ktoré sú iba 
v ukrajinčine (vážený pán premiér – шановний пане прем’єр-міністр!). 
Tempo reči na takých stretnutiach je pomalšie, ale tlmočníka môže pre-
kvapiť výslovnosť rečníka či prípadné rečové chyby. Situáciu komplikuje 
aj vysoké postavenie rečníka, takže prípadné prosby zopakovať určité 
výrazy niekedy nie sú vhodné. Pri translácii na takomto podujatí tlmočník 
pociťuje veľké psychické napätie a obavy pred zlyhaním. Tréma je naj-
ťažšia vec, ktorú v tejto situácii tlmočník musí zvládnuť. V rámci ta-
kýchto stretnutí sa tlmočníkovi často neposkytujú isté sociálne garancie. 
Vopred sa napríklad nepodpisuje pracovná zmluva, tlmočníkovi ostáva 
len poctivo si plniť svoje povinnosti a dúfať, že vyhovie požiadavkám 
objednávateľa. 

 
2. Pracovné stretnutia ministrov, vedúcich jednotlivých rezortov, 

predpokladajú „odbornejšiu“ komunikáciu účastníkov rozhovoru o kon-
krétnych spoločných projektoch, opatreniach, záväzkoch strán atď. Také 
stretnutie sa uskutočňuje v rámci pracovných návštev väčších delegácií, 
často v prítomnosti jedného tlmočníka. Po psychologickej stránke je taká-
to komunikačná situácia voľnejšia. Do popredia vystupuje iný problém – 
náročná odborná lexika. Je dobré, ak niekoľko dní pred stretnutím tlmoč-
ník môže mať k dispozícii podkladové materiály. Napríklad sa elektro-
nicky pošle materiál pre jedného z ministrov: životopis jeho kolegu, témy 
na rozhovor, úryvky z medzinárodných zmlúv a komentáre k jednotlivým 
bodom. Zároveň to poskytuje možnosť zorientovať sa v terminológii, 
skratkách a podobne. Ak sa napríklad tlmočník pripravuje na stretnutie 
ministra palív a energie Ukrajiny a ministra hospodárstva SR, musí ro-
zumieť určitým skratkám a vedieť ich adekvátne preložiť: JE – jadrová 
elektráreň; JEP – jednosmerná elektrická prípojka; UCTE – Union for the 
Coordination of Transmission of Electricity. Dokonca i výslovnosť ang-
lických abreviatúr sa môže v slovenčine a ukrajinčine líšiť, preto je po-
trebné vopred si ju zistiť (napr. UCTE sa v ukrajinčine vyslovuje ako 
[ucte] alebo [jusitii]?). Nielen odborný názov, ale aj samotný pojem môže 
byť pre tlmočníka neznámy, čo spôsobuje problémy pri translácii. Takže 
vhodné budú konzultácie s odborníkmi, využitie internetu, príprava slov-



Postavenie tlmočníka v kontexte súčasnej ukrajinsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce 
 
 

138 

níčka pre konkrétny tematický okruh. Ministri – účastníci takých stretnutí 
ako odborníci v určitej oblasti by si mohli porozumieť aj bez tlmočníka, 
navyše väčšina ukrajinských a slovenských politikov dobre ovláda rušti-
nu, pomocou ktorej komunikujú, ale diplomatický protokol vyžaduje 
oficiálne tlmočenie. Translátor má byť pripravený na to, že ešte aspoň 
jedna z prítomných osôb bude kontrolovať správnosť tlmočenia, možno 
ho aj opravovať. Vtedy sa treba správať primerane situácii, nebrať to 
príliš osobne a robiť všetko v záujme jasnej, presnej, zrozumiteľnej ko-
munikácie zástupcov dvoch štátov, ktorí riešia závažné problémy. 

Pri uvedených dvoch druhoch bilaterálnych stretnutí platí zásada: 
čím vyššia je úroveň rokovania (stretnutie predsedov vlád, prezidentov), 
tým silnejší psychický tlak a stres pociťuje tlmočník, ale tým ľahšie sa 
tlmočí po jazykovej (lexikálnej) stránke. 

 
 

II Simultánne tlmočenie 
 
1. Medzinárodné konferencie o cezhraničnej spolupráci sú spravid-

la súčasťou rozsiahlejších medzinárodných projektov, napr. „Partnerstvo 
pre rozvoj: budovanie slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce“, 
ktoré sa zaoberajú rozvojom cezhraničnej spolupráce v prihraničných 
regiónoch, riešia otázky schengenského priestoru, hraničných priechodov, 
víz, malého pohraničného styku a rozvoja pohraničného územia. Také 
konferencie sú financované z fondov EÚ, používa sa tu simultánne slo-
vensko-ukrajinské tlmočenie (spravidla pracujú 2 tlmočníci) a pohodlie 
pri práci tlmočníka zabezpečujú skutočnosti ako: 
� dobré technické vybavenie pracovného miesta (kabínka, slúchadlá, 

mikrofón); 
� pomerne malý počet účastníkov, resp. vystupujúcich; relatívne krát-

ky program konferencie, ktorý má štandardizovanú štruktúru: uvíta-
cie príhovory organizátorov, vystúpenia v rámci 4 – 5 tematických 
panelov; zhrnutie a výsledky práce konferencie; finálny prejav;  

� referáty sa premietajú v podobe prezentácií, a keď je obrazovka 
v dohľade tlmočníka, môže to značne uľahčiť tlmočenie; 
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� tlmočník má k dispozícii program konferencie (niekedy už prelože-
ný), zoznam účastníkov, niekedy aj texty príspevkov, takže občas sa 
môže tlmočiť aj z listu. Skomplikovať sa to môže v prípade, ak reč-
ník (kvôli časovej tiesni) „preskakuje“ celé odseky, a potom tlmoč-
ník ho už nemôže sledovať; 

� stále sa opakujúca lexika; tlmočník sa musí orientovať v zahraničnej 
politike, bilaterálnych aj medzinárodných vzťahoch, programoch 
a grantových projektoch EU, ovládať tzv. „eurojazyk“. Prekvapením 
môžu byť anglické slová a výrazy, vyskytujúce sa v prejavoch, ktoré 
však nie je nutné pretlmočiť, len zopakovať. Najväčšie problémy 
spôsobuje asi preklad názvov inštitúcií (Výskumné centrum Sloven-
skej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. – Дослідницький 
центр Словацької Асоціації зовнішньої політики). Niekedy sú už 
preložené v programe konferencie, aj keď podľa tlmočníka možno 
pochybovať o správnosti či presnosti takého prekladu, počas simul-
tánneho tlmočenia bude lepšie, ak sa akceptuje zaužívaný variant, na 
ktorý si obidve strany zvykli (napr. Регіональний філіал 
Національного інституту стратегічних досліджень sa prekladá 
ako Národný inštitút strategických štúdií; pri tom sa zabúda na Re-
gionálna pobočka); 

� také konferencie sa väčšinou organizujú mladou generáciou ľudí, 
ktorí pracujú na medzinárodných projektoch. Znamená to aj úplne 
iný, „európsky“ prístup k práci tlmočníka, rešpektujú sa jeho potreby 
počas tlmočenia (voda, občerstvenie, podkladové materiály) 
a adekvátne sa určuje aj finančná odmena za odvedenú prácu. 

Napriek veľkej psychofyziologickej záťaži, a to aj pri opakovanom si-
multánnom tlmočení, práve také príležitosti treba využívať na získanie 
skúseností a tlmočníckych zručností. 

 
2. Zasadnutie ukrajinsko-slovenskej Medzivládnej komisie pre cez-

haničnú spoluprácu je podujatie, ktoré je pre tlmočníka ozajstnou skúš-
kou odbornej kvalifikácie, vyžaduje to najkvalitnejšie tlmočenie a najvy-
šší stupeň jazykovej a psychickej prípravy. V takej komunikačnej situácii 
tlmočník cíti, že jeho povolanie je po navigátorovi leteckej dopravy sku-
točne druhým najstresovejším povolaním. Prečo je tlmočenie na „medzi-
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vládke“ také náročné a dôležité? Uvedieme niekoľko skutočností, ktoré 
charakterizujú tento druh podujatia, a súčasne sťažujú transláciu: 
� Predsedovia (ministri), členovia komisie a experti z pracovných 

skupín riešia otázky závažné pre obidve krajiny, o výsledkoch za-
sadnutia musia podávať správy pre vedenie štátu. Netreba si všímať, 
že niektorí účastníci zo zakarpatského regiónu Ukrajiny tlmočenie 
ignorujú. Tlmočník musí nepretržite tlmočiť, veď pre členov ukra-
jinskej delegácie z Kyjeva je slovenčina takým cudzím jazykom ako 
napríklad angličtina. 

� Tematická pestrosť zasadnutia. Rokuje sa o všetkom: situácia na 
spoločných hraničných priechodoch, infraštruktúra a kapacita prie-
chodov, vízové záležitosti; biosférické rezervácie, národné parky, 
environmentálne problémy; spolupráca medzi jednotlivými adminis-
tratívnymi jednotkami SR a UA (posudzujú sa projekty rámcových 
dohôd o spolupráci); programy susedstva; spolupráca v podnikateľ-
skej oblasti; spolupráca medzi hasičskými a záchranárskymi zbormi 
a ministerstvami vnútra; územný rozvoj pohraničia. Lexika je veľmi 
náročná. Vopred si pripraviť slovníček alebo glosár bude pre tlmoč-
níka časovo náročné a navyše pri simultánnom tlmočení nebude mať 
čas na jeho použitie. Nevyhnutne sa tu musí používať notácia, prí-
padne tlmočnícky zápis sa má riešiť individuálne tak, aby sa fixovali 
závažné štatistické údaje, frekvencia ktorých je v každom prejave 
veľmi vysoká. 

� Problémy, najmä pre neskúseného tlmočníka, môžu spôsobovať 
napr.: názvy ministerstiev (Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR – Міністерство будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України; Ministerstvo 
hospodárstva – Міністерство економіки; ministerstvo vnútra – 
міністерство внутрішніх справ); názvy administratívnych jedno-
tiek: kraj, okres – край, район nie область, район; ženské priez-
viská na -ová: či ponechávať príponu pri cudzích, neslovenských 
priezviskách pri tlmočení do ukrajinčiny alebo pridávať -ová pri tl-
močení do slovenčiny (Пахомова – Pachomová alebo Pachomovo-
vá), aj keď pravidlá sú známe, v stresovej situácii často sa len zopa-
kuje počutý tvar; oslovenia: Vážené dámy, vážení páni – Шановні 
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пані і панове nie Шановні дами і пани! Vážení kolegovia – 
Шановні колеги! tituly: Excelencia – Високоповажносте! V po-
slednom čase sa už v rámci medzinárodných stretnutí v ukrajinčine 
nezvyknú používať mená po otcovi (по батькові), čo uľahčilo prácu 
tlmočníkov. 

� Od tlmočníka sa okrem simultánneho tlmočenia žiada aj konzeku-
tívne (počas privítania účastníkov na mestskom úrade, krátkej pre-
hliadke historického centra mesta, počas obeda účastníkov) a písom-
ný preklad Protokolu zasadnutia komisie, ktorý sa musí posúdiť 
a zverejniť v priebehu stretnutia. 

� Komisia pracuje v náročnom režime do večera, často aj dva dni, 
takže práca je ťažká aj po fyzickej stránke. 
Tlmočenie je nevyhnutnou súčasťou slovensko-ukrajinskej cezhra-

ničnej spolupráce a realizuje sa v podobe konzekutívneho (stretnutia 
predsedov vlád; stretnutia ministrov) aj simultánneho (konferencie; za-
sadnutia Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu) tlmočenia. 
Používajú sa hlavne dva žánre tlmočenia: konferenčné a rokovacie (občas 
tlmočenie z listu). Z ukrajinskej strany tlmočenie zabezpečujú lingvisti – 
slovenčinári, učitelia slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorí majú najväčší 
potenciál stať sa dobrými tlmočníkmi, samozrejme, za predpokladu, že si 
osvoja expertné znalosti a zručnosti translátora, získajú skúsenosti a ne-
podcenia znalosť materinského jazyka. Cieľom ukrajinského tlmočníka 
by malo byť aj zvýšenie profesionálneho, sociálneho a právneho statusu 
tohto povolania v krajine a regióne. 
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Summary  
The Status of the Interpreter in the Context of Modern Ukrainian-Slovak Cross-

Border Cooperation  
 
The paper deals with linguistic, cultural and ethical competence of 

Ukrainian interpreters within the Ukrainian-Slovak bilateral meetings (meetings 
of ministers, official meetings of prime ministers of Ukraine and Slovak 
republic, meetings of the Intergovernmental commission for cross-border 
cooperation; conferences, seminars and trainings). Using our experience in this 
area we attempt to find out the specifics of simultaneous and consecutive 
interpreting as an essential part of Ukrainian-Slovak foreign relations. 
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Jednotlivé aspekty tlmočníckej notácie študentov 
ako predmet výskumu 

 
Jana Michalčíková 

 
 

Úvod 
 
PREDKLADANÁ ŠTÚDIA MÁ AMBÍCIU PROFILOVA Ť SA AKO SUMÁR 

jednotlivých výsledkov konkrétneho bádania. Pokúsime sa v nej veľmi 
stručne priblížiť jeden z faktorov, ktoré intervenujú počas tlmočníckeho 
procesu – tlmočnícku notáciu. Materiál, ktorý ponúkame, sa pokúsi pri-
blížiť túto problematiku nie z globálneho, ale skôr z úzko špecifikované-
ho hľadiska. Zameriame sa totiž na verifikovanie dvoch konkrétnych 
hypotetických výpovedí, pričom odpovede na iné otázky týkajúce sa rov-
nako tlmočníckeho zápisu, budú absentovať. Rovnako zámerne sa v štú-
dii neobjaví teoretický úvod približujúci problematiku z aspektu sveto-
vých či domácich odborníkov.   

Skôr než prejdeme k jadru práce, ktoré predstavuje prioritne realizo-
vanie experimentu, jeho overovanie a evaluácia zaznamenaných hodnôt, 
je potrebné, aby sme v krátkosti priblížili probandov, pracovný materiál, 
pracovný postup a pod. 

 
 

1 Probandi, pracovný materiál a priebeh experimentu 
 
Experiment sa realizoval v priebehu dvoch rokov, počas ktorých sa 

vystriedali dve skupiny študentov bakalárskeho stupňa študijného odboru 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Celkový počet sledovaných jednotlivcov 
bol desať. Vzhľadom na to, že sme mali relatívne voľný prístup do tl-
močníckeho laboratória, požiadali sme študentov o spoluprácu pri indivi-
duálnom nahrávaní každého z nich. Aby sme neubrali na autenticite pro-
stredia, bolo našou snahou zabezpečiť prítomnosť tímového poslucháča, 
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čo sme dosiahli tak, že po vlastnej produkcii jednotlivec zostal prítomný 
v miestnosti ako poslucháč. 

Realizačnej fáze experimentu predchádzala fáza pilotnej prípravy, 
počas ktorej sme daný experiment „otestovali“ na inej skupine proban-
dov, aby sme sa následne v štádiu samotného realizovania experimentu 
mohli vyhnúť prípadným nedostatkom. 

Samotný výskum sledoval podobu tlmočníckych notácii (TN) jed-
notlivcov v úvodnej fáze výučby v porovnaní s podobami TN vo finálnej 
fáze výučby. V čase medzi realizáciou prvého a druhého experimentu 
študenti cvičili konzekutívne tlmočenie (KT) s notáciou na textoch rôz-
neho druhu a s rôznou tematikou. K realizovaniu experimentu sme pri-
stúpili najprv v úvodných hodinách tlmočenia, kedy študenti síce dispo-
novali poznatkami o teórii KT a TN, avšak ich prax bola minimálna, resp. 
žiadna. V závere sme vyhodnotili pozorované rozdiely v prvotnej 
a v záverečnej fáze výučby KT, pričom sme sa sústredili hlavne na vy-
hodnotenie nami stanovených hypotéz. Aby sme mohli tieto hypotézy 
verifikovať, museli sme stanoviť spôsob hodnotenia výsledného produk-
tu. Probandi poznali týždeň vopred tému, ktorú mali tlmočiť, pričom boli 
vyzvaní k tomu, aby si naštudovali potenciálne použitú terminológiu. 
K dispozícii sme mali diktafón typu: SONY IC Recorder ICD – 
UX512/UX513F. Nahlas odznela len verzia jedného reprezentatívneho 
tlmočníka podľa náhodného výberu autorky experimentu. Vzniknutú 
zvukovú podobu všetkých prejavov sme pre potreby následnej analýzy 
preniesli do počítača a skúmali neskôr. 

 
 

2 Použitý text 
 
Text, ktorý sme pri experimente použili je potrebné stručne charak-

terizovať zo štylistického hľadiska, ako aj z hľadiska informačnej husto-
ty, tempa prednesu, miery abstraktnosti či konkrétnosti textu a pod. 
O výbere vhodného textu ako pracovného materiálu, či už na semináre 
z prekladových, alebo tlmočníckych disciplín, sa stotožňujeme s tvrdením 
A. Koželovej: „Vo všeobecnosti možno konštatovať, že neexistuje text, 
ktorý by nebol pri osvojovaní si prekladu vhodný. Každý text, bez ohľadu 
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na štýl či žáner, je prínosom. Výber musí byť podmienený úrovňou štu-
dijnej skupiny, precvičovaným javom atď.“ (2011, s. 232). 

Problematikou jednotlivých typov textov sa vo svojej publikácii za-
oberal okrem mnohých iných aj Daniel Gile (1995). Prostredníctvom 
effort model vysvetľuje, prečo práve informačne hutné texty, texty, pri 
ktorých emitor neberie do úvahy prítomnosť tlmočníka, ktorá je nevy-
hnutná pre plynulý priebeh sprostredkovanej komunikácie, v dôsledku 
čoho je jeho prejav prednesený v rýchlom tempe, ako aj texty hovorené 
nerodeným hovoriacim, predstavujú problém pre tlmočníka v momente 
produkcie cieľovej výpovede. D. Gile hovorí o existencii dvoch fáz tl-
močníckeho procesu, pričom prvú fázu znázorňuje takto: 

Interpretation = L + N + M + C. 
V druhej fáze: 
Interpretation = Rem + Read + P1 (1995, s. 179) 
V prvej fáze sa dôraz kladie na operácie L (posluch), N (zápis) a M 

(pamäť). Pri tlmočení textov prednesených v rýchlom tempe je podľa 
D. Gila najväčšia záťaž kladená na operácie L a M. Notáciu možno 
v tomto prípade do istej miery redukovať, aby tlmočník mohol sústrediť 
svoju pozornosť viac na analýzu vypočutého. V prípade informačne bo-
hatého textu (t. j. textu, v ktorom budú početne zastúpené faktické údaje 
v podobe čísiel, názvov, mien či vymenovaní) bude najvýraznejšie zaťa-
žená operácia L, teda počúvanie. 

Na tlmočnícky proces (ktorého súčasťou sú aj texty – prejavy) je 
možné nazerať aj z aspektu efektívnosti jazykového prejavu, o ktorej píše 
D. Slančová „Príjemca interpretuje v komunikačných procesoch výpove-
de produktora (hovoriaceho alebo píšuceho) nielen z hľadiska ich obsa-
hov, ale aj z hľadiska zámerov, usiluje sa porozumieť to, čo sa hovorí 
(píše), o čom je reč a rovnako to, prečo sa niečo hovorí, čo má produktor 
na mysli, usiluje sa identifikovať aktuálne komunikačné funkcie výpove-
dí.“ (1996, s. 63). 

Ak si uvedomíme, že tlmočenie je sprostredkovanou komunikáciou, 
musíme do tohto komunikačného vzorca pribrať aj osobu tlmočníka, kto-

                                                           

1 L – Listening and Analysis, N – Note-taking, M – Short-term Memory operations, C – Coordina-
tion, Rem – Remembering, Read – Note-reading, P – Production. 
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rý by mal lokučnú, ilokučnú aj perlokučnú stránku výpovede vnímať prv 
než výpoveď pretransformuje do jazyka, v ktorom pracuje. 

Podľa slov J. Mistríka možno hovoriť o objektívnych, subjektívnych 
a subjektívno-objektívnych štýloch (1996, s. ). V rámci tohto delenia 
možno konštatovať, že pri objektívne štylizovaných textoch (napr. admi-
nistratívny a náučný štýl) sa emitor obmedzuje na vypovedanie objektív-
nych skutočností a je vyšší predpoklad možnosti ľahšieho pravdepodob-
nostného prognózovania práve z dôvodu, že pri takomto druhu textu sa s 
vyššou pravdepodobnosťou vyskytnú informácie encyklopedického cha-
rakteru. Objektívne predestinovaný text je zvyčajne koncízne štruktúro-
vaný s jasným komunikačným zámerom. Pri aplikovaní Gilových atribú-
tov, prítomných pri tlmočníckom procese, by sme mohli konštatovať, že 
úsilie kladené na fázu  L a N bude približne rovnaké. 

Pre náš experiment použijeme "objektívne ladený" text, s ktorým by 
sa tlmočník potenciálne mohol stretnúť na rôznych konferenciách, sym-
póziách, kongresoch, politických podujatiach a pod. Komunikačným 
zámerom autora tohto textu bolo oboznámiť publikum s existujúcou situ-
áciou bez výrazného prezentovania subjektívneho názoru na danú vec. 
Text mal pomerne vysokú informačnú hustotu s absenciou  vyjadrenia 
autorovho postoja. Východiskovým jazykom (VJ) bola španielčina a cie-
ľovým jazykom (CJ) slovenčina a názov príspevku bol a pod týmto ná-
zvom je možné nájsť tento článok na internete. K bližšej charakteristike 
textu na tomto mieste nepristúpime z dôvodu obmedzeného priestoru na 
vyjadrenie. Text v pracovnej podobe trval 4,37 min., bol rozdelený na 
4 časti  po cca 1,09 minút. 

Problematické pasáže pri TN tohto textu by mohli byť miesta presý-
tené informáciami, kedy rečník bude spomínať dátumy, mená, názvy 
a pod. Tieto faktory však môžu byť eliminované, ak text bude prednesený 
v prijateľnom tempe a kvantita faktických údajov nepresiahne „pozname-
nateľnú“ úroveň. Tlmočník má dbať hlavne na prítomnosť faktov, ktoré 
treba postihnúť, nemenej dôležitý je temporálny aspekt výpovede a pod. 
Domnievame sa, že daný text je možné ľahko vizualizovať, čo tiež pri-
spieva k uľahčeniu v momente produkcie cieľovej výpovede. 

Pre odborné texty je nenahraditeľná obsahová a terminologická 
správnosť, rovnako dôležité však je, aby tlmočník bol schopný previesť 
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jednotlivé vzťahy medzi odbornými termínmi. Dôležitá je terminologická 
príprava, nielen kvalitne zvládnutá aktívna všeobecná slovná zásoba. 

 
 

3 Pracovné hypotézy 
 
Konzekutívne tlmočenie v pracovnej realizácii poznáme v troch va-

riantoch: vysoká konzekutíva (s dĺžkou prejavu približne 8 – 12 min.), 
stredná konzekutíva (vyslovený prejav sa s pretlmočeným textom strieda 
v intervaloch 5 – 8 minút) a nízka konzekutíva (prehovory sa striedajú v 3 
– 5 minútových intervaloch). V pozícii postulátov stanovujeme na pozadí 
týchto druhov prevodu dve kardinálne hypotézy, ktoré majú smerovať 
k verifikovaniu progresu formy zápisov študentov tlmočenia počas pribú-
dajúcej praxe. Konštatujeme totiž, že v úvode výučby bude ich zápis viac 
verbálny, zatiaľ čo na jej konci narastie používanie symbolov (či už vše-
obecne známych, individuálnych, alebo aj vzniknutých ad hoc). Druhá 
hypotéza sa pokúsi vyhodnotiť faktor jazyka, ktorý študenti budú použí-
vať pri zapisovaní si relevantných poznatkov z vypočutého textu. Vý-
skum vychádza z anticipácie, že majoritne použitým jazykom bude jazyk 
východiskový. 

 
 

4 Evaluácia konklúzií 
 
Hodnotiť notačný zápis je veľmi náročná činnosť, na zrealizovanie 

ktorej sme potrebovali aj aktívnu spoluprácu jednotlivých probandov, 
hlavne kvôli analýze napísaného. 

Ako prvý krok boli v každej notácii spočítané grafické znaky, teda 
znaky vyjadrujúce ucelenú myšlienku (jednotku orientácie). Za grafické 
znaky považujeme jednak prvky kohézie v podobe šípky, podčiarknutia, 
prečiarknutia atď., jednak celé či skrátené slová, symboly alebo značky. 

V každom notačnom zápise sme tieto znaky rozdelili do piatich sku-
pín. V prvej sa nachádzali znaky vo VJ , v druhej v CJ, v tretej v inom 
jazyku, vo štvrtej boli symboly „kresleného“ typu a všeobecne používané 
skratky a poslednú skupinu predstavovali značky, pre ktoré bolo nemožné 
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určiť jazyk zápisu (ako napr. číslice, rovnaké skratky v oboch, resp. vo 
všetkých jazykoch, mená a pod.). Z klasifikácie boli vylúčené prvky 
predstavujúce oddelenie jednotlivých myšlienok vodorovnou čiarou, aj 
zvislá čiara predstavujúca oddelenie prvkov textovej nadväznosti, zna-
kom pre nás nebol ani slovný druh vyjadrujúci člen substantíva. Následne 
sme výsledky percentuálne vyhodnotili. Ako bolo spomenuté v predchá-
dzajúcich riadkoch, experimenty s tým istým textom boli dva: jeden rea-
lizovaný v úvode výučby KT a druhý v jej závere. Týmto spôsobom sme 
sa snažili overiť hypotézu č. 1, v ktorej tvrdíme, že tlmočnícke zápisy  
študentov/tlmočníkov na začiatku budú viac v podobe celých a skráte-
ných slov vo VJ alebo v CJ (verbálny typ zápisu) a v jej závere budú mať 
do vyššej miery podobu symbolov a značiek (symbolový typ zápisu) 
v kombinácii s menším počtom slov vo VJ alebo v CJ. 

Pre vyhodnotenie kredibility hypotézy č. 2 sme použili tú istú tabuľ-
ku, ako v prvom prípade, ale pre evaluáciu boli brané do úvahy len rele-
vantné kolónky, v ktorých sa hodnotil použitý jazyk. 

Výsledné šetrenie dokázalo, že TN je individuálnou záležitosťou 
a že je skutočne ťažké ju analyzovať. 

Na základe percentuálneho vyhodnotenia tlmočníckych zápisov jed-
notlivých študentov/tlmočníkov dospievame k názoru, že hypotéza č. 1 je 
potvrdená. Výskum totiž dokázal, že v počiatočnej fáze boli notácie štu-
dentov robené v 62 % vo VJ, CJ a 3. J a len 18 % z notačných zápisov 
tvorili symboly a v 20 % boli v tlmočníckych notáciách prítomné znaky 
neznámeho pôvodu. 

Naproti tomu vo finálnej fáze výučby bolo percentuálne zastúpenie 
znakov vo VJ, CJ a 3. J 45 %, teda takmer o 30 %, nižšie, než v úvode 
výučby. Zároveň stúplo percento používania symbolov na 34 %, čo je 
nárast o takmer 90 %. 

Notácie je však náročné hodnotiť aj z toho dôvodu, že sme sa roz-
hodli pristupovať ku skupine ako k celku a závery o jednotlivých tlmoč-
níkoch zovšeobecniť. 

Ak by sme nebrali do úvahy používanie ostatných znakov, výsledné 
hodnotenie by bolo v prospech používania VJ 80 %, pričom vo zvyšných 
20 % bol použitý CJ v TN. 
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V iniciálnej i finálnej fáze výučby dospievame k nasledujúcim hod-
notám: VJ sa používal rovnako v 80 % a CJ v 20 %. Týmto je naša druhá 
hypotetická výpoveď potvrdená. 

Je však potrebné podotknúť, že tlmočník B realizoval svoj zápis ma-
joritne v CJ tak na začiatku, ako aj na konci výučby. Pre ostatných tlmoč-
níkov možno konštatovať, že prevláda notácia vo VJ v kombinácii so 
znakmi neznámeho pôvodu, nasledujú symboly. Hoci je tretí jazyk (zvy-
čajne angličtina alebo nemčina) používaný len okrajovo, po prepočítaní v 
úvodnej fáze, keď sa 3. J. použil v 0,5 % a vo finálnej fáze v 0,7 % prípa-
dov, pri analýze vývoja konštatujeme, že nastal nárast v používaní tretie-
ho jazyka v priebehu výučby až o 41 %. 

 

 



Jednotlivé aspekty tlmočníckej notácie študentov ako predmet výskumu 
 
 

150 

 

 
 

Záver 
 
V úvode príspevku sme konštatovali, že tlmočenie je jednou z akti-

vít, ktoré stále ponúkajú dostatok priestoru pre realizovanie výskumu. 
Práve táto skutočnosť sa nám v priebehu skúmania potvrdila a nové hy-
potetické tvrdenia, hodné výskumného bádania, sa nám ponúkali spon-
tánne. 

V našom príspevku sme sa pokúsili priblížiť výsledky konkrétneho 
výskumu, týkajúceho sa konzekutívneho tlmočenia. Tento výskum by 
však nemohol byť zrealizovaný bez prítomnosti študentov, ktorým na 
tomto mieste ďakujem za spoluprácu. 
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Summary 
Individual Aspects of the Students’ Interpreting Notation as a Subject of the 

Research 
 
Perhaps because of the fact, that an interpreting is one of the youngest 

scientific discipline it offers a broad range of unexplored areas of an interpreting 
which are suitable for the research. Therefore we have decided to pay attention to 
one of the areas of this interdisciplinary activity in our paper.   Specifically, we 
demonstrate several conclusions relating to interpreting notation of the bachelor's 
students of Spanish language studying at the Philosophical Faculty of Prešov 
University – Translation and Interpreting. These conclusions are part of the 
experiment realised during the research project of the rigorous exam. Regarding 
the fact that submitted study has an empirical basis and also it tends to 
demonstrate the results of the specific research the existing theories relating to 
our issue will occur partly or at all in our study. We based itself on available 
literature of following researchers: J. F. Rozan, D. Gile, I. Čeňková, J. Herbert, 
A. Keníž, R. Jones, J. Matyssek, O. Kade, M. García Landa, C. Iliescu Georghiu, 
P. Padilla Benítez, D. Seleskovitch, M. Lederer, M. G. Torres Díaz, E. Soler 
Caamaňo, etc. 
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Grantový projekt „Virtuálna tutoriál databáza prejavov“ 
 

Mária Smetanová 
 
 
AMBÍCIOU NÁŠHO PRÍSPEVKU JE PREDSTAVIŤ GRANTOVÝ PROJEKT 

s názvom „Virtuálna tutoriál databáza prejavov“. 
Myšlienka vytvorenia e-databázy prejavov na pôde Prešovskej uni-

verzity bola inšpirovaná už existujúcimi databázami, ktoré vznikli za 
účelom simulácie tlmočenia. V danom kontexte spomenieme databázy 
Speech Repository, DAVID a ORCIT, ktoré patria do kategórie tzv. CA-
IT (angl. Computer-Assisted Interpreters Training, t. j. počítačom podpo-
rovaného tréningu tlmočníkov). Speech Repository, on-line audiovizuál-
na databáza prejavov, ktorá je výsledkom projektu Európske únie, je ur-
čená na nácvik konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Má prednostne 
slúžiť univerzitám, ponúkajúcim štúdium konferenčného tlmočenia. Cie-
ľom tohto e-learningového nástroja je zvýšenie kompetencie študentov, 
pedagógov a profesionálnych tlmočníkov. DAVID  (angl. Digital Audio 
Video Database) predstavuje on-line databázu digitalizovaných nahrávok 
z rôznych tematických oblastí v rôznych jazykoch. Tento virtuálny zdroj 
je sprístupnený Ústavom translatológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Karlovej na tréning konzekutívneho, ale aj simultánneho tlmočenia. Na 
adekvátnu prípravu konferenčných tlmočníkov má slúžiť aj projekt OR-
CIT  (angl. On-line Resources for Conference Interpreter Training), na 
ktorom participuje Európska únia a niekoľko renomovaných európskych 
vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. 

Realizácii grantovému projektu, ktorý pertraktujeme, predchádzalo 
„pilotné preskúšanie“. S návrhom o špecializovanú technickú spoluprácu 
sme oslovili RNDr. Františka Franka, PhD., vedúceho Audiovizuálneho 
štúdia Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej 
univerzity v Prešove (ďalej AVŠ CCKV PU), ktorý nám vyšiel v ústrety. 
Úvodné nahrávanie sa uskutočnilo v septembri 2011 v priestoroch AVŠ 
CCKV PU. Potom nasledovali ďalšie nahrávania. Zúčastnil sa ich doc. 
Andrej Jurjevič Krajev, CSc., lektor katedry rusistiky a translatológie 
FF PU, ktorý načítal texty z rôznych oblastí v ruskom jazyku. Niekoľko 
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desiatok prejavov bolo k dispozícii na internete a taktiež aj na DVD. Po 
zistení, že na pôde PU je adekvátne technické vybavenie, sme v tomto 
kalendárnom roku predložili projekt Grantovej agentúre pre doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove (ďa-
lej GaPU), ktorý nám bol schválený. Práve tento ročný grantový projekt 
v nasledujúcich riadkoch budeme detailne deskribovať. 

Výstupom riešenia projektu s evidenčným číslom GaPU 1/7/2012, 
ktorý vzniká na základe finančnej dotácie GaPU, je vytvorenie virtuálnej 
databázy digitalizovaných ústnych a písomných prejavov s názvom „Tu-
toriálka“. Táto on-line fonotéka a grafotéka prejavov, ktorá bude určená 
ako študentom, tak aj pedagógom ako komplementárna didaktická po-
môcka na zvýšenie odbornej kompetencie, bude implementovaná do edu-
kačného procesu už v letnom semestri tohto akademického roka. Termín 
ukončenia projektu je stanovený na december 2012. 

Realizáciou projektu, ktorý môžeme nazvať pilotným, dosiahneme aj 
nasledovné: 
� nadviazanie spolupráce s ďalším pracoviskom (AVŠ CCKV PU); 
� vytvorenie spolupráce medzi jednotlivými katedrami cudzích jazy-

kov FF PU; 
� disponovanie vlastnou didaktickou pomôckou; 
� konkurencia voči iným inovačným materiálnym didaktickým pro-

striedkom; 
� zmodernizovanie a zefektívnenie edukačného procesu; 
� zvyšovanie profesionálnej prípravy študentov atď. 

Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť prípravnou, realizačnou a eva-
luačnou fázou. 

 
 

I. fáza – prípravná 
 
V prvej fáze, ktorá v súčasnosti prebieha, sa zameriavame na excer-

pciu textov v niekoľkých jazykových kódoch a z rôznych tematických 
oblastí. Texty pripravujú členovia jednotlivých filologických pracovísk 
FF PU. 
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Materiál z anglického jazyka – doc. PhDr. Milan Ferenčík, M.A., PhD. 
(IAA FF PU) 
Materiál z nemeckého jazyka – Mgr. Marián Fedorko, PhD. (IG FF PU) 
Materiál z francúzskeho jazyka – Mgr. Daniel Vojtek, PhD. (IKRF 
FF PU) 
Materiál zo španielskeho jazyka – PhDr. Jana Michalčíková (IKRF 
FF PU) 
Materiál z ruského a slovenského jazyka – Mgr. Mária Smetanová (IPT 
FF PU) 
Materiál z ukrajinského jazyka – Mgr. Anna Jašková, DiS. art (IRUS 
FF PU). 

 
 

II. fáza – realizačná 
 
Druhá fáza pozostáva z niekoľkých krokov. 
1) Nahrávanie prejavov 
Nahrávanie sa realizuje v AVŠ CCKV PU pod vedením RNDr. 

Františka Franka, PhD. Vo vopred dohodnutom čase sa na ňom zúčastňu-
jú výsostne rodení používatelia cudzieho jazyka. 

V júni 2012 sa uskutočnilo nahrávanie s ruskými lektormi (doc. An-
drej Jurjevič Krajev, CSc. a prof. Geliňa Chajretdinovna Gilazetdinovna, 
CSc.) a so španielskou lektorkou (Sheila Álvarez Morala, LcDa.). 
V auguste bolo realizované nahrávanie s nositeľkou ukrajinského jazyka 
(Nadija Hanudeľová, CSc.), a tiež prebehlo nahrávanie s absolventmi 
slovakistiky (Mgr. Michaela Lapošová a Mgr. Ján Čakanek). Nahrávania 
s francúzskym lektorom (Mgr. Thomas Olivier Laurent), nositeľkou ne-
meckého jazyka (Maren Kleimann) a s nositeľom anglického jazyka (Jo-
nathan Gresty, M.A.) sa budú realizovať v októbri, novembri a decembri. 

2) Spracovanie materiálu 
Získaný materiál sa priebežne spracováva v AVŠ CCKV PU. 

V danom špecializovanom pracovisku prebieha nielen zaznamenávanie 
nahrávok, ale aj ich editácia. Na spracovanie záznamov do požadovanej 
podoby sa využíva software Solveig Multi Media Video Splitter (daný 
softvér zabezpečuje editáciu záznamov bez rekompresie). Po realizovaní 
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nevyhnutných úprav budú audionahrávky transformované do mp3 formá-
tu a ich transkripty, teda prepisy do pdf formátu. 

3) Vytvorenie grafickej stránky databázy a jej distribúcia 
Grafickú stránku databázy vytvorí počítačový grafik Ing. Dušan Pi-

roh (TrendMedia, multimedia Prešov), ktorý bude zároveň aj jej adminis-
trátorom. Po jej vytvorení ju sprístupní cez webové rozhranie. Databáza 
bude archivovaná aj na multimediálnych DVD, a touto formou distribu-
ovaná do univerzitnej knižnice, a tiež do knižníc jednotlivých katedier 
cudzích jazykov. 

 
 

III. fáza – evaluačná 
 
Implementáciou e-databázy prejavov ako inovačného materiálneho 

didaktického prostriedku do edukačného procesu sa zmodernizuje 
a zefektívni vyučovacia metóda tlmočníckych disciplín. Výhodou tohto 
grantového projektu je, že sa do danej databázy môže dopĺňať ďalší inter-
aktívny výukový materiál. 

 
Zoznam bibliografických odkazov 
http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm 
https://david.ff.cuni.cz/ 
www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html 
www.orcit.eu 
www.ted.com 

 
 

Summary 
Grant project “Virtual Tutorial Speech Database” 

 
The present paper will introduce the grant project “Virtual Tutorial Speech 

Database”. The aim of the three-phase project (preparatory, implementation and 
evaluation) is to create a database of digitalised recordings with various topics in 
several languages. By implementing this complementary teaching aid in the 
educational process, the teacher will not only innovate it, but the process will be 
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more effective in respect of the professional training of interpreters who will thus 
receive a higher quality education. 
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Translation and Correspondence of Languages 
and Cultures as Exemplified by Polish and Slovak 

Verbs of Movement: iść, chodzić / ísť, chodiť 
 

Dorota Filar – Bożena Kotuła 
 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN TWO LANGUAGES IS ALSO THE 

correspondence of two cultures and two conceptual systems. The 
translator’s actions, as an intermediary in communication, embrace the 
spheres of both the linguistic system and the cultural message to the same 
extent. It was found that it is not enough only to acquire linguistic rules, it 
is also necessary to know cultural concepts as well as the principles 
governing the use of our linguistic and cultural knowledge (Duszak, 
1998, p. 253). Consequently, the translator has to master the linguistic 
and cultural codes equally well. 

Longitudinal studies of the relationships between language and 
culture have pointed out intercultural differences in the perception and 
classification of reality. When explaining the correspondence of 
languages and cultures, investigations in the area of both communication 
sciences and lexical-semantic inquiries may prove helpful. 

In our paper we are interested in to what extent basic cognitive 
implications – both biologically determined and connected with cultural 
experiences – are close in Polish and Slovak, two languages spoken by 
people living in similar although not identical cultural circles. 
A translator or creator (author) of a translation cannot safely assume the 
semantic identity of the original language and the language of translation. 
In planning translation activities we may however look for the 
equivalence of cognitive structures, mental, cognitive models fixed in the 
two languages. Our paper discusses the problem of similarities and 
differences in the linguistically relevant ways of perceiving the world, in 
the models of behaviour and values connected with history and tradition 
and fixed in language. We examine how different languages express 
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similar experiences or “mental content” and what linguistic devices serve 
this purpose. 

Contemporary studies of translation analyze the translator’s 
activities both from the linguistic perspective and at the level of 
communication. Communication sciences emphasize the significance of 
cultural knowledge for the success of all acts of linguistic communication. 
One of the first researches to include cultural competence in the pattern 
of linguistic communication was the French scholar C. Kerbrat-
Orecchioni: both the speaker/sender and listener/addressee  have to be 
characterized (apart from by linguistic and paralinguistic competence) by 
ideological and cultural competence. In the process of communication, 
the speaker obligatorily reveals his/her acceptance or rejection of 
different ideologies, demonstrates his/her knowledge of culture more or 
less clearly, and expresses his/her attitude to its different manifestations. 

Utilizing his/her knowledge of the culture of the source language 
and of the language of translation, knowledge of the facts described, and 
communication strategies used by different senders, the translator tries to 
make a communication act successful. He/she “imagines” potential 
readers of the translation and tries to predict their way of understanding 
the text so that they will read and understand it in the way the readers of 
the original work presumably did (Hejwowski, 2006, pp. 55 – 57). 

From the lexical-semantic perspective, studies of the linguistic 
image of the world can in turn be helpful because it is through linguistic 
analyses (first of all the semantic structure of vocabulary) that the cultural 
code is “reconstructed.” The linguistic worldview “are the ways of 
perceiving individual components of the world (characteristic of a 
language) and a more general understanding of the organization of the 
world, its hierarchies and values accepted by a linguistic community [...] 
fixed in language” (Tokarski, 1993, p. 358). 

We assume that the translator faces the challenge of getting to know 
and then taking into account in his/her work the elements which make up 
the linguistic worldview because this is the area where the two codes – 
linguistic and cultural – are closely linked. The linguistic image of the 
world is formed, as the publication cited above reads, not only in the 
relation of non-linguistic reality to language but also “as a consequence 
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of man’s membership (as a creator of language) of a particular cultural 
circle, and the ideals of good and beauty obtaining in this culture” 
(Tokarski, 1993, p. 361).  

A good translation that respects both language rules and cultural 
determinants can enrich the knowledge of readers from another linguistic 
circle and culture, provided, obviously, that the translator manages to 
capture the essence of the translated text. A special group of vocabulary, 
which “accumulates” the cultural experiences of nations, consolidated 
over centuries, is phraseology. 

 
“When studying the connections of its language with the history and 

culture of a nation, it is difficult to overestimate phraseological material. 
We have already indicated that idioms and collocations reflect the history 
of a nation [...] that they are a testimony to membership of a culture. The 
stock of idioms and collocations also provides vast, interesting, and even 
spectacular evidence that the same facts, phenomena or behaviors can be 
differently described in different languages” (Lewicki, Pajdzińska, 2001, 
p. 328). 

 
The authors of the above-cited study emphasize that the analysis of 

idioms and collocations enables description of the image of the world 
reflected in language, in which man occupies a special position – he/she 
is “the center and measure of that world.” Idioms and collocations made 
up of verbs or deverbal nouns show that people often speak of the world 
from the perspective of the activities which they are doing. 

The analysis1 of Polish and Slovak idioms and collocations, 
narrowed down to the basic sequence of verbs of movement, specifically 
to (in Polish and Slovak respectively): iść, chodzić / ísť, chodiť 2[‘go,’ 
‘walk’]  will permit us to find out to what extent one of the activities done 
by man, one of the earliest acquired abilities, influences the way of 
                                                           

1 Out of many research problems we have consciously chosen a narrow research field, confining the 
analysis to selecting the basic spheres of reality to which collocations with the investigated verb 
refer.  
2 Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish] PWN 2002, (ed.) M. Szymczak (1st, edition 1995) 
Warszawa; Slovník slovenského jazyka [Dictionary of Slovak], 1959, (ed.) Peciar S., Bratislava. 
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perceiving reality and describing it by means of linguistic devices: to 
what degree similar facts, phenomena, or cultural behaviors are described 
in two West Slavic languages. We can safely assume that because of the 
close kinship of the two languages we will find many similar 
constructions also expressing similar meanings in their store of idioms 
and collocations. However, taking into account the historical aspect and 
cultural determinants we can expect that we will also observe differences 
important for our analyses. The conducted analyses will permit us to find 
out what the possibilities of intercultural communication are, which 
linguistic devices have their equivalents, and which require different 
ways of preserving text coherence; and what behaviors are described in 
similar and different ways in the two languages. The lexical material used 
in the study comes first of all from the Słownik języka polskiego and the 
Slovník slovenského jazyka [Dictionary of Slovak].3 

The material was grouped into several conceptual areas, rendering 
both the literal and metaphorical references of the analyzed verbs: “way 
of walking,” “physical and mental states,” “interpersonal relations,” 
“attitudes towards reality” (including “the attitud e towards 
traditions”), “stages of human life” and “different life situations.”  
What is important is that “chodzenie” [‘walking”]  has been treated here 
in a very broad sense from the semantic perspective. Our presentation 
does not take into account all conceptual elements that can be 
distinguished while analyzing the lexical-semantic structure of the 
foregoing verbs of movement. We have consciously selected only a 
limited number of representative research problems. 

 
 
 
 

                                                           

3 The subject of the article so formulated would require the use of collocation dictionaries as sources 
of analyses. However, because the Slovak dictionaries of collocations were either compiled too long 
ago (e.g. Slovenský frazeologický slovník [Slovak Dictionary of Collocations, ed. Tvrdý P., is 
from 1933), or contain too few collocations (e.g. Smiešková E., 1988, Malý frazeologický slovník, 
[Small Dictionary of Collocations] Bratislava) it is difficult to compare their current relevance and 
content with the Polish dictionary by Stanisław Skorupka. 
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The Way of Walking 
 
Both Polish and Slovak describe similar ways of perceiving the 

physical aspects of the performed action, for instance: a pace of moving 
or a manner of walking. Polish determines the (slow) pace of moving: the 
phrases iść żółwim krokiem [walk at a tortoise’s pace i.e. ‘move at 
a snail’s pace’] or iść jak za pogrzebem [walk as if one was following 
a funeral i.e. ‘drag along, move at a snail’s pace’] clearly refer to the 
images of a slow tortoise or a slowly moving funeral procession, which 
are established in culture. In contrast, the Slovak language makes use of 
the observation of a slow walking man who may ísť z nohy na nohu, 
z kroka na krok, or ide ako na kravách [walk leg after leg, step after step, 
or walk as if on cows, i.e. ‘drag one’s feet,’ ‘move step by step,’ ‘go at a 
snail’s pace’] (with a note: colloquial or humorous use). A group of 
people walking one by one is described in Polish by the collocations iść 
gęsiego, sznurkiem, [to walk like geese, along a string i.e. ‘in single file’]; 
and if we are walking right behind someone or following someone 
everywhere, then we say that idziemy za kimś krok w krok, trop w trop, w 
tropy [walk step in step, track in track, or in tracks i.e. ‘follow someone 
around’]. This orderly way of walking is rendered in Slovak by the 
phases ísť po jednom, v rade and ísť rovno za nosom, or priamo [walk 
after one, in a line, straight after the nose, or straight i.e. ‘walk in single 
file,’ ‘walk in a straight direction’]. 

The manner of performing an action is expressed in the Polish 
collocations: chodzić na palcach, jak kot ‘cicho, ostrożnie’ [walk on 
tiptoe, like a cat ‘carefully, silently’] and in the Slovak dictionary: chodí 
ako duch – ‘ticho, nečujne,’ chodí po (na) prstoch, po špičkách – 
‘opatrne, ticho’ [she/he walks like a ghost – ‘silently, noiselessly’; she/he 
walks on toes – walk on tiptoe ‘carefully, silently’]. 

 
 

Physical and Mental States, Mental Attitudes 
 
Collocations formed by the verbs chodzić [‘walk’] and chodiť first of 

all express mental attitudes which we can attribute to people when 
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observing the way they walk. Someone who is worried, depressed is 
described in Polish: chodzi jak błędny, jak struty [walks like unconscious, 
like poisoned, i.e. ‘walks as if in a daze, feeling downbeat’]; a proud, 
pompous man is described in Polish by the collocation chodzić jak paw 
and in Slovak – chodí (si) ako páv [walk like a peacock i.e. ‘as proud as a 
peacock’]. In Polish we can also express a similar meaning: ktoś chodzi 
jakby kij połknął [someone walks as if they swallowed a stick, i.e. ‘as stiff 
as a poker’]. Indecision in action, failure to see what is happening around, 
is expressed by the Slovak collocations chodiť hore-dolu (bez cieľa) 
[‘walk up and down’ – ‘drift aimlessly’], chodiť bez cieľa (túlať sa) 
[‘walk without an aim – roam’) and chodiť ako slepý, ako vo sne nič si 
nevšímať, [walk like blind, in a dream i.e. ‘not to notice anything’] chodí 
ako vo snách ‘zamyslený, duchom neprítomný.’ A similar state can be 
expressed in Polish: chodzić/pałętać się bez celu [‘walk without an aim – 
roam’], chodzić jak nieprzytomny [walk like unconscious]. 

The manner of walking often expresses someone’s attitude to the 
action they are performing. In Polish, to express reluctance, we refer to 
the image known from historical descriptions, showing a lingering man 
condemned to death, walking against his will: ktoś idzie jak na ścięcie 
[sb. is walking as if she/he is going to be beheaded, i.e. ‘very 
reluctantly’]. Another attitude, this time optimistic, full of hope, is 
defined by the collocation iść do kogoś, iść dokądś jak w dym [go to 
someone, go somewhere as if into smoke, i.e. ‘go to someone, go 
somewhere boldly, with certainty that one will get what one wants’]. In 
Slovak, we do not find semantic identity, collocations that would express 
similar historical experiences as in Polish in this case, however an 
optimistic attitude can be expressed for instance in the historical 
collocation ide ako husár rovno, vystretý; ide si ako pán, [he is walking 
like a hussar, straight; he is walking like a lord] which is explained as a) 
‘bezstarostne’ (‘cheerfully’) b) ‘pyšne kráča’ (‘stridingly proudly’). 
Sorrow, pain, fear – negative emotional states – are described by Slovak 
collocations chodí ako bez duše ‘od žiaľu, bôľu’ [someone is walking as 
if without a soul – k ‘with sorrow, with pain’], chodí ako na tŕňoch (‘je 
nedočkavý, netrpezlivý, s obavou niečo očakáva’), [someone is walking 
as if on the bush – ‘he is impatient, waiting for something with fear’ [ he 
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is walking as if in dreams i.e. ‘in a dream, lost in thought, absent in soul’] 
chodí ako zmoknutá sliepka ‘je zronený, zahanbený,’ [someone is walking 
like a wet hen ‘they are miserable, hurt, disgraced.’ 

Emotional states are associated with various situations in human’s 
life. When we have to leave someone or abandon them for important 
reasons, we can therefore iść dokąd oczy poniosą [go/walk where the eyes 
will lead us i.e. go ‘walk straight ahead without looking back and never 
come again – go on a long journey without purpose’]; iść precz, iść 
sobie[‘get lost, go away’] iść komuś z oczu [‘go away from their eyes – 
get out of someone’s sight’], iść do diabła – go to the devil, do kata [‘ go 
to the hangman’], do licha [‘to the evil spirit’] – all three mean go to 
hell;, iść z Panem Bogiem [go with God Lord – ‘go away’], iść na cztery 
wiatry – go at four winds – ‘go away for good, no matter where’]. These 
expressions are usually used in the imperative, their general meaning is: 
‘walk away,’ ‘go away,’ ‘get out of somewhere, anywhere,’ ‘leave 
someone alone as fast as possible,’ ‘stop bothering someone.’ In Slovak 
we find collocations entered in the dictionary as imperatives iď mi z očí! 
‘odíď! – v rozčúlení,’ [go out of my eyes – get out of my sight – ‘go away, 
used when one is annoyed’], iďže ho v čerty!, choď do pekla, do čerta, v 
čerty [go to the devil/devils – go to hell) – daj pokoj!, odíď! [give peace –
‘leave it alone, stop it, go away’]. 

In these types of collocations it is important that iść / ísť [‘go,’ 
‘walk’] does not mean only physical movement in space because 
asking/requesting someone for something or to do, also means covering 
emotional space. 

 
 

Interpersonal Relations, Attitudes towards People and Life 
 
Collocations with the verbs of movement tell us a lot about 

interpersonal relations, for example about cooperation or absence of it. In 
such a situation we can be socially minded and (Pol.) iść z kimś ramię w 
ramię [walk/go shoulder to shoulder], ręka w rękę [hand in hand] / 
(Slov.) ísť ruka v rukáve s niekým, s niečím, [go hand in sleeve with 
someone/something], that is ‘cooperate, collaborate with someone' or 
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‘nevyhnutne nasledovať za sebou [‘absolutely follow one another’]. 
Sometimes people selfishly go their own way or walk their own way i.e. 
‘by oneself’: (Pol.) iść swoją drogą, własnymi drogami / (Slov.) ísť (si) 
svojou cestou, which means ‘act independently, ignore in one’s action 
what others are doing’; ‘follow one’s own rules’ – ‘konať podľa svojho 
presvedčenia, samostatne’ [‘act according to one’s own convictions, on 
one’s own’]. 

Phraseology records positive and negative interpersonal relations. 
We can say in Polish: iść na ustępstwa, na kompromis [go at concessions, 
on compromise] that is ‘make concessions,’ iść komuś na rękę [go for 
someone’s hand i.e. ‘be accommodating’]; and in Slovak: ísť niekomu 
poruke, ísť niekomu v ústrety [go for someone’s hand – ‘to meet someone 
halfway,’ ‘to meet someone’s wishes. When people quarrel, squabble, do 
malicious things, harass each other, we say in Polish: iść na udry, iść 
udry na udry [go at each other hammer and tongs]– or even iść na noże 
[go at knives i.e. ‘to be at loggerheads,’ ‘at daggers drawn’ and in Slovak: 
ísť na niekoho zhurta [go rough/sharp at someone] – ‘ruthlessly fight 
each other,’ ‘napádať, zastrašovať ho.’ [attack, intimidate him]. 
Collocations also define such attitudes as submissiveness to others: (Pol.) 
iść na czyimś pasku [walk on someone’s belt, i.e. ‘be kept on a string, on 
a lead’ (‘let others tell one what to do, obey someone blindly’); or 
excessive credulity, when someone is prone iść na lep kogoś, czegoś [to 
go at someone’s /something’s flypaper], that is ‘someone is deluded, 
deceived by someone else or something.’ Both in Polish and in Slovak 
there are collocations that positively assess such character traits as 
sacrificing oneself for another man, that is why we favorably judge 
someone who (Pol.) jest gotowy iść za kimś w ogień, na kraj świata [is 
ready to follow someone into fire i.e. ‘go through fire and water for 
them,’ or to the edge of the world i.e. ‘to the ends of the earth’], which 
means ‘someone is ready to do anything for another man,’ (Slov.) 
someone who išiel by do ohňa za niekoho [would go into fire for 
someone] – this is what the Slovaks say about an ‘oddanom, vernom 
človeku’. [‘a devoted, faithful man’]. 

There are situations in a man’s life when he has to choose his 
conduct, adopt an attitude towards other people. If he behaves ruthlessly, 
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then the two languages in question use a very expressive collocation 
(Pol.) iść po trupach / (Slov.) ísť cez mŕtvoly [walk over dead bodies] or 
strive for something at any cost, by fair means or foul, destroying and 
hurting people / bezohľadne odstraňovať prekážky [‘ruthlessly eliminate 
obstacles’]. Similar attitudes are expressed by the Polish phrase iść 
przebojem, iść jak burza [go by breaking through – ‘force one’s way, 
take by storm’] i.e. ‘act, strive after something in a ruthless way’ and 
Slovak phrase ísť (slepo) za svojím cieľom [follow one’s goal blindly] or 
‘nedbať na prekážky’ [ignore obstacles] and ísť až na kraj sveta za 
niečím, [go to the ends of the earth for something], that is ‘nevzdávať sa 
niečoho, chcieť to dosiahnuť za každú cenu’ [ ‘not to give up something, 
want to achieve it at all costs’]. The above-cited collocations strongly 
emphasize someone’s determination to act and at the same time they 
firmly express the assessment of the ethical attitudes that they convey. 
These were depicted particularly negatively in the collocations identical 
in both languages: (Pol.) iść po trupach and (Slov.) ísť cez mŕtvoly [walk 
over dead bodies]. A similar although not so severely negative evaluation 
can be found in the Polish collocation iść krzywymi drogami [walk 
crooked ways] – ‘act against the imperatives of ethics, or against the law,’ 
while praise and acceptance are expressed by the collocation – iść prostą 
drogą, [go a straight way – ‘follow the path of righteousness] that is ‘act 
openly, honestly, and frankly.’ Assessments of human attitudes are also 
present in the collocations formed with the verb chodzić [walk/go]. 
Chodzić koło kogoś – [walk around someone – ‘look after’] means ‘to 
look after someone,’ whereas chodzić komuś po głowie or Slovak chodiť 
niekomu po hlave [walk about someone’s head – ‘give someone a hard 
time’] means ‘to do with someone whatever we like, not to take someone 
into consideration’/ veľa si k nemu dovoľovať. (‘to take liberties with 
someone, show no respect’). The next collocation, which negatively 
evaluates someone’s behavior towards others, has some variants in 
Slovak : chodil by po hlave (o rozpustenom, samopašnom človeku) [he 
would walk about someone’s head] (‘give a hard time’) – used when 
talking about a spoilt, playful person, chodiť niekomu na krk ‘obťažovať 
niekoho, domŕzať’ [ go onto someone’s neck – ‘annoy someone, burden 
someone’]; it also describes someone’s passivity towards someone else’s 
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importunity: nechať si chodiť po hlave, or byť nadmieru trpezlivý, [‘let 
others give him a hard time, be too patient’]. The lack of acceptance of a 
cavalier lifestyle is expressed in the Slovak collocation chodiť po zlých, 
krivých, bludných chodníkoch, chodníčkoch, cestách – ‘viesť 
ľahkomyseľný život,’ [walk along bad, wrong paths – ‘live a reckless 
life’]; the lack of honesty is vividly described by the phrase chodí ako 
mačka okolo horúcej kaše obchádza jadro veci, okolkuje [she/he walks 
like a cat around hot gruel – ‘avoids the essence of the thing, pussyfoots 
around, fibs’]. Unnecessarily loud behavior is also judged, especially in 
Slovak: chodiť s bubnom na zajace, na vrabce, when someone ‘s krikom, 
nápadne niečo robi’ [go with a drum to catch rabbits, sparrows – ‘do 
something with shouts, attracting attention’]. 

Phraseology also records the attitude to tradition – faithfulness to it 
or choosing modernity. In Polish this collocation covers attitudes open 
towards the new and the modern: iść z duchem czasu, iść z postępem [go 
with the spirit of the time, go with progress – move with the times, 
abreast of the times] i.e. ‘agree with new views, and support them’; in 
Slovak two attitudes are expressed: the traditionalist – ísť vyšliapanou 
cestou – konať, pracovať starým spôsobom [go/follow the well-trodden 
path – act, work in a tried and tested way], as well as innovative – ísť 
proti prúdu, ‘stavať sa proti bežným názorom, proti konvencii.’ [go 
against the current/the tide, ‘oppose generally accepted views, oppose 
conventions’]. 

 
 

Stages of Human Life and Different Life Situations 
 
Both languages record a large group of collocations which vividly 

describe successive stages in human life such as education, work, earning 
a living, starting an independent life, getting married etc. At this point we 
need to refer to the conceptual metaphor that life is a road, which is 
realized in collocations (colloquial metaphors). A time comes in our life 
when we have to (Pol.) iść do szkoły, na jakiś wydział uczelni itp. / 
(Slov.)ísť na štúdia, na univerzitu [go to school, to some university 
department/ go to studies, go to university]; (Pol.) iść do wojska / (Slov.) 
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ísť k vojsku [go to the army] or ísť za učiteľa, za lekára, za ošetrovateľku 
[go to be a teacher, a doctor, a nurse] (‘choose studies,’ ‘choose the 
profession’). Finally, one has to iść do pracy [go to work] (‘start to work, 
take up work’) and eventually iść na emeryturę [go to pension] (‘to retire, 
become a pensioner, start to receive a pension’]. 

After we have been trained for a profession we can start an 
independent life, expressed in Polish by iść na swoje, iść na swój chleb [ 
go to one’s own, to one’s bread] – (‘start an independent life,’ ‘start 
earning one’s living, start one’s own household’), iść w świat, iść między 
ludzi, iść w życie [go out into the world, among people, into life] (‘start an 
independent life, start one’s adult life, start to live among strangers’). 
Such collocations are not found in Slovak because the phrase, ísť medzi 
ľudí, medzi svet (do spoločnosti) [go among people, into the world (i.e. 
‘into the society’)] informs about our contacts with people, as does the 
collocation chodiť medzi svet, medzi ľudí stýkať sa s ľuďmi [ go into the 
world, among people – ‘contact people, be in touch with people’]. In 
contrast, both languages use similar collocations when speaking of 
changing one’s marital status, (Pol.) iść (z kimś) do ołtarza, do ślubu / 
(Slov.) ísť k oltáru s niekým – [go to the altar with someone] ‘get married, 
marry someone’ / vydávať sa (zriedkavejšie ženiť sa),[give oneself to 
(‘marry a man, less often a woman’)], (Pol.) iść za mąż, iść za kogoś [go 
for a man, for someone (man)]/ (Slov.) ísť za niekoho [go for someone – 
‘about a woman: marry a man, become someone’s wife’/ vydať sa. Only 
the Slovak language records the collocation idem sa ženiť, [I am going to 
get married] (‘when spoken by a man’). Both languages speak of the 
ultimate things, of death, in similar terms: (Pol.) iść do grobu, do ziemi / 
(Slov.) ísť pod zem [go into the grave, into the ground, under the ground 
– ‘to die.’ 

The conducted semantic-lexical analysis of collocations permits us 
to distinguish the same spheres of reality, such as for example stages of 
life, assessment of human attitudes and similar mechanisms in their 
interpretation. This congruence may cause a translation to render not only 
the essence of the content but also the essence of specific cultural 
meanings. For the translated content, and, in consequence, for 
intercultural communication this situation appears to be favorable 
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because it provides an opportunity to translate one vision of the world 
into the other. Because of the closeness/similarity, the recipients of 
translation should not have problems with understanding diverse cultural 
determinants present in the text, therefore the success of such 
communication can be assumed. Obviously, we cannot assume a priori 
that all collocations can be translated literally without detriment to the 
text. 

In terms of translator’s operations and their consequences, we can 
distinguish four groups of lexical units: 1) collocations which show direct 
linguistic and cultural correspondence, consequently, it is possible to 
translate the text literally, word for word; 2) collocations in which there 
are similar conceptual mechanisms and mechanisms for creating meta-
phors – usually the same syntactic construction is retained, the difference 
consisting in “replacing” some element; 3) the lack of equivalents (in one 
language or the other) describing the same cultural behavior; 4) similar-
sounding collocations, having entirely different meanings in both lan-
guages. 
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Summary 
Translation and Correspondence of Languages and Cultures as Exemplified 

by Polish and Slovak Verbs of Movement: iść, chodzić / ísť, chodiť 
 
The paper looks at translation in the context of communication studies and 

linguistics. It begins with a brief sketch of the model of linguistic communication 
by Cathrina Kerbrat – Orecchioni and goes on to the concept of linguistic and 
para-linguistic, cultural, social, ideological and communicative competence. The 
focus is on social, cultural, and communicative practices, on the cultural and 
ideological significance of translating and of translations, on the relationship 
between translation behaviour and socio-cultural factors. Linguistics-based 
concepts and the model of production/ interpretation involves translation with 
a specific communicative function and with the concept of intercultural 
communicative competence. Using the example of Polish and Slovak verbs of 
motion, we analyze mechanisms of translation: the importance of linguistic, 
communicative and intercultural competence. 
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Porozumenie textom so zvýšenou etnokultúrnou 
konotáciou vo vyučovaní cudzieho jazyka na FVT 
 

Tatiana Rohaľová 
 
 
PRE ÚČELY ÚSPEŠNEJ KOMUNIKÁCIE JE NEVYHNUTNÉ VZÁJOMNÉ 

porozumenie účastníkov komunikačného aktu. Pojem porozumenie mô-
žeme chápať z hľadiska sociálneho kontaktu ako vzájomné porozumenie, 
napr. medzi priateľmi, kolegami, v rodine, alebo pri náhodnom stretnutí 
dvoch ľudí a pod. V našom príspevku budeme hovoriť o porozumení 
textov z hľadiska produkcie reči, teda porozumenie budeme chápať 
z pohľadu psycholingvistiky, kognitívnej psychológie a kognitívnej lin-
gvistiky, ako kognitívny prvok, ktorý je nevyhnutný pre kognitívnu čin-
nosť. Etnokultúrne konotácie je pozoruhodný termín, ktorý sa začína 
objavovať v súčasnej filológii a je súčasťou novovznikajúcich vedných 
disciplín, napríklad lingvokulturológie alebo etnopsycholingvistiky a pod. 
Uvedený termín spája dva priestory, v ktorých sa človek nachádza, bez 
toho, aby si to zámerne uvedomoval. Ide o priestor kultúrno-spoločenských 
vzťahov a priestor psycholingvistických a kognitívnolingvistických vzťa-
hov. Reakciou človeka na vzájomné pôsobenie a vzájomné ovplyvňova-
nie sa vonkajšieho a vnútorného prostredia je jeho jazykový obraz sveta. 
Ide o jazykovú reprezentáciu konceptov poznania reality a sveta. Človek 
vyjadruje jazykom to, čo si myslí, čo cíti, čo vie a čo chce svojmu okoliu 
povedať. Z pohľadu Karaulovej1 jazykovej osobnosti (pozostáva z troch 
úrovní: 1. verbálno-sémantickej, 2. kognitívnej a 3. pragmatickej) je kaž-
dá rečová činnosť, rečová produkcia, ktorej produktom je text, výsled-
kom interakcie jej troch úrovní. Konotácie sú pragmatické zložky vý-
znamovej štruktúry, ktoré sú odrazom najmä hodnotiaceho postoja 
a kladných a záporných vzťahov a asociácií. Majú status sekundárnych 
významových prvkov, ich existencia nevplýva priamo na polysémiu ja-
zykovej jednotky a ich realizácia je ovplyvňovaná aj kontextom. Patria 

                                                           

1 Печатается по вcтупительной статье в сб. Язык и личность. М.,1989. – С. 3 – 8. 
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k nim príznaky expresívne, hodnotiace, citové, apelové, estetické, intenzi-
fikačné, evokačné, obrazné, ideologické, religiózne atď. Ich nositeľmi sú 
najmä slová a frazémy (Mlacek – Ďurčo, 1995). 

Text, ktorý v tomto článku chceme predstaviť, predstavuje etnokul-
túrnu konotáciu ako celok. 

 
 
Сделан в СССРСделан в СССРСделан в СССРСделан в СССР    
Text piesne Olega Gazmanova 
 
Украина и Крым, Беларусь и Молдова –  
Это моя страна.  
Сахалин и Камчатка, Уральские горы -  
Это моя страна.  
Красноярский край, Сибирь и Поволжье,  
Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже...  
 
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
 
Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин -  
Это моя страна.  
Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин -  
Это моя страна.  
Разоренные церкви и новые храмы,  
Красная площадь и стройка на БАМе...  
 
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
 
Олимпийское золото, старты, победы -  
Это моя страна.  
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Жуков, Суворов, комбайны, торпеды -  
Это моя страна.  
Олигархи и нищие, мощь и разруха,  
КГБ, МВД и большая наука...  
 
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
 
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,  
Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский  
Нефть и алмазы, золото, газ, 
Флот, ВДВ, ВВС и спецназ.  
 
Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,  
Самые красивые женщины планеты,  
Шахматы, опера, лучший балет,  
Скажите, где есть то, чего у нас нет ?!  
 
Даже Европа объединилась в союз,  
Вместе наши предки сражались в бою.  
Вместе выиграна Вторая мировая война,  
Вместе мы самая большая страна.  
Душат границы, без визы нельзя,  
Как вам без нас, отзовитесь, друзья !  
 
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР  
Я рожден в Советском Союзе,  
Сделан я в СССР 

 
Pre porozumenie textu s etnokultúrnymi konotáciami sa budeme 

opierať o úrovne jazykovej osobnosti podľa Karaulova. Verbálno-
sémantickú úroveň jazykovej osobnosti si predstavíme pomocou asociač-
no-verbálnych sietí. Pozitívna konotácia textu je vyjadrená slovami 
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Я рожден в Советском Союзе, negatívna konotácia je vyjadrená slova-
mi Сделан я в СССР. Uvádzame šesť asociačno-verbálnych sietí, ktoré 
sme vytvorili na základe textu piesne a jeho triedenia do pojmových sku-
pín: 

� zemepis 
� literatúra 
� kultúra 
� dejiny 
� šport, veda a príroda 
� politika 
 

1. zemepis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это моя 

страна 

Украина Крым  

Беларусь Молдова 

Сахалин Камчатка 

Уральские 

горы 

Сибирь 

Краснояр-

ский край 

Поволжье 

Казахстан Кавказ 

Прибалтика 
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2. literatúra 
 

 

 

 

 

 
3. kultúra 

 
 

Глинка 

лучший 

балет 

Чайковский 

Врубель 

Шаляпин 

Эрмитаж 
Шагал 

Это моя 

страна 

Высоцкий 

Айвазовский 
Опера 

Пушкин Есенин 

Это моя         

страна 

Достоевский 
Толстой 
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4. dejiny 
 

 
5. šport, veda a príroda 

 

 

Гагарин 
золото 

старты 

Это моя 

страна 
комбайны 

алмазы 

торпеды 

нефть 

большая 

газ 

ракеты 

Стройка на Баме 

Олимпийское 

золото 
шахматы 

Красная 

площадь 

Рюрики 

Разоренные 

церкви 

Ленин Сталин 

Суворов Жуков 

Вторая миро-

вая война 

КГБ 

Это моя 

страна 

Романовы 
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6. politika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jednotlivé jazykové obrazy Ruska sú spojené s centrálnym zámerom 

výpovede autora textu: Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в 
СССР, ktoré budeme postupne odhaľovať. Kognitívnu úroveň jazykovej 
osobnosti si predstavíme pomocou kognitívneho komentára a konceptu-
álnej mapy. 

 
 

Kognitívny komentár 
 
Na základe šiestich asociačno-verbálnych sietí, ktoré sme vytvorili 

(zemepis, literatúra, kultúra, dejiny, šport, veda a príroda a politika), je 

Европа объеди-
нилсь в Союз 

без визы нельзя 

Это моя 
страна 

душат границы 
раздуха 

мощь 

флот 

нищие спецназ 

олигархи ВДВ ВВС 
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možné znázorniť aj koncept, konceptuálnu mapu2 výrazu: зто моя 
страна. 
 

 
Táto konceptuálna mapa zobrazuje rovnocennosť významu všetkých 

pojmov. Rovnocennosť je znázornená šípkami (smerovkami) od pojmov 
k hlavnému výrazu a späť. Tento fakt potvrdzuje aj výber formy textu 
a hudby, rap. V texte nie je nič dominantné (okrem refrénu a hlavného 
výrazu), podstatné je, aby sa jazykové prostriedky rýmovali a aby sa 
správne skladali do beatu. Dôležité pri tvorbe textu bolo jazykovo ob-
siahnuť celu šírku autorovho poznania. Veľmi subjektívny a výrazne 
individuálny je v texte práve výber udalostí, dejov, osobností, skutočnos-
tí, čo je dôsledkom faktu, že ide o národno-špecifické reálie, ale zároveň 
aj o internacionálne reálie, pretože tieto skutočnosti presahujú rámec 
Ruska. Pragmatickú úroveň jazykovej osobnosti si predstavíme pomocou 
funkcionálno-pragmatického komentára. 

 
 

                                                           

2 Konceptuálna mapa je vizualizáciou konceptu. Je to prostriedok na grafické znázornenie poznatkov 
a zároveň nástroj pre usporiadanie myšlienok a ich reflexiu. 

Это моя страна 

политика география культура 

спорт, 

наука и 

природа литература история 
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Funkcionálno-pragmatický komentár 
 
Text piesne je napísaný vo forme rapu, ide o hudobný žáner, ktorý je 

založený na skladaní rýmov do beatu (beat – úder) zväčša s tempom 90 
bpm (beats per minute – úderov za minútu), rap je zároveň aj forma slov-
nej akrobacie a rýmovania. Táto pieseň je politická, vznikla v roku 1991 
v čase rozpadu Sovietskeho zväzu. Autor piesne mal 40 rokov a podľa 
jeho slov touto piesňou nikoho nepovzbudzuje, nikoho neodsudzuje, po-
ukazuje na symboly krajiny, veľkej krajiny, veľkých činov. Z komentá-
rov sa ďalej dozvedáme, že Sovietsky zväz preňho nebol obyčajné slovo, 
táto pieseň bola piesňou celého pokolenia, ľudia smútili za rozpadom 
Sovietskeho zväzu a práve jemu sa podarilo túto spoločenskú náladu 
zafixovať do piesne. Vrátime sa späť k názvu textu piesne. Už vieme, že 
pieseň je stará jedenásť rokov (vznikla v 1991) ako prirodzená reakcia na 
spoločensko-politické udalosti Ruska tohto obdobia. Jazyková jednotka 
Сделан в СССР pôsobí na recipienta dostatočne neprirodzene, pretože 
príčastie minulé vyrobený, vyrobené má v ruskom, slovenskom, nemec-
kom a anglickom jazyku tú istú funkciu, funkciu vyjadrenia pasívneho 
deja, pri ktorom nie je dôležitý činiteľ deja, ale výsledok deja, procesu, 
produkcie, výroby. Objektom výroby môže byť čokoľvek, najlepšie to 
poznáme z reklamy ako dôsledku globalizácie. Zvykli sme si v jazyku na 
výrobu technických produktov, spotrebných produktov. Prečo Oleg Gaz-
manov do názvu piesne umiestnil aj tento výraz? Z videofilmu o jeho 
živote a tvorbe, ktorý vznikol tohto roku, sme sa to priamo nedozvedeli. 
Ale tento dokumentárny film o živote básnika, umelca, skladateľa, ná-
rodného umelca Ruska, kandidáta technických vied, nositeľa mnohých 
vyznamenaní, člena spisovateľov Moskvy, pod názvom: Олег Газманов. 
Сделан в СССР., pôsobí prirodzene a názov, tak kontroverzný pre pie-
seň, vo filme poukazuje na mimoriadnosť osobnosti Olega Gazmanova. 
Sám o sebe hovorí: „v detstve som neprítomnosť otca nepociťoval zle 
(otec zomrel, keď mal Oleg sedem rokov), neprežíval som zle, keď som 
bol málo so svojou mamou, vždy som sa sám vedel zamestnať.“3 Matka 

                                                           

3 video.tvc.ru 
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ho viedla ku sebakritike a aj v súčasnosti je Oleg Gazmanov sám so se-
bou stále nespokojný, preto je tvorivo aktívny a je si vedomý, že za to, 
ako žije, dnes vďačí Bohu a možno aj tomu, že bol „vyrobený“ v ZSSR. 

 
 

Záver 
 
Rozumieť textom so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou znamená 

dozvedieť sa viac o obsahu textu. Keď sa stotožnime s názorom, že za 
každým textom je potrebné vidieť autora textu, tak jeho porozumenie 
bude jednoduchšie vtedy, keď sa sústredíme: 
a) na jeho verbálno-sémantickú úroveň, ktorú si môžeme priblížiť pro-

stredníctvom asociačno-verbálnych sieti, 
b) na jeho kognitívnu úroveň, ktorú si môžeme priblížiť prostredníc-

tvom konceptuálnej mapy a 
c) na pragmatickú úroveň, ktorú si môžeme priblížiť funkcionálno- 

-pragmatickým komentárom. 
Na Fakulte výrobných technológií v Prešove prebieha vyučovanie 

cudzích jazykov aj formou e-learningu, do ktorého sme zakomponovali aj 
texty so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou s úlohami a cvičeniami na 
ich porozumenie. 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA 013TUKE-4/2012 Aplikácia  
e-learningu vo výučbe cudzích jazykov na Fakulte výrobných technológií. 
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Summary 
Understanding Texts with Etnocultural Connotations in Language Teaching at 

FMT 
 
In this paper actual task – understanding of etnocultural connotations in 

foreign language texts is presented. Intercultural communication has become a 
basic requirement at present globalised world. My paper points out the place of 
etnocultural connotations in communication space and their origin from the view 
of language personality. Interpersonal understanding is influenced by many 
factors of personality’s social reception which is the product of socialization in 
the culture and society. Mutual interaction of people from different cultures is 
increased and that is why cultural literacy has become an integral part of 
education in present school. 
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Comparative Analysis of Evaluative Adjectives 
in Tourism Texts 

 
Eva Pavlíčková – Magdaléna Rázusová 

 
 

1 Introduction 
 
BEING A CRUCIAL AREA OF HUMAN ACTIVITY, TOURISM IS CURRENTLY 

reflected in myriads of communicative events, which have resulted in 
creating tourism discourse. Despite its ample forms and genres, tourism 
discourse has a unifying communicative purpose – persuasion. Members 
of today´s global tourism discourse community are aware of the 
promotional nature of ongoing communicative events and of the 
importance of the language used to attract and to persuade potential 
customers to come, to see and to spend money. 

Thus, promotional texts are omnipresent in both written and oral 
forms. The materials published about places of tourists´ interest make 
them objects of business interest, i.e. products. Torresi claims that 
tourism texts can be roughly divided into two groups: texts of a 
promotional nature that present the described sites as highly attractive 
spots; and texts that do not omit the drawbacks of the sites and countries. 
The former can be accessed free in tourist offices and on the Internet; the 
latter have to be paid for, e.g. guide books, and the information they 
provide tends to be more objective (Torresi, 2012, p. 101). The given 
division of tourism texts influences the language used in specific texts; 
nevertheless, it is often difficult to decide what the right degree of 
promotional effect should be. Shaw (2006) suggests that promotional 
genres should be divided into” interested and disinterested genres“, with 
the selling interest of the producer being the most crucial factor.  The text 
writer, the translator and the reader of a certain text type can decide more 
easily whether what they write or read about approaches the true image or 
whether it is positively biased. To illustrate the difference, Shaw gives the 
blurb as an example of the interested genre and the book review as an 
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example of the disinterested genre (ibid). Bhatia uses the category of 
mixed and embedded genres to consider promotional features in the texts 
that originally used to be in the category of objective texts: ”Reviews, 
though less in the case of books and films, but more so in the case of 
food, restaurants, computer products, especially software are becoming 
more promotional than a balanced evaluation of products and services“ 
(2002, p. 11). 

An exaggerated way of promoting tourist destinations that often tries 
to improve the reality and make it more desirable in pictures, videos and 
texts can be observed on tourism web sites. The real value of the national 
heritage is thus often distorted and the visitor does not get objective 
information. We will refer to Bhatia´s distinction of promotional and 
balanced evaluation of products and services and Shawś interested and 
disinterested genres when investigating the language of tourism, focusing 
on its evaluative function. 

 
 

2 Aim and Objectives 
 
The aim of this paper is to find out what differences can be found 

between the way British tour agencies, towns and other institutions 
present the country and its interesting sites to the public and the way 
Slovak institutions do this for English speaking visitors. The study of a 
significant language feature can suggest the impact of the source 
language and culture on the translated text, i.e. what qualities are 
commonly textually activated when describing and evaluating, thus 
promoting the objects of tourists´ interest. 

In order to deal with a feasible sample of texts, the following criteria 
have been applied. Firstly, all the source texts have been published on the 
Internet, and they all represent “institution-to-user communication”, the 
term introduced by Torresi (2010, p. 92). Secondly, the sites promoted by 
the selected texts are mostly castles as we would like to see to what 
extent promotion is involved in web writing about a typical example of 
the cultural heritage in Europe. Finally, the linguistic focus of the study is 
the identification of the frequency of emotional and evaluative adjectives 
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in the texts organized into three smaller corpora, each containing 8000 
words. Sample collocational preferences of the most frequent adjectives 
in the English corpora and in the Slovak corpus will be identified as well, 
with limitation to the syntactic structure adjective + noun. We expect that 
this procedure will help point out differences in native texts and in texts 
translated from Slovak, which will be the basis for a more detailed study 
of equivalence in translation. We further expect that the frequency of 
evaluative adjectives and the comparison with the frequency of non-
evaluative adjectives will suggest to what extent the studied texts tend to 
follow promotional, i.e. persuasive purposes. 

A similar study was conducted by E. M. Nuria, who explored the 
frequency and usage of evaluative adjectives in texts of hotel websites 
and whose research confirmed a high occurrence of positive evaluative 
adjectives, which significantly contributes to the persuasive function of 
the hotel websites texts. What can be considered a contribution to the 
given genre characteristics is a higher frequency of evaluative adjectives 
in certain sections of the website, which seems to be subject to ”the 
rhetorical function and communicative purpose assigned to each section 
of the site“ (2012, p. 120). 

Focusing on castles, our study is to help translators, web text writers, 
translation trainers and trainees through showing the proportion of 
objective information and positive appreciation expressed by evaluative 
adjectives. The focus on evaluative adjectives can be justified by their 
positive persuasive impact on the reader as they are the words with 
a condensed expressive meaning, or as Nuria claims“ the words in charge 
of condensing an evaluation of this kind into a single lexeme“ (2012, 
p. 100). Moreover, the study of adjectives will include the observation of 
their neighbouring words, which will cast light on collocational patterns 
and the adjectives’ position in the text. 

 
 

3 Evaluation in tourism texts 
 
Evaluation is the expression of the author‘s attitude to the subject 

matter of their writing or talking, adding subjectivity to the meaning of 
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the utterances. Present in different styles and genres, evaluation is 
embedded in all language levels. Hunston and Thompson claim that 
evaluation is ”the broad cover term for the expression of the speaker or 
writer's attitude or stance towards, viewpoint on, or feelings about the 
entities or propositions that he or she is talking about“ (2000, p. 5). In 
promotional texts it is often the feelings and the expected response of the 
reader that might be considered when using the means of evaluation. 
Shaw (2006), for example, claims that the language of promotional 
genres depends on the author’s interest in influencing the reader. The 
more interested the text is, the more positive is the evaluation decoded in 
its language. ”Thus interested texts often give purely positive evaluation 
and content, while disinterested ones often give mixed evaluation“ (ibid. 
p. 2). A different degree of evaluation can be expected in different 
tourism genres, a feature that is subject mainly to the communicative 
purpose of the text. 

Evaluative adjectives are among the significant means of evaluation 
as they enable the author to point out what qualities make the object of 
interest worth visiting. They further allow the reader to compare a 
described entity with others of the same category and may state that it 
ranks among the oldest, largest, most beautiful etc. Evaluative adjectives 
also evoke certain aesthetic feelings that the visitors might experience, 
making the site even more desirable. Polarity is another important feature 
of evaluative adjectives as they assign the referred entities either positive 
or negative qualities. There are numerous classifications of adjectives that 
adopt morphological, syntactic, semantic, functional and pragmatic 
criteria. For the purposes of this article we will apply a slightly adjusted 
functional-pragmatic classification provided by C. Kerbrat-Orecchioni 
(1980), who distinguishes two basic groups of adjectives: objective and 
subjective. She further divides subjective adjectives into emotional and 
evaluative, and evaluative into non-axiological (quality or quantity, often 
gradable) and axiological (expressing subjective value, either positive or 
negative; Nuria, 2012, p. 103). In the study we use the covering terms 
non-evaluative and evaluative adjectives, with emotional adjectives being 
part of the group of evaluative ones. 
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4 Corpus and Methodology 
 
Altogether, the webtexts corpus of 24,000 words consists of three 

subcorpora that enable interlanguage, intergenre and intercultural 
comparison. Firstly, the adjectives were collected manually and divided 
into two basic groups – non-evaluative and evaluative. Then, the list of 
the evaluative adjectives in terms of their frequency in all three corpora 
was provided and the evaluative adjectives were further classified into 
three categories – emotional, non-axiological and axiological. Finally, the 
adjectives that collocate with the key word castle were identified in the 
three corpora and compared. 

What follows is the information on the source webpages (websites) 
as we expect this information will be helpful in commenting and 
understanding the results. 

The first subcorpus, SKC, is created from texts taken from the 
websites slovak-republic.org/castles and visitslovakia.com, which are of 
the same size and contain together around 8,000 words. Both websites 
introduce castles in Slovakia, but the information load is different. While 
Slovak.org provides information on 13 castles visitslovakia deals with 33, 
which suggests that the former gives more detailed information about the 
selected castles.  The first website claims to be a non-commercial project 
of Slovak enthusiasts who wish to give objective information about 
Slovakia. The latter website is part of a bigger project which is the 
internet guide VisitSlovakia.com, the aim of which is to promote 
Slovakia and its most attractive sites. 

The second subcorpus, ENC1, is created from texts about 24 British 
castles taken from the website castlexplorer.co.uk, with the overall 
number of 8024 words. The author of the website claims that she did her 
best to secure the accuracy of information. Thus, the objectivity of the 
information about the history and architecture of the included castles can 
be expected. 

The third subcorpus, ENC2, consists of 7,764 words and is created 
from texts about Scottish castles. This corpus differs from the other two 
as the texts were taken from several websites about Scotland, such as 
visitscotland.com, hotelclub.com or scotland-welcomes-you.com. The 
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texts of these websites are often shorter that those of the other two 
websites, and their persuasive function seems to be more eloquent. 

 
 

5 Results 
5.1 Ratio of evaluative to non-evaluative adjectives 

 
The first step of the analysis is to find out the ratio of adjectives to 

other word classes in the ENC1, ENC2, and SKC, and then to identify the 
ratio of non-evaluative to evaluative adjectives. 
 
 All adjectives Non-evaluative Evaluative 
ENC1 567 8.7% 491 86.5% 76   13.5% 
ENC2 664 8.5% 312 47% 352 53% 
SKC 558 6.9% 464 84% 94 16% 
Table 1: The ratio of evaluative to non-evaluative adjectives in ENC1 and ENC2 

 
The ratio of adjectives to other word classes is similar in both 

English corpora, which corresponds to the English corpus studies by 
Johansson and Hoffland (1989) and Hudson (1993), according to which 
adjectives represent around 7% of all word classes. (Nuria, 2012, p. 106). 
Nevertheless, a significant difference is found in the ratio of non-
evaluative adjectives to evaluative adjectives. While in the ENC1, non-
evaluative adjectives account for 86,5% and evaluative adjectives for 
13,5%, the ENC2 shows a much higher occurrence of evaluative 
adjectives – 53%. The first data in our analysis eloquently suggests that 
although both corpora are tourism webtexts about castles, the balance of 
their promotional impact and informative load is very different. This 
difference suggests that neither the same communicative channel nor the 
same subject matter decides about the use of promotion enhancing 
language means. Instead the decisive factor is the communicative purpose 
that the author follows. 

The total number of adjectives in the SKC is just slightly below the 
number of adjectives in the ENC1, but the occurrence of the evaluative 
adjectives is 2,5% higher. This might suggest that the analysed Slovak 
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texts are of a more promotional nature than the ENC1, but far behind the 
ENC2. 

 
5.2 Frequency list of evaluative adjectives in all three corpora 

 
The next table provides the frequency list of evaluative adjectives 

found in the corpus of the texts either translated into English from Slovak 
or written by Slovaks in English, then the adjectives found in the corpus 
of texts about British castles and in the corpus of the about Scottish 
castles. We include both attributive and predicative adjectives, but do not 
deal with this syntactic distinction in detail as the number of evaluative 
adjectives in the predicative position is very small. In the table we 
provide the 31 most frequently occurring adjectives; those that occur less 
frequently are enumerated in the follow up lists. 

 
 SKC Freq. ENC1 Freq. ENC2 Freq. 
1. unique 13 extensive 6 magnificent  21 
2. beautiful 12 impressive 4 beautiful 13 
3. important 8 comfortable 3 fine 13 
4. famous 8 large 3 unique 12 
5. magnificent 6 massive 3 peaceful 9 
6. popular 6 powerful 3 perfect 9 
7. large 5 prominent 3 romantic 9 
8. great 4 wealthy 3 exclusive 8 
9. interesting 4 attractive 2 private 8 
10. preserved 4 famous 2 best 7 
11. significant 4 important 2 breathtaking 7 
12. valuable 4 luxurious 2 famous 7 
13. first 3 rich 2 original 7 
14. majestic 3 strategic 2 spectacular 7 
15. monumental 3 substantial 2 ancient 6 
16. old 3   fascinating 6 
17. rich 3   great 6 
18. romantic 3   memorable 5 
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19. visited 3   secluded 5 
20. well-known 3   authentic 4 
21. attractive 2   charming 4 
22. big 2   dramatic 4 
23. complex 2   exceptional 4 
24. exquisite 2   ideal 4 
25. main 2   luxurious 4 
26. massive 2   photographed 4 
27. non-

traditional 
2   powerful 4 

28. precious 2   stunning 4 
29. splendid 2   superb 4 
30. spooky 2   tranquil 4 
31. sought after 2   true 4 
Table 2: the most frequent evaluative adjectives  

 
The list of the most frequent evaluative adjectives shows 

considerable differences among the subcorpora. The richest variety is 
provided by the ENC2, which accounts for 110 different adjectives. The 
Slovak corpus provides 77 and the ENC1 45 evaluative adjectives. The 
variety of evaluative adjectives and the frequency of their occurrence 
support the first finding. The ENC2 texts about Scottish castles use not 
only the highest number but also the widest variety of evaluative 
adjectives. More factual in content, the ENC1 texts use evaluative 
adjectives more sparingly. The variety of evaluative adjectives in the 
SKC is surprisingly high, but a closer look at the texts reveals occasional 
syntactic and lexical problems.   

Among the most frequent 10 adjectives in each list, there is just one 
adjective found in all three corpora – famous. The SKC and the ENC2 
share two adjectives, beautiful, occupying the same second place and 
almost equal frequency (12/13) and magnificent, the most frequent 
adjective in the ENC1 (21). The SKC and ENC1 share just one adjective 
– important, and the two English lists do not have any adjective in 
common. 
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The evaluative adjectives that occur in the SKC just once (46): 
absolute, acknowledged, advantageous, alluring, ancient, 
astonishing, austere, best, charming, comprehensive, convenient, 
cosy, distinguished, excellent, exceptional, extensive, fabulous, 
fairytale-like, first-rate, ghostly, grand, grandiose, huge, ideal, 
inevitable, illuminated, lonely, luxurious, numerous, modest, 
mysterious, notable, picturesque, pleasant, powerful, precious, quick, 
rare, refined, remarkable, representative, rugged, special,  spooky, 
sprawling, stunning, strong, stylish, top, typical and natural, 
unforgettable, unbeatable, vast, wealthy, well-groomed, wonderful, 
world-famous, worth visiting 

The evaluative adjectives that occur in the ENC1 just once (30): 
ancient, best, dramatic, early, elaborate, expensive, fine, first, good, 
grand, high, haunted, illustrious, intact, lavish, magnificent, main, 
mighty, modest, old-fashioned, palatial, perfect, picturesque, 
pleasant, restored, rugged, significant, strong, uncomfortable, well 
appointed 

The evaluative adjectives that occur in the ENC2 a) three times (18), b) 
twice (21) or c) once (40): 

a) cosy, fairytale, friendly, grand, iconic, idyllic, important, 
impressive, large, luxury, majestic, proud, relaxing, remarkable, 
renowned, rich, special, striking 

b) award-winning, boasting, bonnie, bustling, colourful, 
comfortable, evocative, excellent, extensive, immense, 
imposing, magical, mysterious, panoramic, picturesque, quiet, 
steeped in, sumptuous, unspoilt, traditional, worth 

c) able, admired, amazing, attractive, awe-inspired, broad, bygone, 
delightful, discreet, elaborate, enjoyable, enviable, famed for, 
favoured, favourite, fulfilling, golden, healthy, inspiring, 
interesting, inquisitive, lasting, lavish, legendary, lordly, 
mighty, other-worldly, pretty, precious, quintessential, 
rejuvenating, sophisticated, splendid, stately, sweeping, 
timeless, unusual, vibrant, visited, well-known, wondrous 

 
 



Comparative Analysis of Evaluative Adjectives in Tourism Texts 
 
 

190 

5.3 Sample collocations 
 
The frequency list can be used in the translation class for more 

focused learning about collocations. The most frequent adjectives can be 
elicited from the texts together with their neighbouring words in order to 
understand better not only their basic propositional meaning, but also 
their expressive and pragmatic meaning. 

For example, important is an evaluative adjective that suggests 
a special positive feature of a described entity or its deviation from the 
average. As a result, the collocation important + noun suggests to the 
reader that the entity named by a noun is for some reason an exceptional 
one.  In the SKC we encounter stronghold, fort, monument, altar, 
journey and routes as either one an important entity or the most 
important in a certain area. In one case a limitation of the meaning is 
achieved by adding the adverb ‘historically’. In the ENC1 the noun 
collocates are as follows: castle, castle buildings, anchorage and 
collection. 

The following overview of the collocations of the evaluative 
adjective important from the SKC and ENC1 (italic) shows that the 
Slovak writers/translators use the adjective in the same structures, often 
choosing the superlative form: 
an important Great Moravian defence stronghold 
an important business journey 
a very important historical monument 
an important anchorage 
one of the most important forts 
one of the most important collections 
the most important monument 
the most important trade routes 
the most important of all the border castles 
the most important castle buildings 

The corpus ENC2 consisting of texts about Scottish castles provides 
an abundance of emotional and evaluative adjectives that collocate with 
the key noun castle. The following list shows their variety as well as their 
usage in the superlative form. 
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Strong adjectives found in webtexts on Scottish castles: 
� charming castle 
� exceptional castle 
� iconic castles 
� magnificent castle 
� unique castle 
� luxury exclusive castle 
� grand castle 
� most famous castle 
� most important 
� one of the grandest castles 
� one of the most evocative castles 
� seven most impressive castles 

 
5.4 Classification of the identified evaluative adjectives 

 
Our classification follows the pragmatic classification of Kerbrat-

Orecchioni (1980). We use this classification in order to find out what 
kind of attitude the writer adopts to the described entity. It is important to 
state here that at some points the classification might be subject to our 
subjective impression. Emotional adjectives are represented in all three 
corpora, but they are most common in the ENC2. The SKC authors tend 
to express the qualities by which they rate the sites and compare them 
with standard or neutral values. Nevertheless, in all three corpora  
adjectives expressing some measurable or gradable quality or quantity are 
also often used . By doing this, the authors draw the attention of the 
readers to a feature that might enhance their interest. 
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 Adjectives from the 
Slovak corpus 

Adjectives from 
the English corpus 
I 

Adjectives from 
the English corpus 
II 

Emotional beautiful, 
magnificent, 
majestic, romantic, 
alluring, astonishing, 
austere, fabulous, 
fairytale-like, 
ghostly, spooky, 
monumental, 
grandiose, luxurious, 
mysterious, 
picturesque, 
pleasant, wonderful, 
unforgettable, 
stunning, powerful 

luxurious, 
impressive, 
comfortable, 
uncomfortable, 
luxurious, mighty, 
dramatic, fine, 
haunted, lavish, 
magnificent, 
palatial, picturesque, 
pleasant, 

magnificent, 
beautiful, fine, 
peaceful, romantic, 
tranquil, 
breathtaking, 
spectacular, 
fascinating, 
memorable, 
charming, dramatic, 
cosy luxurious, 
stunning, fairytale, 
idyllic, impressive, 
cosy, 
luxury, majestic, 
proud, relaxing, 
striking, 
comfortable, 
imposing, magical, 
mysterious, 
picturesque,  

Evaluative  
 
Non-
axiological 

first, old, large, rich, 
big, visited, 
preserved, ancient, 
extensive, huge, 
illuminated, lonely, 
numerous, modest, 
vast, wealthy, well-
groomed, refined, 
rugged 

rich, wealthy, 
powerful,  royal, 
extensive, large, 
massive,  strategic, 
substantial, ancient, 
early, elaborate, 
expensive, first, 
intact, old-
fashioned, restored, 
rugged, strong 

perfect, private, 
original, ancient, 
secluded, large,  
photographed, 
powerful, large, 
rich, bustling, 
award-winning, 
colourful, 
extensive, immense, 
panoramic, quiet, 
unspoilt,  
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Evaluative 
 
Axiological 

unique, important, 
famous, 
popular, great, 
interesting, 
significant, valuable, 
well-known, 
attractive, absolute, 
excellent, 
advantageous, best, 
first-rate 
distinguished, grand, 
ideal,  notable, 
world-famous, worth 
visiting, unbeatable, 
remarkable, 
representative, 
special, precious, 
rare, stylish, top 

important, 
prominent, 
attractive, famous, 
best,  good, grand, 
illustrious, main, 
perfect, significant,  

unique, exclusive, 
best, famous, great, 
authentic,  
exceptional, ideal, 
superb, true, 
friendly, grand, 
iconic, 
grand, iconic, 
important, 
remarkable, 
renowned, special, 
excellent, 
traditional, worth 

 
 

6 Conclusion 
 
In the conclusion we will refer back to Bhatia´s distinction of 

promotional and balanced evaluation of products and services and 
Shawś interested and disinterested genres. Although we have explored a 
limited number of texts, the analysis of evaluative adjectives has revealed 
significant differences in the occurrence of evaluative adjectives (ENC2 – 
53%, ENC1 – 13.5%, SKC – 16%), which are an important means of 
enhancing the promotional impact on the reader. It seems that the 
promotional evaluation (interested texts) make use of a wide range of 
evaluative adjectives as the means of expressing attitudes and emotions to 
the tackled entity while a more balanced evaluation (disinterested texts) 
use evaluative adjectives more sparingly. Nevertheless, in the case of 
texts about the cultural heritage, we cannot fully apply the distinction of 
interested and disinterested texts. Well-written informative texts also 
contribute to the promotion of a sight and the texts clearly following 
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a promotional, persuasive communicative purpose are not always 
interested just from a marketing point of view. It seems that the 
consideration of genres and part genres and the focus on more precise 
identification of communicative purpose can result in better 
understanding of the language of promotion. 

 
References 
BHATIA, V. K. (2002): Applied genre analysis: a multi-perspective model City 

University of Hong Kong. 
FRAGAKI, G. (2011): Evaluative adjectives in a corpus of Greek opinion artic-

les. In: Actas del III Congreso Internacional de Linguística de Corpus. 
Universitat Politecnica de Valencia. Page 3 – 6032_0911 Available at: 
http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/189a8fff-
c6da-4c79-bfc1-ad645b17ac38/files/assets/seo/page169.html. 

HOFHERR, P. C., MATUSHANSKY, O. (eds.) (2010): Adjectives. Formal 
analyses in syntax and semantics. John Benjamins Publishing Co. Amster-
dam. ISBN 978 90 272 5536 5. 

HUNSTON, S., THOMPSON, G. (eds.) (2000): Evaluation in Text. OUP. 
ISBN13: 9780198299868. 240 pp. 

NURIA, E. M. (2012): "A comprehensive corpus-based study of the use of eva-
luative adjectives in promotional hotel websites". Odisea: revista de estu-
dios ingleses. Volumen 12. Publicaciones de la Universidad de Almería. 

SHAW, P. (2006): Evaluative language in evaluative and promotional genres. 
Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English. Ava-
ilable at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-21113 Retrieved: 
31. 8. 2012. 

TORRESI, Ira (2010). Translating Promotional and Advertising Texts. St. Jero-
me, 200 pp. ISBN: 978 1 905763 20 7. 

TUTIN, A. (2010): Evaluative adjectives in academic writing in the humanities 
and social sciences.  Preliminary Version of Constructing Interpersonality: 
Multiple Perspectives on Written Academic. Genres, Rosa Lores-Sanz, Pi-
lar Mur-Duenas Enrique Lafuente-Millan (eds). 2010. Cambridge: Cam-
bridge Scholars Publishing. Retrieved: 31.8.2012. 
 
 
 
 
 



Eva Pavlíčková – Magdaléna Rázusová 
 
 

195 

Summary 
Comparative Analysis of Evaluative Adjectives in Tourism Texts 

 
The authors identify and analyse evaluative adjectives in the three 

subcorpora of tour guide texts published on British and Slovak websites that 
promote castles as one of the most typical representatives of a country’s material 
cultural heritage. There is a significant difference in the occurrence of evaluative 
adjectives in the examined texts, however. While evaluative adjectives in texts 
from randomly chosen promotional websites about Scottish castles account for 
53%, the same figure in the texts from a single informative website about British 
castles is just 13.5% and in the texts from two Slovak websites 16%. Although 
all three corpora are tourism webtexts about castles, the balance of their 
promotional impact and informative load is very different. This difference 
suggests that it is neither the same communicative channel nor the same subject 
matter which decides about the use of promotion enhancing language means; 
instead the decisive factor is the communicative purpose that the author follows. 
Pragmatic classification of evaluative adjectives in the three corpora and 
identification of sample collocations show a great potential of intergenre and 
interlanguage analysis for understanding how the communicative purpose and 
the impact on the reader can be achieved by means of individual language 
devices. 
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Nemecké lingvokulturémy a možnosti ich prekladu 
do slovenčiny 

 
Martin Surmánek 

 
 
L INGVOKULTUROLÓGIA JE ODBOR JAZYKOVEDY, KTORÝ SA ZAOBERÁ 

vzťahom medzi jazykom a kultúrou, vychádzajúc z hypotézy, že jazyk je 
ovplyvnený kultúrou. Vysvetľuje jazykové vzťahy pomocou kultúrnych 
charakteristík. Sústreďuje sa na kultúrne špecifiká slovnej zásoby, najmä 
idiomatických výrazov. Pojem vznikol v Rusku v 90. rokoch 20. storočia 
a používa sa zatiaľ najmä v oblasti rusistiky. Koniec 20. storočia priniesol 
ďalekosiahle zmeny v oblasti lingvistiky a vznikli tak nové tendencie, 
smery i metodologické prístupy. „Klasický štrukturalizmus odtrhnutý od 
„človeka v jazyku“ a „jazyka v človeku“ a jeho imanentný interný svet 
systému vystriedala nová paradigma založená na principiálne ľudských 
fenoménoch“. Piliermi nových smerovaní lingvistických skúmaní sa stali: 
- Antropocentrizmus pristupuje k skúmaniu jazyka cez ľudský fak-

tor, stavia do popredia človeka a jeho schopnosti. 
- Kognitivizmus predstavuje jazyk ako výsledok poznávacej činnosti 

človeka. 
- Lingvokulturologizmus sa sústreďuje sa na hľadanie súvislostí 

medzi jazykom a jazykovou činnosťou na jednej a kultúrou národa 
na druhej strane. 
Tento nový prístup k pohľadu na skúmanie jazyka sa prejavuje aj vo 

vzniku nových hraničných vied ako etnopsycholingvistika, etnolingvisti-
ka a podobne. Vo všeobecnosti teda možno lingvokulturológiu charakte-
rizovať ako vedu, ktorá skúma kultúrno-historické hodnoty vo verbalizo-
vaných formách, pre ktoré existuje viacero termínov, jedným z nich je aj 
termín lingvokulturéma, ktorý vyjadruje prepojenie dvoch základných 
komponentov uvedeného výskumu – jazyka a kultúry. Termín vznikol 
analogicky k podobným termínom ako fonéma, morféma, lexéma a pod. 
a pochádza od ruského jazykovedca V. V. Vorobjova, ktorý ho použil vo 
svojej práci Lingvokulturológia. Teória a metódy (1997). 
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Lingvokulturológia sa sústreďuje na hľadanie hodnôt v jazyku, ktoré 
človek ako používateľ jazyka vyjadruje v reči. Sú to hodnoty vlastné 
jemu samému, prípadne jeho kultúre, a často ide o hodnoty vitálne, so-
ciálne, politické, mravné, náboženské či estetické. Tieto hodnoty sú často 
všeľudské, vyskytujúce sa v mnohých jazykoch a kultúrach. Tieto vše-
ľudské hodnoty vychádzajú mnohokrát z antickej kultúry, Biblie, diel 
svetovej literatúry alebo iných umeleckých diel, z historických udalostí 
alebo z názvov vedeckých reálií. Na druhej strane ale existujú aj hodnoty 
typické pre jeden národ a jeho jazyk, ktoré sú pre iné národy a jazyky 
neznáme, prípadne sa v nich vnímajú a interpretujú ináč. Môžu to byť 
hodnoty súvisiace so štátnou mocou, identifikáciou priestoru či regiónu, 
historickými udalosťami, literárnymi reáliami alebo osobnosťami či aktu-
álnymi udalosťami v danej krajine. Práve tieto národné hodnoty veľmi 
často spôsobujú problémy pri preklade, pretože čo je v jednej kultúre 
postavené do istého kontextu a na jeho základe aj dobre pochopiteľné, 
môže byť v inom jazyku pochopené ináč, prípadne celkom nezrozumiteľ-
né. V nasledujúcej časti textu sa pokúsim rozanalyzovať niektoré lingvo-
kulturémy, konkrétne pôjde o nemecké frazeologizmy a možnosti ich 
prekladu do slovenčiny, konkrétne či je možné daný výraz preložiť po-
mocou frazeologizmu, alebo treba prípadne hľadať inú možnosť prekla-
du. Frazeologizmy sú zoradené abecedne podľa kľúčového slova, ktoré 
obsahujú. 

AFFE (opica), toto slovo sa v nemčine a aj v slovenčine vyskytuje 
vo frazeologizmoch vyjadrujúcich opitosť. Napr.: einen Affen sitzen ha-
ben (doslovný preklad: mať sedieť opicu) znamená byť opitý, mať opicu. 
Podobne: sich einen Affen holen (zaobstarať si opicu), takýto frazeolo-
gizmus sa v slovenčine nevyskytuje, možno ho preložiť buď priamym 
vyjadrením významu (opiť sa, príp. expresívnejšie výrazy sťať sa, ožrať 
sa), prípadne použiť iný frazeologizmus. Aussehen wie ein Affe auf dem 
Schleifstein (vyzerať ako opica na brúsnom kameni) sa používa na vyjad-
renie nešikovných, netypických pohybov, výraz vznikol podľa skrotenej 
opice, ktorú nosili brúsiči nožníc. Ani v tomto prípade v slovenčine ne-
máme významovo zhodný frazeologizmus, výraz možno najlepšie prelo-
žiť priamym pomenovaním významu. Výraz Den Affen loslassen (vypus-
tiť opicu), sa používa na vyjadrenie významu byť veselý, urobiť si veselý, 
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uvoľnený deň. Frazeologizmy so slovom APFEL (jablko) sú do veľkej 
miery podobné v nemčine a v slovenčine, za mnohé možno uviesť príkla-
dy. Äpfel mit Birnen vergleichen (porovnávať jablká s hruškami), der 
Apfel fällt nicht weit vom Stamm (jablko nepadá daleko od kmeňa, resp. 
v slovenčine od stromu), Apfel der Zwietracht alebo Zankapfel (jablko 
sváru) má svoj pôvod v antike – v úvode príspevku sme sa zmienili 
o tom, že práve antické motívy patria k tým, ktoré do veľkej miery 
ovplyvnili frazeologizmy mnohých európskych jazykov. 

Slovo BAHNHOF (stanica) sa vyskytuje v lingvokulturéme nur 
Bahnhof verstehen (rozumieť iba „Bahnhof“, t. j. stanica) vo význame 
rozumieť veľmi málo, príp. skoro nič v nejakom cudzom jazyku. Výraz 
pochádza z čias mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej monarchie, kde 
mnohí obyvatelia neovládali úradný jazyk, teda nemčinu, príp. z nej 
ovládali iba niekoľko slov, často napr. slovo „Bahnhof“, teda stanica. 
Adekvátny frazeologizmus na preklad tohto výrazu v slovenčine neexis-
tuje, možno ho preložiť ako „nerozumie (takmer) ničomu“. Výraz 
BLÜMCHENKAFFEE (kvetinková káva) v súčasnosti už nemá väčší 
prekladateľský význam, keďže sa s ním v súčasnom jazyku možno stret-
núť iba málokedy, možno ho však považovať za celkom milú kuriozitu 
odrážajúcu vplyv kultúry na jazyk. Týmto výrazom sa označuje veľmi 
slabá káva, keďže meissenský porcelán mal na dne šálok zobrazený kvet, 
ktorý bol cez takýto riedky nápoj dobre viditeľný. Analogicky k tomuto 
výrazu možno použiť iný, ktorý tento motív využil v ešte zosilnenej mie-
re: DOPPELSCHWERTKAFFEE (káva dvojitého meča). Tento výraz sa 
používa v podobnom význame na vyjadrenie významu slabá káva, rozdiel 
je v tom, že dva prekrížené meče boli zobrazené na dne podšálky, takže 
ich vlastne ani nebolo možné cez kávu vidieť, nech by bola akokoľvek 
riedka. Ide len o výraz, ktorý sa takýmto zveličením snaží zdôrazniť svoj 
negatívny význam. Pre žiaden z nich neexistujú v slovenčine analogické 
pomenovania, mohli by sme ich preložiť priamym pomenovaním, t. j. 
(veľmi) slabá káva. Oveľa viac súvislostí s naším jazykom má výraz 
BÖHMISCHES DORF (česká dedina), ktorý vyjadruje niečo úplne nové, 
neznáme. Pôvod výrazu je takisto v období rakúsko-uhorskej monarchie, 
keď na území jedného štátneho útvaru žilo nemecké a české obyvateľstvo 
a jeho príslušníci si často nerozumeli. V slovenčine tomuto frazeologiz-
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mu významovo zodpovedá výraz španielska dedina. Výraz BRATKAR-
TOFFELVERHÄLTNIS (vzťah pečených zemiakov) sa používa na ozna-
čenie nemanželského spolužitia, v súčasnosti je už pomerne zastaraný. 
V slovenčine nemá rovnocenný náprotivok na úrovni frazeologizmov, 
možno ho preložiť ako manželstvo/spolužitie nadivoko, aj keď podobné 
spojenie existuje aj v nemčine. 

Názov talianskeho mesta CANOSSA sa vyskytuje v spojení einen 
Gang nach Canossa machen (ísť, vydať sa do Canossy). Vyjadruje nut-
nosť prosiť o odpustenie za ponižujúcich podmienok a pôvod má 
v histórii. V slovenčine by pravdepodobne nebolo možné použiť doslov-
ný preklad tohto výrazu, keďže historické súvislosti, ktoré by mohli as-
poň naznačiť jeho význam, nie sú v našom kultúrnom prostredí dostatoč-
ne známe. Preto by sme ho mohli preložiť buď priamo (ponížiť sa), príp. 
nahradiť ho frazeologizmom bežným v slovenčine (napr. sypať si popol 
na hlavu). 

Rovnako aj slovo FISCH (ryba) je súčasťou mnohých nemeckých 
frazeologizmov, ktoré sú čiastočne zhodné so slovenskými, ako príklad 
možno uviesť: der Fisch stinkt (immer) vom Kopfe her (ryba smrdí od 
hlavy), čiastočná zhoda je vo frazeologizme Weder Fisch noch Fleisch 
(ani ryba, ani rak – v nemčine doslova ani ryba, ani mäso). Slovo FLOH 
(blcha) je častým námetom frazeologizmov vo viacerých jazykoch, 
z nemeckého prostredia možno spomenúť napríklad er hört die Flöhe 
husten (počuje blchy kašľať) s významom „má zlé predtuchy, ktoré sa 
často nenaplnia“ alebo „pripadá si veľmi múdry“. V oboch prípadoch 
musíme hľadať v slovenčine iné riešenie, či už priame pomenovanie ale-
bo frazeologické spojenie. Jemandem. einen Floh ins Ohr setzen (nasadiť 
niekomu blchu do hlavy) existuje v obdobnej forme a s podobným vý-
znamom i v slovenčine, s tým rozdielom, že v slovenčine nasadzujeme do 
hlavy chrobáka. 

Slovo HEMD (košeľa) sa používa napr. v spojeniach das Hemd ist 
näher als der Rock (košeľa ja bližšia ako kabát) a das letzte Hemd hat 
keine Taschen (posledná košeľa nemá vrecká) v zmysle „nikto si nič so 
sebou do hrobu/na druhý svet nevezme“. Častým slovom vyskytujúcim sa 
vo frazeologizmoch je HUND (pes). Auf den Hund kommen/jemanden. 
auf den Hund bringen (prísť na psa/priviesť niekoho na psa), podobný 
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frazeologizmus existuje aj v slovenčine (prísť/priviesť koho na psí tri-
dsiatok); podobne je spoločné aj spojenie da liegt/ist der Hund begraben 
(tam je pes zakopaný). Naopak v slovenčine je neznáme spojenie das ist 
ein dicker Hund (to je tučný pes) s významom, je to nehanebnosť, vážne 
porušenie pravidiel. Tomuto výrazu by aspoň čiastočne mohol zodpove-
dať frazeologizmus to je silná káva. 

Veľmi častým motívom ustálených spojení je slovo KARTE(N) 
(karta/y), napr. mit offenen Karten spielen (hrať s otvorenými kartami), er 
setzt alles auf eine Karte (vsádza všetko na jednu kartu), es fiel zusammen 
wie ein Kartenhaus (rozpadlo sa to ako domček z karát), či die Karten 
werden (jetzt) neu gemischt (doslova karty sa nanovo miešajú) s vý-
znamom začíname odznova, šance sú pre všetkých rovnaké. Tento fra-
zeologizmus do slovenčiny doslova preložiť nemožno. Spojenie súvisiace 
priamo s nemeckým prostredím je Ab nach Kassel! (Preč do Kasselu!) 
s významom „Zmizni, prac sa!“. Svoj pôvod má v histórii, keď sa 
v meste Kassel zhromažďovalo vojsko. Najjednoduchším prekladom do 
slovenčiny by bol už spomenutý výraz v zmysle ísť preč, odísť. Slovo 
KLEE (ďatelina) je súčasťou spojenia jemaden. über den grünen Klee 
loben (chváliť niekoho cez zelenú ďatelinu), teda veľmi, prehnane chvá-
liť. Pôvod má v histórii, keď bola ďatelina ušľachtilou rastlinou pestova-
nou v okrasných záhradách a nie jednoduchou bylinou, za akú sa považu-
je dnes. KRÖTE (ropucha) je súčasťou zaujímavého spojenia eine Kröte 
schlucken müssen (musieť prehltnúť ropuchu) a vyjadruje nutnosť zmie-
riť sa s nepríjemnou situáciou, príp. urobiť ťažké rozhodnutie. 
V slovenčine by sme v podobnej situácii mohli použiť frazeologizmus 
musieť prehltnúť horkú pilulku, ktorý má podobný význam. 

Slovo LÖFFEL sa vyskytuje v spojeniach ako den Löffel abgeben 
(odovzdať lyžicu) teda zomrieť. Pôvod tohto spojenia je v histórii 
a spojenie vzniklo preto, že v minulosti bol príbor významnou súčasťou 
dedičstva a po zomrelom ho najčastejšie dedil najmladší z rodiny. 

Slovo NAGEL (1. klinec, 2. necht) sa ako súčasť frazeologizmov 
používa v oboch svojich významoch, napr.: den Nagel auf den Kopf tref-
fen (trafiť klinec po hlavičke), etw. an den Nagel hängen (zavesiť niečo 
na klinec), etw. brennt mir unter (zriedkavejšie: auf) den Nägeln (niečo 
mi prihára na nechty). Význam tohto posledného výrazu je: „niečo sa 
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stáva súrnym, neznesie to odklad“ (často sa používa v súvislosti 
s prácou), a do slovenčiny ho nemožno preložiť doslovne, možno ho 
napr. nahradiť spojením horí mu za pätami a pod. 

Spojenia so slovom OHREN (uši) sú veľmi často podobné ako 
v slovenčine, napr.: sich etw. hinter die Ohren schreiben (zapísať si niečo 
za uši), es faustdick hinter den Ohren haben (má (hrubo) za ušami) 
v zmysle ak je niekto vynaliezavý, prefíkaný, podobne ako v slovenčine. 

Slovo PILZE (huby) je súčasťou spojenia sie schießen wie Pilze 
aus dem Boden (vystreľujú ako huby zo zeme) s veľmi podobným výz-
namom ako slovenský frazeologizmus rastú ako huby po daždi. POLEN 
(Poľsko) sa vyskytuje v spojeniach dann ist Polen offen (Potom je Poľsko 
otvorené) v zmysle situácia sa vymkla spod kontroly a noch ist Polen 
nicht verloren (ešte nie je Poľsko stratené) s významom situáciu ešte 
možno zachrániť. Oba výrazy sa v slovenčine nevyskytujú a ani ich ne-
možno preložiť so zachovaním frazeologizmu. 

Slovo QUECKSILBER znamená ortuť a používa sa v spojení Quec-
ksilber im Hintern haben (mať ortuť v zadku). V slovenčine existuje vý-
raz byť ako živé striebro, čo čiastočne súvisí aj s týmto nemeckým fraze-
ologizmom, keďže výraz živé striebro je vlastne zastaraným označením 
ortuti. Slovo QUELLE (prameň, zdroj) sa tiež pomerne často vyskytuje 
v ustálených spojeniach v nemčine, z ktorých mnohé sú v rovnakej alebo 
podobnej forme prítomné aj v slovenčine, napr.: an der Quelle sitzen 
(sedieť na prameni), eine gute Quelle haben (mať dobrý zdroj, aj prene-
sene), etw. aus sicherer Quelle wissen (vedieť niečo z dobrého zdroja) 
a iné. 

Zaujímavým spojením je SANKT NIMMERLEINSTAG vo frazeo-
logizme etw. auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben (odložiť niečo na 
Sankt Nimmerleinstag), t. j. odkladať niečo donekonečna, nezrealizovať 
niečo nikdy, v slovenčine by sme mohli použiť hovorové spojenie na 
svätého Dindy. SCHWEIN (sviňa) je slovo vyskytujúce sa vo veľkom 
počte frazeologizmov a ustálených spojení. Tu však treba zdôrazniť, že 
toto slovo pôsobí v nemčine oveľa nocionálnejšie ako v slovenčine, nemá 
natoľko negatívny nádych. Napr.: das falsche Schwein geschlachtet ha-
ben (zabiť nesprávne prasa) vo význame urobiť nenapraviteľnú chybu, 
jemand. ist ein armes Schwein (niekto je úbohé prasa), práve v tomto 
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výraze je viditeľný štylistický rozdiel pri tomto slove v slovenčine 
a v nemčine, keďže tento výraz skôr vyjadruje ľútosť, nie nadávku. 
K ďalším patria Perlen vor die Säue werfen (hádzať perly sviniam) a wir 
haben doch keine Schweine zusammen gehütet (nestrážili sme spolu svi-
ne) v slovenčine povieme, nepásli sme spolu husi. SISYPHUSARBEIT 
(Sizyfovská práca) sa používa aj v slovenčine na vyjadrenie namáhavej 
a pritom zbytočnej práce. 

Frekventovaný je v spojeniach aj výskyt slova WASSER (voda), 
spojenia s týmto slovom sú veľmi často úplne alebo čiastočne zhodné 
v nemčine aj v slovenčine, napr.: stille Wasser sind tief (Pokojné vody sú 
hlboké), v slovenčine tichá voda brehy myje, Blut ist dicker als Wasser 
(krv je hustejšia ako voda) vo význame „krv nie je voda“, Blut und Was-
ser schwitzen (potiť krv a vodu-v slovenčine je zaužívané väčšinou iba 
potiť krv- das ist Wasser auf seine Mühle (to je voda na jeho mlyn), Prak-
ticky identické spojenie s nemeckým da fließt noch viel Wasser den Rhein 
runter (to ešte pretečie veľa vody dolu Rýnom), v zmysle „uplynie ešte 
veľa času“, používa aj slovenčina, len geografický názov rieky bude 
pravdepodobne nahradený Dunajom alebo inou riekou zo slovenského 
prostredia, er lebt von Brot und Wasser (žije o chlebe a vode), er predigt 
Wasser und Trinkt Wein (vodu káže a víno pije), sie sind wie Feuer und 
Wasser (sú ako oheň a voda), odlišné od slovenčiny sú napríklad spoje-
nia: das war ein Schuss ins Wasser (bol to výstrel do vody) s významom, 
bolo to nevydarené, neúspešné, ich muss dir Wasser in den Wein gießen 
(musím ti naliať vodu do vína) s významom „musím schladiť tvoje nad-
šenie, vyviesť ťa z omylu“, auch dort wird nur mit Wasser gekocht (aj 
tam sa varí s vodou, resp. vo vode) s významom „ani tam to nie je o nič 
lepšie, aj tam veci fungujú tak, ako tu“. 

Cieľom príspevku bolo poukázať na význam lingvokulturém 
v jazyku a na základe konkrétnych príkladov hlavne z frazeológie ilustro-
vať bohatosť vplyvu kultúry na jazyk a to, ako sa jednotlivé kultúry, ich 
história a súčasnosť prejavia v jazyku, ktorý každodenne používajú. Zá-
roveň sme chceli poukázať na význam lingvokulturém pri prekladaní, na 
fakt, že ak sa jeden význam vyjadrí v jednom jazyku frazeologizmom, 
nemusí sa tento pri preklade do cieľového jazyka zákonite aj prekladať 
frazeologizmom. 
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Summary  
German Linguoculturems and the Possibilities of their Translation into Slovak 

 
The topic of my paper will be the research of the language unities which are 

in some linguocultural works (Vorobjov, 1997) called linguoculturems (which 
are lexems, collocations, idioms with elevated ethno-cultural connotation) that 
appear in the German periodicals and the possibilities of their translation into 
Slovak. Linguoculturems as language means react on the contemporary events 
appear mainly in the journalistic style and especially in sententious remarks 
commenting the actual happenings. These events can be at least partly topical in 
both Slovak and German language background since it is possible to study also 
their translation, the way how both languages react on one and the same reality 
and if these language means are at least partly comparable. For German is typical 
wide use of words of English origin and also abbreviations, so it will be very 
interesting to compare how these words and expressions are translated into 
Slovak, if it uses these words or prefers to replace them by Slovak equivalents. 
I also want to focus on the motivation or origin of the chosen linguoculturems, if 
they are inspired by literature, history, actual events in society and again try to 
compare the situation in the two languages. An interesting attempt could be also 
to compare the linguoculturems in the various German-speaking countries, 
which means which linguoculturems dominate in Germany, Austria and 
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Switzerland. The target of my paper will be to compare the approach to 
linguoculturems in German and Slovak and to show the differences and 
similarities that can be observed in the two languages. 
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Lingvistické aspekty prekladu 
s dôrazom na kategóriu stupňovania adjektív1 

 
Marta Vojteková 

 
 

Úvod 
 
TÉMA NÁŠHO PRÍSPEVKU SA ZAKLADÁ NA MYŠLIENKE, ŽE KVALIFI-

kovaný prekladateľ musí disponovať najmä jazykovými kompetenciami 
na úrovni identifikácie zhodných a rozdielnych javov medzi východisko-
vým a cieľovým jazykom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že z hľadi-
ska jazykových kompetencií je problémovejšia práve skupina rozdielnych 
jazykových javov, ale opak je pravdou. Najväčším zdrojom úskalí, najmä 
v rámci geneticky príbuzných jazykov, sú práve jazykové javy spoločné 
pre oba jazyky, ktoré v nich majú rozličnú distribúciu, frekvenciu či spô-
soby vyjadrovania, pričom kvalifikovaný prekladateľ ich musí vedieť 
identifikovať a následne sa s nimi vyrovnať. Jedným z takýchto javov je 
aj kategória stupňovania, na ktorú sa zameriame v našom príspevku, pri-
čom poukážeme len na rozdiely spájajúce sa so stupňovaním slovenských 
a poľských adjektív, ktoré sa z hľadiska prekladu javia ako problémové. 

 
 

1 Kategória stupňovania (gradácie) 
 
Slovenskí jazykovedci považujú stupňovanie za lexikálno-grama-

tickú kategóriu prídavného mena. „Jeho gramatickosť je v tom, že sa 
vyjadruje uzavretým súborom morfematických prostriedkov tvoriacich 
stupňovaciu (gradačnú) paradigmu; formy jednotlivých stupňov teda 
možno pokladať za súčasť lexémy príslušného adjektíva, nie za osobitné 
lexikálne jednotky. Lexikálny charakter stupňovania je v tom, že sa stup-

                                                           

1 Táto publikácia je výstupom z grantového projektu VEGA Dynamické procesy v súčasnej jazyko-
vednej slavistike, č. 1/0235/11. 
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ňuje iba časť adjektív, pričom stupňovateľnosť prídavného mena závisí 
od lexikálnych činiteľov“ (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988, s. 77). 

Názory poľských jazykovedcov sa v chápaní kategórie stupňovania 
rozchádzajú. Časť jazykovedcov považuje stupňovanie za flektívnu ka-
tegóriu,2 pričom komparatív a superlatív hodnotia ako flektívne tvary 
adjektívnej lexémy, ktorých význam a forma sú pravidelne odvodzované 
z významu a formy základného tvaru – pozitívu. Komparatív a superlatív 
teda nepovažujú za samostatné lexikálne jednotky. V gramatikách opisujú 
títo autori stupňovanie v časti ohýbanie (porov. napr. Strutyński, 1997; 
Nagórko, 2000). Druhá časť jazykovedcov považuje stupňovanie za slo-
votvornú kategóriu (porov. napr. Grzegorczykowa – Laskowski – Wró-
bel, 1999, s. 85; Bartnicka – Satkiewicz, 2000, s. 260). V ich publiká-
ciách je potom stupňovanie zaradené k časti slovotvorba chápanej zvy-
čajne ako súčasť morfológie.  

 
 

2 Stupňované, stupňovateľné a nestupňovateľné adjektíva 
 

Rozdiel medzi pojmami stupňované a stupňovateľné spočíva 
v tom, že stupňované adjektíva majú stálu kategóriu stupňovania, kým 
stupňovateľné adjektíva ju nadobúdajú pri posunutí významu (Morfoló-
gia slovenského jazyka, 1966, s. 197).  

 
2.1 Stupňované adjektíva 

 
J. Sokolová v monografii Sémantika kvalifikačných adjektív (2003) 

vyčleňuje šesť podtypov kvalifikačných (čisto akostných) adjektív, 
z ktorých sa stupňujú štyri skupiny: a) kvalitatívno-apreciatívne adjek-
tíva (+kvalitatívnosť, +apreciatívnosť): inteligentný – inteligentny; b) 
kvalitatívno-intenzitné adjektíva (+kvalitatívnosť, +intenzitnosť): vyso-
ký – wysoki; c) apreciatívno-kvalitatívne adjektíva (+apreciatívnosť, 
+kvalitatívnosť): cenný – cenny; d) apreciatívno-intenzitné adjektíva 

                                                           

2 Druh morfologickej kategórie. 
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(+apreciatívnosť, +intenzitnosť): bohatý – bogaty. Vychádzame z toho, 
že pre stupňovanosť je relevantná prítomnosť sémantických príznakov 
intenzitnosť a apreciatívnosť. V centre kvalitatívnych adjektív stoja slo-
votvorne nemotivované adjektíva, v centre apreciatívnych adjektív slovo-
tvorne motivované adjektíva. 

 
2.2 Stupňovateľné adjektíva 

 
Pri posunutí významu môžu nadobudnúť kategóriu stupňovania nie-

ktoré pôvodne nestupňovateľné adjektíva. Ide o skupinu pôvodne vzťa-
hových adjektív, ktoré sa odpútavajú od svojho oporného pomenovania 
a nadobudnutím apreciatívnych alebo apreciatívno--intenzitných konotá-
cií prechádzajú do skupiny apreciatívnych adjektív (Sokolová, 2003, 
s. 27). V odbornej literatúre sa pomenúvajú aj ako vzťahovo-akostné 
adjektíva (porov. Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988, s. 86): S železná 
(pevná) vôľa – železnejšia vôľa, P żelazny (silny) charakter – bardziej 
żelazny charakter. 

 
2.3 Nestupňovateľné adjektíva 

 
Spomedzi adjektív sa nestupňujú: a) privlastňovacie adjektíva in-

dividuálne: (otcov, matkin – ojców, matczyn3) a druhové (teľací – cielę-
cy); b) vzťahové (klasifikačné) adjektíva (srdcový – sercowy); c) kvali-
tatívne adjektíva označujúce vlastnosť absolútne, objektívne, bez rela-
tívneho alebo subjektívneho hodnotenia hovoriacim (Oravec – Bajzíková 
– Furdík, 1988, s. 88), nestupňujú sa v základnom význame (okrúhly – 
okrągły); d) apreciatívne adjektíva, ktoré sa vyznačujú vysokým stup-
ňom apreciatívnosti, v dôsledku čoho eliminujú spájanie s príslovkou 
veľmi a limitujú stupňovanie (porov. Sokolová, 2003, s. 81; výnimočný – 
wyjątkowy). 

                                                           

3 V poľštine sa individuálne privlastňovanie pomocou slovotvorných prípon -ów, -yn prakticky 
nevyužíva, aj keď vzory ojców, matczyn sa v gramatikách vyčleňujú. Namiesto toho využíva poľština 
posesívny genitív: dom ojca/matki. 
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Stupňovateľnosť prídavných mien závisí od sémantických a slovo-
tvorných činiteľov a medzi slovenčinou a poľštinou nemožno v tomto 
smere pozorovať väčšie rozdiely. Rozdiely spočívajú v rozsahu syntetic-
kého a analytického stupňovania, v tvorení syntetického komparatívu, 
v typológii a v rozsahu morfonologických alternácií. 

 
 

3 Syntetické verzus analytické stupňovanie 
 
Pri opise formálnych prostriedkov tvorenia syntetického komparatí-

vu a superlatívu budeme hovoriť o modifikačných morfémach, ktoré sú 
nositeľmi lexikálno-gramatického významu, čo je v súlade s chápaním 
kategórie stupňovania ako lexikálno-gramatickej, resp. flektívnej kategórie. 

Syntetické stupňovanie je tvorenie stupňovacích foriem: a) v prípade 
komparatívu modifikačnou morfémou -š-/-sz- alebo rozširujúcou submor-
fémou s modifikačnou morfémou -ej-š-/-ej-sz-; b) v prípade superlatívu 
modifikačnou morfémou naj-. Pri superlatíve sa uplatňuje tzv. prefixálno-
sufixálna rozštiepená modifikačná morféma. 

Analytické (opisné) stupňovanie je tvorenie stupňovacích foriem 
spojením základnej podoby prídavného mena s druhým a tretím stupňom 
prísloviek: v slovenčine veľa, mnoho a málo, v poľštine bardzo a mało, 
zriedkavejšie dużo, wiele, mocno, silnie.  

 
3.1 Syntetické a analytické stupňovanie v slovenčine 

 
Medzi slovenčinou a poľštinou je rozdiel v rozsahu používania syn-

tetického a analytického stupňovania. V slovenčine je základným typom 
syntetické stupňovanie. Analytické stupňovanie, ktoré možno použiť 
popri syntetickom, sa považuje v slovenčine za príznakové, nepríznakové 
je len pri zostupnom type stupňovania, kde funguje ako jediný spôsob 
vyjadrenia zníženia intenzity vlastnosti (porov. Oravec – Bajzíková – 
Furdík, 1988, s. 88). Z uvedených faktov vyplýva aj nízka frekvencia 
analytického stupňovania v slovenčine, čo dokladáme naším výskumom 
v Slovenskom národnom korpuse vo verzii prim-5.0-public-all. Celkovo 
v rámci adjektív mali syntetické tvary komparatívu a superlatívu zastúpe-
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nie 5,2 %, kým vzostupné analytické tvary len 0,01 % a zostupné analy-
tické tvary len 0,03 %. 

 
3.2 Syntetické a analytické stupňovanie v poľštine 

 
V poľštine je situácia o niečo komplikovanejšia. Možno vyčleniť ad-

jektíva, ktoré majú buď výlučne analytické alebo výlučne syntetické 
stupňovanie a adjektíva, pri ktorých analytické tvary vystupujú popri 
syntetických tvaroch variantne. Pri výbere typu stupňovania zohrávajú 
úlohu sémantické a fonetické činitele, slovotvorná motivovanosť a slov-
nodruhový pôvod lexémy a jazykový úzus. Na základe rozsiahlejšieho 
výskumu možno konštatovať, že bezpečne sa dá vyčleniť len niekoľko 
skupín adjektív s výlučne syntetickým alebo výlučne analytickým stup-
ňovaním. 

Analytické tvary komparatívu a superlatívu majú: a) vzťahovo- 
-akostné adjektíva: bardziej – mniej żelazny charakter; b) adjektivizované 
príčastia: bardziej – mniej interesujący, powołany, skryty, zmęczony, wy-
sunięty; c) menšia časť adjektív so zakončením tvarotvorného základu na 
-k-: bardziej – mniej płaski; d) adjektíva so zakončením tvarotvorného 
základu na polozáverové konsonanty: bardziej – mniej obcy, cudzy. 

Syntetické tvary komparatívu a superlatívu majú adjektíva 
s koreňovou morfémou rozšírenou v pozitíve o derivačné morfémy -ek-,  
-ok-, a väčšia časť adjektív s morfémou -k-, ktoré v komparatíve vypadá-
vajú: wąski – węższy, wysoki – wyższy, daleki – dalszy. Niekoľko adjektív 
z tejto skupiny má variantné tvary syntetického a analytického stupňova-
nia: gładki – gładszy/bardziej gładki, miękki – zried. miększy/bardziej 
miękki. 

Podriadiť nejakým presným pravidlám ostatné adjektíva je veľmi 
ťažké. V odbornej literatúre sa uvádzajú buď veľmi všeobecné alebo 
veľmi zjednodušujúce pravidlá, ktoré sa navyše v jednotlivých prame-
ňoch rozchádzajú. V snahe nájsť systém a rozčleniť adjektíva na stupňo-
vané analyticky a stupňované synteticky, sme si ako kritérium zvolili 
slovotvornú motivovanosť adjektív, ktorá do značnej miery súvisí s ich 
stupňovateľnosťou. V počiatočnom štádiu sme v korpuse urobili frek-
venčný výskum adjektív, pri ktorom sme vyselektovali adjektíva s kate-
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góriou stupňovania. Tie sme v druhom kroku rozdelili na slovotvorne 
motivované a slovotvorne nemotivované. V rámci oboch skupín sme 
potom skúmali pomer syntetického, analytického a variantného stupňo-
vania na základe kodifikačného slovníka pod názvom Nowy słownik po-
prawnej polszczyzny (1999). 

Na základe výskumu možno konštatovať, že pri neodvodených ad-
jektívach dominovalo syntetické stupňovanie (73 %), menej týchto adjek-
tív vystupovalo vo variantných syntetických a analytických tvaroch (27 %) 
a ani v jednom prípade sme sa nestretli výlučne s analytickým stupňova-
ním. Príklady jednotlivých typov stupňovania slovotvorne nemotivova-
ných adjektív: syntetické stupňovanie (młody – młodszy – najmłodszy), 
syntetické/analytické stupňovanie (suchy – suchszy – najsuchszy/bardziej 
suchy – najbardziej suchy). 

Pri slovotvorne motivovaných adjektívach bol pomer jednotlivých 
typov stupňovania nasledovný: syntetické stupňovanie (56%), analytické 
stupňovanie (8%), syntetické/analytické stupňovanie (36%). Príklady 
jednotlivých typov stupňovania slovotvorne motivovaných adjektív: syn-
tetické stupňovanie (silny – silniejszy – najsilniejszy), analytické stupňo-
vanie (skomplikovany – bardziej skomplikovany – najbardziej skompliko-
vany), syntetické/analytické stupňovanie (efektywny – efektywniejszy – 
najefektywniejszy/bardziej efektywny – najbardziej efektywny). 

Z uvedeného vyplýva, že tak pri slovotvorne nemotivovaných, ako aj 
pri slovotvorne motivovaných adjektívach s kategóriou stupňovania do-
minuje syntetické stupňovanie. Variantné stupňovanie má o niečo vyššie 
zastúpenie pri odvodených adjektívach, v súlade s jazykovou normou sa 
však má preferovať syntetické stupňovanie (porov. Nowy slownik po-
prawnej polszczyzny, 1999). Podľa niektorých jazykovedcov existuje 
v súčasnom poľskom jazyku istá tendencia preferovať analytické stupňo-
vanie pred syntetickým, a to tak v ústnej, ako aj v písomnej komunikácii 
(porov. napr. Jadacka, 2009, s. 80; Bartnicka – Satkiewicz, 2000, s. 262). 
Spomínaný trend preferovať analytické tvary pred syntetickými sa nám 
celkom v našom výskume nepotvrdil. Výskum sme uskutočnili vo fejtó-
noch (www.granice.pl) a v textoch Národného korpusu poľského jazyka. 
Vo fejtónoch bol pomer syntetických tvarov oproti tvarom analytickým 
68 % : 32 %. Korpusový výskum adjektív s variantným stupňovaním 
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ukázal, že analytické tvary mierne prevyšovali syntetické. Ich pomer bol 
52 % (analytické tvary) : 48 % (syntetické tvary). Na základe uvedeného 
možno taktiež konštatovať, že väčší rozsah analytického stupňovania 
v porovnaní so slovenčinou pramení jednak z  výlučného použitia analy-
tických tvarov, jednak z ich variantného použitia, ktoré je do značnej 
miery ovplyvnené jazykovým úzom. 

 
 

4 Tvorenie syntetického komparatívu 
 
Ďalší rozdiel medzi slovenčinou a poľštinou spočíva v tvorení synte-

tického komparatívu. O tom, či sa modifikačná morféma -š-/-sz- pripája 
ku koreňovej morféme alebo tvarotvornému základu samostatne alebo 
s rozširujúcou submorfémou -ej-, rozhodujú fonetické činitele a slovo-
tvorná motivovanosť adjektíva, pričom medzi slovenčinou a poľštinou 
možno pozorovať čiastočné rozdiely v distribúcii uvedených morfém. 

Modifikačná morféma -š-/-sz- sa pripája priamo ku koreňovej mor-
féme neodvodených adjektív v slovenčine aj poľštine a k tvarotvornému 
základu odvodených adjektív v poľštine pri zohľadnení niekoľkých fone-
tických činiteľov. 
1) Zakončenie koreňovej morfémy na jednu spoluhlásku, napr. slabší, 

chudší – słabszy, chudszy. V slovenčine aj v prípade, ak koncovej 
spoluhláske koreňovej morfémy predchádza slabikotvorná sonó-
ra: tvrdší, plnší.4  

2) Morféma -š- sa pripája ku koreňovej morféme skrátenej o derivačné 
morfémy -k-, -ok-, -ek-: S sladký – sladší, úzky – užší, vysoký – vyš-
ší, ďaleký – ďalší; P słodki – słodszy, wąski – węższy, wysoki – wyż-
szy, daleki – dalszy.5  

3) V slovenčine niekoľko adjektív so zakončením koreňovej morfémy 
na p, t, m: tupší, bohatší, strmší, v poľštine všetky takto zakončené 
adjektíva: głupszy, bogatszy, stromszy (častejšie bardziej stromy). 

                                                           

4 V poľštine nie sú sonóry slabikotvorné, sprevádzajú ich vždy vokály a stupňujú sa podľa toho, aké 
hláskové zoskupenia aktuálne utvárajú, napr. twardy, pełny. 
5 Pripojeniu modifikačnej morfémy nebráni ani alternovaná sykavka. 
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4) V poľštine sa pripája modifikačná morféma -sz- aj ku koreňu zakon-
čenému na ż, ktorý nie je skrátený o derivačné morfémy: świeży – 
świeższy, v slovenčine svieži – sviežejší. 

5) Morféma -sz- sa môže v poľštine pripájať aj k spoluhláskovej skupi-
ne, ak sa s ňou ľahko vyslovuje. Ide hlavne o skupiny -rd-, -st-: 
twardszy, prostszy (tvrdší – porov. bod 1, prostejší). 
Vymenované fonetické podmienky platia v oboch jazykoch pre ne-

odvodené adjektíva, v poľštine sa však pri ich zachovaní takto tvorí kom-
paratív aj od odvodených adjektív:  cierpliwszy, pracowitszyy. 

Modifikačná morféma -š-/-sz- sa pripája k rozširujúcej morféme -ej- 
a spolu s ňou ku koreňu alebo tvarotvornému základu neodvodených 
a odvodených adjektív v oboch jazykoch a pri zohľadnení niekoľkých 
fonetických činiteľov. 
1) Pri neodvodených adjektívach zakončenie koreňovej morfémy sku-

pinou spoluhlások: S ostrejší – P ostrzejszy. Výnimku predstavujú 
v poľštine spoluhláskové skupiny, s ktorými sa -sz- ľahko vyslovuje: 
twardszy, tłustszy. 

2) Pri neodvodených adjektívach zakončenie koreňovej morfémy na 
sykavky a polozáverové spoluhlásky (s, z, c, dz, ž, č), ktoré by 
v spojení s modifikačnou morfémou -š- boli ťažko vysloviteľné: be-
lasejší, drzejší, súcejší, rýdzejší, cudzejší, sviežejší, rúčejší. 
V poľštine sa takto zakončené adjektíva stupňujú väčšinou analytic-
ky, zriedka synteticky (porov. napr. świeższy). 

3) V slovenčine väčšina neodvodených adjektív so zakončením kore-
ňovej morfémy na p, t, m: hlúpejší, krutejší, striedmejší, v poľštine 
všetky takto zakončené adjektíva: głupszy, bogatszy, stromszy (čas-
tejšie bardziej stromy). 

4) Pri adjektívach, v ktorých sa -k- stalo neoddeliteľnou časťou zákla-
du, a tak druhý stupeň sa pri nich tvorí od celého kmeňa, ktorý je po-
tom zakončený na skupinu spoluhlások: horkejší, trpkejší. 
V poľštine sa v tomto prípade adjektíva stupňujú analyticky: bar-
dziej gorzki, cierpki. 

5) V slovenčine tvoria týmto spôsobom syntetický komparatív aj všet-
ky odvodené adjektíva. V poľštine sa od odvodených adjektív tvorí 
syntetický komparatív morfémou -sz- alebo morfémami -ej-sz- pod-
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ľa toho, aké hláskové zoskupenia sa aktuálne utvárajú, porov. moc-
niejszy, prawdziwszy. 
Na základe výskumu možno konštatovať čiastočné rozdiely vo vyu-

žívaní morfém -š-/ -ej-š- (-sz-/-ej-sz-), ako aj v ich frekvencii. Vyššia 
frekvencia modifikačnej morfémy -sz- v poľštine pramení z dvoch sku-
točností: 1. tvorenie komparatívu modifikačnou morfémou -sz- od neod-
vodených aj od odvodených adjektív (zohľadňovanie výlučne fonetické-
ho hľadiska), 2. vyššia miera akceptovateľnosti spoluhláskových skupín. 
Frekvenciu morfém -sz-/-ej-sz- sme skúmali v poľských fejtónoch 
(www.granice.pl), kde ich pomer bol 62% : 38%, v slovenskom jazyku sa 
považuje za produktívnejšie tvorenie komparatívu morfémami -ej-š- (po-
rov. Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988, s. 89).6 

 
 

5 Morfonologické alternácie pri gradácii 
 
Medzi slovenčinou a poľštinou sú zásadné rozdiely jednak 

v rozsahu, jednak v typológii morfonologických alternácií, ktoré vznikajú 
pod vplyvom modifikačných morfém. 

 
5.1 Konsonantické alternácie 

 
Pre konsonantické alternácie v poľštine je príznačné, že prebiehajú 

v smere palatalizácie.7 Väčšina konsonantických alternácií sa realizuje 
buď pred morfémou -sz- alebo pred morfémami -ej-sz-, len niektoré pred 
oboma (porov. ďalej). Prehľad konsonantických alternácií v poľštine 
(palatalizácie): A) alternácie tvrdých spoluhlások na mäkké (palatál-
ne) spoluhlásky: [n/ń]: cienki – cieńszy; B) alternácie tvrdých spolu-
hlások na funkčne mäkké spoluhlásky: [r/ž]: ostry – ostrzejszy, [ǔ/l]: 
miły – milszy, [m/m´]: uprzejmy – uprzejmiejszy, [v/v´]: łatwy – łatwiej-
szy, [s/ž]: wąski –węższy, bliski – bliższy; C) alternácie funkčne mäk-
                                                           

6 V oboch jazykoch možno pozorovať aj variantnosť morfém -š-/-ej-š- (-sz-/-ej-sz-), ktorá však nemá 
veľký rozsah, porov. napr. S plytší/plytkejší, P czystszy/czyściejszy.  
7 Pri gradácii možno pozorovať len jeden typ depalatalizácie: [c/t]: gorący – gorętszy. 
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kých spoluhlások na funkčne mäkké spoluhlásky: [g/ž]: długi – dłuż-
szy; D) alternácie spoluhláskových skupín (tvrdé konsonanty na pala-
tálne alebo funkčne mäkké konsonanty): [st/ść]: gęsty – gęściejszy, 
[zn/źń]: żyzny – żyźniejszy, [sn/śń]: jasny – jaśniejszy, [sǔ/śl]:  (do)rosły – 

(do)roślejszy, [zǔ/źl]:  zwięzły – zwięźlejszy. 
V slovenčine sa pri gradácii uplatňujú alternácie korelovaných kon-

sonantov. Prealveolárne konsonanty alternujú s palatálnymi konsonantmi 
(ň, ľ, ť) výlučne pred morfémami -ej-š- a s postalveolárnymi (š, ž)  zas 
pred morfémou -š-. K alternáciám s/š a z/ž dochádza navyše len pri ad-
jektívach so zakončením tvarotvorného základu na -k-, -ek-, -ok-, ktoré 
pri komparatíve vypadávajú. Prehľad konsonantických alternácií 
v slovenčine: [n/ň]: tesný – tesnejší, [l/ľ]: stály – stálejší, [t/ť]: čistý – 
čistejší, [s/š]: vysoký – vyšší, [z/ž]: úzky – užší. 

 
5.2 Vokalické alternácie 

 
Samohláskové alternácie sú v poľštine viazané len na morfému -sz- 

a sú kvalitatívnej povahy. Pri adjektíve lekk-i – lżej-szy možno uvažovať 
aj o zánikovej alternácii vokálu s nulou (e/∅). Alternácie a/e, o/e sú po-
merne časté, alternácia ą/ę nemá pri stupňovaní veľký rozsah a uplatňuje 
sa len pri niekoľkých adjektívnych koreňoch. Prehľad vokalických alter-
nácií v poľštine: [a/e]: biały – bielszy, [o/e]: zielony – zieleńszy, [ą/ę]: 
gorący – gorętszy. 

V slovenčine dochádza pri stupňovaní výlučne ku kvantitatívnym al-
ternáciám. K alternáciám dlhý vokál/krátky vokál dochádza pri adjektí-
vach s tvarotvorným základom zakončeným na -k-, -ek-, -ok-, ktoré spre-
vádzajú konsonantické alternácie s/š, z/ž. Alternácia diftong/krátky vokál 
je pri gradácii zriedkavá a vyskytuje sa najmä pri pomenovaniach farieb. 
Vokalické alternácie sú v slovenčine viazané na morfému -š-, len 
v jednom prípade na -ej-š-, porov. čierny – černejší. Prehľad vokalických 
alternácií v slovenčine: [á/a]: krátky – kratší, [í/i]: nízky – nižší, [ú/u]: 
úzky – užší, [i ªe/e]: biely – belší. 
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Záver 
 
V príspevku sme sa pokúsili poukázať na základné rozdiely v stup-

ňovaní slovenských a poľských adjektív, ktoré spočívajú v odlišnom chá-
paní kategórie stupňovania, v rozsahu používania syntetického a analy-
tického stupňovania, v tvorení syntetického komparatívu, v typológii 
a v rozsahu morfonologických alternácií. Pri čiastkových analýzach sme 
sa zameriavali na lexémy z určitého hľadiska v oboch jazykoch príbuzné 
(napr. z hľadiska formy, slovotvornej motivovanosti), pretože sa domnie-
vame, že práve tieto skupiny lexikálnych jednotiek podliehajú jazykovej 
interferencii v najvyššej miere. Podľa J. Muryca sa „fenomén interferen-
cie môže vyskytovať tak počas akvizície jazyka, ako aj v štádiu jeho (ko-
nečného) zvládnutia“ (2010, s. 57). Prostredníctvom poukazovania na 
rozdiely v javoch spájajúcich dva jazyky sme chceli poukázať na opod-
statnenosť kontrastívneho výskumu jazykov pre jazykové kompetencie, 
ktoré predstavujú základnú zložku prekladateľských kompetencií a ktoré 
sú zárukou erudovaného prekladateľa. 
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Summary 
Linguistic Aspects of Translation with a Focus on the Category of Gradation of 

Adjectives 
 
The paper points at the basic distinctions between the gradation of Slovak 

and Polish adjectives which are to be found in a different understanding of the 
category of gradation, in a range of the use of synthetic and analytical gradation, 
in the formation of synthetic comparative, in the typology and range of 
morphological alternations. In our partial analyses we concentrated on lexemes 
which are, from a certain perspective, identical in the two languages, since it is 
these groups of lexical units which are susceptible to language interference to the 
highest degree. By means of our pointing at the differences in the phenomena 
connecting the two languages we wanted to justify the importance of contrastive 
research of the two languages which are related to the acquisition of language 
competences and which represent a fundamental element of translator´s 
competence. 
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Lingvodidaktické koncepcie učebníc cudzích jazykov 
ekonomického zamerania 

 
Emilia Charfaoui 

 
 
V ČLÁNKU SA VENUJEME SÚČASNÝM LINGVODIDAKTICKÝM A LINGVO -

metodickým koncepciám a požiadavkám pri tvorbe učebníc cudzích ja-
zykov ekonomického zamerania. Stredobodom našej pozornosti je práca 
s lexikou, gramatikou, tematicko-textovým materiálom s cieľom rozvoja 
odborných komunikatívnych návykov a zručností. Zameriavame sa na 
dôležitosť výberu tematických okruhov, ich obťažnosť a časové rozpätie 
na osvojovanie si učiva s prihliadnutím na získanie a rozvoj prekladateľ-
ských kompetencií. 

V súčasnom období globalizácie svetového hospodárstva dochádza 
k rapídnym zmenám ekonomického mechanizmu nášho národného 
a svetového hospodárstva. Prechod k internacionalizácii spoločensko-
ekonomického diania si vyžaduje medzinárodnú, multimediálnu komuni-
káciu vo všetkých jazykoch. V tejto súvislosti sa zintenzívnila aj taká 
činnosť, ako je preklad z a do rôznych jazykov v oblasti obchodnej ko-
rešpondencie, prípravy oficiálnej dokumentácie, prípravy informatívnych 
materiálov, vyplňovania ankiet a formulárov, zostavovania programu 
pobytu zahraničnej delegácie a pod. Dochádza k razantnému posilneniu 
odborného prekladu, najmä textov zameraných na politicko-hospodárske 
a ekonomicko-právne témy. 

Súčasné trendy a požiadavky na modernú učebnicu cudzieho jazyka 
pre študentov ekonomického zamerania s prihliadnutím na získanie 
a rozvoj prekladateľských kompetencií sú veľmi náročné a vyžadujú si 
nemálo úsilia. Výučba cudzích jazykov, tvorba osnov, učebných materiá-
lov a presná špecifikácia jednotlivých úrovní a hodnotenie dosiahnutej 
jazykovej kompetencie sa riadi Spoločným európskym rámcom pre jazy-
ky, ktorý bol vypracovaný v Rade Európy. 

V rámci štúdia na vysokých školách ekonomického zamerania boli 
v poslednej dobe akreditované nové študijné programy, ktoré nastolili 
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potrebu pripraviť nové študijné materiály. Ich súčasťou sú aj predmety 
zamerané na rozvoj prekladateľských kompetencií. 

Študenti nefilologického zamerania pri dotácii dvoch hodín týždenne 
nemajú priestor na získanie základného terminologického aparátu teórie 
prekladu či jednotlivých prekladateľských metód a stratégií. Venujú sa 
odbornému textu, spôsobom jeho prekladania s dôrazom na jeho špecifi-
ká, a to hlavne do rodného jazyka, nakoľko tu ide viac o porozumenie 
a reprodukciu textu ako o jeho samotný preklad. Prekladu z rodného ja-
zyka do cudzieho jazyka sa vyčleňuje menší priestor. Dôraz sa kladie na 
vypracovanie základného terminologického postupu a jeho sprostredko-
vanie. Podľa J. Opalkovej je „pre prekladateľa [...] dôležité mať na pamä-
ti, že jeho úlohou je sprostredkovať informáciu z textu východiskového 
jazyka do cieľového jazyka exaktne, bez vlastných aproximácií k reáliám 
cieľového spoločenstva“ (2007, s. 168). Platí to najmä pri administratív-
no-právnych textoch a hlavne dokumentoch jednotlivých štátov, kde exis-
tuje vžitý stereotypný systém komunikácie s ustálenou terminológiou 
(Opalková, 2007, s. 162). Taktiež K. Seresová zastáva názor, „že okrem 
malých zmien, ktoré sú potrebné na to, aby recipient cieľovému textu 
správne porozumel, by prekladateľ do textu, najmä odborného, nemal 
svojvoľne zasahovať a mal by voliť také vyjadrovacie prostriedky, ktoré 
zodpovedajú cieľu a určeniu textu“ (2010, s. 59). 

Vytvoriť vhodný učebný materiál, ktorý by spĺňal stanovené ciele 
predmetu nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Podľa naj-
novších výskumov a praktických poznatkov v tejto oblasti by učebnice 
tohto typu  mali obsahovať aktuálne a informatívne texty, zamerané na 
profesijnú komunikáciu s optimálnym spektrom odbornej lexiky a grama-
tiky, s premysleným systémom tvorivých úloh a zadaní. Každý tematický 
celok by mal obsahovať základné časti: gramatickú, lexikálnu, slovotvor-
nú a tematicko-textovú. 

Učebnica zameraná na výučbu odborného jazyka má svoje špecific-
ké atribúty: komunikatívnosť, systematickosť a aktuálnosť učebného 
materiálu, dostupný a prehľadný výklad učiva, optimálny výber lexiky, 
t. j. termínov, ich výklad, definície, porovnanie s rodným jazykom, rôzne 
tvorivé úlohy a cvičenia. Učebný materiál pre študentov ekonomického 
a manažérskeho zamerania zahŕňa široké spektrum bázových tém, ako sú 
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akciové spoločnosti, akcie, malé, veľké a stredné podniky, organizačná 
štruktúra a fungovanie firmy, právne formy podnikov, pôsobnosť a po-
vinnosti personálu, profesionálny profil podnikateľa, súčasné požiadavky 
na pracovníkov a manažérov podnikov, marketing, ako aj úzko špeciali-
zované odbory, ku ktorým patrí bankovníctvo, burzovníctvo, daňovníctvo 
a pod. 

Pre úspešné zvládnutie práce s textom by sme sa mali zamerať pre-
dovšetkým na rozvoj týchto komunikatívnych jazykových a translatolo-
gických kompetencií a zručností: 
a) čítanie textu bez prekladu, orientované na pochopenie jeho obsahu 

a funkcie; 
b) rozvoj zručností viesť monológ; 
c) rozvoj zručností viesť dialóg; 
d) rozvoj zručností písomného prejavu; 
e) rozvoj translatologických zručností. 

Písomný preklad môže byť úplný alebo skrátený, napríklad refera-
tívny či selektívny. Modelové situácie nám môžu pomôcť pri nácviku 
translatologických zručností. 

Za jeden z najdôležitejších typov cvičení sa považujú cvičenia na 
osvojovanie si novej odbornej slovnej zásoby prostredníctvom práce 
s odborným hospodárskym slovníkom. Môžeme k nim zaradiť napríklad 
drilové prekladové cvičenia, doplňovacie cvičenia, cvičenia na výber 
správneho variantu, cvičenia na spätný preklad. Východiskový a cieľový 
text má pomáhať budovať odbornú slovnú zásobu študentov. 

V odbornom jazyku v rámci lexiky prevládajú substantíva, ktoré tvo-
ria terminologický základ vyjadrovacích prostriedkov odborného jazyka 
(pozri Charfaoui – Vilčeková, 2008). Preto je nutné venovať pozornosť 
prekladu nominalizačných prvkov, verbo-nominálnych spojení, atributív-
nych substantívnych skupín, vedľajších viet, pasívnych konštrukcií, ná-
hradných foriem pasíva a pod. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce s odborným textom je nadobudnutie 
a rozšírenie odborných znalostí, prehĺbenie znalostí odbornej slovnej 
zásoby ako v cudzom, tak aj v materinskom jazyku, porozumenie výcho-
diskového textu a vytvorenie cieľového textu. Efektívnosť výučby sa 
dosiahne nie kvantitou spracovaných materiálov – textov a cvičení, ale 
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kvalitným metodickým a metodologickým postupom ich osvojovania. Pri 
práci s textom sa študenti učia: 
a) zručnostiam čítať text celý, podľa odsekov a podľa potreby aj po 

vetách „pre iných“, t. j. tak, aby prečítaný text bol jasný a zrozumi-
teľný poslucháčom a tí boli schopní reagovať na posluch replikou, 
otázkou, prekladom a pod.; 

b) zručnostiam zadávať otázky jeden druhému, ale nie otázky k samot-
nému textu, ale také, na základe ktorých diskutujúci zistí, ako sa je-
ho partner orientuje v danej problematike, aké sú jeho názory, posto-
je a pod.; 

c) zručnostiam interpretovať prečítaný text „vlastnými slovami“, t. j. 
nie reprodukovať, ale voľne, svojím spôsobom prerozprávať text 
adekvátne jeho obsahu. 
Tieto zručností sa nacvičovaním postupne osvojujú, upevňujú a zau-

tomatizujú. Po ich získaní môžeme pristúpiť k ďalšej fáze práce s textom 
formou diskusií rôznymi spôsobmi. 

Preklad z jazyka nemeckého do jazyka slovenského môžeme použiť 
ako prostriedok na vysvetlenie alebo kontrolu pochopenia textu a preklad 
zo slovenského jazyka do jazyka nemeckého ako prostriedok kontroly 
úrovne a presnosti jeho osvojenia. Je potrebné zvážiť vhodnosť výberu 
textov ako podkladových materiálov na výučbu prekladu. Otázkam súvi-
siacim s touto problematikou venuje pozornosť K. Seresová „pretože od 
správneho výberu vhodného textu závisí úspech alebo neúspech samot-
ného vyučovania prekladu“ (2010, s. 90). Názory na výber textov sa rôz-
nia, preto je potrebné venovať pozornosť kritériám ich výberu, ku ktorým 
patrí obťažnosť textu, druh textu, dĺžka textu. Odporúčajú sa kratšie tex-
ty, pedagóg môže vystriedať v rámci hodiny viac textov s rôznou temati-
kou a prekladateľskou problematikou. Ak pedagóg vyberie nesprávny 
text, študent nemôže pri práci použiť naučené postupy, metódy, stratégie 
a pod. Pri finálnom výbere textov autori mnohých učebných pomôcok 
zvažujú kritériá výpovednej hodnoty textu a jazykovej náročnosti, berúc 
do úvahy aj ďalšie požiadavky kladené na komunikáty odborného štýlu. 
Preklad by však nemal byť prioritnou výučbovou metódou a nemal by 
slúžiť ani ako postačujúca, finálna forma práce. 
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Koľko učebného materiálu a v akom časovom rozpätí sa má prebrať 
podľa učebných plánov, by mal určiť vyučujúci aj v závislosti od zruč-
ností a šikovnosti študijnej skupiny. Plánovaný učebný materiál sa môže 
kvantitatívne skrátiť a rozdeliť na informáciu bázovú, povinnú na osvoje-
nie a na informáciu rozširujúcu. Berúc do úvahy záujmy študentov, odpo-
rúčame preberať učebný materiál selektívne, ale nie na úkor kvality. Ak-
tívne zvládnutie nemeckého odborného jazyka je možné len v spojení so 
štúdiom základov nemeckej ekonomiky, čo študentom umožní pochopiť 
zložitejšie témy a ich súvislosti. Učebnice na výučbu odborného jazyka 
nie sú spravidla založené na vedomostnej progresii, z čoho vyplýva, že si 
nevyžadujú systematický prístup. Vyučujúci má tak možnosť vyberať 
tematicky zameraný didaktizovaný materiál a podľa potreby ho rôznym 
spôsobom kombinovať. Pri didaktickom spracovaní textov je veľmi dôle-
žité zamerať sa na komplexné tvary a štruktúry, ktoré sa formálne i obsa-
hovo líšia od tvarov a štruktúr v materinskom jazyku. Pri rozvíjaní sé-
mantických kompetencií venujeme pozornosť najmä slovným spojeniam. 
Väčšina pojmov je zapojená do deskriptívnych kontextov, ktoré nám 
pomáhajú objasniť ich význam. Keď nám kontext neumožňuje bezprob-
lémové dešifrovanie významu, vtedy siahame k prekladovým ekvivalen-
tom. Okrem odbornej a bežnej lexiky texty obsahujú aj špeciálne lexikál-
ne jednotky, ako napríklad ustálené výrazy, kolokácie, frázové slovesá, 
ustálené vetné rámce. Práca so slovnou zásobou podporuje rozvoj lexi-
kálnych kompetencií. 

Vyššie uvedenými kritériami pri tvorbe učebníc sa riadili autorky 
najnovších učebných materiálov ekonomického nemeckého odborného 
jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Seresová, K.: Translato-
logie in der Praxis (2009), Seresová, K. – Lišková, D.: Wirtschaftsde-
utsch in der Volkswirtschaftslehre (2009)). Odborné cudzojazyčné vyu-
čovanie prispieva ku komplexnému rozširovaniu a prehlbovaniu vedo-
mostného obzoru študentov. Spomenuté učebné materiály garantujú dob-
rú prípravu pri výučbe odborného jazyka. 
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Summary 
Linguistic and Didactic Concepts of Textbooks for Teaching Languages Focusing 

on the Business Sphere 
 
The paper is aimed at contemporary, linguistically didactic and 

methodological, domestic and foreign concepts and requirements for textbooks 
preparation and writing. Textbooks are used in the process of business languages 
– teaching. The core of attention is concentrated on lexicon, grammar articles 
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highlighting various themes with objectives to develop professional 
communication skills. The focus is on significance of the theme – variety 
selection, their level of difficulties and time – schedule for mastering teaching 
materials. 
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Terminologické aspekty prekladu odborných textov 
z oblasti aplikovanej mechaniky 

 
Ján Želonka 

 
 

Úvod 
 
TENTO ČLÁNOK JE PRÍSPEVKOM KU KONFERENCII ZRKADLÁ TRANSLA-

tológie I, ktorá sa konala v Prešove dňa 11. septembra 2012. Prvý ročník 
prešovskej translatologickej konferencie sa niesol v duchu podtitulu Pre-
klad ako nástroj komunikácie. V tomto príspevku sa venujeme komuni-
kácii odborníkov v oblasti aplikovanej mechaniky, pričom ide o komuni-
káciu medzi dvomi kultúrami a jazykovými systémami. Do tejto komuni-
kácie teda vstupuje prekladateľ ako sprostredkovateľ. V našej preklada-
teľskej praxi sa najčastejšie stretávame s potrebou prekladať odborné 
texty, ktoré majú často formu konferenčných príspevkov, abstraktov, 
technických správ, záznamov z experimentov a podobne. Texty, ktoré 
dostávame na preklad, sú publikované výhradne v zahraničí a úlohou 
prekladateľa je ich preklad zo slovenského do cudzieho, v tomto prípade 
anglického, jazyka. Aj napriek „pravidlu“, podľa ktorého sa má prekladať 
výlučne do materinského jazyka prekladateľa, sa interlingválny preklad 
z materinského jazyka stal bežnou súčasťou prekladateľskej praxe. Časo-
vé a priestorové obmedzenia nám neumožňujú ďalej diskutovať 
o vhodnosti či o akceptovateľnosti takéhoto smeru prekladu. Týmto prí-
spevkom chceme prezentovať terminologické aspekty prekladu odbor-
ných článkov zo slovenského do anglického jazyka. Budeme sa riadiť 
výlučne praktickými otázkami tak, ako sme sa s nimi stretli v našej pre-
kladateľskej praxi. Morfosyntaktické, štylistické a iné lingvistické strán-
ky budú predmetom budúcich príspevkov. 

Cieľom tohto príspevku je v krátkosti prezentovať predovšetkým 
terminologické aspekty prekladu odborných textov z oblasti strojárstva 
a odboru aplikovanej mechaniky. Poukážeme v ňom na najčastejšie prob-
lémy, ktoré vyvstávajú pri ich preklade do anglického jazyka a zároveň 
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navrhneme ich možné riešenia. V prvej časti príspevku je bližšie špecifi-
kovaný kontext danej technickej oblasti. Po nej nasleduje samotná termi-
nologická analýza z translatologického uhla pohľadu. V závere je uvede-
ný krátky glosár najdôležitejších termínov. 

 
 

1 Úvod do odbornej oblasti prekladu – kontext prekladu 
 
Experimentálna metóda PhotoStress® je metóda založená na princípe 

nazývanom dočasný dvojlom. Ten vzniká vo fotoelastickom povrstvení 
naaplikovanom na skúmaný objekt pri jeho zaťažení. Fotoelastické povrs-
tvenie je osvetlené polarizovaným svetlom z odrazového polariskopu 
počas zaťažovania skúmaného objektu, keď na ňom môžeme pozorovať 
dva druhy fotoelastických entít, a to izoklínne a izochromatické čiary. 
Tieto fotoelastické entity umožňujú kvalitatívnu (vizuálnu) i kvantitatív-
nu analýzu smerov a veľkostí hlavných pomerných deformácií a hlav-
ných normálových napätí na povrchu zaťaženého objektu. Kvantitatívna 
analýza smeru a veľkosti hlavných deformácií a napätí sa manuálne vy-
konáva v bode, čo je pri ich určení vo viacerých bodoch analyzovanej 
plochy zdĺhavý proces. Preto bola vytvorená softvérová aplikácia PhotoS-
tress, ktorá na základe snímok izoklín a izochróm umožňuje automatické 
určenie parametrov smeru a veľkosti hlavných deformácií a napätí. Táto 
aplikácia nám následne umožňuje určiť kvantitatívne hodnoty smerov 
a veľkosti hlavných pomerných deformácií a hlavných normálových na-
pätí po celej analyzovanej fotoelasticky povrstvenej ploche skúmaného 
objektu (pozri Trebuňa – Frankovský – Jadlovský, 2012). 

Výhoda tejto metódy oproti iným experimentálnym a numerickým 
metódam spočíva v možnosti vykonať ju priamo na danom konštrukčnom 
prvku rôzneho materiálu, v reálnom čase a pri reálnom zaťažení. Pomo-
cou metódy PhotoStress® dokážeme určiť deformácie a napätia na kon-
štrukčných prvkoch a ich sústavách s naaplikovaným fotoelastickým 
povrstvením, ktoré podliehajú statickému alebo dynamickému zaťažova-
niu. Pozorovaním fotoelastických javov môžeme získať kvantitatívne 
informácie a prostredníctvom ich ďalšieho matematického a grafického 
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spracovania dokážeme určiť zložky napätí, resp. deformácií v bode, čiare 
alebo na ploche (porovnaj Trebuňa – Frankovský – Huňady, 2011a). 

 
 

2 Vybrané terminologické problémy 
 
V tejto časti príspevku sú predstavené základne termíny, ktorých 

preklad do anglického jazyka nemusí byť vždy jednoznačný. Uvádzame 
také riešenia, ktoré sa nám v praxi osvedčili, a zároveň  odkazujeme na 
referenčné zdroje zahraničných autorov. 

Je všeobecne známe, že pri preklade špecializovaných odborných 
textov sa prekladateľ musí pridŕžať terminológie daného odboru. V mno-
hých prípadoch je ťažké rozoznať isté pomenovanie ako termín. Tak je to 
napríklad aj s termínom (fotoelastické) povrstvenie. Na prvý pohľad sa 
nám núka anglický výraz “layer“, ktorý Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary vysvetľuje ako “a level of material, such as a type of rock or 
gas, which is different from the material above or below it, or a thin sheet 
of a substance”. Tento výraz však patrí do všeobecnej slovnej zásoby. 
Prekladový Česko-anglický technický slovník (Elman – Michalíček, 
2002, s. 1215) už poskytuje viacero priechodnejších výrazov, napr. „coa-
ting“,  „surface treatment“ a „inhibition“. Častou nevýhodou preklado-
vých technických slovníkov je chýbajúci kontext použitia daného výrazu. 
Nevyhnutným krokom pri overovaní kontextovej platnosti istého termínu 
je práca s paralelnými textami. V našej praxi sme si vytvorili zbierku 
takýchto textov a ich priamou analýzou sme dospeli k záveru, že 
z frekvenčného hľadiska je spojenie photoelastic coating najvhodnejšie. 
Tento termín používa aj spoločnosť Vishay Precision Group v technic-
kých poznámkach k svojim produktom: 

The proper selection of photoelastic coating materials is as important 
to this method of experimental stress analysis as gage and adhesive selec-
tion are to the strain gage user (Vishay, 2011a, s. 1). 

Ďalším častým termínom, ktorý prekladateľovi môže skomplikovať 
prácu, je dočasný dvojlom. Prekladové slovníky (Elman – Michalíček, 
2002; Hagerová – Zahradníček, 2001) nám ponúkajú dva výrazy, a to 
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„birefringence“ a „double refraction“. V odborných publikáciách sa do-
časný dvojlom definuje takto: 

Photoelastic models are constructed from a special class of transpar-
ent materials which exhibit a property known as birefringence, i.e. they 
have the ability to split an incident plane-polarised ray into two compo-
nent rays; they are double refracting. This property is only exhibited 
when the material is under stress, hence the qualified term “temporary 
birefringence”, [...] (Hearn, 1997, s. 183). 

V niektorých prípadoch sa výrazy „birefringence“ a „double refrac-
tion“ používajú ako synonymá. Pre oblasť experimentov s využitím me-
tódy PhotoStress® sa však z pohľadu frekvencie použitia prikláňame 
k výrazu birefringence. Vychádzame zo skúseností s prekladom textov 
patriacich do tejto oblasti strojárstva a odboru aplikovanej mechaniky, 
osobných konzultácií s odborníkmi a analýzy relevantných zdrojov 
a paralelných textov (napr. Roylance, 2001; Doyle – Phillips, 1989; He-
arn, 1997). 

Na základe pozorovania a porovnávania náhodných prekladov sme 
došli k záveru, že i spojenia hlavné normálové napätie a hlavné po-
merné deformácie sa do angličtiny neprekladajú jednotne. Prekladatelia 
najčastejšie siahajú po spojení „main normal stress“ v prípade hlavného 
normálového napätia a „main relative deformation“ v prípade hlavnej 
pomernej deformácie. V strojárstve sa však v angličtine používajú termí-
ny principal normal stress (nie „voltage“ ako v elektrotechnike) 
a principal strain. Doplnok „relative“ sa v prípade anglického ekviva-
lentu k hlavnej pomenej deformácii nepoužíva, pretože táto vlastnosť je 
obsiahnutá v samotnej definícii hlavnej pomernej deformácie (angl. prin-
cipal strain): „[Principal strain is] [t]he elongation or compression of one 
of the principal axes of strain relative to its original length“ (McGraw-
Hill, 2003, s. 425). 

Počiatočné problémy môžu nastať aj pri hľadaní vhodného ekviva-
lentu k výrazom izochromatické pruhy (často tiež čiary) a izoklínne 
pruhy  (často tiež čiary). V angličtine týmto dvom výrazom zodpovedajú 
ich ekvivalenty isochromatic fringes a isoclinic fringes, teda nie „lines“, 
ako je to v mnohých prekladoch do anglického jazyka. Na pomenovanie 
izoklínnych pruhov sa v angličtine okrem hore uvedených ekvivalentov 
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používa aj zjednodušene isoclinics. Izochromatické pruhy sa zase zjed-
nodušene označujú ako isochromatics (pozri napr. Vishay Precision 
Group, 2011b a Roylance, 2001). 

V prípade izoklínnych pruhov (alebo čiar) najčastejšie dochádza 
k týmto prekladateľským problémom: 
(A) Pri preklade do anglického jazyka spôsobuje nemalé ťažkosti už 

samotná nejednotnosť v používaní slov „čiara“ a „pruh“ a preklada-
teľ bez dôslednej terminologickej prípravy sa tu len veľmi ťažko vy-
hne chybám v preklade. Navyše, ani v cieľovom, t. j. anglickom, ja-
zyku rozdiel medzi čiarou a pruhom nie je jednoznačný. Výraz isoc-
linic lines (skrátene „isoclines“) by sa v skutočnosti mal používať na 
pomenovanie izoklínnych čiar, ktoré chápeme ako grafické prekres-
lenie izoklínnych pruhov pozorovaných na fotoelastickom povrstve-
ní. V kontexte fotoelasticimetrie sa teda v slovenských, ale aj v ang-
lických textoch len zriedka dbá o striktné rozlišovanie medzi izo-
klínnym pruhom a izoklínnou čiarou. 

(B) V jednom z analyzovaných prekladov do anglického jazyka prekla-
dateľ/ka zamenil/a výrazy isoclinic fringes a isoclinics za výrazy 
„isocline lines“ a „isoclines“. Výraz „isocline lines“ je v tomto kon-
texte nevhodný a dá sa predpokladať, že sa ním autor/ka prekladu 
odkazoval/a na význam spojenia „isoclinic lines“. V danom preklade 
sa spojenie „isocline lines“ (pravdepodobne vo význame „isoclinic 
lines“) objavuje v oboch hore opísaných kontextoch, teda aj v prípa-
de popisovania izoklínnych pruhov i izoklínnych čiar. Dá sa predpo-
kladať, že v tomto prípade mala na prekladateľa/prekladateľku vý-
razný vplyv pojmová, či terminologická nejednotnosť v oboch jazy-
kových systémoch a pravdepodobne i nie detailná kontextová prí-
prava. 

(C) Jeden z možných postupov prideľovania ekvivalentu a jeho overo-
vania je porovnanie definícií vo východiskovom a v cieľovom jazy-
ku. Tento postup sa však v prípade nejednotnosti pojmového a ter-
minologického aparátu vykonáva len veľmi ťažko. Trebuňa, Fran-
kovský a Kenderová (2012, s. 76) definujú izochromatické pruhy 
ako „[...] pruhy konštantných rozdielov hlavných pomerných defor-
mácií, resp. hlavných normálových napätí. Poradie izochromatické-
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ho pruhu určujeme pomocou kompenzátora pripojeného k odrazo-
vému polariskopu“ a princíp ich rozoznávania vysvetľujú takto: 
Ak je fotoelastické povrstvenie naaplikované na skúmanej súčiastke 

osvetlené polarizovaným svetlom z odrazového polariskopu, tak pri po-
hľade cez polariskop môžeme na povrstvení pozorovať úplne [sic.] rozde-
lenie deformácií a napätí vo forme farebných izochromatických pruhov 
(Trebuňa – Frankovský – Kenderová, 2012, s. 75). 

 
Obr. 1: Izochromatické pruhy pri postupnom zaťažovaní dosky s otvorom 

v strede (zdroj: Trebuňa – Frankovský – Kenderová, 2012, s. 76). 
 
V iných príspevkoch a článkoch zase niektorí autori píšu o izochro-

matických čiarach. Termín „izochromatické čiary“ teda používajú ako 
synonymum k termínu „izochromatické pruhy“: 

Izochromatické čiary sú spojnice bodov, pozdĺž ktorých je rozdiel 
hlavných normálových napätí σ1 – σ2 konštantný. Na osvetlenom fotoelas-
tickom povrstvení sa javia ako čiary, resp. plochy rovnakej (izo) farby 
(chromos) a vznikajú pri kruhovo polarizovanom svetle (Trebuňa – Fran-
kovský – Huňady, 2011b, s. 11). 

Podobne sa o izochromatických pruhoch píše v odborných textoch 
písaných v angličtine: 
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The strains in the coating produce proportional optical effects which 
appear as isochromatic fringes when viewed with a reflection polariscope 
(Vishay Precision Group, 2011b, s. 5). 

Trebuňa, Frankovský a Kenderová (2012, s. 76) izoklínne pruhy za-
se definujú ako 

„[...] miesta rovnakých smerov hlavných pomerných deformácií 
a hlavných normálových napätí“. Pri pozorovaní izoklín sú osi analyzáto-
ra a polarizátora rovnobežné. V rozsahu 0° – 90° sa súčasnou rotáciou 
analyzátora a polarizátora získa celkový obraz rozloženia izoklín po celej 
analyzovanej ploche. 

  

  
Obr. 2: Izoklínne pruhy na doske s otvorom v strede pozorované pod rôznym 

uhlovým parametrom (zdroj: Trebuňa – Frankovský – Kenderová, 2012, 
s. 76). 

 
Vishay Precision Group (2011b, s. 8) opisuje izoklínne čiary (alebo 

pruhy?) takto: 
Observing the stresses part through a reflection polariscope, black 

lines (or even areas) appear. These lines are called isoclinics. At every 
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point on an isoclinic, the directions of principal strains are parallel to the 
direction of polarization of A and P1. 

Veľmi častou príčinou neadekvátneho prekladu, príp. použitia ne-
správneho ekvivalentu v prípade termínov, pri preklade textov z oblasti 
únavových testov na materiáloch, môže byť i netrpezlivosť, nesústrede-
nosť a najmä nedostatočné uvedomovanie si potreby detailnej rešerše 
a dôslednej práce s paralelnými textami. Takúto skúsenosť máme aj my z 
našej praxe, keď sa z nepozornosti takmer v celom preklade do angličtiny 
používalo slovné spojenie „fatigue curve“ ako zdanlivý ekvivalent 
k slovenskému termínu únavová krivka. V kontexte aplikovanej mecha-
niky sa „únava materiálu“ do angličtiny skutočne prekladá ako „fatigue 
(of material)“, avšak v prípade termínov musíme dôrazne prihliadať na 
ich presné použitie. Únavovej krivke v angličtine odpovedá tzv. S-N cur-
ve (stress-strain curve), často tiež Wöhler curve, zriedkavo deforma-
tion curve. Je to krivka vzťahu medzi napätím a pretvorením materiálu, 
ktorá sa tiež definuje nasledovne: 

A curve showing the relationship between the stress or load on a 
structure, structural member, or a specimen and the strain or deformation 
that results. Also known as stress-strain curve (McGraw-Hill, 2003, s. 
150, 538). 

Tento prípad z praxe zdôrazňuje dôležitosť, ba priam nevyhnutnosť 
aktualizácie osobných terminologických databáz prekladateľa (aj tlmoč-
níka). Pravidelnej kontrole by mali podliehať aj databázy prekladateľ-
ských softvérov. Prekladová pamäť nám síce ponúkne možnosť uplatniť 
už raz použitý termín, no je na prekladateľovi, či v prípade neistoty zváži 
opätovnú rešerš a aktualizáciu. 

 
 

Záver 
 
Tento príspevok je venovaný problematike prekladu textov z oblastí 

strojárstva v smere prekladu materinský jazyk – cudzí jazyk (angličtina). 

                                                           

1 A = analyzátor a P = polarizátor odrazového polariskopu (pozn., J. Ž.). 
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Východiskovým materiálom pre nás boli praktické skúsenosti s prekla-
dom takýchto textov, ako i porovnávania a analýzy náhodných prekladov. 
Zamerali sme sa hlavne na terminologické aspekty prekladu technických 
textov. Problematika morfosyntaxe a štylistiky bude predmetom ďalších 
článkov a konferenčných príspevkov. V úvodnej časti príspevku sme 
v krátkosti predstavili kontext prekladu, teda technickú oblasť, v kontexte 
ktorej vznikajú nami prekladané východiskové texty. Po nej nasledovala 
stručná analýza najčastejších terminologických problémov, ktoré sme 
spozorovali pri analýze náhodných prekladov a ktoré z vlastnej preklada-
teľskej skúsenosti považujeme za najzákladnejšie. Z príspevku vyplýva, 
že jednou z častých príčin nedostatkov v preklade termínov, resp. v pou-
žití ich správneho ekvivalentu v cieľovom jazyku, je nedostatočná rešerš-
ná a overovacia činnosť prekladateľa. Okrem toho majú prekladatelia 
tendenciu používať „zdanlivé ekvivalenty“, teda zvyknú si na istú verziu 
ekvivalentu, ktorú používajú bez spätnej kontroly a konzultácie. Pri pre-
klade terminologicky náročných textov, navyše z materinského do cu-
dzieho jazyka, považujeme za nevyhnutné, aby sa prekladateľ dôkladne 
oboznámil nielen s terminologickým aparátom danej oblasti, ale aj s kon-
textom, ktorý sa vo východiskových textoch odzrkadľuje a do ktorého sa 
cieľový text, teda preklad ako výsledok translačnej činnosti, dostáva. 
Okrem subjektívne podmienených posunov na terminologickú (ne)pres-
nosť prekladu vplýva aj terminologická nejednotnosť tak v kontexte cie-
ľovej kultúry, ako aj v kontexte kultúry východiskovej. V takýchto prípa-
doch by mal prekladateľ svoje postupy a riešenia konzultovať s odbor-
níkmi z obidvoch kultúrnych kontextov. 

V závere príspevku uvádzame krátky glosár najzákladnejších termí-
nov z oblasti fotoelasticimetrie a únavových skúšok. K ekvivalentu 
v anglickom jazyku je pridaný aj kontextový príklad použitia toho- 
-ktorého termínu. 
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4 Glosár 
 

SK fotoelastické povrstvenie  
photoelastic coating Photoelastic coatings are available in two 

basic forms: solid flat sheets and liquids for casting contourable sheets. There are several 
different types of coating materials available in each of the forms; and these can be clas-
sified generally into three categories according to their elastic moduli – that is, high-, 
medium-, and low-modulus materials. 
Oblasť použitia: odrazová fotoelasticimetria 
Zdroj: Vishay Precision Group. How to Select Photoelastic coatings. Tech Note TN-704-

2. Document Number: 11213, 2011a. Dostupné na http://www.vishaypg.com/docs/ 
11213/_11213_t.pdf (posledná kontrola prístupu: 29.09.2012).  

 

SK dočasný dvojlom  
EN birefringence 
 zried. double refraction 

The incident light is resolved in compo-
nents having planes of vibration paralel 
to the directions of the principal stresses 
σ1 and σ2. Since these waves traverse 
the body with different velocities, the 
waves emerge with a new phase rela-
tionship, or relative retardation. Specifi-
cally, the relative retardation is the 
difference between the number of wave 
cycles experienced by the two rays 
travelling inside the body. This phe-
nomenon is called double refraction or 
birefringence, and is the same as exhib-
ited by certain optic crystals – but in 
photoelasticity the double refraction is 
artificial, being controlled by the state 
of stress or strain at each point in the 
body. 

Oblasť použitia: odrazová fotoelasticimetria 
Zdroj: Doyle, James F. – Phillips, James W. Manual on Experimental Stress Analysis. 

Bethal: Society for Experimental Mechanics, 1989. 

 
SK izochromatické pruhy  

často i. čiary 
 

EN isochromatic fringes 
tiež isochromatics 

Because the PhotoStress coating is 
intimately and uniformly bonded to the 
surface of the part, the strains in the part 
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are faithfully transmitted to the coating. 
The strains in the coating produce pro-
portional optical effects which appear as 
isochromatic fringes when viewed with 
a reflection polariscope. 

Oblasť použitia: odrazová fotoelasticimetria 
Zdroj: Vishay Precision Group. Introduction to Stress Analysis by the PhotoStress® 

Method. Tech Note TN-702-2, Document Number: 11212, 2011b. Dostupné na 
http://www.vishaypg.com/docs/11212/11212_tn.pdf (posledná kontrola prístupu: 
29.09.2012). 

 

SK izoklínne pruhy  
často i. čiary 

 

EN isoclinic fringes 
tiež isoclinics 

Observing the stresses part through a 
reflection polariscope, black lines (or 
even areas) appear. These lines are 
called isoclinics. At every point on an 
isoclinic, the directions of principal 
strains are parallel to the directions of 
polarization of A and P. 

Oblasť použitia: odrazová fotoelasticimetria 
Zdroj: Vishay Precision Group. Introduction to Stress Analysis by the PhotoStress® 

Method. Tech Note TN-702-2, Document Number: 11212, 2011b. Dostupné na 
http://www.vishaypg.com/docs/11212/11212_tn.pdf (posledná kontrola prístupu: 
29.09.2012). 

 

SK únavová krivka 
tiež Wöhlerova k. 

 

EN S-N curve 
tiež Wöhler curve 

The reliability of mechanical systems 
depends in part on the fatigue strength 
of the material, whose properties need 
to be determined by experiments. In a 
standard fatigue test a Wöhler curve is 
established, i.e. the relation between the 
life in the number of cycles and the load 
amplitude. 

Oblasť použitia: únava materiálu 
Zdroj: Johannesson, Pär – Svensson, Thomas – Maré, Jacques de. Fatigue life prediction 

based on variable amplitude tests – methodology. International Journal of Fatigue, 
2005, č. 27, s. 954-965. 
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SK únavové porušenie  

EN fatigue failure The process of fatigue failure itself 
consists of several distinct processes 
involving initial cyclic damage (cyclic 
hardening or softening), formation of an 
initial fatal flaw (crack initiation), mi-
croscopic propagation of this flaw 
(crack growth), and final catastrophic 
failure of instability. 

Oblasť použitia: únava materiálu 
Zdroj: Ritchie, R., O. Mechanisms of fatigue-crack propagation in ductile and brittle 

solids. International Journal of Fracture, 1999, č. 100, s. 55 – 83. 
 

SK únavové poškodenie  
EN fatigue damage The Henry’s relation was modified by 

addition of a term DC [EST 62] [INV 
60], where DC is critical fatigue damage 
(damage at which the part breaks com-
pletely), in order to take into account 
the application of a load which exceeds 
the residual resistance of the item to the 
test. 

Oblasť použitia: únava materiálu 
Zdroj: Lalanne, Ch. Fatigue Damage. Mechanical Vibration and Shock Analysis Series – 

Volume 4. Iste, 2009, 448 s, s. 65. ISBN: 9781848211254. 
 

SK únavový lom  

EN fatigue fracture Fatigue fractures have a characteris-
tic appearance which reflects the 
initiation site and the progressive 
development of the crack front, 
culminating in an area of final over-
load fracture. 

Oblasť použitia: únava materiálu 
Zdroj: http://materials.open.ac.uk/mem/mem_mftext.htm (posledná kontrola prístupu: 

29. 09. 2012). 
 

SK hlavné normálové napätie  
EN principal (normal) stress This Tech Note describes a unique 

method of making the required addi-
tional measurement for determining the 
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separate principal stress from the pho-
toelastically derived stress difference. 
The procedure uses a specially designed 
strain gage (stress-separator gage) 
which is applied to the coating surface 
after the normal-incidence reading has 
been made. 

   

Oblasť použitia: fotoelasticimetria 
Zdroj: Vishay Precision Group. Principal Stress Separation in PhotoStress® Measure-

ments. Tech Note TN-708-2, Document Number: 11217, 2011c, s. 1. 
 

SK hlavná pomerná deformácia  

EN principal strain The principal strain directions are al-
ways measured with reference to an 
established line, axis, or plane. There-
fore, the initial step for the determina-
tion of the direction or principal strains 
(or stresses) will be to select a conven-
ient reference. 

Oblasť použitia: fotoelasticimetria 
Zdroj: Vishay Precision Group. Introduction to Stress Analysis by the PhotoStress® 

Method. Tech Note TN-702-2. Document Number: 11212, 2011b. s. 7. 
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Summary 
Terminological Issues in Translation of Technical Texts from the Field of Applied 

Mechanics 
 
The paper thematically covers translation of technical texts from the field of 

applied mechanics and mechatronics into English. The author pays attention to 
the analyses and evaluations of stress and strain tests performed on structure 
parts as to be translated from Slovak into English. The objective is to analyse 
mainly terminological issues a translator faces while translating such texts and 
point out possible translation procedures and solutions that can be applied. The 
paper is thematically divided into three parts. The first part presents technical 
field which covers translated texts. The analysis of the most frequent problematic 
issues in translation of such texts is included in the second part of the paper 
together with proposed solutions and procedures that can be applied in the 
process of translation. As the last part of the paper a brief Slovak-English 
glossary of the basic and simultaneously most problematic terms which occur in 
the above-mentioned technical field is included. 

 
About the Author 
 
Mgr. Jan Zelonka is a doctoral student at the Department of Translation Studies of the 
Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia). His main research interests lie 
in audiovisual translation and in translation of technical texts. He writes papers on audio-
visual translation and as a professional translator deals predominantly with terminological 
issues of technical texts as applied to translation (mechanics, mechanical engineering, 
mechatronics). 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov: Zrkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie 
Všeobecná translatológia, odborný preklad, tlmočenie a didaktika translatológie 
Mirrors of Translation Studies I: Translation as a Means of Communication 
General translation studies, translation of non-literary texts, interpreting, interpreters 
and translators training 

 
Editorky:  Mgr. Ivana Hostová 

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD. 
Mgr. Mária Smetanová 

 
Recenzenti: prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.  

doc. PhDr. Peter Káša, CSc.  
PhDr. Klaudia Bednárová-Gibová, PhD. 

 
Jazykoví redaktori: Mgr. Jonathan Gresty, PhDr. Miroslava Gavurová, PhD., Mgr. Peter 

Trizna, Mgr. Ján Čakánek 
 
Edičná komisia 3. Neslovanské jazyky a literatúry: prof. PhDr. Zuzana Malinovská, 

CSc., – predsedníčka, doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc.,  
Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD., PhDr. Marián Fedorko, PhD., 
doc. PaedDr. Alena Kačmárová, Ph.D. 

 
Autorka fotografie na obálke: Mgr. et BcA. Lenka Jakubčáková, PhD. 
 
Technická redaktorka: Emília Sýkorová 
Vydala Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2013 
1. vydanie – Náklad 100 – Strán 239 
 
Tlač: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 
 

ISBN 978-80-555-0783-5 


