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Slovo na úvod
Predkladaný zborník obsahuje príspevky prednesené na druhej medzinárodnej
vedeckej konferencii Terminologické fórum II., ktorá sa konala 8. decembra 2008 na
Oddelení jazykov, FSEV, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
v spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe.
Teší nás, že sa podarilo zorganizovať už druhú zo sérií úzko špecializovaných
medzinárodných vedeckých konferencií Terminologické fórum s ústrednou témou
Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia, ktoré v súčasnosti nemá obdobu ani
v Čechách ani na Slovensku. V minulosti Technická univerzita v Liberci zvykla organizovať
podobnú konferenciu pod názvom Termina pod vedením docenta Žemličku, ktorá ale neskôr
zanikla. Zlyhal aj pokus profesora Stoffu preniesť konferenciu do Nitry, ktorý pred konaním
našej konferencie napísal „vaša konferencia spĺňa moje predstavy, ktoré mala realizovať
slovenská Termina, a preto Vám držím palce, aby ste vo Vašom úsilí vytrvali dlhšie ako
kolegovia z Liberca“.1
Dnes sme hrdí na to, že sa naše diskusné fórum o terminológii stáva tradíciou
trenčianskej univerzity a je o ňu stále väčší záujem. Množstvo prihlásených opäť
potvrdil záujem o terminológiu, jej nové smerovanie, potrebu jej systematického
spracovania, efektívneho managementu a vyučovania. Pozvanie na konferenciu prijali
zástupcovia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a popredných slovenských univerzít,
ako aj hostia z Poľska, Českej republiky a Luxemburska. Do živej a plodnej dišputy sa už na
zakladajúcom fóre zapájali a poskytli cenné rady skúsení diskutéri, odborníci, prekladatelia
a tlmočníci z praxe.
Na Slovensku je zvýšený záujem o terminologickú gramotnosť a kultúru v súčasnosti
aktuálnou spoločenskou požiadavkou a výzvou spolu s nástupom prevratných spoločenských
zmien vo svete a spoločnej Európe. Tešíme sa, že napriek určitej porevolučnej stagnácii v
oblasti terminológie a vďaka serióznym základom slovenskej terminologickej školy, záujem
o terminológiu sa v súčasnosti opäť teší vedeckému záujmu nielen mladých lingvistov
a prekladateľov, ale aj zvýšenému záujmu študentov, edukátorov a laickej verejnosti
o odborné slovo, uvedomujúc si dôležitosť ne/porozumenia, ale aj ekvivalencie v preklade.
Na druhej strane nás mrzí občasný nezáujem, ľahostajnosť a povrchnosť odborníkov,
zákonodarcov a administratívy o koordinovaný a usmerňovaný vývin terminológie, jej tímovú
harmonizáciu a ustaľovanie, a preto sa tešíme záujmu a účasti odborníkov na našej
konferencii.
Záverom konštatujeme, že konferencia Terminologické fórum 2 poskytla
nenahraditeľný priestor pre diskusiu viacerých záujmových skupín a poskytla podnetné
impulzy pre ďalšiu terminologickú prácu. Konferencia našla odozvu a priazeň nielen v radoch
1

zdroj- elektronická pošta: od STOFFA JÁN< StoffaJan@seznam.cz 2008-11-28 [ e-mail adresátovi Cíbikovej
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teoretikov a didaktikov, ale aj v radoch praktikov – odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov,
pre ktorých je konzistentná terminológia nevyhnutným predpokladom kvalitnej práce.
Výsledkom tohto podujatia by nemal byť iba zborník vedeckých štúdií, ale aj tímová
spolupráca na terminologických projektoch a tvorba webovej stránky venovanej
terminologickej problematike a normám. Veríme, že budúce pokračovanie Terminologických
fór v pravidelných dvojročných intervaloch prispeje k riešeniu problematiky súčasného stavu
terminológie, k výmene skúseností, k moderným metódam terminologickej práce
a terminologického manažmentu, k harmonizácii terminológie s dôsledných dodržiavaním
medzinárodných terminologických noriem, k efektívnej kooperácii odborníkov a lingvistov
v projektoch a v slovníkovej tvorbe. Ako prvá je v zborníku uvedená plenárna prednáška.
Príspevky boli zamerané veľmi rôznorodo, a preto príspevky ostatných autorov štruktúrujeme
abecedne.
Ingrid Cíbiková

Terminologické fórum II.

TERMINOLOGICKÉ TEÓRIE VO
FRANKOFÓNNYCH KRAJINÁCH

Jana Levická

TERMINOLOGICKÉ TEÓRIE VO FRANKOFÓNNYCH KRAJINÁCH
Jana Levická, SR
Otázkou, či je terminológia vedou v pravom slova zmysle, sa už zaoberalo mnoho
teoretikov, ktorí však napriek množstvu napísaných článkov a statí nedospeli k uspokojivým
záverom. Najnovšie sa dokonca objavujú hlasy o tom, že terminológia vlastne ešte nemala čas
stať sa vedou aj v dôsledku neexistencie serióznej vedeckej diskusie a konfrontácie
názorov odborníkov na hlavné terminologické otázky. (Cabré Castellví 2003) Nekonečné sú
aj dišputy o vzťahu terminológie a lexikológie, ich vzájomného vymedzenia, ako aj hľadanie
rozdielu medzi "obyčajnými" slovami a termínmi.
V centre pozornosti tohto článku je, naopak, súčasná mnohotvárna terminologická
prax, v rámci ktorej sa však veľmi ťažko určuje jediný či uniformný prístup vzhľadom na
rôznorodosť jej cieľov a adresátov. Chceme sa sústrediť na vývoj terminologickej práce v
druhej polovici 20. storočia, ktorá na jeho sklonku zažila "drastickú zmenu" najmä vo
frankofónnych krajinách (L'Homme, 2006). Terminologická prax totiž mimo normalizačného
kontextu neustále narážala na nezrovnalosti medzi reálnym skúmaným materiálom a
niektorými princípmi všeobecnej teórie terminológie (VTT ako sa v súčasnosti zvykne
nazývať), formulovanej Wősterovou viedenskou školou v 1. polovici 20. storočia1. Snaha
aplikovať ju na všetky praktické terminologické úlohy a ciele ukázala, že VTT nezloží
skúšku, ktorú pre ňu pripravila práca s veľkými korpusmi a počítačovými nástrojmi. Inými
slovami, VTT nedokáže vysvetliť niektoré javy, popísať terminologické jednotky a ich vzťahy
mimo svojho pôvodného normalizačného kontextu, potrieb a cieľa. Kritiku tradičnej
terminológie navyše posilnili aj poznatky hraničných disciplín: napríklad kognitívna
psychológia a filozofia poukázali na nemožnosť presne ohraničiť všeobecné a odborné
poznatky, rovnako ako nemožno urobiť deliacu čiaru medzi všeobecným a odborným
jazykom.
Práve možnosť využitia sofistikovaných softvérových nástrojov a materiálovej bázy v
podobe elektronických korpusov si vyžiadali či urýchlili vznik nových postupov v rámci
terminologickej práce a otriasli pevnosťou základných kameňov wősterovskej doktríny.
Zároveň to malo za následok rozšírenie palety adresátov, ktorých dovtedy predstavovali
výlučne odborníci, a tiež uznanie, že aplikovaná terminológia nemusí byť len preskriptívna.
Okrem jej využitia v jazykovej politike sa do popredia dostala predovšetkým traduktológia,
terminografia a počítačové spracovanie prirodzeného jazyka.
Zrelativizované wősterovské postuláty
1. Novšie terminologické analýzy ukázali, že pojmy, ktoré majú byť podľa Wőstera v
centre záujmu terminológie, nemožno považovať za presne ohraničené entity, ako dosvedčuje
napríklad skúmanie terminologických sústav práva či ekonómie, nehovoriac o tom, že pojmy,
rovnako ako ich jazykové označenia, podliehajú vývoju. Navyše, niektoré pojmy sú úzko
späté s istým jazykovo-kultúrnym kontextom, a teda ich nemožno považovať za univerzálne,
ako to postuloval Wőster (pozri L'Homme 2003, s. 153), respektíve Wőster ich chápal ako
súbor medzinárodne unifikovaných pojmových príznakov, ktoré možno vyjadriť
ekvivalentnými znakmi rôznych jazykových a nejazykových systémov (Cabré Castellví,
2003).
2. V súčasnom terminologickom myslení sa začína pri definovaní základnej jednotky
terminológie, popri dichotómii pojem/termín, presadzovať lingvistické ba až
1

Ako však pripomína Cabré Castellví, Wőster nikdy nehovoril o „teórii“, ale vždy o „náuke“, teda o praktických
zásadách a nie o čisto teoretickom prístupe.

interdisciplinárne hľadisko. Podľa Cabré by sa totiž teoretici mali primárne zaoberať nie
teóriou terminológie, ale termínu, keďže komplexný pohľad na terminologickú jednotku
zároveň odzrkadľuje viacdimenzionálnosť samotnej terminológie. V jej ponímaní zahŕňa
termín jazykovú, znalostnú a socio-komunikačnú stránku2. Každá z týchto troch dimenzií,
hoci sú neoddeliteľne späté, umožňuje priamy prístup k predmetu terminológie. Kognitívny
rozmer terminológie umožňuje identifikovať jednotlivé príznaky pojmu a tiež vzťahy medzi
jednotlivými pojmami, čím sa nadväzuje na niektoré staršie definície, podľa ktorých termín
získava svoj raison d´être[až] na základe svojej príslušnosti k pojmovej štruktúre danej
oblasti. Druhý, lingvistický rozmer termínu zahŕňa ich jazykové charakteristiky počnúc
tvorbou, slovnodruhovým zaradením až po frazeológiu. Tretia stránka poukazuje na
pragmatické okolnosti (sociologické, psychologické či historické), ktoré určujú prijatie a
používanie konkrétneho termínu. Kladie dôraz na dôležitosť schválenia termínu jeho
používateľmi, v tomto prípade predovšetkým odborníkmi.
3. Analýza autentických odborných textov opodstatnene vniesla do terminológie
problematiku skúmania variantnosti terminologických jednotiek najmä na úrovni lexikálnych
vzťahov synonymie, homonymie a polysémie, ktoré sa pôvodne viedenská škola snažila
eliminovať v snahe vytvoriť dokonalý jazyk a zabezpečiť tak bezporuchovú komunikáciu.
Kým Wőster totiž narábal s termínmi v kontexte svojho slovníka, do ktorého zahrnul už
štandardizované jednotky, v reálnom textovom materiáli sa nemožno vyhnúť variantnosti
v závislosti od rôznych registrov odbornej komunikácie.
Terminologické systémy, a nielen tie dnešné, zahŕňajú mnoho homonymných
odborných pomenovaní vrátane medziodborových, ktoré možno na systémovej úrovni odlíšiť
pomocou definície daného pojmu, kým v praxi ich diferenciáciu zabezpečí samotný odborný
text a jeho tematika. Ako píše Sager (1990, s. 58), moderná teória terminológie pripúšťa
existenciu synonymických a variantných termínov, či už na báze geografického alebo
sociálneho rozvrstvenia spoločnosti: „Jeden pojem môže mať toľko podôb, koľko existuje
rôznych komunikačných situácií, ktoré si vyžadujú odlišné jazykové formy”. Za synonymné
formy sa dnes zároveň považujú aj akronymy a skratky, pri ktorých sa v terminografických
produktoch začínajú uvádzať aj lingvistické informácie.
4. Pokiaľ ide o vzťah termínu a textu, nepotvrdilo sa, že termíny sú od kontextu
nezávislé, ale práve naopak. Ukazuje sa, že terminológ musí pri analýze brať nevyhnutne do
úvahy ich miesto a funkciu v texte alebo korpuse, z ktorého pochádzajú. Otázku kontextuálnej
závislosti je navyše potrebné chápať aj širšie, teda nielen v striktne jazykovom význame slova
kontext. Odborný text má totiž logicky i tematicky konzícnejšiu a systematickejšiu štruktúru
ako text všeobecného charakteru. K významu termínu prispievajú práve text ruka v ruke
s komunikačnou situáciou.
5. Pod vplyvom prelínania vedných odborov a ich rastúcej interdisciplinarity sa
v súčasnosti čoraz častejšie stáva, že sa presné ohraničenie oblasti, a teda aj pojmu, stáva
takmer utópiou. Nemožno sa o ňu preto bezvýhradne oprieť pri určovaní statusu termínu a pri
jeho analýze, ako tomu bolo dosiaľ. Vymedzenie danej oblasti závisí skôr od cieľov
terminologického projektu, hoci niektorí terminológovia sa ju snažia definovať na základe
mimojazykovej referencie.
6. Náročnú výzvu pre terminologické spracovanie predstavuje aj frekventovaný jav
determinologizácie a terminologizácie a s ním súvisiace vertikálne rozvrstvenie odbornej
slovnej zásoby (Phal 1971). ktorý možno ilustrovať rôznorodou odbornou náročnosťou textov
počnúc vysoko špecializovanými až po populárno-náučné. Termíny však majú domovské
právo predovšetkým v odbornej komunikácii – písomnej i ústnej, ktorej účastníkmi sú
odborníci danej disciplíny.
2

Cabré (2003) v tejto súvislosti uvádza metaforu mnohostenu, pretože termín chápe ako viacdimenzionálnu
jednotku, ktorú možno skúmať z rozličných uhlov podľa zvoleného hľadiska alebo úlohy.

7. Do pozornosti terminologickej praxe sa dostala aj dynamika terminológií, teda
vývoj terminologických sústav, zatiaľ čo VTT sa v zmysle svojej normalizačnej úlohy
sústreďovala výhradne na synchronický terminologický výskum.
8. Posledným spochybneným bodom wősterovského programu bolo striktné
využívanie onomaziologického postupu, čím sa znovu sledovala možnosť odlíšiť sa od
lexikológie, v ktorej prevažuje semaziologický postup3. Onomaziologický postup v zmysle
analýzy pojmu s cieľom nájsť adekvátne pomenovanie, t. j. nový termín – je však dnes
v menšine. V tejto súvislosti Sager (1990, s. 56) upozorňuje, že „onomaziologický postup je
najzreteľnejší v dvojjazyčných technických slovníkoch a glosároch“, keď sa k termínu vo
východiskovom jazyku, zodpovedajúcemu slovníkovému heslu, priraďuje ekvivalent
v cieľovom jazyku na základe porovnania ich definícií. V prípade existencie konkurenčných
termínov pre jeden pojem sa však musí siahnuť k semaziologickej metóde, aby sa na základe
sémantickej analýzy mohol určiť jediný správny termín, prípadne ponechať všetky existujúce
termíny ako synonymá, priradiť k nim deskriptory úzu a jeden z nich označiť za dominantný.
Terminologická deskripcia však v súčasnosti vo veľkej miere využíva semaziológiu, keďže
údaje získava z odborných korpusov čiastočnou alebo plne automatickou extrakciou, po ktorej
nasleduje analýza významu extrahovaných termínov. Striktné vydeľovanie semaziologického
postupu ako výhradnej lexikologickej a lexikografickej metódy na jednej strane
a onomaziológie ako súčasti terminologickej a terminografickej praxe na strane druhej je dnes
už viac-menej minulosťou. Oba prístupy sú však komplementárne (na ich komplementaritu
z našich lingvistov upozorňoval už Horecký a po ňom Kocourek 1991, s. 35) a ich výber či
postupnosť závisí len od cieľa danej terminologickej práce a údajov4.
Súčasné terminologické trendy
Odborná literatúra ponúka rôzne typológie nových terminologických tendencií5,
zahŕňajúcich dva až štyri smery v závislosti od autora a krajiny (pozri napríklad L´Homme
2003). V nasledujúcej časti predstavíme tri najvýraznejšie koncepcie, ktorým je vlastný
záujem o termín ako jazykový znak podliehajúci lexikálnym univerzáliám, pričom jeho
podstatu možno sčasti identifikovať na základe textu a tiež vzťahu k ostatným jednotkám
odbornej slovnej zásoby. Tieto koncepcie sa však líšia cieľom svojich aktivít, metodológiou
výskumu, typom odborníkov podieľajúcich sa na terminologických aktivitách, ale aj svojimi
produktmi. Aj z tejto krátkej charakteristiky je badať ich vzájomné prelínanie a
ovplyvňovanie.
Socioterminológia
Vo frankofónnych krajinách, a to na oboch brehoch Atlantického oceánu, sa
sociolingvistické tendencie začali v terminologických výskumoch prejavovať v 80-tych
rokoch minulého storočia, hoci ojedinele sa obdobné pokusy objavili aj v ZSSR. Prvýkrát sa
termín socioterminológia objavil v roku 1982 v recenzii Jean-Clauda Boulangera, o rok
neskôr ho použil Pierre Lerat a niekoľko ďalších autorov. Termín i pojem sa však vytvárali
postupne. Až v roku 1987 sformuloval koncepciu tohto terminologického smeru Yves
Gambier, ktorý zdôrazňoval potrebu skúmania odborného jazyka v interakcii so
spoločnosťou, teda vytvorenie novej disciplíny podľa vzoru sociolingvistiky. Ako uviedol
3

Zároveň tým podporoval snahu VTT o systematické usporiadanie terminologických systémov a postulovanú
prioritou pojmu.
4
Napríklad pri tvorbe terminologických databáz, konkrétne ich terminologických záznamov, sa naďalej preferuje
onomaziologický prístup.
5
Budin (2001, s. 19) ich nazýva „explananda“, pretože podľa neho ponúkajú len metódy deskripcie ale len
veľmi zriedka skutočné vysvetlenia daných javov.

Gaudin (2005, s. 81), nešlo o kritiku terminológie vychádzajúcej z viedenskej školy, ale skôr
o rozšírenie výskumného poľa o interdisciplinárne inšpirácie a aplikáciu nových softvérových
nástrojov.
V skratke možno túto tendenciu zhrnúť do piatich kľúčových slov – termín,
spoločnosť, variantnosť, deskripcia, dynamika. Termín sa v socioterminológii vníma ako
jazykový znak podliehajúci zmenám, vyvolaným jednak externým vplyvom interakcie
s ľudskou spoločnosťou a jednak intrajazykovými vzťahmi najmä na úrovni syntaxe
a sémantiky. Na rozdiel od klasickej terminológie, ktorá pracovala s obmedzeným korpusom,
nevšímala si hovorený jazyk a názor odborníkov povýšila na zákon, socioterminologický
prístup, ako upozorňuje Delavigne (1995, s. 309), si logicky vyžaduje „získavanie a
zhromažďovanie termínov z ich orálneho i písomného diskurzívneho kontextu“.
Z diachronického hľadiska zaujíma socioterminológov vývoj a zmeny pojmových
sústav a stupeň ich odrazu v terminológiách – okolnosti a dôvody zanikania či pretrvania
termínov, zmeny v ich forme, sémantike alebo syntaxi. Osobitnú pozornosť venujú hraničným
disciplínam, kde sa stretávajú rôzne pohľady na tú istú problematiku a z nich vyplývajú
odlišné teoretické prístupy a termíny, čo možno označiť za synchronické analyzovanie
variantnosti.
V neskoršej fáze socioterminológovia obrátili svoju pozornosť aj na syntagmatiku
termínov (kolokácie, frazeologizmy atď.), čím tento prístup začal konvergovať s textovým
a prekladateľsky zameraným skúmaním terminológií (pozri nižšie). Vo frankofónnych
krajinách sa tento záujem o textový rozmer premietol do obohacovania terminologického
záznamu o valenciu termínov získanú z autentických textov. Napríklad Leratov model (1988,
s. 30) terminologického záznamu ponúka okrem pojmových vzťahov subordinácie či
partitívnosti aj položky syntaktického charakteru (napríklad aktantovo-valenčné informácie).
Gaudin vo svojej súhrnnej publikácii Socioterminologie (2003, s. 13) podotýka, že
socioterminologický prístup zmenil terminológiu natoľko, že prefix socio- vyznieva ako
tautológia.
Ďalšie dva prúdy spadajú podľa Cabré (2003) pod komputačnú terminológiu, keďže
využívajú textové korpusy a zaoberajú sa terminologickým inžinierstvom, konkrétne
extrakciou a modelovaním dát a metadát pri spracovaní terminologických informácií. (pozri
napríklad L'Homme 2006, Bourigault 2004, Pearson 1998).
Textová terminológia
Dostatočné množstvo reprezentatívnych dokladov o fungovaní termínu v texte a najmä
rýchle a komplexné vyhľadávanie v nich ponúkla korpusová lingvistika, respektíve odborné
korpusy, ktoré slúžia aj pri tvorbe terminologických databáz. Slodzianová (2000, s. 73)
v tomto smere upozorňuje, že hlavným tromfom korpusovej lingvistiky a jej techník je
donedávna nedosiahnuteľnú spoľahlivosť a dôveryhodnosť, ktorú dala skúmaniu skutočného
odborného úzu. Viaceré výskumy realizované pomocou odborných korpusov napríklad zistili,
že terminologická variabilita sa týka 15 až 25 % jednotiek uznaných za termíny. Slodzianová
však zároveň podotýka, že vytvorený korpus je smerodajný len v rámci konkrétnej
terminologickej úlohy charakterizovanej špecifickým cieľom (napríklad so zameraním na
preklad, tvorbu tezaurov, indexáciu, klasifikáciu atď.).
Typickým predstaviteľom tejto druhej tendencie, ktorou sa inšpirovala aj
sociolingvisticky orientovaná terminologická prax, je podľa Gaudina Juan C. Sager. Kým
socioterminológia skúma termíny v hovorenom a súčasne písanom diskurze s cieľom odhaliť
vzťah používateľov jazyka k termínom, Sager a ďalší uprednostňujú odbornú komunikáciu
v jej písanej podobe. Textocentrický pohľad vychádza z názoru, že text a terminológia sú

neoddeliteľne späté rôznymi druhmi vzťahov, keďže odborné pomenovania sa v prvom rade
objavujú a získavajú z textov. Termín i text vytvárajú a determinujú vzťahy, či už je to vzťah
príčina/následok, látka/produkt atď., ktoré treba rešpektovať nielen pri dekódovaní, ale aj pri
kódovaní – tvorbe odborného textu. Zároveň sa zdôrazňuje nutnosť prihliadať na špecifiká
kombinatoriky terminologických jednotiek v texte.
Textová terminológia podľa L'Hommovej (2003, s. 155) považuje termíny za
„konštrukty“, keďže štatút terminologickej jednotky určuje terminológ analýzou vzhľadom na
jej miesto v korpuse a následne ho potvrdí alebo zamietne odborník vzhľadom na cieľ
terminologickej deskripcie.
Prekladová terminológia
Traduktologický smer zastupuje predovšetkým frankofónna oblasť, v ktorej má
dominantné postavenie Kanada a Belgicko.
V širšom ponímaní tento implicitne viacjazyčný smer odmieta Wüsterovo úzke
zameranie na vedu a techniku, a navyše sa zaoberá všetkými oblasťami ľudskej činnosti,
pričom sa zároveň snaží uspokojiť každého používateľa odbornej lexiky, ale najmä
prekladateľský sektor, ktorý si vznik tohto tretieho prúdu terminologických aktivít priamo
vynútil. Traduktologický smer sa orientuje na problematiku ekvivalentácie termínov s cieľom
tvoriť terminografické produkty, ktorých primárnymi používateľmi sú prekladatelia
a tlmočníci. Základom je teda kontrastívna analýza terminologických sústav minimálne
v dvoch jazykoch. Práve orientácia na prekladateľskú prax podnietila záujem o skúmanie
sémantiky termínov a uznanie existencie ich geografických a sociálnych variantov. Záujem
o sémantickú a zároveň syntaktickú dimenziu termínov predstavuje ďalší styčný bod
s textovou terminológiou, keďže tá stavia na konkrétnych textových kolokáciách, teda na
syntagmatike (Slodzianová 2000, s. 72).
Prekladovo zameraná terminologická práca (pozri napríklad ISO 12 616) vychádza z
terminologických jednotiek východiskového jazyka (VJ), čiže z pohľadu lingvistických metód
ide o semaziológiu, no vždy musí brať do úvahy aj pojmovú stránku (systematické skúmanie):
v prvom rade je potrebné identifikovať pojem, ktorý daná jednotka VJ označuje, a ohraničiť
ho nielen pomocou definície, ale aj príbuzných pojmov. Pokiaľ ten istý pojem, označený
termínom VJ, pozná aj cieľový jazyk, možno pristúpiť k ekvivalentácii a stanoviť jej stupeň.
Záver
Ako hovorí Budin (2001, s. 20), v súčasnosti sa formuje mnohotvárna a názorovo
pestrá teória terminológie jednak na základe priekopníckych prác prvej generácie
terminológov, a jednak vďaka praktickým, ale aj teoretickým príspevkom celej generácie
mladých vedcov, ktorí spustili lavínu terminologických diskusií a noviniek.
Abstract:
The author deals with the terminological practice in today´s French-speaking countries, the
emphasis being put on the redefinition of principles of „classical“ theory of terminology. The
second part of the article focuses on the description and contribution of three current
tendencies in the terminological practice and thought.
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Úvod
V príspevku sa venujem vybraným problémom prekladu odborných textov v súčasných
domácich mediálnych štúdiách, ktorým čelí každý teoretik, pracujúci s termínmi
(predovšetkým, ale nielen) anglo-americkej proveniencie. Svoju pozornosť, vychádzajúc z
riešenia problematiky vo svojich predchádzajúcich prácach (Bočák, 2006b, 2008a, 2008b),
výberovo koncentrujem na termíny/pojmy (mediálny) formát/žáner, model/poňatie
komunikácie a predstavu komunikácie ako „zdieľania“ významu. Ako nevyhnutný kontext
pre chápanie uvedených problémov poslúži, domnievam sa, aspoň stručný náčrt aktuálnej
situácie „nášho“ odboru.
Na Slovensku sa mediálne štúdiá (mimochodom, dosiaľ oficiálne nazývané masmediálne
štúdiá)1 reálne objavili koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia, resp. až začiatkom 21.
storočia. Nemožno pritom povedať, že by sa u nás masmediálna komunikácia neskúmala –
často sa tak však dialo v rámci akademických disciplín s iným centrom odborného záujmu
(napr. jazykoveda, sociológia, psychológia, filmová veda a i.). Osobitné postavenie vo
výskume médií mala teória žurnalistiky (so svojím centrálnym reprezentantom –
bratislavskou žurnalistickou školou), ktorá sa čiastočne odvolávala na podobne inter-, resp. až
transdisciplinárne konštituovanú novinovedu z Československa 20. – 30. rokov (viac Darmo,
1991), zreteľne ovplyvnená i sovietskou teóriou žurnalistiky importovanou do
reprezentatívnych československých novinovedných pracovísk (Praha, Bratislava) v
normalizačnom prúde 70. rokov minulého storočia (pozri Charvát, 1996).
Keďže prví garanti študijných odborov pochádzali z na akademickej pôde pevne ukotvených
monodisciplín, povaha rodiacich sa mediálnych štúdií na jednotlivých pracoviskách silne
závisela od toho, ktorá disciplína mala – cez svojich zástupcov – na nový odbor najväčší
vplyv. Odbor na jednotlivých univerzitách často dokonca reflektoval skôr niektorú konkrétnu
paradigmu ustanovených vedných odborov, presadzovanú na tom-ktorom pracovisku,
prípadne – najmä na mimobratislavských univerzitách – boli mediálne štúdiá zo začiatku skôr
zhlukom vied a ich konkrétnych paradigiem (keďže boli výraznejšie závislé od pozvaných
prednášajúcich z iných univerzít). Mediálne školy sa v jednotlivých slovenských mestách
začali výraznejšie profilovať až so svojimi prvými absolventmi (magisterského, no najmä
doktorandského stupňa štúdia), pričom nachádzanie vlastných „tvárí“ bude (musieť)
nepochybne ďalej pokračovať.
Obdobie prvých rokov 21. storočia by mohlo byť, s alúziou na pamätné číslo
reprezentatívneho časopisu Journal of Communication z roku 1983, charakterizované ako
terminologické „vrenie v odbore“2. Kým v poslednej dekáde 20. storočia sa domáce štúdium
1 Na Slovensku sa donedávna uskutočňovalo štúdium médií v študijnom odbore masmediálna komunikácia
(okrem užšie koncipovanej žurnalistiky). V novej sústave študijných odborov sa zaviedlo pomenovanie
masmediálne štúdiá, zatiaľ čo v Čechách uprednostnili názov mediální a komunikační studia, ktorý je
„kompatibilnejší“ so zahraničím i aktuálnym stavom odboru, zaoberajúcim sa medialitou ako takou, nielen
masovými médiami. Uvedenú nedokonalosť, ktorá, žiaľ, zákonite – a nielen u laikov, ale aj profesionálov –
vedie k významovému zúženiu odboru, má na svedomí pravdepodobne aj fakt, že aj zatiaľ posledné, štvrté
vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka stále význam „prostriedok komunikácie“ explicitne pripisuje
len slovu masmédium. Médium v tomto zmysle sa stále považuje za publicizmus (Kačala – Pisárčiková,
2003). (Bočák, 2006a)
2 Tematické číslo Ferment in the Field (Vrenie v odbore) bolo nasledované o desať rokov dvojčíslím,

médií koncentrovalo na sprostredkovanie myšlienok teoretických „klasikov/klasičiek“
(najčastejšie v rámci prednášok, teoretických statí, menej – žiaľ – oficiálnymi prekladmi),
prvé desaťročie 21. storočia sa, podľa mojich pozorovaní, sústredí na (tvorivú) reflexiu
aktuálneho stavu odboru v zahraničí, ktorá je sprevádzaná nevyhnutnou špecializáciou
domácich teoretikov/teoretičiek v rámci konkrétnych oblastí širokých mediálnych štúdií.
Odbor sa svojím odpútaním od „klasikov“ zároveň postupne vymaňuje z obmedzení starej
paradigmy štúdia médií (nazvanej Denisom McQuailom dominantná paradigma; McQuail,
1999, s. 64 – 67), sústredenej okolo tzv. prenosového modelu komunikácie (komunikácia ako
prenos informácie od expedienta k percipientovi) a preceňujúcej moc médií (komunikátora) v
komunikácii, posúvajúc sa tým k chápaniu komunikácie ako multifaktorovo determinovaného
fenoménu so semioticky demokratickejším postavením mediálnych publík (podľa McQuaila
ide o tzv. alternatívnu paradigmu; McQuail, 1999, s. 68 – 71).
1 Formát v médiách
Domáca mediálna teória importovaný výraz formát prebrala z mediálnej praxe
nesystematicky, bez výraznejšej snahy o adekvátne zaradenie do svojho terminologického
repertoára. Samotné slovo formát je mnohovýznamové a ani v mediálnej praxi jeho významy
nie sú dosiaľ ustálené. Keďže sa koncepcia formátu azda najužšie viaže na koncepciu žánru, v
mnohých prípadoch teoretici pod vplyvom praxe prosto iba nahrádzajú výraz žáner
módnejším a v súčasnej praxi používanejším termínom formát.
V zásade možno významy slova formát zhrnúť do dvoch hlavných (ktoré tu bližšie opíšem) a
dvoch vedľajších:
1. zacielené programovanie média a
2. komodifikovaný manuál na tvorbu relácie, ale tiež
3. spôsob uloženia/zobrazenia textových, audiálnych, vizuálnych alebo audiovizuálnych dát v
počítačoch alebo na rôznych prenosných médiách3 a
4. „šablón[a] pre narábanie so špecifickými témami v medziach žánru“ (McQuail, 1999, s.
297).4
1.1 Formát ako zacielené programovanie média
Joseph Dominick definuje formát ako „[k]onzistentné programovanie navrhnuté na
pritiahnutie určitého segmentu publika“ (Dominick, 1993, s. 595). Renáta Gregová, Juraj
Rusnák a Ján S. Sabol (2004, s. 86) ho definujú ako „relatívne ustálenú programovú štruktúru
reflektujúcim vývin odboru za uplynulú dekádu, s názvom The Future of the Field—Between Fragmentation
and Cohesion (Budúcnosť odboru: Medzi rozdrobenosťou a súdržnosťou). Štúdie z 3. a 4. čísla Journal of
Communication z roku 1993 vyšli o rok neskôr aj v súhrnnom zborníku (Levy – Gurevitch, 1994).
3 Multimediálne súbory majú formáty označované príponami, ako sú napr. mp3, wav, mpg, avi.
4 Formátovanie tu znamená, že určité témy sa (napr. v spravodajstve, ale i publicistike a akomkoľvek inom
type produktu) pravidelne spracúvajú istým spôsobom, čo však nemusí mať/nemá vplyv na globálnejšie
žánrové zaradenie textu. V domácom prostredí by azda bolo adekvátnejšie hovoriť v tejto súvislosti o
subžánroch (porov. zohľadnenie tematického hľadiska v koncepte samotného žánru – Slančová, 1994, s.
116n.), formát však v tomto kontexte odkazuje nielen na textové vzorce, ale omnoho viac než v našej teórii
reflektuje produkčné praktiky – preto napr. Altheide (1987, s. 69) definuje formáty ako „organizačné
prostriedky na uľahčenie koordinácie tvorby správ“, ako „pravidlá a procedúry na definovanie, rozpoznanie,
výber, usporiadanie a prezentovanie informácií ako správ“. Altheide a Snow konštatujú, že „formát je
mediálna stratégia prezentovania určitej témy“ (Altheide – Snow, 1991, s. 18). Formy využívané médiami na
prezentovanie určitého obsahu sa neustále vyvíjajú: medzi médiami a publikom jestvuje „krehký konsenzus“,
ktorý je ale (nanešťastie pre médiá) vždy len dočasný, takže z hľadiska producenta „je rozumné a prezieravé
stanoviť formátové charakteristiky, ktoré sú efektívne bez ohľadu na obsah“. (Altheide – Snow, 1991, s. 18 –
19)

elektronického média“, ako „vyjadrenie vízie vedenia príslušného média o fungovaní
jednotlivých zložiek programu ako kompaktného celku“. Formát teda môžeme vymedziť ako
komplexný a konzistentný dramaturgický charakter elektronického média definovaný so
zreteľom na čo najefektívnejšie oslovenie cieľovej skupiny.
V prípade komerčného rádia ide napr. o nasledujúce parametre, pre ktoré je osobitne dôležité
určovanie jasnej formy: „hudba, moderovanie, správy, stručné slovné príspevky, promotion a
hry, reklamné spoty, imidž a spôsob vystupovania, vystupovanie na mediálnom trhu,
technické vybavenie štúdia, akustické spracovanie“ (Prokop, 2005, s. 330).5
O zdomácnení slova formát v uvedenom význame svedčí aj hojné používanie jeho derivátov:
používa sa nielen ako podstatné meno, ale aj v slovesnej forme (napr. v slovných spojeniach
na-/pre-/formátovať rádio).
1.2 Formát ako komodifikovaný manuál na tvorbu relácie
Formát v druhom zmysle by mohol byť charakterizovaný ako jasne a pevne definovaná
koncepcia konkrétnej rozhlasovej alebo televíznej relácie vyvinutá konkrétnym tvorcom a
majúca konkrétneho vlastníka, ktorá zaručuje jeho rozoznateľnosť vo vzťahu k podobným
produktom, zahŕňajúca tiež pevne definovaný súbor produkčných praktík, určená na
pritiahnutie konkrétneho publika, ktorá vďaka svojej rozsiahlej materializácii môže fungovať
ako komodita.
Podľa Gregovej, Rusnáka a Sabola (2004, s. 87) možno formát popísať ako „štandardizovanú
reláciu, vysielanú vo viacerých médiách pri zachovávaní rovnakých znakov (dramaturgia,
audiovizuálny tvar a pod.)“. Dodajme, že formáty v tomto zmysle sú väčšinou šablóny
kodifikované a neskôr na globalizovanom audiovizuálnom trhu predávané s cieľom ich
adaptácie v iných krajinách než v krajine svojho vzniku (Jensen, 2007, s. 14).
Napr. len na strane produkcie pozostáva formát prinajmenej z týchto zložiek:
„krátky písomný materiál, známy ako papierový formát, kompletný materiál písomných a
iných informácií, teraz označovaný ako programová biblia, súbory demografických a
ratingových informácií, programové scenáre, videozáznamy vysielaných relácií, použiteľné
ukážky z filmov a videí, počítačový softvér a grafika a konzultačné služby tvorcu“ (Keane –
Moran, 2005, s. 3).
Formát je teda vysoko komplexným produktom, z čoho logicky vyplýva problém jeho
definovania: „definícia [formátu] má sklony byť neobyčajne široká, takmer natoľko, že [už]
neposkytuje užitočné východisko pre analýzu,“ zhŕňa problém Justin Malbon (2003, s. 33).
1.3 Formát a žáner ako nevhodne zamieňané termíny
V súvislosti s druhou definíciou formátu treba ďalej precizovať vzťah pojmov formát a žáner:
oba výrazy sa totiž používajú v súvislosti s konkrétnymi mediálnymi produktmi (reláciami) a
často sú nesystémovo zamieňané (Keane – Moran, 2008, s. 158; porov. aj Lundsten, 2002, s.
6). Je zaujímavé, že vzťah termínov sa systémovo nerieši ani v zahraničí, a to ani napriek ich
omnoho dlhšej koexistencii v danom jazykovom prostredí. Pre nedostatočné rozlíšenie
termínov sa v (odbornej!) angličtine dokonca stretávame s variantným uvádzaním oboch slov
v podobe formát/žáner (format/genre), a to aj napriek tomu, že ich možno jednoznačne
rozlíšiť.
Základný terminologický „stret“ pojmov žáner a formát v podstate zodpovedá opozícii teória
– prax. Kým žáner akoby „prežíval“ z teórie (ide o prienikový koncept viacerých
humanitných i spoločenských vied), formát je výdatne rozširovaný praxou.6 Pochopiteľne,
5 Prehľad rozhlasových formátov možno nájsť napr. na stránke Radio Station World (pozri zoznam zdrojov).
6 Mediálna kultúra je, v koncepcii Alexandra Plencnera (2006), obrazne povedané, miesto stretávania sa troch

ako v akejkoľvek inej oblasti, ani v médiách nie je možné teóriu a prax oddeliť – teória
prirodzene reflektuje prax, ktorá zasa „vstrebáva“ teoretické koncepcie. Terminológia tak – či
už v konkrétnych prípadoch vychádza z praxe alebo teórie – celkovo štruktúruje mediálnu
kultúru, napríklad aj prispievaním k mediálnej gramotnosti. Ako termín žáner, tak aj formát sú
potrebné pre mediálnu produkciu i recepciu ako prvky slovnej zásoby, ktorá nielenže
uľahčuje, je priam podmienkou produkcie a distribúcie mediálnych textov (tvorcovia
potrebujú jasne pomenúvať, čo vytvárajú a ponúkajú) a sprostredkúva kontakt producent –
publikum (napr. pri prieskumoch potrieb či spokojnosti publika; viac napr. Larsen, 2002, s.
132).
Dištinkcie medzi formátom a žánrom sú sprehľadnené v tabuľke. Jej prvý stĺpec identifikuje
dôležité rozlišujúce aspekty oboch pojmov; druhý stĺpec vymenúva vyabstrahované vlastnosti
žánru a tretí formátu. Upozorňujem, že pri oboch pojmoch ide o vymedzenie dominánt, ich
platnosť preto nemožno brať absolútne. Explikáciu jednotlivých vlastností a príslušnú
argumentáciu pozri v štúdii Bočák, 2008b, s. 13 – 15.
Tabuľka 1 Kľúčové rozdiely medzi formátom a žánrom
žáner

formát

rovina skúmania

kultúra

médiá

tvorca a vlastník

diskurzívna komunita

jednotlivec/organizácia

vznik

postupný, spontánny

náhly, zámerný

normy

relatívna voľnosť

striktná záväznosť

kodifikácia

nie nevyhnutná, ex post

samozrejmá, vopred

forma existencie

(skôr) ideálna

výrazne materiálna

subjekt kodifikácie

recipient (užšie teoretik)

autor

názov

abstraktný

konkrétny

identita komunikátu možná nejednoznačnosť

vysoká rozlíšiteľnosť

funkcia

komunikovateľnosť

komodifikovateľnosť

motív vzniku

efektivita (efektnosť)
komunikácie

zisk

2 Model a poňatie komunikácie
Model je, podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková, 2003), „schéma
javu, predmetu slúžiaca na jeho skúmanie“, pomáha nám tým, že „zjednodušuje realitu,
vyberá z nej kľúčové prvky a poukazuje na vzťahy“ (McQuail – Windahl, 1989). Pre oblasť
komunikačných štúdií ponúka výstižný obraz na definovanie modelu John Fiske, keď ho
pripodobňuje k mape, ktorá „reprezentuje vybrané črty daného územia“ (Fiske, 1990, s. 37;
porov. aj Carey, 1989, s. 26n.). Na podobnom princípe model komunikácie reprezentuje prvky
„komunikačnej krajiny“ a usúvzťažňuje ich. V bežnom poňatí teda model evokuje
zjednodušené, schematické zobrazenie, znázornenie, načrtnutie skúmaného javu.7 Pod
(typov) subjektov: konzumenta (publika), producenta (médií) a kritika (teoretika). Hoci – v nevyhnutne
idealizovanom chápaní – každý zo subjektov nahliada na mediálnu kultúru z jedinečnej perspektívy (s. 239),
všetky tri základné kultúrne pozície sa v postmodernej kultúre čoraz väčšmi prelínajú (s. 242).
7 Prehľadne spracované charakteristiky viacerých modelov prenosového typu pozri napr. vo Fiske (1990, s. 6 –

vplyvom tohto – domnievam sa, primárneho – významu slova model potom aj pri tzv.
komunikačných modeloch automaticky očakávame, že nám bude predložená schéma
znázorňujúca (mediálnu) komunikáciu.
Do takouto definíciou stanoveného rámca sa bez problémov vtesná prvý z „modelov“,
uvádzaný Jamesom Careym (1989) – prenosový (transmisívny) model komunikácie so
svojimi typickými reprezentantmi v podobe náčrtov komunikačného procesu Clauda
Shannona a Warrena Weavera (tzv. matematický model komunikácie) či Harolda Lasswella
(zhrnutý v tzv. Lasswellovej formule).
Na nejasné používanie výrazu model narážame pri druhom, tzv. rituálovom (kulturálnom)
„modeli“: nakreslený ho totiž nenájdeme, a tak tu používanie výrazu model pôsobí pomerne
rušivo.8
Spomenutá terminologická nejednoznačnosť v slovenčine vzniká kvôli tomu, že v angloamerickom jazykovom prostredí (môžeme ho dnes, rovnako ako vo všetkých oblastiach, aj v
mediálnych a komunikačných štúdiách nazvať univerzálnym) výraz komunikačný model
nadobúda omnoho širší význam, kde by presnejší preklad mohol znieť napr. poňatie
(chápanie) komunikácie. V učebnici médií Lawrenca Grossberga, Ellen Wartelly a Davida
Whitneyho (1998, s. 16) v úvode kapitoly venovanej komunikačným modelom okrem slova
model nájdeme aj slovo perspective, t. j. náhľad, perspektíva.
V zhode s relevantnou domácou prekladovou či pôvodnou odbornou literatúrou (McQuail,
1999; Burton – Jirák, 2001; Jirák – Köpplová, 2003; Reifová, 2004), prikláňam sa k
akceptovaniu medzinárodne používaného termínu model v jeho užšom (t. j. schéma, náčrt a
pod.) i širšom (t. j. poňatie, chápanie) zmysle. V prípade potreby jednoznačnejšie rozlíšiť
uvedené významy slova model by som v druhom prípade uprednostnil spojenie poňatie
(chápanie) komunikácie. (Dištinktívne funguje napr. vo vete Príkladom transmisívneho
chápania komunikácie je matematický model komunikácie.)
3 Komunikácia ako zdieľanie?
Obsah termínu komunikácia vzhľadom na význam jeho latinských koreňov nie je vhodné
redukovať na prostý prenos informácií – vhodnejšie je uvažovať o komunikácii ako o zdieľaní
informácií (kultúry). Zdroje slova komunikácia (lat. substantívum communicatio, verbum
communicare) totiž zahŕňajú práve významy ako spájať, zdieľať, asociujú sa s účasťou
spoločenstva/spoločnosti na niečom, s pospolitosťou, komunitou. Latinské adjektívum
communis podobne znamená spoločný, z neho vychádzajúce angl. adjektívum common
navyše aj bežný.
Slová zdieľať, zdieľaný, zdieľanie však v poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského
jazyka (Kačala – Pisárčiková, 2003) nenájdeme; ako bohemizmy bývajú odsúvané do oblasti
subštandardnej slovnej zásoby (napr. Masár, 1999). Starší Slovník slovenského jazyka (Peciar,
1968) však sloveso zdieľať uvádza, a to v akuzatívnej väzbe (zdieľať čo), vo význame
„spoločne niečo mať, podieľať sa na niečom“, pričom slovo dopĺňa kvalifikátormi „knižné,
zastarané“.
Prítomnosť slova zdieľať v Slovníku slovenského jazyka napovedá, že tieto slová sa kedysi v
slovenčine vyskytovali. Ich používanie však, napriek ich absencii v súčasnej kodifikovanej
podobe spisovného slovenského jazyka, v žiadnom prípade nie je výhradne vecou minulosti.
Ustálene a frekventovane sa dnes využívajú napr. vo sfére počítačov, a to nielen ako slangové
výrazy počítačových komunít, ale ako oficiálny názov kľúčovej funkcie najrozšírenejších

38), resp. v Reifová (2004, s. 147 – 157).
8 Obzvlášť pri vyučovaní je v tomto zmysle náročné problematiku komunikačných modelov náležite
systematizovať.

operačných systémov (napr. masovo rozšírený Microsoft Windows) a programov.9
V čom spočíva zdieľanie v počítačovom prostredí? V tom, že pokiaľ je náš počítač
„zosieťovaný“, prepojený s počítačmi iných ľudí, a aj my, aj oni majú umožnené (v
operačnom systéme a/alebo v osobitnom type programu) zdieľanie súborov v sieti, môžeme
pristupovať do počítačov iných, prezerať si, sťahovať, prípadne aj upravovať súbory, ktoré
majú ostatní účastníci siete uložené na svojom pevnom disku. Komunikácia ľudí je, podľa
mojej mienky, niečím podobným: je to vlastne vzájomné „otváranie“ našich myslí,
umožňovanie ostatným nahliadať do nášho vnútra, pracovať s rovnakými myšlienkami,
pocitmi.
Z tohto dôvodu používanie (inak zrozumiteľného) slovesa zdieľať a jeho odvodenín
považujem za veľmi výhodné, pretože v slovenčine nenachádzame výstižnejší výraz, ktorý by,
podobne ako anglické to share či české sdílet, zastrešoval dva veľmi podstatné významy
spájané s kultúrou: podiel na jej tvorbe i „vlastníctve“.10 Sloveso zdieľať vo funkcii
odborného termínu obhajuje v krátkej stati aj Ján Horecký (2003). Osobitne výhodné je to, že
ide o jednoslovný výraz fakticky nenahraditeľný iným jednoslovným výrazom –
pravdepodobne aj preto sa zo slovnej zásoby nevytráca, naopak, zdá sa, že sa do nej vracia.
Záver
Kým omnoho skôr ustanovené humanitné a sociálne monodisciplíny (lingvistika, literárna
veda, sociológia, psychológia a i.) už dávno „prekopávajú“ svoj terminologický repertoár v
odborových výkladových slovníkoch, transdisciplinárne mediálne štúdiá tak (najmä u nás)
začali robiť iba nedávno. I tu sú však už viditeľné určité (prinajmenšom principiálne)
pozitívne výsledky (Reifová, 2004; Gregová – Rusnák – Sabol, 2004; Stručný slovník...,
2006).
Stavať terminológiu na multidisciplinárnej a multiparadigmatickej báze je, pochopiteľne,
9 Osobitné postavenie tu majú počítačové programy určené výsostne na zdieľanie dát, napr. programy typu P2P
(angl. peer-to-peer, t. j. „rovný s rovným“), v ktorých sa dáta medzi používateľmi danej siete súbežne
prijímajú i odosielajú, pričom po stiahnutí všetkých častí sa súbor v počítači používateľa sťahujúceho dáta
(spravidla od viacerých používateľov naraz) skompletizuje a možno s ním ďalej pracovať.
10 Čeština pri popise komunikácie okrem slov sdílet, sdílení pracuje so skupinou etymologicky príbuzných slov
sdělit – sdělování – sdělení. Ich preklad je u nás dodnes rozkolísaný. Sdělit sa zvyklo prekladať ako oznámiť;
sdělování ako oznamovanie, informovanie. Zjavne väčší a podstatnejší terminologický problém vzniká pri
českom slove sdělení (analogicky pri anglickom message). Pokúsim sa vymenovať najčastejšie používané
možnosti jeho prekladu a zdôvodniť ich adekvátnosť:
a) oznámenie, správa, prípadne aj posolstvo – ukazujú sa ako nevhodné: prvé dva výrazy sa asociujú s čisto
informačnou funkciou a skôr s konkrétnymi žánrami, tretí zas v odbornom jazyku vyznieva zavše príliš
pateticky;
b) obsah (komunikácie) – termín je síce zaužívaný a je v súlade s dosiaľ používanou terminológiou domácej
komunikačnej teórie, odvádza však našu pozornosť od formy, ktorá je s obsahom v skutočnosti neoddeliteľne
spätá (v komunikácii je predsa ako v porovnaní s čo rovnako dôležité);
c) komunikát – konkrétnejší termín z oblasti jazykovedy, avšak zvádza k uvažovaniu o izolovanom prejave, o
výsledku produkcie vytrhnutom z kontextu;
d) význam (preklad angl. meaning) – ak sa oslobodíme od bežného chápania slova význam (myšlienkový
obsah „vpísaný“ do textu), mohli by sme sa uspokojiť práve s týmto termínom. Osobne by som sa v prospech
jeho používania priklonil kvôli kompatibilite s jednoznačne smerodajným anglo-americkým prostredím
(mimochodom, termín význam sa v tomto kontexte, zdá sa, stal preferovaným aj v českom odbornom
prostredí);
e) text vo svojom súčasnom širokom poňatí znamená nielen písomný, lež akýkoľvek prejav a spája sa nielen
so samotným produktom, výsledkom, ale obsahuje už aj aspekt jeho tvorby (produkcie) a interpretácie
(recepcie), preto ho považujem za vhodný slovenský ekvivalent slov sdělení/message.
Zrejme by teda bolo najvhodnejšie ustáliť používanie slov text a význam a v prípade potreby ich rozlišovať
podľa princípu: v komunikácii sa vymieňajú významy, ale tieto sú vždy súčasťou textu, resp., obrazne
povedané, význam nie je nahý; je „oblečený“ do textu.

náročnejšie, no ani takto zameraní teoretici (médií, komunikácie, kultúry – čohokoľvek) sa
nemôžu donekonečna „vyhovárať“ na problematickosť syntézy množstva výskumných
tradícií. Smerovanie k transdisciplinárnemu charakteru poznávania univerza (jeho princípy
pozri napr. Bočák, 2008a, s. 533 – 536) je totiž už dávnejšie badateľné vo všetkých vedách
(nielen humanitných a sociálnych), takže sú všetky nútené vysporadúvať sa s viac či menej
rovnakými problémami.
Je pravdou, že osobitne náročné je hľadať terminologickú pozíciu výrazne komplexných
pojmov typu diskurz (pozri štúdiu Marka Lapčíka v tomto zborníku – Lapčík, 2009; porov. aj
Bočák, 2008a), ani to však neoprávňuje teoretikov pracovať s týmito pojmami na číro
komonsenzuálnej úrovni, t. j. v rámcoch implicitných predpokladov typu „všetci (istotne, so
samozrejmosťou) vieme, čo (daný pojem) znamená“. Rovnako neakceptovateľná je
argumentácia zo strany mediálnych teoretikov, že objekt ich štúdia sa vyvíja príliš prudko, než
aby ho bolo možné bezprostredne reflektovať bez signifikantného oneskorenia: termín formát
je dôkazom toho, že hoci sa v mediálnej praxi používa od polovice 20. storočia (vznik
formátových rádií v USA sa datuje do 50. rokov), ešte i dnes je ťažké dopátrať sa jeho
presnejších významov.
Mediálne štúdiá, rovnako ako akákoľvek iná oblasť štúdia, dokážu precizovať svoj výskum
len s (s ohľadom na stupeň poznania v určitom kultúrnom časopriestore) čo najviac
vyjasnenými pojmami, najpresnejšie vymedzenými termínmi. Od tohto kroku, samozrejme,
závisí aj kvalita vyučovania mediálnych štúdií na univerzitnej pôde.
Abstract:
In this study I try to clarify the usage of three of the terms of contemporary media studies in
Slovakia—(media) format, model of communication and verb ”zdieľať“ (to share)—and I
present several more general remarks on the state of the terminology in the field. Format is
conceptualised as a 1. targeted broadcast media programming and 2. commodified manual for
programme production. Further, the key distinction between the format in its second sense
and genre is being elaborated. The term model has a dual meaning of both the figure of the
communication process and the perspective (view) of communication (e.g. transmissive,
ritual). In the study I propose to use the term model in Slovak language in both meanings,
with exception of the need to precisely distinguish the two. The verb ”zdieľať“ is not
considered to be a part of standard Slovak lexis, being labelled as a Bohemism, although it is
heavily effective in expressing its meaning, equivalent to the English word ”to share“, so
important in the definition of communication according to ritual view of communication
coined by Carey.
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PRÍNOS SOCIOTERMINOLÓGIE DO
TERMINOLOGICKEJ PRÁCE NA
SLOVENSKU

Ingrid Cíbiková

PRÍNOS SOCIOTERMINOLÓGIE DO TERMINOLOGICKEJ PRÁCE NA
SLOVENSKU
Cíbiková Ingrid, SR
Súčasná expanzia informačných technológií, inovácií a nových vedeckých poznatkov,
ktoré treba pomenovať si vyžaduje primeranú vedeckú pozornosť. Okrem toho Európska
integrácia, procesy globalizácie, dopyt po vedomostnej spoločnosti a nové myslenie
v presadzovaní sa, menia svet a menia sa aj požiadavky na odborný preklad, terminologickú
prácu a vzdelanie. Vplyvom spoločenských zmien sa v poslednom období venuje väčšia
pozornosť neliterárnym (odborným) textom, odbornému prekladu a terminológii.
Terminologický výskum sa dnes začal zaujímať aj o spoločenskovedné oblasti, prestal sa
zameriavať výlučne na vedu a techniku. V súčasnom terminologickom myslení vo svete
výrazne rezonuje potreba zohľadniť textovú a sociolingvistickú dimenziu termínov. Inovácie
terminologickej a terminografickej práce predznamenali nástup nielen nového myslenia, ale aj
počítačovej a korpusovej lingvistiky. Oddeľovanie jazyka odborníkov a laikov dnes už
neobstojí, pretože obojsmerná migrácia termínov a slov, v procese determinologizácie
a terminologizácie sa stáva prirodzenou súčasťou dnešnej komunikácie. Normalizácia
postupne stráca svoje výsadné postavenie jediného cieľa terminologickej práce a jej nové
chápanie spolu s harmonizáciou terminológie sa obracia na sociolingvistiku.
Na Slovensku boli položené seriózne základy terminológie ako konštatujú vo svojich
prácach J. Horecký, I. Masár a iní. Organizovaná terminologická práca má na Slovensku
polstoročnú tradíciu a seriózne teoretické a praktické základy. Je pravdou, že Slovensko
zaznamenalo určitú stagnáciu v oblasti terminologickej práce, ktorá sa v súčasnosti opäť
oživila. V súčasnej praxi v mnohých vedných odboroch prebieha proces tvorby, používania a
osvojovania termínov do značnej miery živelne a nesystémovo. Mnoho autorov, ale aj
Ministerstvo kultúry poukazuje na nízku úroveň súčasnej terminologickej gramotnosti a
terminologickej kultúry na Slovensku. Na Slovensku chýba inštitúcia, ktorá by organizovala,
usmerňovala a koordinovala terminologickú prácu pri harmonizácii terminológie. Využitie
nového terminologického myslenia v slovenskom prostredí chýba. Cieľom nášho príspevku je
naznačiť využitie týchto nových prístupov v prekladateľskej a terminologickej praxi.
Moderná a inovatívna terminologická práca sa okrem iného musí opierať
o socioterminológiu. Opiera sa o ňu aj norma ISO/TR 22134 Praktické návody
pre socioterminológiu, ktorá „reaguje na požiadavky trhu a osciluje medzi lokalizačným
poľom a domácim porozumením a vedie k novému chápaniu normalizácie a terminologickej
harmonizácie“. O využití socioterminológie norma pojednáva nasledovne:
„Socioterminológia vznikla z potreby presnejšieho použitia a zjednotenia odborných pojmov
v odbornej komunite. Zaoberá sa šírením vedeckých a technických termínov, ich vývojom a
vnímaním z čisto komunikačného pohľadu. Proces každého jazykového aktu zahŕňajúci
kultúrne a sociolingvistické črty je založený na spôsobe pohľadu, vhodnosti a skutočnej
situácii. Terminológia potom vychádza z praxe a je použiteľná v praxi. Socioterminológia
humanizuje terminológiu. Odzrkadľuje človeka v sociolingvistických, kultúrnych a socioekonomických záujmoch a ukazuje jeho každodenný život. Socioterminológia zahŕňa časový
vývoj, berie do úvahy, že termíny koncentrujú nahromadené vedomosti a odrážajú ústredné
pojmy, kde terminologická štandardizácia môže byť považovaná len za synchrónnu a tvorí
funkčný systém v určitom momente vývoja jazyka“.1

1

zdroj: ISO/TR 22134 Practical guidlines for socioterminology, s.3

1. Socioterminológia a lokalizácia
Socioterminológia je úzko prepojená s lokalizáciou. Lokalizácia jazyka2 je definovaná
ako proces prekladu produktu do rozličných jazykov, čo môžeme chápať ako tautológiu
(podobne ako pri termíne socioterminológia), alebo prispôsobenie jazyka určitej krajine alebo
regiónu. Lokalizácia je často považovaná len za "high-tech translation", teda preklad na báze
najnovšej technológie, ale v skutočnosti nevystihuje jej dôležitosť a komplexnosť, pretože sa
netýka len povrchnej adaptácie výrobku, ale v preklade aj adaptácie gramatiky, grafiky, prijatí
meny, dátumov, adries, mien, ale aj historických pomenovaní, zvykov a myslenia. Ide teda
o kultúrnu adaptáciu krajiny, regiónu, ale aj skupiny, za účelom objasnenia rozdielov
a odlišností. Lokalizácia, ktorú by sme mohli aplikovať v preklade je adaptovanie produktu,
ktorý spĺňa jazykové, kultúrne a iné požiadavky špecifického cieľového trhu danej lokálie.3
Normatívna definícia lokalizácie4 ako „adaptácie, alebo prispôsobenie sa výrobku, alebo
komunikácie, alebo inej spoločnosti vzhľadom na kultúrne, lingvistické, právne, politické a
technologické faktory“ náležite vystihuje problematiku verejnosprávnej terminológie a
rozdielnosť národných jazykových a verejnosprávnych systémov, ktorú uvádzame ako
príklad. Verejnosprávna terminológia nielen stráži kultúru, ale aj identitu národa pretože
vychádza z jeho ústavy, tradícii a histórie. Z normy vyplýva, že verejnosprávna terminológia
musí rešpektovať lingvistické používanie miestnych odborníkov, a zároveň musí byť ustálená
a konzistentná.
Lokalizácia je procesom adaptácie lingvistickej (využívanej v preklade, terminológii
a korektúre) a nelingvistickej (využívanej v programovaní a ergonómii výrobku so IT
komponentami ako softvéru, mobilu, CD romu a webovej stránky) často s cieľom predaja
výrobku špecifickej kultúrnej a jazykovej komunite. Primárnu úlohu v úspechu, alebo zlyhaní
cieľa závisiac od vybranej verejnosti hrajú sociolingvistické faktory ako implantovanie
vyjadrovacieho prostriedku, kultúrne preferencie, politické smerovanie, jazyková politika,
postavenie jazyka, ustálené používanie a potreby používateľov.
Z uvedeného vychodí, že ak sa zaoberáme lingvistickou lokalizáciou využívanou v
terminológii, tak „terminológia je kľúčom k lokalizácii, ktorá musí byť ustálená rešpektujúc
lingvistické používanie miestnych odborníkov (na horizontálnej osi), a ktorá zaručí prísnu
terminologickú konzistentnosť (na vertikálnej osi)“ (Quirion, 2003, s.546-558)5
Lokalizácia má v obľube terminologickú variantnosť, mnohorakosť použití za predpokladu,
že povoľuje účinnú a prospešnú komunikáciu s cieľovým konzumentom.
Zaujímavé sú tvrdenia Goradaca, ktorý by uprednostnil neutrálny produkt od samého
začiatku a odstránenie všetkého vo výrobku čo spadá do kultúrneho, jazykového, technického,
náboženského, filozofického hodnotového systému a prezentácii metód, alebo iných
špecifickostí. „V snahe uľahčiť terminologickú prácu by ideálne mal byť výrobok
internacionalizovaný už v etape jeho navrhovania. (Goradac, 2003, s. 528) (zdroj:tamže)
Protichodný pohľad, s ktorým súhlasíme, pretože ideálny produkt nejestvuje, v zmysle Texin
a Guidére6 „a locale –miesto“ je kategória kultúrnych preferencií, ktorá identifikuje jazyk,
krajinu, menu, bydlisko a množstvo používateľov súvisiacich s lokalizačným procesom.
V glosári termínov dôležitých pre lokalizáciu e-obsahu7 sa lokália definuje ako
kombinácia jazyka a oblasti. Po prvé určuje, že v jednom regióne alebo krajine sa môže
2

Language localization is the process of translating a product into different languages or adapting a language for
a specific country or region. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Localization [online]. [cit. 2007-01-11].
3
Dostupné na: FOLDOC: Voľný On-line Slovník počítačov [online]. [cit. 2007-01-11].
4

ISO/TR 22134 Practical guidlines for socioterminology, p.1
zdroj: ISO/TR 22134 Practical guidlines for socioterminology
6
zdroj: ISO/TR 22134 Practical guidlines for socioterminology, p.13
7
Dostupné na: http://ecolore.leeds.ac.uk/xml/materials/overview/glossary.xml?lang=sk [online]. [cit. 2008-0821].
5

hovoriť viac než jedným jazykom. Po druhé určuje, že aj keď ľudia v jednom regióne hovoria
jedným oficiálnym jazykom, je pravdepodobné, že lingvistické a nelingvistické rozdiely budú
vyžadovať zvláštnu pozornosť.
Opisné znaky, ktoré bližšie vymedzujú lokáliu sú v socioterminologickej norme
inšpirované Texinom a sú spojené so sociolingvistikou: (Texin, 2003, s. 26)
 celosvetové, univerzálne (worldwide) reprezentujúce kultúrne preferencie
používateľov na celom svete,
 príznačné, typické (distinctive) dovoľujúce odlišovanie od rôznych skupín
používateľov,
 korelačné, súvzťažné (correlative) spájajúce kultúru s miestom,
 vymedzujúce, definujúce (determinative) správne opisujúce typy voľby,
preferencií spojené s každým miestom,
 špecifické (specific) presne definujúce špecifické preferencie všetkých
miest,
 stabilné, stále (stable) zaručujúce stabilitu definícií a miestneho
pomenovania,
 adaptabilné (adaptable) majúce postupy, ktoré dovoľujú tvorbu nového
jazyka a kultúrnych pomenovaní plne si uvedomujúc vývoj.
Každá lokália má svoje špecifiká, s ktorými sa počíta a vplýva na výber lokalizačných
termínov a slov. (napr: môžeme pomenovať význam farieb, symboliku geometrických
a architektonických tvarov, kultúrne stereotypy, klišé, spôsoby, literatúru, hudbu, históriu
a náboženskú vieru, kultúrne, sociálne, obchodné zvyky, profesionálnu prax, úlohu správania,
etické normy, politickú organizáciu, legislatívu, formy nacionalizmu, históriu a geografiu).
Všetky tieto znaky majú terminologický dopad, tak ako určité termíny majú význam
v cirkevnom tabu, alebo v správaní v rozpore s jeho pravidlami.
Socioterminológia je inšpirovaná sociolingvistikou. Sociolingvistika
a socioterminológia napomáha lokalizácii. Týmto spôsobom zakoreňuje vzájomný vzťah
medzi odbornými pojmami a rozličnými sociolingvistickými komunitami jej používateľov.
Stanovuje cenný nástroj pre lokalizáciu. Toto chápanie jej umožňuje vytvárať slovník pre
každú lokáliu, harmonizovať preklad a adaptáciu, a tak zlepšiť kvalitu. Lokalizácia sa zaujíma
o sociolingvistické faktory obklopujúce použitie slova v komunite. Dva pojmy môžu byť
kompatibilné, alebo alternatívne. Norma definuje „kontextualizovaný, alebo lokalizovaný
pojem“, ktorý obsahuje všetky sociolingvistické situácie a faktory podstatné pre jednoduché
a účinné použitie termínu používateľmi.
Z metodologického hľadiska norma odporúča obmedziť sa a zamerať na použitie, a to
na terminologickú variantnosť a socioterminologickú prijateľnosť v spoločnosti. Vymenúva
niektoré dôvody terminologickej variantnosti: rozličný názor na pojem, rozličné odborné
kompetencie študovaného pojmu a jazykové záznamy obsahujúce rozličný stupeň odbornosti
(uznávané autority) a neformálnosti.
Pri rozhodovaní sa, ktoré pomenovanie uprednostniť jeho socioterminologická
prijateľnosť závisí od situačného prístupu a zahrnutia budúceho používateľa do
terminologickej práce. Terminológia navrhnutá, predložená a odsúhlasená komunitou
používateľov bude akceptovaná každým. Profesionálne prostredie veľmi často vyžaduje
spoľahlivý komunikačný prostriedok, a preto by naše konečné rozhodnutie malo byť
prispôsobené pohľadu a reakcii profesionálov. Terminológia by mala byť pripravovaná spolu
s používateľmi a spájaná s ich požiadavkami. Je potrebné si uvedomiť, že terminológ nemôže

predvídať všetko, ním odporúčaný termín môže byť v praxi odmietnutý, alebo neprijatý
komunitou odborníkov. Návrh terminológie by mal dovoľovať budúce prispôsobenie sa
reakciám používateľov a rešpektovať vývoj používania. (pozri Practical guidlines for
socioterminology, p.12-16, preložila I.C.)
2. Prínos socioterminológie k štandardizácii
Norma ISO/TR 22134:2007 Praktické zásady socioterminológie, ktorú zostavila
technická komisia ISO/TC 37 prezentuje nielen všeobecné princípy socioterminológie,
ale pojednáva aj o všeobecnom cieli terminologickej štandardizácie a uvádza ako môže byť
socioterminologický prístup využitý v štandardizácii.
Štandardizácia vyžaduje socioterminologický prístup. Sociálny aspekt je
všadeprítomný i vo všeobecných princípoch štandardizácie i v terminologickej štandardizácii.
Terminologická štandardizácia profituje zo socioterminológie tým, že extrahuje termíny
určené na harmonizáciu z rôznych sociolingvistických spoločností používateľov a potvrdzuje
ich väčšími normalizačnými komisiami na národnej a medzinárodnej úrovni. V štandardizácii
hrá socioterminológia často rolu pod vplyvom praxe, ktorá sa dožaduje zmeny. Požiadavky
socioterminológie sú dobre ilustrované otázkami prijatia, alebo odmietnutia termínov, pričom
faktory podporujúce zhodu, alebo rezistenciu sú jasne preukázané. Inými požiadavkami sú
úsilia analyzovať potrebu zástupcov napríklad vo vládnych komisiách a potreba štúdia
termínov ako odrazu tematickej oblasti a komunity. (Gambier, 1994/1995, s.107)8
Gambier pripisuje socioterminológii tri skupiny úloh:
 pozorovanie a opis súčasného použitia termínu, kde sa uvažuje
o variantoch a protirečeniach medzi použitím založenom na štandardizácii
(normy vychádzajú z praxe, niekoľko noriem môže koexistovať)
a špecifikácia medzi pokušením jediného a realitou početných termínov,
protirečení medzi trendom zovšeobecnenia a potrebami štandardizácie,
protirečení medzi nátlakom homogenizácie a silami dediferenciácie,
 stanovenie siete pre disemináciu termínov, buď opísať faktory a situácie,
ktoré ne/uprednostňujú obeh a usadenie sa termínu v profesionálnom
prostredí, alebo podporiť tvorbu a prenos terminológie (ústnym prejavom,
textom, databázou) použitím možných metód sprostredkovania,
 definícia terminologického vkladu ako disciplíny reálne potvrdzuje
lepšie pochopiť aké boli prijaté rozhodnutia, príspevky jazykových
postupov, terminologická výbava, štandardizácia atď. Tento súbor úloh
prebieha na horizontálnej osi diachrónie, sledovaním časového vývoja, to
by bola otázka archeológie termínov a pojmov. Ich sociogenéza objasní
oboje vývoj poznatkového systému a úlohu intertextuality v disciplíne,
nejasné hranice disciplíny, ktoré sú obmedzujúce a posuny súvislostí medzi
vedami, technológiami a výrobou, medzi poznatkami a know-how. Na
vertikálnej osi synchrónie, chronologického prehľadu, ktorý sa vynára ako
prúd terminologickej a pojmovej komunikácie medzi rôznymi aktérmi
(vedecké komunity a iné sociálne skupiny) a medzi rôznymi úvahami
(vedeckými, popularizačnými, vzdelávacími)
Štandardizácia je v podstate úkon zjednodušovania vyplývajúci z vedomého úsilia
spoločnosti. Vedie k redukcii terajšej zložitosti a odstraňuje nadbytočnú zložitosť
v budúcnosti. Ustanovenie normy bude založené na všeobecnej zhode. Terminologická
štandardizácia zaručuje lepšie porozumenie medzi členmi tej istej jazykovej komunity, buď
v určitom odbore, alebo v hraničnom odbore. Reaguje na potreby odboru, alebo viacerých
oblastí komunikácie vytváraním terminologickej zhody najmä v prípadoch kde rozmanitosť
8
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používania vedie k nejasnosti. Rozvíja a modernizuje terminológiu na základe
technologických, administratívnych a kultúrnych zmien a umožňuje redukovať lingvistické
nestálosti spôsobené lingvistickou zmenou. (Rousseau, 1991, s.79) (tamže)
Terminologická štandardizácia sa odvoláva na špecializovanú slovnú zásobu
a reflektuje terminologický systém, ktorý korešponduje so systémom vedného odboru.
Obsahuje pojmy v znakoch alebo označeniach, ktoré dovoľujú účastníkom rozhovoru
pochopiť zhodný vžitý odkaz , a tak zohráva rolu strážcu jednoty pojmov čo je predmetom
štandardizácie. Zohráva úlohu odstraňovania nejasností popasovaním sa s problémom
zbytočnej synonymie. Avšak v prípade jazykov, kde je použite rozšírené v rozličných
oblastiach je neodvratné, že rozličné terminológie sa rozvíjajú. Tieto varianty, obmeny sú
oprávnené a ani nie je možné ani vhodné pomýšľať na ich odstránenie. Radšej je nutné ich
opísať a postarať sa o ich ekvivalenciu. V tomto smere štandardizácia pozostáva
z rozpoznania vzťahu ekvivalencie medzi týmito variantami.
Terminologická štandardizácia je založená na správnom opise terminologického
použitia a analýze komunikačných situácií. Je slobodne odsúhlasená cieľovými používateľmi
a dokonca použitie normalizovaného termínu má záväzný charakter. Terminologická
štandardizácia sa koná v blízkom vzťahu s cieľovou skupinov odborníkov a je sprevádzaná
prednostnou konzultáciou používateľov. Snaží sa uprednostniť už vžitý, zavedený úzus ako
sa pokúšať opraviť ustálenú jazykovú zvyklosť. Neberie do úvahy len obvyklé terminologické
kritéria, ale taktiež kritéria usadlosti. „Cieľom a poslaním terminologickej štandardizácie je
sústredenie sa na použitie v rôznych špecializovaných odvetviach a jasnú selekciu podľa
metodológie a presne stanovených kritérií termínov považovaných za vhodné označenie
konkrétneho pojmu“. (Gaudin, Assal, 1991, s. 141-142) (tamže)
Jednou zo základných funkcií terminologickej štandardizácie je ukázať prednostné,
povolené a neschválené termíny. Termíny odporúčané technickou komisiou sú považované za
preferované, prioritné, zatiaľ čo povolené termíny reprezentujú prípustné synonymum
k preferovanému termínu. Neschválené termíny boli zamietnuté.(pozri ISO 704)
Terminologická štandardizácia sa nedotýka ani morfológie ani syntaxe. Ak je to nevyhnutné
vzťahuje sa na fonológiu a písanú formu. Avšak je potrebné poukázať, že vyzýva zohrávať
sociolingvistickú úlohu s úmyslom bojovať proti záplave cudzích termínov. Jej hlavným
cieľom je uľahčiť komunikácii redukovaním straty informácie a minimalizovať riziko
nejasnosti a z toho dôvodu zastáva jasne definované miesto vo všetkých terminologických
aktivitách. Terminologická štandardizácia má sociolingvistickú hodnotu a plne si uvedomuje
sociolingvistické faktory ako vžitý úzus, usadený vyjadrovací prostriedok, globálnu politickú
situáciu, potreby používateľov atď. Terminologická štandardizácia má taktiež
psycholingvistickú hodnotu a zaoberá sa spôsobom prejavu jednotlivcov a skupiny, a preto
berie ohľad na psycholingvistické faktory ako estetiku, motiváciu, zvyky, zábrany jednotlivca,
prirodzený odpor k zmenám a podobne.
Terminologická štandardizácia je predmetom diseminácie, ktorá má byť tak rozsiahla
ako je možné, inak preberá riziko jej náležitého nepresadenia. Štandardizovaná terminológia
sa šíri bežnými prostriedkami komunikácie (vestníkmi, vydávaním slovníkov, internetom,
súpismi, zoznamami termínov atď.), ale pri jej šírení sú dôležitou pákou odborníci, ktorí
nastolujú jej použitie.
Pochopenie harmonizácie termínov nevylučuje uspokojenie socioterminologických
požiadaviek v normatívnej terminologickej práci. Harmonizácia termínov vedie
k vzájomnému porozumeniu, buď prijatím predložených termínov, alebo oficiálnym uznaním
ekvivalentného vzťahu medzi variantmi toho istého jazyka, a samozrejme medzi termínmi
v rozličných jazykoch. Norma ISO 860 navrhuje metódu procesu pojmovej a terminologickej
harmonizácie. Pojmy a termíny sa vyvíjajú odlišne v jednotlivých jazykoch a jazykových
komunitách v závislosti od profesionálnych, technických, vedeckých, sociálnych,

ekonomických, lingvistických a kultúrnych faktorov. Napriek všetkým úsiliam zjednotiť
terminológie v ich vývoji, je neodvratné, že prekrývajúce sa a nekonzistentné terminológie sa
budú používať, pretože dokumenty a postupy sa tvoria v odlišných kontextoch. Odlišnosti
medzi pojmami a mylné podobnosti na úrovni označenia tvoria bariéry v komunikácii.
Harmonizácia je žiadúca pretože rozdiely medzi pojmami sa nutne nestávajú jasnými,
podobnosti v označeniach neznamenajú, že pojmy za označeniami sú identické. Omyly
vznikajú aj keď je jednotlivý pojem označený dvomi synonymami, ktoré sú omylom
považované na označenie dvoch odlišných pojmov. Harmonizácia termínov je
neodlučiteľnou časťou harmonizácie, začína na úrovni pojmu a pokračuje na úrovni termínu9.
Záver
Vývoj a smerovanie súčasnej spoločnosti si vyžaduje prehodnotenie terminologickej
práce, terminologickej gramotnosti a kultúry nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Podľa
nášho názoru terminologická kultúra znamená obrat k socio-kultúrnemu kontextu, ktorý
naznačí národnú normatívnu (definičnú) hodnotu termínu, jeho vzťahy a vývinové zmeny.
Efektívna terminologická práca a terminologický management je výsledkom edukačného
procesu nielen v prekladateľstve, ale aj v príprave odborníkov v jednotlivých vedných
odboroch ako budúcich tímových tvorcov a normalizátorov terminológie.
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Martin Djovčoš

PÁR POZNÁMOK K DEFINÍCII TERMÍNU PREKLADOVÁ
EKVIVALENCIA
Djovčoš Martin, SR
Témou, ktorej sme sa v našej práci rozhodli venovať, sa pred nami zaoberalo už
množstvo teoretikov. Dovolíme si dokonca tvrdiť, že snáď každá štúdia, publikácia či
monografia o preklade sa zaoberá ekvivalenciou, keďže práve tú všetci považujú za ústredný
problém prekladu. Mohlo by sa preto zdať, že každá ďalšia práca venujúca sa tejto
problematike by bola len kópiou či plagiátom predchádzajúcich autorov. Otázka ekvivalencie
je však podľa nás stále otvorená a schopná prijímať nové podnety či názory. Veď ktorý
teoretik prekladu by nepovažoval za výzvu pokúsiť sa odpovedať na tú, tak často kladenú
otázku: „Ako preložiť text do cieľového jazyka tak, aby znamenal to isté?“. Odpovedí sme sa
dočítali už množstvo, no problémom je vybrať si z palety riešení, ktoré nám odborníci
ponúkajú.
Pokúsme sa teda najprv pozrieť, akú definíciu nám ponúka slovník, inými slovami,
aké je denotatívne vnímanie tohto výrazu v spoločnosti. Veľký slovník cudzích slov (2000)
definuje ekvivalenciu ako: „1. rovnocennosť; rovnaká platnosť, hodnota, náhrada 2. log.
vzájomné vyplývanie dvoch výrokov (výrokových funkcií) zo samých seba 3. chem. rovnaké
mocenstvo 4. výp. tech. relácia v množine, ktorá je reflexívna, symetrická, tranzitívna“.
Z uvedených možností je možné pri vnímaní ekvivalencie ako jazykovo-tematickej črty
komunikácie zobrať do úvahy jedine prvý z významom tohto slova, teda rovnocennosť;
rovnaká platnosť, hodnota, náhrada. Hoci sa definícia tohto termínu zdá dostatočne jasná, po
analýze významov jej jednotlivých komponentov narazíme na prvé prekážky. V našom
prípade, keďže budeme skúmať ekvivalenciu prekladu, teda správy šírenej prostredníctvom
písaného média (hoci v mnohých prípadoch môže odznieť ústne, no na základe písanej
predlohy) zistíme, že ide o rovnocennosť textových materiálov, a preto musíme tento fakt
zohľadniť aj pri snahe o definíciu ekvivalencie.1 Berúc do úvahy daný fakt by sme mohli
povedať, že pri ekvivalencii ide teda o rovnocennosť; rovnakú platnosť, hodnotu, náhradu
dvoch či viacerých textov. Opäť raz sa dostávame k zdanlivému zisteniu, že všetko je jasné
a môžeme teda začať nahrádzať jeden text druhým, aby znamenal to isté. Lenže čo budeme
nahrádzať? Text sa predsa skladá z určitých komponentov. Budeme teda prekladať slovo
slovom? Vetu vetou? Vilikovský tvrdí, že: ....dnes už aj tvor lingvisticky dosť naivný vie, že
pri preklade nemožno klásť slovo za slovo, že dobrý je síce chorošij, ale Dobrú noc je
Spokojnoj noči.“ (Vilikovský 1984, s. 32). My s týmto tvrdením môžeme len súhlasiť
a dovolíme si pridať veľmi podobný príklad zo srbského jazyka, kde dobrý je dobar a Dobrú
noc je Laku noć. Zrejme len málokto by pochopil pozdrav na dobrú noc keby začul Ľahkú
noc, ba dokonca by mu tento výraz mohol evokovať rôzne, nie celkom pozitívne, konotácie.
Takýchto príkladov môžeme nájsť veľmi veľa a týkajú sa všetkých jazykov, najmä tých
rodinne nepríbuzných (germánske vs. slovanské jazyky atď.).
Po dôkladnom štúdiu dostupných materiálov, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, sme sa
rozhodli rozlišovať dva prístupy k definícii tohto pojmu, a to:
1. Lingvistické chápanie ekvivalencie
2. Kontextovo-tematické chápanie ekvivalencie

1

Nesmieme však zabudnúť na fakt, že inak budeme pristupovať k textu, keď vieme, že odznie ústne (napr.

preklad dramatických textov, rozhlasových hier či správ) a inak v prípade, že ide o text, určený priamo
čitateľovi.

Prvý prístup sa sústreďuje predovšetkým na dôslednú reprodukciu lingvistických
charakteristík komunikátu, zatiaľ čo druhý sa sústreďuje hlavne na prijímateľa cieľového
komunikátu, jeho funkciu a situáciu, v ktorej komunikát odznie.
Za najmarkantnejších predstaviteľov prvého princípu považujeme J.C. Catforda
a Romana Jakobsona, ktorých názory výrazne ovplyvnili snáď všetkých teoretikov prekladu
a významne sa podieľali na formovaní modernej vedy o preklade. Ich prínos je
nezanedbateľný a ich teórie aj dnes predstavujú východisko pri mnohých prácach
a koncipovaní inovatívnych vedeckých štúdií. Zreteľná orientácia Catforda najmä na
lingvistické črty komunikátov je zrejmá už z jeho definície prekladu, keď tvrdí že ide o:
„nahrádzanie textového materiálu v jednom jazyku (VJ) ekvivalentným textovým materiálom
v inom jazyku (CJ“), a ďalej tvrdí, že „kľúčovým pojmom tejto definície je termín ekvivalent“,
a že „ústredným problémom prekladateľskej praxe je hľadanie vhodných ekvivalentov
v cieľovom jazyku. Ústrednou úlohou teórie prekladu je určiť povahu a podmienky
prekladovej ekvivalencie“. (A Linguistic Theory of Translation, 1965, s. 20-21)
Za významných zahraničných predstaviteľov druhého princípu považujeme Eugena
Nidu, Monu Bakerovú, Georga Steinera, Katharinu Reissovú a iných. Z domácich teoretikov
si zaslúžia výraznú pozornosť najmä práce Antona Popoviča, Jiřího Levého, Jána
Vilikovského, Františka Mika, Jany Rakšányovej a iných.
Pri uvažovaní o lingvistickom vnímaní ekvivalencie môžeme často hovoriť o
filozoficko-teoretickom smere lingvistický determinizmus, ktorý zastáva názor, že preklad nie
je možný, keďže realita je fixovaná na dané jazykové spoločenstvo, že jazyk podmieňuje
realitu, a keďže sú jazyky rôzne, tým pádom sú rôzne aj reality; preklad teda nie je možný.
Neskôr sa proti tomuto názoru postavila myšlienka existencie objektívnej reality, čo
znamenalo, že sa preklad začal orientovať na tzv. univerzálie, ktoré jazyk vo všeobecnosti
označuje a sústredenie sa na formálnu realizáciu komunikátu ustúpilo do pozadia. Pozornosť
teórie sa začala orientovať na oznámenie ako celok a na jeho „adekvátnu“ reprodukciu do
cieľového jazyka.
Pri hľadaní ekvivalencie sa obyčajne opierame o pojem invariantu, ktorý predstavuje
akési sémantické jadro, hlbšie vrstvy textu (Huťková 2003). Pri uvažovaní o kontextovotematickej ekvivalencii považujeme za nevyhnutné spomenúť rozdelenie Otta Kadeho
(predstaviteľa Lipskej školy). Ten vníma štyri základné druhy ekvivalencie: totálnu
(absolútne totožné pojmy, ako napr. pri terminológii), fakultatívnu (jeden výraz vo VJ stojí
voči viacerým výrazom v CJ, napr. napätie sa preloží do angličtiny ako voltage, ak ide
o elektrinu, tension, ak ide o situáciu hroziacu konfliktom, suspense, ak ide o vzrušené
očakávanie, stress, ak ide o duševné napätie atď.), aproximatívnu (viac výrazov stojí proti
jednému, napr. slová nebo/obloha proti nemeckému Himmel) a napokon nulová pri výrazoch
kultúrne viazaných na určité prostredie (valaška, college, baseball bat atď). (Kade 1968 IN:
Vilikovský 1984) Toto rozdelenie sa primárne orientuje na lexikálnu hladinu, no podľa nášho
názoru je možné toto rozdelenie uplatniť aj na úrovni celého oznámenia pri hodnotení celého
jeho uplatnenia v cieľovej kultúre.
Iný predstaviteľ Lipskej školy, J. Filipec, uprednostňoval pojem štrukturálna
ekvivalencia, teda ekvivalencia na úrovni celého textu, ktorú nadraďoval nad lexikálnu
úroveň. (IN: Vilikovský 2002)
Zástancom spojenia týchto dvoch princípov, teda hľadania ekvivalencie medzi
komponentmi textu a celkom, bola Katharina Reissová, ktorá tvrdí, že: „Pri prekladaní
musíme vytvárať ekvivalenciu ako medzi celým textom originálu a jeho verzie v cieľovom
jazyku, tak medzi jednotlivými prekladovými jednotkami.“ (Reissová 1971 IN: Vilikovský
1984) Tento názor je najbližší aj nám a podobným smerom budeme smerovať aj naše vlastné
uvažovanie o ekvivalencii a jej podmienkach. Problémom však zostáva definícia základnej
prekladovej jednotky.

Albrecht Neubert pristupuje k problému ekvivalencie z hľadiska semiotického
a v súlade s učením amerického filozofa Ch. Peircea o symboloch ju delí na tri zložky:
syntaktickú (vzťah medzi samotnými znakmi), sémantickú (vzťahy medzi slovami a tým, čo
označujú) a pragmatickú (vzťahy medzi znakmi, tým, čo označujú, a tými, čo tieto znaky
používajú). Jednotlivé zložky sú hierarchicky zoradené podľa početnosti vzťahov, ktoré
pokrývajú (sémantická je nadradená syntaktickej a pragmatická je nadradená obom). (IN:
Vilikovský 1984, s. 38)
K dispozícii máme aj iné typy ekvivalencií, napr. afektívnu, kognitívnu, funkčnú,
textovú, komunikačnú, ako aj ekvivalenciu obsahu formy a účinku (Ledererová 1994 IN:
Huťková 2003); denotatívnu, konotatívnu, textovo normatívnu, pragmatickú a formálnoestetickú (Koller 1997 IN: Huťková 2003). H. J. Vermeer chápe ekvivalenciu ako reláciu
medzi jednotlivými jazykovými znakmi textového páru a zároveň ako reláciu medzi celým
textom. Upozorňuje na rozdielnosť sledovaných celkov a navrhuje rozlišovať medzi
adekvátnosťou a ekvivalenciou. „Adekvátnosť pri preklade poukazuje na vzťah medzi textom
VJ a textom CJ akceptovaním účelu (skoposu), ktorý predchádza procesu translácie.“
(Vermeer 1991 IN: Huťková 2003). Termínom ekvivalencia odporúča klasifikovať javy
rovnakej hodnoty a kategórie, pričom zdôrazňuje ich zhodnú komunikačnú funkciu. (Vermeer
1991 IN: Huťková 2003) Považujeme za potrebné zdôrazniť, že z názoru o akceptovaní účelu
sa neskôr rozvinula teória skoposu, ktorá v súčasnosti patrí medzi snáď najakceptovanejšie
prístupy k prekladu. Podľa nášho názoru je však ekvivalencia vhodným termínom pri
hodnotení kvality prekladu a pri hľadaní vzájomne sa prekrývajúcich sémantických
korešpondentov, a preto ho uprednostňujeme pred termínom adekvátnosť.
Podľa Huťkovej (2003) môžeme prístupy k ekvivalencii rozdeliť do troch skupín:
normatívne, deskriptívne a negačné. V prvom prípade sa vedci sústreďujú na definovanie
toho, čo je možné obetovať, aby bol text ekvivalentný. Druhý prípad vychádza z množstva
materiálov, ktoré boli spracované a sleduje priebeh tvorby ekvivalentného textu. Negačný
prístup popiera opodstatnenosť ekvivalencie ako ústrednej kategórie vedy o preklade, pretože
vzbudzuje mylnú predstavu o symetrii dvoch jazykových systémov a ich textových realizácií.
S obsahom posledného tvrdenia nemôžeme na tomto mieste súhlasiť. Náš názor síce nie je
úplne opačný, avšak náš prístup je viac pozitívny ako negatívny.
Pri skúmaní danej problematiky sa nám zdala najpresnejšia a snáď dodnes neprekonaná
definícia prekladového ekvivalentu Jánom Vilikovským, ktorý tvrdí, že ide o: „prostriedok
alebo súbor prostriedkov, ktorý v inom jazyku funkčne reprodukuje kontextovo relevantnú
informáciu, obsiahnutú v pôvodnom texte, pričom zachováva invariantnosť oznámenia.“
(Vilikovský 1983, s. 39) Práve o toto tvrdenie sme sa opierali aj pri snahe o vlastnú definíciu
tohto pojmu. Počas koncipovania spomínanej definície sme prišli k záveru, že je potrebné
zlúčiť kontextovo-tematické a lingvistické chápanie spomínaného termínu.
Najprv však bolo potrebné nájsť definíciu základnej prekladovej jednotky. Tú sme
definovali na základe syntézy Vilikovského definície prekladového ekvivalentu a Mikovej
imagenovej kncepcie. Inými slovami, doplnili sme Vilikovského chápanie kontextovorelevantnej informácie o Mikov imagenov rozmer. Na základe toho sme si dovolili tvrdiť, že
základná prekladová jednotka je zároveň kontextovo-relevantnou informáciou, ktorá je podľa
nás základným predstavotvorným elementom
vloženým do textu autorom
s prihliadnutím na situačnú a významotvornú opodstatnenosť jeho formálnej realizácie.
Vychádzajúc z tejto definície si dovolíme tvrdiť, že ekvivalencia je funkčná reprodukcia
kontextovo relevantnej informácie ako základného predstavotvorného elementu
vloženého do textu autorom s prihliadnutím na situačnú a významotvornú
opodstatnenosť jeho formálnej realizácie obsiahnutej v pôvodnom texte, pričom
zachováva jej invariantnosť. Tieto definície, ktoré považujeme za kľúčové pre hľadanie
„rovnoznačných“ prvkov výpovedí, či výpovedí ako celku, zlučujú formálnu realizáciu

komunikátu s jeho obsahovou stránkou, keďže podľa nášho názoru sa jeho formálna realizácia
v mnohých prípadoch v značnej miere podieľa na tvorbe celkového vyznenia diela.
Netvrdíme, že formálna realizácia výpovede je najdôležitejšia, najdôležitejšie je
sprostredkovanie oznámenia ako celku v kontexte cieľovej kultúry, ale v žiadnom prípade ju
nesmieme zanedbať.
Na záver by sme chceli zdôrazniť, že úlohou prekladu je podľa nás sprostredkovať
čitateľovi translátu rovnaké východiskové body pre vytvorenie si vlastnej predstavy o diele
(celkového zážitku z čítania) aké mal čitateľ pôvodného, originálneho textu. Aby sa tak
mohlo stať, musí byť náš skúsenostný komplex dostatočne široký a zasahovať všetky roviny
kultúrno-spoločenského a politického života, ktoré sa manifestujú prostredníctvom
jazykového kódu (musíme si preto dokázať predstaviť, ako by napríklad dané dialógy vyzerali
v reálnom živote, teda uvážiť, či by to, čo sme práve preložili, niekto niekedy v danej situácii
„tak povedal“ a ak nie, odpovedať si na otázku: Aký mal na to dôvod?). Musíme si dať
pozor, aby sme neskĺzli na úroveň fixovania sa na východiskový text, no zároveň nesmieme
podceniť hodnotu jeho kontextovo-relevantných čiastkových elementov.
Veríme a dúfame, že naše úvahy neboli scestné, že si táto teória nájde uplatnenie
predovšetkým v praktickej prekladateľskej činnosti.
Abstract:
The paper deals with various definitional aspects of the term equivalence. It views the given
term from linguistic as well as contextual perspective. The author offers his own definition of
the term that connects the above mentioned aspects into one coherent definition. He also
provides a brief remark on the basic unit of translation.
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1. Problemstellung und Abgrenzung2
Die Archäologie und ihre Textsorten haben in textlinguistischen oder
übersetzungswissenschaftlichen3 Arbeiten wenig Beachtung gefunden. Es liegen bis heute
keine systematischen Untersuchungen über den Bestand der archäologischen Textsorten vor4.
In unserem Beitrag möchten wir deshalb versuchen, die Textsorten im Bereich der
Archäologie vorzustellen und einen möglichen Klassifikationsansatz zu präsentieren. Aus
dieser Intention ergeben sich aber offene Fragen, die einer genaueren Bestimmung und
Abgrenzung bedürfen.
• Was ist überhaupt Archäologie/womit beschäftigt sich Archäologie?
• Der Begriff der Textsorte und deren Klassifizierung.
2. Archäologie und ihr Untersuchungsgegenstand
Archäologie - das klingt auch heute noch nach Geheimnis und Abenteuer, nach
wagemutigen Expeditionen und aufsehenerregenden Funden (Albani 2009, Vorwort). Und
nicht nur die Archäologie, sondern auch die Fachsprache der Archäologie und die
(Fach)Textsorten klingen noch nach Geheimnis, da sie bis jetzt noch von niemandem
detaillierter untersucht wurden. Im Zusammenhang mit Archäologie wurden bis jetzt nur
ausgewählte lexikographische bzw. terminographische Beiträge veröffentlicht (siehe auch
Dvorecký 2006, 2006a, 2007, 2007a).
Das Ziel der Archäologie besteht darin, meist in enger Zusammenarbeit mit
Naturwissenschaftlern der kulturellen Entwicklung der Menschheit nachzugehen. Der Mensch
steht somit im Zentrum der Untersuchungen. Die Archäologie umfasst einen Zeitabschnitt,
der von den ersten Steinwerkzeugen vor etwa 2,5 Millionen Jahren bis hin zur Neuzeit reicht,
wobei die Erkenntnisse zu Umwelt, Klima, Ernährung oder Alter von Funden zur
Rekonstruktion des vergangenen Alltags und der Kultur beitragen. Als Quelle dienen dabei
die materiellen Hinterlassenschaften des Menschen. Bezüglich der Vor- und Urgeschichte
haben die Archäologen ein großes Interesse an der materiellen Kultur (z.B. Körperschmuck Kopfschmuck, Hals- und Brustschmuck, Arm- und Fußschmuck; Gewandzier und
Gewandzubehör - Nadeln, Fibeln, Gürtel, Besätze, Knöpfe, Zierscheiben; Gefäße mit ihren
Verzierungselementen - Tassen, Schüsseln, Schalen, Krüge usw.), während in der
Frühgeschichte die ersten schriftlichen Quellen (Dokumente, Aufschriften usw.) die
Aufmerksamkeit der Archäologen fesseln. Es muss aber gesagt werden, dass schriftliche
Quellen eher von den Geschichtswissenschaftlern (Historikern, Kodikologen) untersucht
werden. Die Ausrichtungen der Archäologie repräsentieren meist bestimmte Zeitabschnitte
oder Regionen, die in den einzelnen Regionen der Welt unterschiedlich datiert sein können.
Sie lassen sich aber überall dokumentieren, wie z. B. der Übergang von Jäger-Sammlern zu
1
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Bauern mit domestizierten Tieren oder die Entstehung der ersten Städte. Die Archäologie
bedient sich bei ihren Untersuchungen und Grabungen unterschiedlichster Methoden und
Verfahren.5
Die oben angeführten Tatsachen lassen vermuten, dass die Archäologen eine Menge
von wissenschaftlichen, nicht-wissenschaftlichen und in den letzten 3 bis 5 Jahren auch
populärwissenschaftlichen Texten/Textsorten6 verfassen, die sowohl in der Slowakei als auch
im Ausland veröffentlicht werden. Das Ziel der meisten Archäologen ist es, ihre
Forschungsergebnisse möglichst einem breiten Publikum zugänglich zu machen, deshalb
werden die meisten Texte/Textsorten nicht in der slowakischen Sprache veröffentlicht. Sie
werden 1. ins Deutsche (50% der Texte), 2. ins Englische (15% der Texte) und 3. ins
Französische (5% der Texte) übersetzt. Der Rest der Texte wird in der slowakischen Sprache
veröffentlicht (siehe auch Abb. 1).
Sprachen der am Archäologischen
Institut veröffentlichten Texte
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Abb. 1 Sprachen der am Archäologischen Institut der SAW in Nitra veröffentlichten Texte
3. Textsorte als Begriff
Im Rahmen unserer Forschung arbeiten wir mit zahlreichen Texten/Textsorten aus dem
Gebiet der Archäologie. An dieser Stelle möchten wir klären, wie der Begriff Textsorte für
die Zwecke unserer Arbeit aufgefasst wird. In der (text)linguistischen und auch
übersetzungswissenschaftlichen7 Literatur findet man viele Auffassungen des Begriffs
Textsorte. Einige Autoren bedienen sich auch des Begriffs Textmuster, wie das auch bei
Heinemann der Fall ist. Margot und Wolfgang Heinemann arbeiten mit der Triade
Textmuster - Textsorten - Texttypen (vgl. Heinemann 2002, S. 129). Unter dem Begriff
Textmuster versteht Heinemann „instrumentalisierte Textexemplare als Resultate
kommunikativer Erfahrung“ (Heinemann 2000, S. 20), die als Orientierungsrahmen für
erfolgreiches kommunikatives Handeln unter sich wiederholenden interaktionalen
Bedingungen aktiviert werden8. Textsorten sind nach Heinemanns immer Mengen von
Texten, also Textklassen (Heinemann 2002, S. 142). In ihrer Arbeit findet man auch eine
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interessante Formel, in der die Beziehung zwischen der Textsorte und Textklasse formelhaft
festgehalten wird.
Ts → (G) Tk9
Werden für ´G´ nur wenige, generelle Gemeinsamkeiten gesetzt, erhält man Textklassen mit
einem großen Geltungsbereich und einer relativ hohen Abstraktionsstufe (z.B. Schrift-Texte,
politische Texte, Alltags-Texte. Heinemanns gehen davon aus, dass man diese Textklassen
Text-Typen nennen sollte (vgl. Heinemann 2002, S. 143). Überträgt man dieses Kriterium auf
die Texte aus dem Gebiet der Archäologie, könnte man zum Beispiel von Fach-Texten oder
populärwissenschaftlichen Texten sprechen. Setzt man aber für ´G´ eine große Zahl konkreter
Merkmale, wird der Geltungsbereich (ziemlich) eingeschränkt und auch die Abstraktionsstufe
wird ziemlich klein (z.B. Privatbrief, Arztrezept, Kochrezept). Überträgt man dieses
Kriterium auf die Texte aus dem Gebiet der Archäologie, kämen verschiedene Fundberichte,
Studien, Lexikoneinträge oder Forschungsberichte in Frage. Heinemanns verwenden noch den
Begriff Textsortenklasse als Bezeichnung für die Zwischenstufen unterschiedlichen Grades.
Außerdem verweisen sie noch auf inhaltlich geprägte Subklassen der ´Textsorten´, die als
Textsortenvarianten bezeichnet werden (z.B. Reisewetterbericht, Biowetterbericht usw.) (vgl.
Heinemann 2002, S. 143). Eine Art der Zusammenfassung der Begriffe Text-Typ,
Textsortenklasse, Textsorte, Textsortenvariante stellt die folgende hierarchische Stufung10 von
Text-Klassen dar (Abb. 2) (vgl. Heinemann 2002, S. 143).
Text-Typ
informierender Text
↑
Textsortenklasse
Schrift-Text
↑
TEXTSORTE
Bericht
↑
Textsortenvariante
Fundbericht
Abb. 2 Modifizierte hierarchische Stufung von Text-Klassen (bearbeitet nach Heinemann
2002, S. 143)
Für die Zwecke dieser Arbeit verstehen wir unter dem Begriff Textsorten Mengen von
Texten, also Textklassen. Textsorten bilden nur eine Teilmenge von Textklassen. Es ist
nämlich möglich, eine Menge von Texten zu einer Klasse zusammenzufassen. Dadurch
entsteht eine große Klasse (z.B. Presse-Texte), die entweder einen großen oder einen sehr
kleinen Geltungsbereich hat. Und für unsere Arbeit sind eben die Klassen mit relativ
geringem Geltungsbereich und mit einer niedrigen Abstraktionsstufe wichtig, die als
Textsorten aufgefasst werden (vgl. Heinemann 2002, S. 142).
Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass die Textsorten der Archäologie als Elemente
einer komplexen Handlungsstruktur zu verstehen sind und dass sich diese Handlungsstruktur
in mehreren Funktionen widerspiegelt, da die archäologischen Textsorten informieren - dies
betrifft alle archäologischen Textsorten; fixieren - es handelt sich um die Fixierung von neuen
Forschungsergebnissen; dokumentieren - in Form von Tafeln und Texten werden in den
einzelnen Textsorten Erkenntnisse über die Sachkultur bzw. über die materielle Kultur fixiert;
veranschaulichen - z.B. die Beziehungen zwischen den einzelnen Kulturen; steuern - die
Richtung der Forschung; die Basis für die weitere Forschungsarbeit bilden; popularisieren in den populärwissenschaftlichen Artikeln versuchen die Archäologen, ihre
Forschungsergebnisse auf eine zugängliche Art und Weise der breiten Öffentlichkeit zu
9
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präsentieren - viele populärwissenschaftliche Beiträge findet man zum Beispiel in der
Zeitschrift Historická revue; und erlauben/verbieten - es existieren einige archäologische
Textsorten, die vom Archäologischen Institut als einer offiziellen Behörde ausgestellt werden
und in denen eine offizielle Erlaubnis/Stellungnahme gegeben wird. Hier tritt die appellative
Funktion in den Vordergrund.
fixieren
informieren

dokumentieren

popularisieren

Textsorten
der Archäologie

veranschaulichen
steuern

erlauben
verbieten

bilden die Basis für die
weitere Forschung

Abb. 3 Funktionen der Textsorten der Archäologie
Die Darstellung in Abbildung 3 führt uns zur Überlegung, die einzelnen Textsorten der
Archäologie nach ihrer Funktion zu klassifizieren, da eine solche Klassifizierung ein offenes
und dynamisches System darstellt und darüber hinaus auch ermöglicht, dynamische Prozesse
in den Textsorten (die mit der Entwicklung der Sprache zusammenhängen - Veränderungen
auf der Makro- und Mikroebene) zu berücksichtigen.
4. Klassifizierung von Textsorten der Archäologie
Für die Zwecke dieser Arbeit werden die Textsorten der Archäologie nach ihrer
Funktion im Sinne der textuellen Grundfunktionen nach Brinker klassifiziert (vgl. Brinker
1992). Er bezeichnet die Textfunktion explizit als "Basiskriterium" für die Differenzierung
von "Textsortenklassen" und nimmt Subklassifizierungen unter kontextuellen und
strukturellen Kriterien vor (Brinker 1992, S. 125). In diesem Beitrag interessiert uns nur die
Textfunktion, kontextuelle und strukturelle Kriterien werden in weiteren Beiträgen unter die
Lupe genommen.
Nach der Textfunktion unterscheidet Brinker Informationstexte (Texte mit
Informationsfunktion), Appelltexte (Texte mit Appellfunktion), Obligationstexte (Texte mit
Obligationsfunktion), Kontakttexte (Texte mit Kontaktfunktion) und Deklarationstexte (Texte
mit Deklarationsfunktion).
Nach Brinker liegt die Informationsfunktion dann vor, wenn "der Emittent eines
Textes dem Rezipienten ein Wissen vermitteln will. [...] Die Sicherheit seines Wissens kann
der Emittent aber auf vielfältige Weise einschränken" (Brinker 1992, S. 98), indem er z.B.
eine Quelle angibt oder verschiedene lexikalische oder morpho-syntaktische Mittel zum
Ausdruck der Modalität verwendet. Diese Funktion ist eigentlich für alle Textsorten der
Archäologie charakteristisch (siehe auch Abb. 4) und die Merkmale dieser Funktion stimmen
mit den Merkmalen der primär informativen Texte, die für die Zwecke der
Übersetzungswissenschaft ausgegliedert wurden, überein (vgl. z.B. Reiss 1983, S. 128). Bis
jetzt wurden folgende archäologischen Textsorten mit (überwiegender) Informationsfunktion

ausgegliedert: wissenschaftlicher Artikel (publiziert in einer Fachzeitschrift)•
wissenschaftliche Monographie • wissenschaftlicher Artikel (publiziert in einem Sammelband
- ein Beispiel befindet sich in Abb. 4 • wissenschaftlicher Vortrag • Vortragsmanuskript •
Forschungsberichte (z.B. eine Zusammenfassung des Forschungsprozesses; eine
Zusammenfassung von Forschungsergebnissen • wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten
(Bachelorarbeit, Magisterarbeit, Dissertation, Habilitationsschrift - sie können auch als
Monographie veröffentlicht werden) • wissenschaftlicher Essay • Gutachten

Abb. 4 Beispiel einer "typischen“ archäologischen Textsorte mit überwiegender
Informationsfunktion - wissenschaftlicher Artikel (Farkaš 2004, S. 49)
Die Appellfunktion liegt nach Brinker dann vor, wenn der Emittent den Rezipienten
dazu bewegen will, „eine bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber einzunehmen
und/oder eine bestimmte Handlung zu vollziehen“ (Brinker 1992, S. 108). Traditionell
werden den Textsorten mit appellativer Funktion Werbeanzeigen, Propagandatexte,
Arbeitsanleitungen, Gesuche, Anträge usw. zugeordnet. Die appellative Textfunktion kann
entweder mit verschiedenen Verben signalisiert werden, aber sehr häufig kommen auch
komplexe grammatische Strukturen vor, die diese Funktion „verraten“ (Imperativsätze,
Infinitivkonstruktionen, Satzmuster mit müssen + Infinitiv, haben zu/sein zu + Infinitiv). Wir
haben bis jetzt folgende Textsorten mit appellativer Funktion ausgegliedert, wobei zu betonen
ist, dass in den einzelnen Textsorten noch immer die informative Funktion überwiegt: •
Bescheid als behördliches Schreiben (archäologische Untersuchung und eventuelle Grabung
vor Bauarbeiten) • Rezensionen • Fundberichte (mit Hinweisen auf weitere Untersuchungen
und Grabungen) - als Beispiel siehe Abb. 5.
Nach Brinker kann man die appellative Funktion mit einer evaluativen Einstellung
verbinden (vgl. Brinker 1992, S. 112). Diese Einstellung lässt sich z.B. in verschiedenen
Gutachten oder behördlichen Schreiben feststellen.

Abb. 5 Beispiel einer "typischen“ archäologischen Textsorte mit Informations- und
Appellfunktion - Fundbericht (Bartík 2002, S. 23)
Die Obligationsfunktion liegt dann vor, wenn „der Emittent dem Rezipienten zu
verstehen gibt, dass er sich ihm gegenüber verpflichtet, eine bestimmte Handlung zu
vollziehen" (Brinker 1992, S. 116). Zu den Textsorten, in denen diese Funktion überwiegt,
gehören zahlreiche Verträge, Vereinbarungen, Angebote usw. Auch in der Archäologie findet
man einige Textsorten mit dieser Funktion, z.B. • Vertrag abgeschlossen zwischen dem
Archäologischen Institut und dem Bauherrn (Vertragsgegenstand: archäologische
Untersuchung und eventuelle Grabung vor Beginn der Bauarbeiten) • Arbeitsvertrag •
Werkvertrag • Bescheid (als behördliches Schreiben)
Bei der Kontaktfunktion geht es darum, dass der Emittent seine personalen
Beziehungen zum Rezipienten ausdrücken möchte (Brinker 2001, S. 122). Diese Funktion
wird durch explizit performative Formeln mit den Verben beglückwünschen, gratulieren,
willkommen heißen, danken usw. markiert. Auch unter den archäologischen Textsorten findet
man Texte, in denen diese Funktion überwiegt, wobei zu betonen ist, dass diese Texte mit
verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen verbunden sind, z.B. • Laudatio • Gedenkschriften
• Sammelbände anlässlich verschiedenster Jubiläen.
Die Deklarationsfunktion dominiert in Textsorten wie z.B. Ernennungsurkunde,
Testament und Vollmacht. Der Emittent teilt dem Rezipienten mit, dass für ihn eine neue
„Realität“ entsteht, wenn die situativen Bedingungen zutreffen (Brinker 2001, S. 123). Es sind
meistens solche Textsorten, die mit bestimmten Institutionen bzw. Ämtern verbunden sind.
Im Bereich der Archäologie wurden bis jetzt keine Textsorten mit dieser Funktion gefunden.
5. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Textsorten der Archäologie sehr vielfältig sind
und dass auch der Anteil der dominierenden Funktionen von Textsorte zu Textsorte schwankt.
Auf jeden Fall möchten wir betonen, dass es sich in der Auflistung von Textsorten bei den
einzelnen Funktionen um keine "chemisch" reinen Textsorten nur mit einer Textfunktion

handelt. Jeden Text kann man als Element einer komplexen Handlungsstruktur verstehen,
wobei sich dieses Element aus unterschiedlichen Gesichtspunkten analysieren lässt. In
unserem Beitrag wollten wir nur einen möglichen Klassifikationsansatz vorstellen und in
späteren Arbeiten soll auf die Eigenschaften der Textsorten auf der Makro- und Mikroebene
eingegangen werden.
Abstract:
V predloženom príspevku sa zaoberáme funkciami textových žánrov z oblasti archeológie.
Vymedzujeme archeológiu a jej predmet výskumu, definujeme pojem textový žáner
a klasifikujeme textové žánre archeológie podľa ich funkcie.
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Napriek snahe o unifikáciu termínov, ktorá sa objavuje už pri vzniku terminológie ako
vedy, je v jednotlivých odboroch stále možné pozorovať popri sebe koexistujúce viaceré formy
pre ten istý pojem. Najnovšie terminologické výskumy synonymiu (aj keď limitovanú)
v odbornom jazyku akceptujú ako skutočnosť (porovn. Cibiková – Levická 2009).
Vo svojom príspevku používam pojem synonymia v širokom slova zmysle, ako vzťah
(aspoň čiastočne) odlišných jazykových foriem založený na koreferencii, teda na odkazovaní na
tú istú mimojazykovú skutočnosť. Táto relácia je základným predpokladom selekcie
v štylistickom zmysle a tým aj štylistickej slobody, resp. voľnosti.
Predmetom príspevku je materiál získaný zo Všeobecnej časti Trestného zákona (TZ / Z)
č. 300/2005 Z.z.1 a z dvoch komentárov k tomuto zákonu (K). Ako ďalší pomocný zdroj som pri
analýze využívala aj Slovník slovenského práva. Cieľom štúdie je určenie možností variantnosti
výrazu lexikálnych štruktúr a ich náhrad v uvedenom výseku práva, jej foriem, ako aj limitov jej
využitia. Ďalším zámerom je určenie rozdielov, ktorými sa jednotlivé formy líšia.
Špecifiká právneho jazyka
Pracovným nástrojom odborníkov v oblasti práva je jazyk. Je to špecifikum, ktoré sa
odráža aj v tom, že jazyku a práci s ním sa venuje veľká pozornosť už v rámci vzdelávania
budúcich právnikov. Ďalšou osobitosťou je prepojenie právneho jazyka s bežným jazykom,
z ktorého sa do právnej lexiky terminologizáciou dostalo viacero výrazov. Práve tento proces
však spôsobil, že mnohé v bežnom jazyku synonymné výrazy, v kontexte tohto odboru takými
nie sú (napr. následok a účinok, sankcia a trest).
Keďže rešpektovať právne normy musia nielen odborníci, ale i laici v tejto oblasti,
pretože platia v celej spoločnosti, majú právne texty viac-menej dvojakého adresáta. (Stolze
1999, s. 47) Z tejto skutočnosti vyplýva požiadavka zrozumiteľnosti, a tak je právny jazyk nútený
oscilovať medzi touto vlastnosťou a jej akoby-protikladom exaktnosťou. Tieto atribúty odrážajú
dve základné funkcie právnych textov regulatívnu a informatívnu. (Holländer 1995, s.329-330)
Napriek tomu sa mnohokrát zdá, že v tomto „konkurenčnom“ boji vyhráva skôr presnosť
a precíznosť, o čom svedčí napr. táto veta z § 41 ods.3 TZ: „Ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší
čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok
bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť,
zruší v rozsudku skorší výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch
spáchaných s ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú
v uvedenom výroku o vine svoj podklad.“ Právny jazyk je okrem toho rôznorodý, líši sa v rámci
jednotlivých štylistických variantov, jednotlivých právnych žánrov (bližšie pozri Abrahámová;
Škvareninová, 2006, s. 75) i na základe horizontálneho členenia. Hoci termíny môžu prechádzať
do jednotlivých oblastí práva aj bez zmeny, niekedy môže byť termín dokonca špecificky
definovaný len na účely jedného zákona (pozri napr. v § 127 TZ). Štandardizácia, nemennosť
formy nie je v súvislosti s presnosťou nevyhnutne považovaná za štylistický nedostatok. Má
v takýchto podmienkach variantnosť výrazu vôbec svoje miesto?
Cudzie slová, dublety

1

Dňa 5.12.2008 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu tohto zákona, pre účely tejto analýzy je
uvedená verzia postačujúca.

Keď sa uvažuje o synonymii v odbornom jazyku a v odbornom štýle, spomínajú sa najmä
dublety – domáce pomenovanie a pomenovanie cudzieho pôvodu (resp. hybridná forma) viažuce
sa na jeden pojem. Takéto dvojice sa nachádzajú aj v analyzovaných textov trestného práva. Vo
všeobecnosti možno skonštatovať, že text zákona sa cudzím slovám skôr vyhýba, výnimku tvoria
pomenovania so špecifickým významom (genocídium). V komentári sa cudzie formy nachádzajú
častejšie. Jasne tu dominujú pomenovania latinského pôvodu, ktoré sa buď adaptovali na
slovenčinu (ascendenti – priami predkovia, descendenti – priami potomkovia, kolateráli –
príbuzní v pobočnom rade, motív – pohnútka) alebo si zachovávajú svoju pôvodnú podobu (dolus
directus – priamy úmysel). Výnimku tvorí pomenovanie fenoménu, ktorý sa definoval v súčasnej
dobe: gamblerstvo – hráčska závislosť a ktorý má anglický pôvod.
Nezmenené latinské formy sa používajú hlavne pri pomenovaní zásad, ktoré sú
pravdepodobne pozostatkom rímskeho práva a ich používanie možno interpretovať ako odkaz na
niekoľkostoročnú tradíciu, stále, nemenné hodnoty (aut dedere aut punire – vydať alebo
potrestať).
Dvojice pomenovaní domáceho a cudzieho pôvodu sa nikdy nevyskytujú osobitne bez
toho, aby nebola najprv jasne naznačená ich viazanosť na jeden pojem a to týmito prostriedkami:
„t.j.“, „teda“ alebo uvedením jedného z výrazov do zátvoriek. Poradie dubletných pomenovaní
nie je dané. V prípade, že je ako druhé uvedené domáce pomenovanie, plní explikatívnu funkciu,
keď je poradie opačné, domáce pomenovanie slúži na uvedenie cudzieho termínu. To sa deje aj
napr. prostredníctvom skratky tzv., ktorá slúži na zdôraznenie. Slovenský vysvetľujúci ekvivalent
nie je mnohokrát ustálený. V rôznych textoch – v tomto prípade komentároch – nachádzame
viaceré slovenské formy, čo by v podstate mohlo odporovať snahe označiť tieto pomenovania
ako synonymá, napr. tzv. asperačná zásada, teda „zásada zostrenia najprísnejšieho trestu“;
v druhom komentári asperačná (zostrujúca) zásada. Zásada Ne bis in idem je vysvetlená ako nie
dvakrát o tom istom alebo viac adaptačne Nikto nemá byť potrestaný dvakrát pre ten istý skutok.
Ak ide o termíny právnej vedy, po uvedení oboch foriem (cudzej a slovenskej) sa
väčšinou uprednostní cudzia, resp. hybridná forma: (putatívna obrana pred domnelou obranou).
V zákone sa však, ako už bolo spomínané, preferuje slovenské pomenovanie a to aj v prípade, že
cudzí termín je ekonomickejší a termín je pomerne frekventovaný (čin inak trestný – kvázidelikt).
Perspektíva a kontext
Pri štylizácii, konkrétne v selekčnom procese je určujúcim faktorom aj perspektíva, čiže
vzťah komunikantov k mimojazykovej skutočnosti. Tá môže použitie určitého pomenovania aj
vylúčiť. Pri porovnaní definícií termínov dieťa a maloletá osoba v trestnom práve by bolo možné
predpokladať ich synonymický vzťah, každé dieťa v trestnoprávnom zmysle je predsa zároveň aj
maloletou osobou, veď v oboch prípadoch ide o osobu mladšiu ako 18. rokov, ak nenadobudla
plnoletosť skôr. Výber pomenovania však limituje situácia, kontext. Kým pri pomenovaní dieťa
sa indivíduum zaraďuje do skupiny chránených osôb a používa sa pri pomenovaní obete
trestného činu, pri lexéme maloletá osoba sa akcentuje obmedzený okruh práv a povinností,
v trestnom práve najmä absencia trestnej zodpovednosti, resp. obmedzená trestná zodpovednosť.
Z hľadiska páchateľstva a možného sankcionovania osoby je však dôležitejším kritériom ako
neplnoletosť vyčlenenie mladistvých osôb (t.j. osôb medzi 14. a 18. rokom, ktoré sú už trestne
zodpovedné) zo skupiny maloletých.
Inú úlohu zohráva kontext v prípade dvojice osoba, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť –
páchateľ, ktorého nemožno stíhať alebo odsúdiť. Konkretizácia všeobecnejšej formulácie zo
zákona je v komentári možná práve na základe kontextu, v ktorom boli špecifickejšie významy
implicitne prítomné a teda ich bolo možné vyjadriť bez toho, aby došlo k sémantickej zmene.
Konkrétnosť vz. abstraktnosť

Štylisticky relevantná môže byť aj opozícia konkrétnosť verzus neurčitosť, všeobecnosť
jazykového prejavu. Výsledok selekčného procesu v tomto prípade závisí aj od druhu textu
a kontextu. Keďže cieľom zákona je upravovať normy čo najpresnejšie, uprednostňuje sa v ňom
mnohokrát práve konkrétnosť realizovaná vymenovávaním. Napr. v § 130 ods. 5 pri definícii
návykovej látky sú spomenuté aj „látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo
jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.“ V komentári, ktorý je
metatextom nevyhnutne vnímaným na pozadí prototextu, je už možné použiť generalizáciu
„ostatné obdobne pôsobiace látky.“ V samotnom zákone je zovšeobecnenie prípustné napr.
v nadpise paragrafu. V jeho texte sa následne uprednostní vymenovanie. Napr. v § 135
prechovávanie drog pre vlastnú potrebu; v texte: prechovávanie omamnej látky, psychotropnej
látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu.
Alternovanie hyperonyma a vymenovania hyponým predpokladá znalosť všetkých
podradených pomenovaní, ktoré v súčte plne nahradzujú nadradené pomenovanie, t.j. rozsah
nadradeného terminu. Čím je počet hyponým menší, tým je aj z hľadiska jazykovej ekonómie
táto alternácia akceptovateľnejšia (§ 141 nebezpečné zoskupenie = zločinecká skupina +
teroristická skupina)
Niekedy terminologizácia spôsobí, že nadradené pomenovanie získalo špecifický význam,
ktorý je totožný s významom hyponyma v bežnom jazyku alebo v kontexte iného odboru. Napr.
smrť v trestnom práve je ako vyplýva z legálnej definície v §142 ods. 2 totožná s biologickou
smrťou mozgu (cerebrálnou smrťou). Opis významu v komentári zase akcentuje nezvratnosť
tohto stavu a tým aj závažnosť škody, ku ktorej dochádza: „smrť je smrteľný stav, z ktorého
návrat do života je vylúčený.“
Opozícia konkrétnosti a všeobecnosti je významná aj z hľadiska rozlišovania termínov so
všeobecnejšou formou a konkrétnejších slovných spojení, opisov, ktoré ich nahrádzajú, definujú
a vysvetľujú. Ich aktuálnosť je však kratšia ako aktuálnosť termínu, ktorý je stabilnejší. Napr.
termín z § 127 ods. 3 TZ osoba vyššieho veku poukazuje na tú istú skutočnosť ako spojenia osoba
staršia ako šesťdesiat rokov; osoba, ktorá má viac ako šesťdesiat rokov, tak ako je to uvedené
v legálnej definícii a v komentári. Spojenia sú však iba opismi významov, súčasti definícií,
v kontexte termín nahradiť nemôžu, môžu byť maximálne využité spolu s ním na vysvetlenie.
Podobne je tomu aj v dvojiciach z § 125 ods. 1 škoda malá, t.j. škoda prevyšujúca 8000
Sk. Konkrétnosť ustupuje aj v legálnych definíciách škály príbuzných termínov škoda väčšia/
značná škoda/ škoda veľkého rozsahu a to z dôvodu relatívnosti. Teda rozsah škody je
definovaný ako najmenej desaťnásobok/ stonásobok/ päťstonásobok takej sumy (myslí sa tým
spomínaných 8000 Sk), v zákone sa teda neudáva konkrétna, ľahko vypočitateľná suma.
Pomenovania trest straty vojenskej hodnosti – odňatie vojenskej hodnosti sú vo svojej
podstate synonymné, ale len prvé z nich má v trestnom práve charakter termínu, čo naznačuje aj
jeho forma, ktorá zaraďuje pojem do systému rôznych druhov trestu.
Tieto páry všeobecných, zdanlivo neurčitých pomenovaní terminologickej povahy
a konkrétnych, vysvetľujúcich lexém sa potom paralelne nachádzajú aj v slovných spojeniach,
ktoré sú z nich odvodené (viaceré osoby – minimálne tri osoby; smrť viacerých osôb – smrť
minimálne troch osôb).
Slovotvorba
Terminologický systém sa vyvíja, koexistencia viacerých foriem pre ten istý pojem môže
byť preto spôsobená stavom, keď sa v terminológii už uplatňuje nové pomenovanie a staršie sa
ešte stále (zriedka) používa, hoci je presúvané na perifériu (starší bohemizmus účastenstvo na
trestnom čine – účastníctvo na trestnom čine).

Za určitých okolností môžu medzi sebou konkurovať substantívne deverbativa a slovesné
podstatné mená, pričom je evidentné, že v slovesných podstatných menách sa zdôrazňujú
dynamické, procesuálne elementy (vykonávanie trestu odňatia slobody odsúdeným – výkon trestu
odňatia slobody). Výsledkom konverzie sú aj tieto synonymné tvary: pokračovanie v trestnej
činnosti – pokračovací trestný čin; opakovanie trestného činu – opakované páchanie trestnej
činnosti – trestný čin spáchaný opakovane). Líšia sa zdôraznením, ktoré je na tom člene
syntagmy, ktorý je rozvíjaný.
Explikácia vz. implikácia, abreviácia
Pre právny jazyk je typický výskyt viacslovných pomenovaní, čo je spôsobené
maximálnou snahou o presnosť, ktorá sa prejavuje niekedy až redundantnom explikovaní
jednotlivých zložiek významu. Keď to však kontext umožňuje, je prípustné eliminovať niektoré
komponenty, ktoré zostávajú implicitne v texte prítomné, niekedy naopak dochádza k opačnému
procesu (trestnosť – trestnosť činu; trestný čin z nedbanlivosti – trestný čin spáchaný
z nedbanlivosti; započítanie väzby a trestu – započítanie väzby a doposiaľ vykonaného trestu;
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody – podmienečný odklad výkonu trestu;
podmienečné odsúdenie – uloženie trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkon;
podmienečné prepustenie – podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody; cena, za
ktorú sa vec obvykle predáva (Z) – obvyklá predajná cena (K))
Kontext zároveň vplýva aj na použitie deiktických alebo im podobných prostriedkov,
ktorým sa právny štýl skôr vyhýba. Ak sú aj napriek tomu použité, vstupujú do vzťahu alternácie
so spojeniami, ktoré nahrádzajú (v zmysle tohto zákona – použiteľné priamo v texte právnej
normy – v zmysle Trestného zákona; na území Slovenskej republiky – v tuzemsku pri zákone
s pôsobnosťou na území SR).
Už pred samotným textom zákona, za ktorého paragrafmi nasledujú komentáre, sa
nachádza zoznam skratiek. Aj tie spolu s neskrátenými formami vytvárajú predpoklady pre
proces selekcie a tým aj proces rozhodovania sa. Kritéria tohto procesu sa viac-menej nelíšia od
ostatných komunikačných situácií. Skratky sú uprednostňované z hľadiska jazykovej ekonómie,
skracovanie prichádza do úvahy najmä pri častejšie sa opakujúcich lexémach, v danom kontexte
ide o pomenovania právnych noriem (TZ – zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon, TP – zákon
č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok, ZEZR – zákon č. 403/2004 Z.z. o európskom zatýkacom
rozkaze, ZPR – zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ZŠSaÚŠP –
zákon č.458/2003 Z.z. o zriadení špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ZoP – zákon č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov, ZoPP – zákon č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení neskorších predpisov, ZA zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii, ZVTOS – zákon č. 475/2005
Z.z. o výkone trestu odňatia slobody, ZVV – zákon č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby, ZVJS – zákon
č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, ZRT – zákon č.311/1999 o registri trestov
v znení neskorších predpisov) úradov, inštitúcií a funkcií (MTS – Medzinárodný trestný súd,
minister spravodlivosti – minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ministerstvo
spravodlivosti – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ZVJS – Zbor väzenskej
a justičnej stráže, OČTK – orgány činné v trestnom konaní) a právnych inštitútov (TS – trestné
stíhanie, TČ – trestná činnosť, TP – trestný poriadok, TK – trestné konanie). Uvedené skratky sú
zväčša konvencionalizované iba v oblasti práva, v bežnej komunikácii nie sú známe.
Skracovanie v rozšírenom zmysle sa uplatňuje priamo v zákone, vo forme
štandardizovanej formulácie ďalej len (ochranná výchova v osobitných výchovných zariadeniach
(ďalej len „ochranná ústavná výchova“) alebo sa môže vykonať aj v profesionálnej náhradnej

rodine (ďalej len „ochranná rodinná výchova“); ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len
„ústav na výkon trestu)).
Pseudosynonymá
Napriek tomu, že v tejto štúdii je pojem synonymia vymedzený veľmi široko, nemožno
podeň zahŕňať jazykové formy, ktoré nespĺňajú požiadavku koreferencie. Ide o zdanlivé
synonymá, ktoré používateľ jazyka odhalí len vtedy, ak disponuje náležitými odbornými
vedomosťami (pod vplyvom návykovej látky – v súvislosti s užívaním návykovej látky; trestný čin
– zločin; spočívanie premlčacej doby – prerušenie premlčacej doby, milosť – amnestia, vojnový
stav – vojna, surový – trýznivý spôsob spáchania trestného činu).
Záver
Napriek nebezpečenstvu stotožňovania iba zdanlivo synonymných výrazov sa potvrdila
možnosť výrazovej variantnosti vo vybraných textoch trestného práva, tak ako ju vo všeobecnosti
v práve pripúšťajú aj Abrahámová a Škvareninová. Arntz a Picht odporúčajú v tejto oblasti
hovoriť o tzv.„synonymie approximative“, pretože aj v prípade, že je rozdiel v obsahu pojmu len
nepatrný, tieto pomenovania sú zameniteľné len v určitých kontextoch. Preto používajú termín
kvázisynonymá (Sandrini, 1996, s.127).
Nájdené synonymické formy sa líšili na základe týchto opozícií: ustálenosť –
neustálenosť, cudzie – domáce, konkrétne – všeobecné, explikované – implikované, skrátené –
neskrátené, ako aj na základe odlišnej perspektívy, slovotvornej štruktúry, či príslušnosti
k slovnému druhu.
Významnú úlohu zohrávali aj žánre, do ktorých analyzované texty patrili. Vzťah medzi
právnou normou a jej komentárom je vzťahom medzi prototextom a metatextom. Cieľom
komentára je vysvetľovanie, ktoré sa realizuje aj parafrázovaním znenia zákona. Napriek tomu je
možné skonštatovať pomerne silné ovplyvňovanie metatextu prototextom, ktoré sa dá vysvetliť
práve snahou o presnosť. Na základe tejto skutočnosti možno predpokladať, že analýza týchto
dvoch žánrov priniesla len obmedzený okruh synonym existujúcich v trestnom práve.
Zákon by mal byť prístupný všetkým občanom, príjemcami komentára zákona sú
prevažne osoby s právnickým vzdelaním, z tohto dôvodu sa v ňom objavujú aj termíny z právnej
vedy. Aj keď je možné nájsť slová so vzťahom koreferencie, pri ich využívaní je nevyhnutné
zohľadňovať aj kontext, v ktorom je možné ich použiť. Tieto rozdiely sú relevantné napr. aj pre
prekladateľskú prax a preto by tieto pragmatické informácie mali byť súčasťou prekladateľských
slovníkov a terminologických databáz.
Zusammenfassung
Im Beitrag wird der Terminus Synonymie breit aufgefasst. Darunter wird eine auf der
Koreferenz beruhende Relation zwischen (wenigstens partiell) unterschiedlichen sprachlichen
Formen verstanden. Diese gilt als Grundvoraussetzung des Selektionsprozesses und der
Stilgestaltungsfreiheit. Den Gegenstand der Analyse stellt das dem Allgemeinen Teil des
slowakischen Strafgesetzes und zwei entsprechenden Kommentare entnommenes Material dar.
Die gefundenen synonymischen Formen unterscheiden sich voneinander durch folgende
Oppositionen:fremd – einheimisch, stabil – nicht stabil, konkret – allgemein, expliziert –
impliziert, verkürzt – unverkürzt und aufgrund anderer Perspektive, Wortbildungsstruktur und
der Wortart.
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PREKLAD ANGLICKÝCH TERMÍNOV V NEMECKÝCH ODBORNÝCH
TEXTOCH
Miroslav Fašanok, SR
Čoraz častejšie stretávanie sa používateľov jazyka s inými kultúrami a dvojjazyčnosť
zanechávajú všeobecne v jazyku hlboké stopy. Všeobecne viditeľný jav, že do národných
jazykov preniká stále viac anglických slov a slovných spojení, by sme mohli pokladať za
normálny. Otázne je však, čo ešte môžeme pokladať za „normálne“. Európska Únia
systematicky podporuje projekty, ktorých cieľom je podpora národných jazykov, obzvlášť
jazykov národnostných menšín. Napriek tomu sa anglický jazyk presadzuje ako spoločný
jazyk ekononómov a vedcov.
Počítačová terminológia a jazyk odborníkov v hospodárstve spôsobuje prekladateľom
najväčšie ťažkosti. Moderná informačná technika sa rozširuje tak rýchlo, že terminológovia
a odborníci nemajú v podstate čas vytvoriť v zodpovedajúce termíny národnom jazyku.
Niekedy je náhrada termínu sémanticky neúplná napr. Software – Engineering
(Softwaretechnik- softvérová technika). Nemecké označenia sú často v porovnaní s
anglickými veľmi komplexné. Snaha o čo najpresnejšie označenie vedie k príliš dlhým
zloženým slovám. Scanner by mohol byť označený ako optický snímač, pričo však slovo
snímač nepodáva potrebnú informáciu.Samotné slovo Scanner neobsahuje odkaz na optický
proces, avšak táto nie je v procese prekladu podstatná. V prípade prevzatia tohto anglicizmu
do nemeckého (aj slovenského) jazyka sa stáva tento pojem jednoznačný (zúžený) význam,
pretože v nemčine je jednoznačným pojmom, v angličtine však má viaceré významy (snímacie zariadenie, snímač, rozkladové zariadenie, čítačka, prehliadač, skener). Takýmto
spôsobom vznikajú pomocou anglicizmov krátke, precízne odborné slová.
Zmiešané zložené slová
V tejto časti príspevku analyzujeme niektoré zmiešané zložené slová. Analyzovať
budeme stavbu, zvláštnosti ich tvorenia, možnosti, ťažkosti a vhodnosť ich prekladu.
Ponúkame preklady niektorých odborných výrazov, ktoré nie sú obsiahnuté v slovníkoch.
Mnohé z týchto výrazov môžu mať viacero významov, preto môžu existovať viaceré varianty
prekladu. Správnosť prekladu je určená v tomto prípade kontextom. Preto navrhujeme
niekoľko variantov prekladu, ktoré nie sú si vždy významovo blízke, a výber správneho
variantu závisí len od kontextu.
Bull- und Bear-Anleihe
pôžička, úrokovaná podľa vývoja kurzu akcií na burze
podstat. meno + spojka + podstat. meno + podstat. meno
Býk a medveď sa stali symbolickými postavami burzy, preto
tento termín nemôžeme prekladať doslovne, musíme ho dať do
súvisu so slovom “Anleihe-pôžička“, čo nám umožní nájsť
správny význam tohto zloženého slova.
Car – Leasing – Verein
spoločnosť zabezpečujúca lízing automobilov
podst. meno + podst. meno + podst. meno
Toto zložené slovo pozostáva z troch častí, lízing je v súčasnosti
internacionalizmom nepožadujúcim bližšie vysvetlenie, takže
môžeme použiť transkripciu. Tento termín patrí už dlhšie
k aktívnej slovnej zásobe slovenskej reči.
Catering-Fachleute
odborníci v stravovaní, dodávatelia potravín, obslužný
personál

podst. meno + podst. meno Anglické slovo “catering“má význam - zásobovanie
potravinami, gastronómia, hotelierstvo, stravovanie preto pri
jeho preklade je dôležitý kontext.
Co-Branding-Strategie
spoločná stratégia vytvárania, budovania obchodnej značky
predložka + podstat. meno + podstat. meno
Jedná sa o odborný výraz z oblasti marketingu, co – v angličtine
vyjadruje spoluprácu, spolu, s. Brand je obchodná značka
a termín branding je v oblasti marketingu jednoznačný.
Cross-Bordergeschäfte,
medzinárodný obchod, medzinárodný tok tovarov
predložka + podst. meno + podst. meno
Pri tomto zloženom slove sa jedná o hospodársky termín, jeho
doslovný preklad obchod cez hranice je trochu nezvyčajný
a možnosť cezhraničný obchod by sme mohli použiť
v oficiálnych dokladoch Európskej únie.
Dumpingpreis
neprimerane nízka cena, dumpingová cena, cena pod výrobné
náklady
podst. meno + podst. meno Dumping patrí k termínom v anglických ekonomických vedách
a jeho význam bol prenesený do nemčiny i slovenčiny preto pri
jeho preklade môžeme použiť jednoduchú transkripciu alebo
opis.
Ehegatten-Splitting
spoločné zdaňovanie príjmu manželov
podstat. meno + podstat. meno
Anglické slovo splitting “delenie, štiepenie, rozdelenie“ sa
v oblasti financií vzťahuje na dane a je odborným termínom,
ktorý v Nemecku označuje zdanenie príjmu oboch manželov ako
celku.
Einzelcoaching
individuálne zapracovanie, individuálny tréning
príd. meno + podst. meno
Coaching má v angličtine význam pomoc, doučovanie, čo v pri
našom kompozite nie je vhodným ekvivalentom podobne i
podstatné meno coach má významy ako autobus, kočiar, vagón,
súkromný učiteľ. Sloveso coach má významy starať sa
o niekoho, trénovať , čo podľa nášho názoru v našom prípade
vyjadruje funkciu tohto zloženého slova a preto pri preklade
použijeme túto variantu.
Führungskräfte-Feedback
spätná informácia pre nadriadených
podstat. meno + podstat. meno + podstat. meno + podstat. meno
Slovo feedback sa často používa i v slovenčine, ale napriek
tomu si myslíme, že pri preklade je vhodnejšie použiť slovenský
ekvivalent, ktorý plní rovnakú funkciu ako anglické slovo.
Slovo “Führungskraft“ sa používa pre označenie riadiaceho
alebo vedúceho pracovníka, v našom prípade si myslíme, že
výraz nadriadený lepšie vyjadruje funkciu slova, pretože ide
o vzťah medzi nadriadeným a podriadeným..
Headquarter-Mitarbeiter
pracovník v hlavnej správe, pracovník v centrále, v sídle firmy
podst. meno + podst. meno Headquarter sa v angličtine používa v plurále – headquarters –
s významom “ centrála, sídlo firmy, správa, hlavná pobočka“,
preto výber správneho ekvivalentu je podmienený kontextom.
Insidervergehen
burzové machinácie, machinácie burzových maklérov
podst. meno + podst. meno

Toto slovo označuje nedovolené postupy na burze, ktoré boli
dlhé roky obľúbenou činnosťou na burze.
Toto zložené slovo má niekoľko zaujímavých zvláštností.
Stretávame sa tu zo zmenou významu slova Insider, ktorá je
podmienená kontextom (člen organizácie, skupiny, znalec).
V tomto prípade označuje toto slovo ľudí, ktorí môžu
uskutočňovať obchody na burze, teda burzových maklérov.
Druhá časť kompozita “Vergehen“ označuje zvyčajne jednanie,
ktoré nie je trestné, v tomto prípade ale kontext určuje význam
slova a môžeme ho preto preložiť ako machinácie.
Killerphrasen
útočné, agresívne frázy, poznámky
podst. meno + podst. meno V tomto prípade anglické slovo “killer“ – vrah, zabiják
neprekladáme doslovne ale jeho prenesený význam, pretože
v komunikácii ide o (zdanlivé) argumenty, ktorých cieľom je
spôsobiť neistotu, bezradnosť partnera v diskusii. Slangovo aj
v spojení zabijácke otázky.
Know-How-Vertrag
zmluva o poskytnutí technológie
Sloveso + príslovka + podst. meno
Slovné spojenie know-how je známe i používané i v slovenskom
jazyku, a pri preklade by sme mohli použiť i možnosť zmluva
o know-how, ale myslíme si že naše riešenie je plnohodnotným
ekvivalentom tohto zloženého slova.
Managerkrankheit
syndróm riadiacich pracovníkov
podst. meno + podst. meno Slovo manager je v anglickom jazyku často používané a má
mnoho významových odtieňov – vedúci oddelenia, riaditeľ, člen
predstavenstva, vedúci .... . Možné riešenie - manažérska
choroba alebo choroba manažérov podľa nás nezodpovedá
celkom významu daného kompozita, pretože sa jedná o typický
znak určitej skupiny ľudí,rozhodli sme sa pre riešenie syndróm.
Merchandising-Ertrag
výnos, zisk z predaja
podstat. meno + podstat. meno
Merchandising má v angličtine nasledujúce významy - podpora
odbytu, predaja, odbytová politika, obchod s tovarom. Až
spojenie so slovom “Ertrag“ nám umožní výber správneho
významu celého kompozita.
Overheadkosten

nepriame náklady, náklady na riadiacich pracovníkov a na
infraštruktúru

príd. meno + podstat. meno
Overhead – horný, nadzemný, visutý – nadobúda v spojení
s druhou časťou slova “Kosten“ význam nepriamy, pevný
v oblasti finančníctva.
Plug-and-Play-Mitarbeiter noví zamestnanci, ktorí sa rýchlo zapracujú
Sloveso + spojka + sloveso + podstat. meno
Plug-and-play je v angličtine používané ako prídavné meno
s významom “ okamžite pripravený k prevádzke“. V našom
prípade použijeme opis, aby sme jednoznačne vyjadrili význam
tohto spojenia.
Remote-Zusammenarbeit
spolupráca na diaľku

Remote – ďaleký, vzdialený, odľahlý, diaľkový. V danom
prípade sa nám javí ako najlepší postup transpozície, zmeny
prídavného mena na väzbu predložky s podstatným menom.
Primacy-Effekt
efekt dôležitosti prvého argumentu
podst. meno + podst. meno Jedná sa o termín z psychológie, ktorý sa vysvetľuje základy
komunikácie. Primacy znamená prvenstvo, prednosť, prednostné
postavenie. V našom prípade si pomôžeme odborným slovníkom
a opisom.
Zusammenfassung
Kontakt mit einer anderen Kukltur und mit einer anderen Sprache hinterlassen in der Sprache
tiefe Spuren. Terminologie in der Computertechnik und in der Wirtschaft verursacht den
Übersetzern die größten Schwierigkeiten, die Technik entwicklet sich so schnell, dass die
Terminologen haben eigentlich keine Zeit, in der Muttersprache entsprechende Termine zu
bilden. In unserem Beitrag widmen wir uns einigen zusammengesetzten Wörtern mit einem
englischen Bestandteil und der Möglichkeit ihrer Übersetzung,
príd. meno + podst. meno
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K TERMINOLOGICKÝM (A POJMOVÝM) OBTÍŽÍM DISKURSŮ O OBRAZU
Martin Foret, ČR
V odborné literatuře napříč disciplínami najdeme výroky, které 20. století charakterizují jako
dobu, v níž výrazně posílila role obrazu v komunikaci, resp. vizuálna v kultuře. Je tedy
logické, že obrazu je věnována zvýšená pozornost v rámci různých vědních přístupů –
studiem obrazu se tak či onak věnují teorie a dějiny výtvarných umění (kunsthistorie), teorie
fotografie, teorie filmu, teorie tzv. nových médií a další disciplíny (přidejme také technické
obory, které se věnují otázkám optiky, fyziologii vnímání apod.).
Dlouhou dobu byly přitom jednotlivé zobrazovací tradice, resp. historie a teorie
„zobrazovacích technik“ (výtvarné umění, fotografie, film…) rozvíjeny odděleně. Rozvoj
vizuálních studií jakožto interdisciplinárního oboru v posledních zhruba patnácti letech
přinesl konec jejich odděleného vnímání a první pokusy o jejich syntézu. To s sebou
samozřejmě přináší jistá terminologická úskalí, neboť „diskurs o obrazu“ je poněkud
roztříštěný a motivace označení užívaných různými dílčími přístupy jsou notně odlišné.
Nejčastěji se hovoří se o výtvarných dílech (technika), obrazech (výsledek obecně) či
ikonech (sémioticky). Tato označení jsou však problematická.
1.
Slovo výtvarný je velmi silně spjato se slovem umění1. To je však pro uvažování o
obrazech/vizuálnu příliš úzké. Toto ustálené spojení odkazuje ze všeho nejvíc na
institucionální dělení než na nějaký konkrétní význam2. Jakákoli imanentně pojímaná
kategorie „uměleckosti“ nás navíc dostává do sfér, kde jsme při chápání obrazového, onoho
vý-tvárného, nuceni se pokorně sklonit před estetickými kategoriemi. Jsem však přesvědčen,
že v prvé řadě musíme obrazu porozumět, než-li mu připíšeme uměleckou hodnotu.
Stěží si představíme komplikovanější pojem než je právě pojem umění. I někteří znalci umění
jsou si vědomi toho, že „Umění ve skutečnosti neexistuje. […] toto slovo může znamenat
v různých dobách a místech různé věci“, jak napsal Ernst Gombrich (1992, s. 15)3. Hubert
Locher (2007, s. 232) zase podotkl, že pojem umění je mýtem umění, a Nicolas Mirzoeff
konstatoval, že „rozvoj globalizovaných médií a zařízení pro šíření obrazu zapříčinil, že
umění dnes zaujímá v rámci obecné soustavy vizuálních zobrazení jen nepatrné a poměrně
nevýznamné místo“ (Rampley 2007, s. 26–27).
Pokud eliminujeme všechny iracionální vazby na „umění“, ať již by jím bylo míněno cokoli,
slovem „výtvarné“ je nejlépe označovat obrazy (s)tvořené („tvárný“) ručně (narozdíl od
fotografického obrazu vznikajícího mechanicky skrze technický aparát). Jediné smysluplné
definování „výtvarnosti“ je tak dáno technicky.
Pro naše potřeby je tedy slovo „výtvarný“ příliš úzké a hovořit o „výtvarných dílech“ jako o
předmětu „studia vizuálního“ (ve výše uvedeném smyslu) nevhodné.
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Srov. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, s. 525, heslo výtvarný: „týkající se (umělecké) činnosti
z oboru malířství, sochařství a užitých umění“.
2
Tento názor je více méně v souladu s tzv. „institucionálními teoriemi umění“ v rámci analytické estetiky, které
pracují s procedurální definicí umění, v níž o „uměleckosti“ daného artefaktu nerozhodují jeho imanentní
vlastnosti, nýbrž vlastnosti získané v rámci určité procedury. Např. podle George Dickieho je umělecké dílo „(1)
artefaktem, (2) na řadu jehož aspektů byl přenesen status kandidáta na ocenění nějakou osobou či skupinou
osob, které jednají z pověření určité sociální instituce (světa umění)“. (Dickie, 1971: 83) Srov. též Novitz 2006 a
úvod k této studii, Zahrádka 2006: „Rozhodnutí, které objekty budeme se rozhodneme pokládat za umělecká díla,
závisí na našich hodnotách a potřebách, které jsou … historicky, sociálně a individuálně proměnlivé.“
3
Gombrich proto Příběh umění píše jako dějiny (uměleckého) jazyka, hovoří o „obrazech“, ne o Umění, ale
přesto jsou to obrazy Významné, z kánonu západního umění.

2.
Slovo obraz také v prvním plánu odkazuje především k výtvarnému umění4, byť jeho běžné
chápání je sémanticky možná o něco širší. To by bylo pro zvolený záměr přínosem, na druhou
stranu jde o slovo příliš mnohoznačné, pročež rovněž komplikované.
Slova/pojmu obraz je užíváno např. v souvislosti s problematikou „obrazných pojmenování“
(metafor), v lingvistice se hovoří o „akustickém obrazu“ (pro označující, tedy psychický otisk
zvuku, v protikladu k pojmu/označovanému v desaussurovské sémiologii), je užíván také
v psychologickém smyslu jako mentální reference o vjemu, v literární vědě se hovoří o
„literárním obrazu“ (navíc hned dvojmo, buď ve smyslu tropu či figury nebo jako komplexní
ztvárnění skutečnosti) atd. atp.
Pojem obrazu v našem smyslu lze samozřejmě nadefinovat dostatečně obecně, např. jako
abstrakce z čtyřrozměrného časoprostoru do dvou dimenzí plochy (resp. do tří dimenzí
pohyblivých obrazů) či jako „plocha, která má význam“ (Vilém Flusser), zde už je však tato
šíře spíše ke škodě věci (obě vymezení nepochybně zahrnují i popsaný list papíru, který právě
čtete).
Ani slovo „obraz“ (a odvozené deriváty „obrazový“ či „obrazný“) tedy není vhodné pro
označení předmětu diskursu o obrazu.
3.
Asi nejproblematičtější je pojem ikon/ikonický. Jakkoli je poměrně zavedený5, vypadá
dostatečně abstraktně a terminologicky čistě, je obecnější a tedy zdánlivě vhodnější, i s ním
jsou v uvedeném kontextu jisté potíže. Bývá chápán i obecně jako „obrazový, obrazu
příslušející, obrazu vlastní“6, ale obvykle je užíván především speciálně ve smyslu
sémiotickém, zavedeném Charlesem S. Peircem a bohatě komentovaném Chalesem Morrisem
a dalšími.
Ikonický znak je nejčastěji definován na základě podobnosti7, ovšem, ačkoli je takto Peircův
koncept v učebnicích a příručkách tlumočen nejčastěji, není podle něj ikonický vztah založen
jen na podobnosti mezi znakem a označovaným předmětem, ale je dán sdílením stejné kvality
dvěma objekty. Peirce tedy definuje ikonický vztah tak, že znak (zobrazení, representamen) a
objekt (denotát) společně sdílejí určité vlastnosti. V ikonickém vztahu je tak obtížné odlišit,
že znak a objekt jsou odlišné jevy, rozdíl mezi nimi se stírá. Proto nelze říct, že ikon je
definován z hlediska vztahu k realitě8, jak se někdy uvádí – Peirce hovoří spíše o neomezené
sémióze, v němž jeden znak odkazuje na druhý. (srov. Peirce 1998)
Problematičnost užívání pojmu ikonu však není dána ani tak samotným vymezením
Peircovým, jakož spíše jeho pozdějším užíváním. Nejde přitom jen o to, že je tento pojem
často užíván synonymně s desaussurovským pojmem „motivovaný“ a jsou jím tedy
popisována např. i onomatopoia, která jsou (jakožto primárně zvuková, nikoli „obrazová“)
zjevně mimo vytyčenou oblast zájmu diskursu o obrazu (akustickým ikonem je krom
zvukomalby např. i programová instrumentální hudba). Rovněž komunikáty typu grafů,
diagramů apod., které pod ikony Peirce rovněž řadí, neodpovídají popisovanému typu
4

Opět srov. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, s. 230, heslo obraz: „výtvarné zobrazení, dílo vzniklé
malbou, kreslením“.
5
Např. Encyklopedický slovník češtiny, s. 176, heslo ikon: „specifický druh znaku, který se vyznačuje podobností
označujícího a označovaného, jež tak nejsou plně arbitrární… Takovým znakem může být obraz, socha,
fotografie, grafický znak, piktogram, v jazyce zčásti obrázkové písmo, onomatopoia apod.“
6
Takto ho definuje např. Aumont (2005: 199), který poukazuje na to, že jediné adjektivum, které zná
francouzština od slova „image“, obraz je imaginární, tedy něco zcela jiného.
7
Srov. pozn. 5, dále např.: „znak a objekt jsou spárovány na bázi podobnosti; např. realistický malířský portrét
osoby“ (Reifová 2004: 320).
8
Srov. poznámku 14

„obrazů“. Podobně problematické je to i s trojrozměrnými ikony jako jsou sochy a gesta.
Problém je podstatnější.
Zásadní problém je v tom, že pojem ikon, resp. triáda index-ikon-symbol, je v kontextu
s obrazy užíván mimo systém, v němž byl terminologizován – tj. minimálně všech tří sad
trichotomií, ne jen té dle relace k objektu (zato často návdavkem v naprosto nepochopitelné
kombinaci se desaussurovskými pojmy označující a označované).
Mám navíc za prokázané, že substanciální chápání entity „ikonický znak“, jak je tradováno
v obecných příručkách, padlo. Pojem ikonu byl od 60. let bouřlivě diskutován, což
vyvrcholilo střetem dvou opoziční názorů, stejně naivních. První tvrdil, že ikony jsou
nekódované analogické prostředky, zatímco druhý, že ikony jsou arbitrární a plně
analyzovatelné prostředky.
Oba názory (z nichž první dříve zastával) zavrhuje Umberto Eco ve své Teorii sémiotiky9 a
hledá třetí (střední) cestu. Přesvědčivě dokládá, že chápání ikonických znaků jako
analogových, motivovaných a přirozených (přičemž tyto kategorie jsou chápány jako
synonymní, v protikladu s kategoriemi digitální, arbitrární a konvencionální) není pravdivé.10
Stejně tak ukazuje, že chybné jsou i naivní názory definující tzv. ikonické znaky jako (v
určitém ohledu) podobné svému objektu (denotované věci) či analogické k němu, motivované
svým objektem či mající stejné vlastnosti jako on. Varuje však i před dogmatizací opačného
předpokladu, že tzv. ikonické znaky jsou arbitrárně kódované, z něhož může být vyvozeno,
že jsou analyzovatelné na rozhodné kódové jednotky a mohou podléhat vícenásobné
artikulaci, podobně jako verbální znaky.
Jeho řešením je, že přesnější je tvrdit, že tzv. ikonické znaky jsou kulturně kódované, aniž by
tím bylo řečeno, že jsou zcela arbitrární, čímž navrací kategorii konvencionality flexibilnější
význam. Předpokládá tedy, že tzv. ikonické znaky jsou kulturně kódované, aniž by to nutně
vedlo k závěru, že jsou arbitrárně korelované se svým obsahem a že jejich výraz je
analyzovatelný na diskrétní jednotky.11
Ikonický znak (obraz) má být podle zažité definice podobný svému objektu, denotované věci.
Eco upozorňuje, že notoricky známá Peirceova trichotomie (symbol, ikon, index) tak
„postuluje přítomnost referentu jako rozlišujícího parametru“12, ovšem ikony, definované
jako „podobné jejich objektu“13, v komunikaci fungují stejně dobře, pokud žádný referent
neexistuje (např. obrazy jednorožců, mořských panen či vodníků)14. Pojem ikonu je tedy
podle Eca naivní a také mnohoznačný, zahrnující řadu nejednotných jevů.
Eco dále upozorňuje, že podobnost se „netýká vztahu mezi obrazem a jeho objektem, ale mezi
obrazem a obsahem, který byl napřed kulturalizován“15. Tedy, „to, na čem záleží, není vztah
mezi zobrazením a jeho objektem, ale spíše vztah mezi zobrazením a jeho obsahem. Obsah, je
9

Eco 2004
Srov.: „fotografie je snad ‘motivovaná‘ (stopy na papíru jsou způsobeny rozložením hmoty v přepokládaném
referentu), ale je digitálně analyzovatelná, jak je tomu v případě, když je tištěna pomocí rastru; kouř
prozrazující přítomnost ohně je motivován ohněm, není však k němu analogický; obraz představující Pannu
Marii je ‘analogický’ k ženě, avšak rozpoznatelný jako Panna Marie je důsledkem konvencionálního pravidla;
určitý typ horečky je přirozeně motivován TBC, nicméně to, že je rozpoznatelný jako spolehlivý příznak nemoci,
je důsledek konvence. Pohyb ukazujícího prstu směrem k údajnému objektu je snad motivován prostorovými
koordináty objektu, ale volba ukazujícího prstu jakožto indexu je vysoce arbitrární; indiáni Cuna ve skutečnosti
používají zcela jiného prostředku, ‘ukazujícího retného gesta’… Otisk pracky kočkovité šelmi je motivován
tvarem dané prackykočkovité šelmy, avšak to, že lovec přisoudí takovému výrazovému tvaru obsah (abstraktní
pojem) «kočkovitá šelma», je dáno konvencí.“ (Eco 2004, s. 217)
11
tamtéž, s. 219
12
tamtéž, s. 204
13
tamtéž
14
I na to však Peirce myslel: „Ikon je znak, který se vztahuje k Objektu a denotuje ho jen díky svým vlastním
rysům, které má bez ohledu na to, zda nějaký Objekt skutečně existuje anebo ne.“ (Peirce 1998: 141)
15
Eco 2004, s. 232
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v tomto případě výsledkem konvence, jako je tomu u proporciální korelace. Prvky motivace
existují, avšak fungovat mohou pouze tehdy, když byly obecně uznány a kódovány.“16
Podobnost jako určující znak obrazu/ikonu chápe jako problematickou i Nelson Goodman:
„Má-li obraz nějaký objekt zobrazovat, musí jej označovat, zastupovat, odkazovat k němu, a
žádná míra podobnosti nestačí pro ustavení požadovaného vztahu reference.“ Dochází
k tomu, že „podobnost není pro referenci ani podmínkou nutnou“, neboť „téměř cokoli může
zastupovat téměř cokoli jiného“. A jelikož „obraz, který zastupuje – stejně jako text, který
popisuje – k danému objektu odkazuje, přesněji řečeno jej denotuje,“ pak „podstatou
zobrazení je denotace, a ta na podobnosti nezávisí.“ Ovšem přesto není pro nás podobnost
nezajímavá: „ač není postačující podmínkou zobrazení, je právě oním rysem, který odlišuje
zobrazení od jiných druhů denotace“. (Goodman 2007, s. 22–23)
Pojem ikonu je tedy naivní a mnohoznačný, zahrnuje řadu nejednotných jevů. Přestože udělal
v různých oborech závratnou kariéru a je užíván více méně běžně (alespoň v odborném
prostředí), v rámci uvedené problematiky „diskursu o obrazu“ je pro označování jeho
předmětu rovněž nevhodný.
4.
Na jiném místě (Foret 2008) jsem navrhl pracovat se souslovím vizuální text (vycházejícím
z tradic široce chápané teorie textu, resp. sémiotiky). Pro potřeby uvedeného textu jsem za
vizuální texty považoval všechny texty neverbální, tedy všechny „obrazy“ v širokém slova
smyslu, tj. texty vnímané především zrakem, texty kreslené, malované, ale i jakkoli jinak
výtvarně (či graficky) ztvárněné, dále texty fotografické a stejně tak v tomto smyslu souřadné
texty audiovizuální (film apod.), tedy nejen statické (kterým se věnuji primárně zejména
z praktických důvodů větší přístupnosti pro výzkum), ale i dynamické. Jinak řečeno, texty
nesoucí vizuální informaci, resp. sdělující informace vizuálními kanály.
Termín text, který chápu v širokém smyslu (tedy jako „znakový útvar“17, který „se realizuje
v různých znakových systémech“18; tedy v podstatě jako útvar odpovídající „komunikátu“ ve
vymezení Hausenblasově19), byl zvolen záměrně, protože již ze své sémantiky (i etymologie)
odkazuje k něčemu záměrně strukturovanému, co je určeno ke čtení. Navíc, jak podotýká Eco,
každý „ikonický znak je ve skutečnosti text, neboť jeho verbální ekvivalent (s výjimkou řídkých
případů značné schematizace) není slovo, ale fráze nebo vlastně celý příběh; ikonické
znázornění koně neodpovídá slovu „kůň“, ale spíše popisu koně nebo nějakému jinému
mluvnímu aktu.”20 Každý „obraz“ je tedy svébytný text, kódovaný „pomocí specifických
znakových systémů“21, ať již ho chápeme jako verbálnímu textu „homologický“ (tj. funkčně
analogický) jako Goodman22, nebo na dílčí znaky analogické k morfémům a slovům
neanalyzovatelný jako raný Eco23 (o tom více v bodě 3).
Jakkoli je toto sousloví v souladu s vymezením vizuálních studií24, ani to se však v tomto
kontextu neukázalo jako vhodné, zejm. s ohledem na užité adjektivum.
Oblast vizuálního můžeme vymezit jako zorné pole prostorového (binokulárního) vidění,
které má třídimenzionální charakter a je ego-centrické (subjekt nahlíží na prostor). Pro
vizuální studia je tak typický zájem i o trojrozměrné objekty (architektura, design apod.),
16

tamtéž, s. 227
Macurová – Mareš 1992, s. 7
18
Encyklopedický slovník češtiny, heslo text, s. 489
19
Hausenblas 1984
20
Eco 2004, s. 245
21
Černý – Holeš 2004, s. 273
22
Goodman 2007
23
Eco 1972
24
Vizuální studia můžeme definovat v souladu s Filipovou jako „interdisciplinární vědecký zájem o objekty u
nichž je vizuální charakteristika z určitého důvodu důležitá“ (Filipová 2007: 8).
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které se vymykají „diskursu o obrazu“, jak byl vymezen v úvodu textu. Přísně vzato je navíc
vizuálním v podstatě i jakýkoli psaný verbální text – také ho vnímáme zrakem, tedy vizuálně.
V rámci takto obecně definované vizuální oblasti pak můžeme vymezit dvojdimenzionální
oblast obrazovou, která je založena na tzv. středu projekce, tedy vzhledem k ploše, na niž se
promítá, nikoli již ve vztahu k nahlížejícímu subjektu. Je charakterizována referenčním
rámem, vůči kterému je vše poměřováno a který určuje (definuje) plochu obrazu. (Srov.
Sousedík 1988) Bylo by tedy přesnější hovořit o obrazových textech, což nás však opět vrací
k problémům uvedených v bodě 2.
Ani sousloví vizuální text tedy není vhodným řešením terminologických/pojmových obtíží,
s nimiž se potýká „diskurs o obrazu“.
Místo závěru
Ačkoli jsou pojmy výtvarné dílo, obraz, ikon/ikonický text, případně vizuální text, užívány
hojně a převážně synonymně, s každým z nich jsou tedy spjaty jisté, výše uvedené problémy.
Jako další, snad méně problematické by v češtině mohlo být slovo zobrazení, které v sobě
navíc svou formální podobou skrývá myslím vhodnou podobnost se slovem reprezentace
(znamenajícím zastoupení/zastupování). Mohli bychom tedy jako zobrazení chápat všechny
„obrazy“ v širokém slova smyslu, tj. obraz v galerii i ilustrace v knize, plakát či fotografie, ale
i vizuální stránka filmu nebo televizního pořadu (viz též bod 4).
Otázku, zda by tento pojem nevedl k další obtížím, které v tomto textu nejsou dohlédnuty,
zodpoví až budoucnost, především nejspíše rozvoj vizuálních studií v našem prostředí a
přibývající překladová literatura.

Abstract:
The paper thematizes the uncertain terminologization of some notions chosen from discourses
of image (i.e. semiotics, theory and history of arts, theory of photography, film theory, theory
of so called new media and other disciplines), or from histories and theories of various visual
traditions and techniques, and draws attention to the consequent difficulties with description
of the contemporary culture performed by mentioned approaches which integrate the visual
studies, but also by any interdisciplinary approaches. The paper will particularly focus on the
notions of icon and picture/image (and adjective derivations iconic, pictorial/image), though
it will also contextualize them with the adjectives optical, visual, graphic and the notion of
text.
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Terminologický charakter odborne zameraného, neliterárneho textu implikuje potrebu
dokonalého zvládnutia tak východiskového ako cieľového jazyka, vrátane terminologickej
sústavy v oboch jazykoch. Perfektnou znalosťou oboch jazykov a terminologických sústav tak
možno eliminovať odlišnosti jednotlivých jazykových systémov.
Tento názor zastáva i Rakšányiová (2003, s. 65), ktorá uvádza, že „prekladateľ vedeckej
literatúry musí venovať 70% celkového času vynaloženého na prekladanie riešeniu
terminologických problémov a od presnosti terminológie závisí aj presnosť informácie.“ Šebesta
(1998, s. 71) konkretizuje typy problémov, ktoré sa môžu objaviť v translátoch ako produktoch
pri porušení normatívnych pravidiel:
a. vecné chyby,
b. nezrozumiteľné formulácie,
c. terminologické nepresnosti.
Prekladanie termínov je spojené s nasledujúcimi typmi textov (Straková 1994, s. 90):
a. termín v čisto technickom texte,
b. termín v spoločenskovedných textoch,
c. termín v publicistických textoch,
d. termín v beletrii.
Pri termínoch a terminologizovaných spojeniach všeobecne platí, že sa neprekladajú, ale
substituujú. Závisí to však od miery rozvoja konkrétneho vedného odboru v kontexte prostredia,
do ktorého jazyka sa prekladá - prijímajúceho prostredia a úrovne rozpracovania pojmovej
sústavy v prijímajúcom, cieľovom jazyku. Termín ako jazykové pomenovanie definíciou presne
vymedzených pojmov je ťažiskovým miestom prekladu neliterárnych textov. Vo všeobecnosti
možno pri prekladaní termínov vymedziť nasledujúce prípady (Ehrgangová - Keníž 1999, s. 37):
- ideálny typ, kedy je terminológia daného odboru v cieľovom jazyku vypracovaná,
- aktuálny typ, kedy je terminológia vypracovaná len parciálne, absentuje,
- hraničný typ, kedy terminológia vo východiskovom jazyku absentuje, existuje však
v cieľovom jazyku, prijímajúcom prostredí.
Pojmový aparát softvérového inžinierstva v angloamerickom kultúrnom prostredí neustále
napreduje, dochádza k jeho expanzii, dynamickým modifikáciám a inováciám. Importujúce,
prijímajúce kultúry, sú konfrontované s novou mimojazykovou realitou, s ktorou sa musia
vyrovnať cestou prekladu rešpektujúc pritom pravidlá a zákonitosti slovotvorby cieľového
jazyka. Zohľadňujúc vyššie spomenutú typológiu prekladu terminológie, klasifikujeme skúmanú
situáciu v oblasti prekladu terminológie softvérového inžinierstva ako aktuálny typ, na ktorú
musia prekladatelia do slovenčiny v súčasnej dobe pohotovo a flexibilne reagovať. V takom
prípade „je nevyhnutné poznať sémantickú, onomaziologickú i onomatologickú štruktúru
termínov. A pretože sa toto poznanie musí opierať o štruktúru logických predikácií, o logické
spektrum prekladaných termínov, zase je tu nevyhnutná spolupráca s odborníkmi v príslušnej

oblasti (Horecký 1978, s. 66).“ Východiskom i cieľom takejto kooperácie by mal byť jasne
definovaný, konzistentný a odborníkmi konkrétneho odboru akceptovaný pojmový aparát.
V neposlednom rade je nutné do maximálne možnej miery rešpektovať želateľné atribúty
termínov.
Pri rapídne napredujúcich, predovšetkým technicky orientovaných odboroch, pociťujeme
absenciu kvalitných a reliabilných translačných pomôcok, medzi ktoré patria i odborné
bilinguálne a multilinguálne slovníky. Medzi príčiny deficitu slovníkovej literatúry radíme nielen
neustále zvyšujúce sa jazykové kompetentnosti slovenskej odbornej i laickej verejnosti, ale i
prudký nárast cien za knižné diela, čo vedie k paralelnej existencii dvoch terminológií, a to práve
v informačnej technike – oficiálnej a praktickej (porov. Vilikovský, 2006). Je však nutné tiež
poznamenať, že slovníkové pomôcky jednoducho nedokážu udržať krok s búrlivým rozmachom
v oblasti informačných technológií. V takých prípadoch zastáva prekladateľ ako facilitátor
odbornej komunikácie signifikantnú dvojrolu – je prekladateľom i terminológom v jednej osobe.
Adresátom písomného či ústneho prejavu prekladateľa či tlmočníka predstavujú odborníci
v konkrétnom vednom odbore. V tejto súvislosti vyznieva viac ako výzva požiadavka na
lingvisticky a minimálne v jednej odbornej oblasti fundovaných prekladateľov (porov. Cabré
1999).
K otázke bezekvivalentnej lexiky
Jednotlivé okruhy neexistencie priamych lexikálnych náprotivkov rozpracúva z
teoretického a praktického hľadiska Mona Bakerová (1992), rozlišujúc vo svojej teórii niekoľko
typov absencie priamych ekvivalentov a navrhuje možné prekladateľské postupy a riešenia.
Autorka (Baker 1992, s. 21-26) predkladá nasledujúce typy bezekvivalentnej lexiky:
a) kultúrne viazané a podmienené výrazy
b) lexikálna jednotka východiskového jazyka nie je v cieľovom jazyku lexikalizovaná
c) jazyková jednotka východiskového jazyka má v cieľovom jazyku sémanticky zložitú štruktúru,
patria sem výrazy, ktoré môžu byť vo východiskovom jazyku jednoslovné, v cieľovom jazyku je
však nutné použiť viacslovný deskriptívny výraz. V tejto súvislosti je nutné si uvedomiť
typologické formálne rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými kombináciami jazykov.
Anglický jazyk je izolačný a analytický typ jazyka, počítame preto s hojným počtom
analytických, viacslovných výrazov, ktoré sú v porovnaní so slovenským jazykom explicitnejšie
(porov. Knittlová, 1988).
d) v cieľovom jazyku neexistuje hyponymum
e) rozdiely v expresivite
f) rozdiely v jazykovej forme
g) rozdielna frekvencia používania jazykových výrazov
h) použitie výpožičiek v preklade
Tradičné prekladateľské postupy
V úsilí sprostredkovať sémantickú informáciu percipientom daného komunikátu aplikujú
prekladatelia sedem tradičných postupov, ktoré sa aplikujú pri absencii priameho ekvivalentu a
ktoré vypracovali autori Vinay – Darbelnet (2004, s. 128-137).

Výpožička
je chápaná ako trasfer lexému z východiskového jazyka (VJ) do cieľového jazyka (CJ)
a predstavuje zároveň najjednoduchší prekladateľský postup. Preberanie slov je frekventované
v situácii, kedy prijímajúci jazyk nedisponuje vhodným domácim výrazom na pomenovanie
mimojazykovej reality. Preberanie sa tak poníma ako štandardný proces expanzie slovnej zásoby
v dobe minulej i prítomnej. V súčasnosti sme svedkami nebývalej infiltrácie anglicizmov
a amerikanizmov do lexikálnej zásoby slovenského jazyka, čo reflektuje dominantné postavenie
anglického jazyka ako tzv. lingua franca v rôznych sférach politického, hospodárskeho,
vedeckého a technického života.
Základné podmienky preberania sú podľa Dolníka (2003, s. 166) nasledujúce:
- keď sa nedá vytvoriť adekvátny náprotivok z domácich, interných zdrojov;
- keď je domáci výraz menej výhodný, hlavne pre absenciu vlastnosti derivatívnosti, ktorá je
jednou zo želateľných vlastností termínov;
- keď je motivácia v domácom výraze rušivá;
- keď sa dotýka sémantickej motivácie.
Prínosom k otázke preberania slov z iných jazykov je prístup Katreniakovej (2002, s. 25)
a Jesenskej (2007, s. 32-33), ktorý postuluje mimojazykové a vnútrojazykové dôvody tohto
procesu.
Mimojazykové príčiny:
- kultúrny vplyv jedného jazyka na druhý,
- vzájomné kontakty krajín,
- zvýšený záujem o štúdium istého jazyka – prípad angličtiny,
- autoritatívnosť jazyka, z ktorého sa preberá – medzinárodné dominantné postavenie angličtiny,
- historicky podmienený záujem o kultúru istej krajiny,
- úroveň jazykovej kultúry vrstiev prijímajúcich nové slovo,
- snaha komunikanta pôsobiť aktuálne a/alebo fundovane najmä v televíznom prenose alebo
novinovom článku,
- nedostatočné národné povedomie a úcta k materinskému jazyku [MG].
Vnútrojazykové príčiny:
- nejestvovanie názvu pre nový pojem – častý dôvod použitia anglicizmu,
- potreba presnosti, jednoznačnosti a jednomennosti, a teda tendencia utvoriť jednoslovný
termín namiesto viacslovného,
- potreba diferencovať doterajší význam slova,
- nemožnosť tvoriť odvodeniny od domáceho názvu, tvorenie slov rovnakého typu s použitím
jedného spoločného prvku,
- internacionalizácia a demokratizácia jazyka,
- (morfematická) štruktúra slova/výrazu z preberaného jazyka a schopnosť preberaného výrazu
zaradiť sa do štruktúry materinského jazyka.
Podľa Dolníka (1999, s. 74) „sa v odbornej komunikačnej sfére často dáva prednosť
cudziemu termínu pred domácou pomenovacou jednotkou, ktorá je zaťažená nežiaducimi
druhotnými príznakmi, asociáciami.“ Preberané slová prechádzajú procesom adaptácie
cieľovému, prijímajúcemu jazyku. Mnohokrát je ich proliferácia zabezpečená mediálnymi
prostriedkami, kedy ich v počiatočnej fáze komunikanti pociťujú ako neologizmy, nachádzajúce
sa na periférii lexikálnej zásoby. Následne dochádza k ich kontinuálnej adaptácii, kedy sú tieto

výrazy ortograficky uspôsobované slovenskému jazyku a nachádzajú sa v prechodnej oblasti
lexikálnej zásoby. Z tejto oblasti môžu prejsť, na základe svojej spoločenskej či inej dôležitosti
do centra lexikálnej zásoby, kedy sa už nepociťujú ako nóvum. Pri preberaní cudzojazyčných
termínov je primárna pozornosť zameraná na to, či takýto termín spĺňa požiadavku systémovosti,
jednoznačnosti, presnosti a jeho schopnosti asimilácie v prijímajúcom jazyku.
Adaptácia výpožičiek v cieľovom jazyku realizuje na niekoľkých rovinách súčasne. Primárne
hovoríme o translexikalizácii, pretože lexikálna jednotka prechádza z východiskového jazyka do
cieľového jazyka ako celok. Následne dochádza v súlade s princípom relatívneho fonematického
paralelizmu k jej transfonemizácii, transmorfemizácii, transmorfologizácii a pri apelatívach sa
ako najvyššia miera adaptácie realizuje transštylemizácia. Frekventovaná je i transštylemizácia,
na základe ktorej dochádza k zmene štylistického zaradenia lexikálnej jednotky (porov. Ološtiak
2001, s. 83).
Kalk
je definovaný ako doslovný preklad, prebratie morfologickej štruktúry termínu. Výsledkom
kalkovania môže byť slovotvorný alebo sémantický kalk. Pod pojmom slovotvorný kalk
rozumieme „transláciou preberané lexikálne motívy so zachovanou slovotvornou morfematickou
štruktúrou lexikálnej jednotky východiskového jazyka alebo sa štruktúra prispôsobí pravidlám
cieľového, preberajúceho jazyka (porov. Dolník 2003, s. 167). Podľa Mistríka (2001) predstavuje
kalkovanie popri preberaní druhý produktívny spôsob obohacovania slovnej zásoby, a to najmä
v odborných terminológiách. Okrem slovotvorného typu kalkovania je možné realizovať
i sémantickú motiváciu lexikálnej jednotky východiskového jazyka, kedy hovoríme o
sémantickom kalku. Pri tomto type kalkovania sa lexikálnemu náprotivku v cieľovom jazyku
priraďuje sekundárny význam podľa východiskového jazyka (porov. Dolník 2003).
Transpozícia
je chápaná ako zmena slovného druhu, nutné gramatické zmeny v dôsledku typologických
odlišností konkrétnych jazykových systémov. Hoci preskriptívnym spôsobom nemožno určiť,
kedy aplikovať prekladateľský postup transpozície, používa sa predovšetkým v tých prípadoch,
kedy pri translácii dominujú reštriktívne formálne syntaktické pravidlá a slovotvorné postupy.
Prekladateľ sa k transpozícii uchyľuje s cieľom zachovať jazykovú normu na jednej strane a na
strane druhej zachytiť čo najvernejšie a najpresnejšie sémantický aspekt translémy. Rozlišujeme
dva typy transpozície (Tomášek 1998, s. 104):
1. transpozícia slovného druhu,
2. transpozícia vetného členu,
Slovnodruhová transpozícia spočíva v zmene slovnodruhovej kategórie medzi východiskovým
a cieľovým jazykom. Slovnodruhová transpozícia nachádza svoje široké využitie najmä pri
preklade viacslovných termínov, v ktorých je možné či nutné zmeniť slovnodruhovú príslušnosť
niektorých zložiek. Ďalej rozlišujeme zhusťujúci a zrieďujúci typ transpozície. Základom
zhusťujúceho typu transpozície je redukcia počtu lexikálnych jednotiek, kým pri zrieďujúcom
type transpozície dochádza k nárastu počtu slov lexikálnych jednotiek.
Tomášek (1998, s. 106) pripomína, že pri použití prekladateľského postupu transpozície
pôsobia tak subjektívne ako objektívne faktory. Za subjektívne možno považovať schopnosti,
možnosti a kompetentnosti konkrétneho prekladateľa, kým objektívne činitele sú striktne dané
lingvistickými pravidlami. Bareš (1977, s. 116) vyslovuje názor, že je zložité presne vymedziť
kontext, v ktorom by bola aplikácia transpozičného prekladateľského postupu záväzná.

Modulácia
je definovaná ako alternácia výpovede z hľadiska formy, podmienená zmenou pohľadu či
zorného uhla. Najčastejšie sa prekladateľský postup modulácie prejavuje v nahradení
konkrétneho abstraktným, aktivity charakteristikou alebo výsledným fenoménom, v aplikácii
antonyma či princípu synekdochy, kedy sa časť nahrádza celkom, celok časťou, resp. časť
časťou. Keď sa diferenčný pohľad na realitu týka individuálnych lexém, hovoríme o lexikálnej
modulácii. Ak sa však alternácia hľadiska dotýka vetnej štruktúry, klasifikujeme takúto alternáciu
ako moduláciu syntaktického typu (porov. Veselá 2006).
Doslovný preklad
podľa definície ide o priamy prenos textu východiskového jazyka do cieľového jazyka,
rešpektujúc lingvistické pravidlá cieľového jazyka. Doslovný preklad je neopodstatnený
v prípadoch, ak (Vinay – Darbelnet 2004, s. 131):
- prináša iný význam,
- neobsahuje význam,
- je neakceptovateľný z hľadiska štruktúry,
- nemá korešpondujúci výraz v rámci metalingvistického experimentovania cieľového
jazyka
- korešpondujúci výraz existuje, nepatrí však do rovnakého registra.
Substitúcia
sa chápe ako nahradenie jazykového prostriedku iným, ekvivalentným prostriedkom.
Ekvivalenia
tento termín je podľa Knittlovej (1995, s.7) nevhodne použitý, označuje použitie štylistických
štruktúrnych prostriedkov iných ako v origináli. Prekladateľský postup ekvivalencie sa viaže na
frazémy, akými sú idiómy, klišé, príslovia a pod.
Adaptácia
je definovaná ako nahradenie situácie, ktorá je popísaná v origináli inou adekvátnou situáciou.
Využíva sa pri neexistencii situácie v cieľovom jazyku, prekladateľ stojí pred úlohou vytvoriť
v cieľovom jazyku novú situáciu, ktorá by zodpovedala situácii východiskového jazyka, možno
tu preto hovoriť o zvláštnom type ekvivalencie, situačnej ekvivalencii.
Abstract: In the paper, general theoretical background on translating software engineering –
related terms is being discussed. In addition, types of non – equivalence, as developed by Mona
Baker (1992), are provided. Last but not least, individual translation procedures by Vinay –
Darbelnet (2004) are being commented on.
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Úvod
Terminológia je kľúčovým problémom vedeckej komunikácie. Vývoj informačnej spoločnosti
v podmienkach prepojenia rozličných jazykov a kultúr je sprevádzaný potrebou komunikácie
odborných informácií v rôznych jazykoch. Táto skutočnosť sa premieta do zvýšeného záujmu
o metódy a princípy terminologickej práce a o tvorbu terminologických databáz ako
východiska pre viacnásobné využitie terminologických údajov.
1 Problematika jazykovednej terminológie
1.1 Slovenská jazykovedná terminológia
Na potrebu riešiť problematiku súčasnej jazykovednej a gramatickej terminológie
upozorňuje, okrem iných, Matej Považaj (2001), ktorý navrhuje vypracovať príručku
základnej jazykovednej terminológie všeobecne akceptovateľnú a zároveň záväznú pri tvorbe
základných kodifikačných príručiek a učebníc slovenského jazyka určených najmä žiakom a
študentom základných a stredných škôl, pri tvorbe rozličných jazykových príručiek,
prehľadov učiva slovenského jazyka a pod. Súčasné spoločenské zmeny spojené s členstvom
Slovenskej republiky v Európskej únii vedú k užšej medzinárodnej spolupráci medzi
jazykovedcami. Táto situácia si vyžaduje používanie konzistentnej terminológie ako nástroja
bezproblémovej komunikácie pri riešení spoločných projektov v oblasti jazyka a jazykovedy.
1.2 Viacjazyčná jazykovedná terminológia: slovenčina a románske jazyky
Problematika jazykovednej terminológie má v súčasnosti svoje miesto v projektoch
európskych jazykovedcov, ktorí hľadajú odpovede na mnohé otázky spojené s lingvistickou
terminológiou, napríklad: Ako skĺbiť dedičstvo jazykovedy v oblasti terminológie s novou
terminológiou vytvorenou v 20. storočí? Aké je miesto metaterminológie a metajazyka pri
vyučovaní jazyka, v oblasti kontrastívnej lingvistiky alebo v hraničných lingvistických
disciplínach? Aké je vôbec miesto terminológie v metajazyku? Má byť jazykovedná
terminológie univerzálna? Je potrebné v Európe, ktorá sa spája v oblasti politickej
a ekonomickej, uvažovať o harmonizácii jazykovednej terminológie? Je možné
v terminologickej práci, ktorej predmetom je jazykovedná terminológia (resp.
metaterminológia) využívať obdobné postupy ako v terminologickej práci zameranej na
terminológie iných odborov? (Neveu, 2006).
Pri prekladaní odborných jazykovedných textov zo slovenčiny do francúzštiny a naopak sa
stretávame s problémami v oblasti metajazyka spôsobenými nielen konfrontáciou
jednotlivých jazykových systémov, ale aj odlišnými prístupmi, ktoré sa uplatňujú pri výskume
jazyka. Táto situácia je opodstatnená, pretože slovanské jazyky, medzi ktoré patrí aj
slovenčina, sú prevažne flektívne, kým románske jazyky sa z hľadiska morfologických typov
začleňujú k analytickým jazykom. Ako minimalizovať problémy, ktoré sa pri preklade
odborných textov vyskytujú? Je možné riešiť značnú rozkolísanosť jazykovednej
terminológie, ktorá je často dôsledkom rozličných metodologických prístupov k hodnoteniu
lingvistických faktov? Množstvo neologizmov a synonymických termínov v oblasti

metajazyka poukazuje na zložitý vývoj metód výskumu, klasifikácie a hodnotenia
jazykovedných faktov. Pojmový obsah inojazyčných termínov sa často chápe odlišne
v závislosti od toho na základe akých teoretických východísk je termín definovaný. Ľudmila
Mešková (1995, s. 56) uvádza, že „ termíny frazeológia a frazeologický sú v romanistike málo
rozšírené“ a „termín phraséologique sa zamieňa za phrastique, ktorý sa vzťahuje k phrase,
veta.“ Odlišný prístup k jazykovednej analýze poukazuje na problematiku prekladu
francúzskych gramatických termínov akým je napríklad attribut, ktorému v slovenčine
zodpovedajú dva odlišné termíny: doplnok aj menná časť slovesno-menného prísudku.
Podobný nesúlad nachádzame pomerne často, napríklad aj pri termínoch phrase
a proposition. V slovenčine oba pojmy vyjadrujeme termínom veta, pritom však francúzsky
termín proposition znamená výlučne vetu v súvetí.
Tvorba terminologickej databázy jazykovedných termínov vytvorenej na základe využitia
paralelných textov opierajúc sa o metodológiu terminologickej práce môže prispieť k riešeniu
niektorých uvedených problémov v oblasti dvojjazyčnej jazykovednej terminológie a
zviditeľniť rozdiely v pojmovej reprezentácii tzv. ekvivalentných termínov. Kontrastívna
analýza jazykovednej „metaterminológie“ umožní určiť stupeň ekvivalencie medzi
inojazyčnými termínmi a prispeje k efektívnosti komunikácie, nielen v pedagogickej, ale i v
odbornej jazykovednej sfére.
Prispieť k riešeniu zložitej problematiky dvojjazyčnej jazykovednej terminológie si kladie za
cieľ i projekt VEGA č. 1/0562/092009-2011 "Kontrastívny výskum gramatického
metajazyka: terminológia slovesa" riešený na Katedre romanistiky Fakulty humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na výskum lingvistickej
terminológie a smeruje k vytvoreniu viacjazyčnej - slovenčina a románske jazyky
(francúzština, španielčina, taliančina) - databázy jazykovednej terminológie pokrývajúcej
tematickú oblasť slovesa (verbum) z hľadiska morfosyntaktického.
2 Metodológia terminologickej práce
2.1 Etapy terminologickej práce
Tvorba kvalitného terminologického súboru vychádza z analýzy potrieb, určenia
cieľových skupín používateľov, počtu a typu zaradených pojmov, výberu jazykov
a informácií o termíne. K nezanedbateľným predpokladom každej terminologickej práce patrí
voľba technického spôsobu spracovania súboru termínov, zabezpečenie materiálnych,
finančných a ľudských zdrojov, výber a hodnotenie dokumentačných zdrojov.
Ako uvádza Zora Jurčacková (1999), základnými etapami systematickej terminologickej
práce je identifikácia pojmov, analýza a modelovanie pojmových systémov tematickej oblasti,
definovanie pojmov, pridelenie termínov pojmom, zaznamenanie a prezentácia
terminologických údajov v terminologickom zázname. Terminologický záznam sa spravidla
spracúva v jednom jazyku, pričom dvoj-alebo viacjazyčná ekvivalentácia sa realizuje až po
overení správnosti údajov v jednojazyčnom terminologickom zázname.

2.2 Štruktúra terminologického záznamu
Jeden terminologický záznam sa vzťahuje na jeden pojem a jeho pomenovanie –
termín – a je vytvorený pre jeden jazyk. Ak má jeden termín viac významov v jednom
odbore, resp. v jednej tematickej oblasti, každý pojem je spracovaný vo zvláštnom
zázname. Štruktúra terminologického záznamu by mala obsahovať v každom jazyku
informácie jazykového charakteru vzťahujúce na termín, informácie encyklopedického

charakteru vzťahujúce sa na pojem a informácie administratívneho charakteru. Základnou
jazykovou informáciou v terminologickom zázname je heslový termín, ktorý sa uvádza vo
svojom základnom gramatickom tvare. Heslový termín býva zvyčajne dokumentovaný
kontextom, v ktorom sa vyskytol. Kontext poukazuje na existenciu termínu a zároveň termín
vysvetľuje. Zohráva významnú úlohu aj pri formulovaní definície termínu. V štruktúre
terminologického záznamu sa k heslovému termínu vzťahujú všetky uvádzané informácie
jazykového, encyklopedického a administratívneho charakteru.
2.2.1 Informácie jazykového charakteru
K informáciám jazykového charakteru patria gramatické informácie v závislosti od
jazyka heslového termínu. V slovenčine sa zvyčajne uvádza informácia o slovnom
druhu, z menných charakteristík aj informácia o rode, prípadne čísle, resp.
o nepravidelnostiach v deklinácii. Vo francúzštine sú to rovnako informácie o rode a čísle, ale
aj informácia o zemepisných variantoch termínu, o výslovnosti, pravopisných či
morfologických variantoch. Informácia o kolokáciách termínu, čiže o spojeniach, v ktorých sa
termín v textoch najčastejšie vyskytuje, je dôležitou informáciou najmä pre prekladateľov.
Vyhľadávanie kolokácií je náročnou činnosťou, ale v súčasnosti ju uľahčujú počítačové
programy na textovú analýzu a na preklad podporovaný počítačom. Užitočné sú informácie o
odvodených termínoch, o úplných, resp. skrátených formách termínu a o synonymách. Aj keď
je synonymia v terminológii nežiaduca, v praxi sa s ňou často stretávame, najmä pokiaľ ide o
nové termíny pomenúvajúce nové pojmy. Je vhodné uvádzaťaj informáciu o spisovnosti, resp.
akceptovateľnosti termínu, prípadne neodporúčané (zastarané) termíny.
2.2.2 Informácie encyklopedického charakteru
Základnou encyklopedickou informáciou (vzťahujúcou sa na pojem) je definícia
termínu. Definícia vyjadruje jazykovými prostriedkami znaky, ktorými je vymedzený
príslušný pojem, ako aj jeho miesto v sústave pojmov tematickej oblasti. Východiskom
definície je logické spektrum pojmu. Pre terminologickú prácu sa javí ako najvhodnejšia
tzv. klasická definícia (obsahová, intenzionálna) : genus proximum + differentiam
specificam, prípadne enumeratívna definícia (rozsahová, extenzionálna). Okrem
jazykového vyjadrenia pojmu definíciou, môže byť pojem v terminologickom zázname
vyjadrený ikonickou (nejazykovou) jednotkou, ktorá vyjadruje predstavu ľudí o reálnom
objekte (obrázok, vzorec, graf, a pod.). Ilustrácia pojmu však len dopĺňa definíciu vyjadrenú
jazykovými prostriedkami. Informácie dôležité pre opis pojmu, ktoré neumožňuje vyjadriť
štruktúra definície, sa zvyčajne uvádzajú v encyklopedickej (technickej) poznámke. Medzi
informácie vzťahujúce sa na pojem patrí informácia o tematickej oblasti, do ktorej termín
patrí. Informácie o antonymách, izonymách, hyponymách alebo hyperonymách umožnia
situovať termín v štruktúre pojmov danej tematickej oblasti.
2.2.3 Informácie administratívneho charakteru
Základnými administratívnymi informáciami sú číslo terminologického záznamu,
dátum tvorby terminologického záznamu, resp. dátumy jeho úprav, meno alebo kód
autora terminologického záznamu. V prípade potreby môžu byť tieto informácie
doplnené kódom „spoľahlivosti“, bibliografickými údajmi o zdrojoch všetkých informácií
uvedených v terminologickom zázname, informáciou o kontrole a potvrdení správnosti
údajov odborníkom, názvom inštitúcie, na ktorej bol terminologický záznam vypracovaný,
názvom projektu v rámci, ktorého bola príslušná terminológia vypracovaná a pod.

3. Metodológia terminologickej práce v oblasti jazykovednej terminológie
3.1 Problematika terminologickej práce
Jazykovednú terminológiu charakterizujeme ako metaterminológiu patriacu do oblasti,
v ktorej existujú viaceré teoretické prístupy. Rozdiely medzi pojmami a paralelnými
pojmovými systémami na jednej strane a zavádzajúce podobnosti termínov na druhej strane
spôsobujú problémy pri medzinárodnej komunikácii. Viacjazyčná terminologická práca je
založená na pojmoch, pričom rozdiely medzi pojmami nemusia byť vždy zrejmé na úrovni
termínov a podobnosť na úrovní termínov nemusí vždy znamenať, že pojmy zodpovedajúce
termínom sú identické. Riešenie problémov, ktoré bývajú dôsledkom nejasností pojmov alebo
termínov poukážu na diskrepancie v chápaní pojmov a termínov v jednotlivých jazykoch.
3.2 Etapy terminologickej práce
V prípravnej etape terminologického projektu je dôležité starostlivé vymedzenie tematickej
oblasti, ktoré umožní výber, hodnotenie a využitie dokumentácie a rozčlenenie vybranej
oblasti na podoblasti. Medzi hlavné typy textov, z ktorých terminologická práca vychádza,
patria aktuálne pôvodné publikácie normatívneho charakteru a dokumenty všeobecne
uznávané vedeckou komunitou (vedecké štúdie, monografie, vedecké a odborné časopisy,
učebnice). Jednotlivé pojmy sa identifikujú analýzou materiálov, ktoré slúžia ako zdroje.
Informácie obsiahnuté v zdroji sa zaznamenávajú do terminologických záznamov, ktorých
obsahová štruktúra zohľadňuje špecifiká terminologickej práce v oblasti jazykovednej
terminológie. Terminologické záznamy sa vytvárajú zvlášť pre každý zastúpený jazyk, avšak
pri rovnakej štruktúre terminologických informácií. Realizácia medzijazykovej ekvivalencie
termínov vychádza z ekvivalencie pojmov. Vytvorenie pojmového systému skúmanej
tematickej oblasti lingvistickej terminológie sa realizuje pre každý jazyk zvlášť, avšak kritériá
zoskupovania pojmov sú rovnaké pre každý jazyk.
3.3 Štruktúra terminologického záznamu
Opierajúc sa o normu STN ISO 10241, ktorá určuje zásady pri tvorbe a úprave
medzinárodných terminologických noriem, považujeme v štruktúre terminologického
záznamu za podstatné nasledujúce údaje: heslový termín; tematickú oblasť, do ktorej heslový
termín patrí; definíciu heslového termínu a jej zdroj ; kontext, v ktorom sa heslový termín
nachádza a jeho zdroj ; odkazy na súvisiace heslá, resp. príbuzné termíny. Vzhľadom na
špecifiká jazykovednej terminológie, terminologický záznam obsahuje ďalšie informácie,
ktoré umožnia lepšie idenifikovať pojem a termín, ako napríklad informáciu o teoretickom
jazykovednom smere, do ktorého pojem a termín patrí. Štruktúra terminologického záznamu
pre termíny z oblasti jazykovedy vychádza zo štruktúry terminologického záznamu
používanej všeobecne v terminologickej práci a obsahuje tri skupiny informácií: informácie
jazykového, encyklopedického a administratívného charakteru.
Informáciami jazykového charakteru, ktoré sa vzťahujú na termín, sú: heslový termín v
základnom tvare (TER); jazyk heslového termínu (JAZ); základné gramatické údaje o termíne
(GRA); pôvod termínu (ETY); výslovnosť (VYS); skrátená forma termínu (SKR); synonymá
(SYN); odvodené termíny (ODV); kolokácie termínu (KOL); jazyková poznámka (POZ/JAZ)
a jej zdroj (ZDR/POZ/JAZ); kontext, v ktorom sa termín vyskytuje (KON) a jeho zdroj
(ZDR/KON).
Základnou informáciou encyklopedického charakteru vzťahujúcou sa na pojem je definícia
termínu (DEF) a jej zdroj (ZDR/DEF). Ďalšími encyklopedickými informáciami sú: grafická,

resp. iná nejazyková reprezentácia pojmu (GRF); odbor (ODB) a tematická oblasť, resp.
špecializácia, čiže príslušná jazykovedná disciplína (DIS); oblasť používania termínu (OBL);
teoretická škola, resp. smer (TEO); technická, resp. encyklopedická poznámka (POZ/TEC)
a jej zdroj (ZDR/POZ/TEC); hyperonymá (HYE), izonymá (IZO) a hyponymá (HYO), ktoré
poukazujú na miesto termínu v pojmovom systéme; antonymá (ANT); termíny, ktoré súvisia
s heslovým termínom, resp. príbuzné termíny (PRB); cudzojazyčný ekvivalent heslového
termínu s označením jazyka (EKV/JAZ); miera ekvivalencie vyjadrená v percentách
(MIE/EKV), ktorá je pri čiastočnej ekvivalencii doplnená o explicitné vyjadrenie
významových rozdielov medzi termínom a jeho cudzojazyčným ekvivalentom (MIE/ROZ).
Terminologický záznam obsahuje aj nevyhnutné informácie administratívneho charakteru:
kód autora terminologického záznamu (AUT); skratku inštitúcie, na ktorej bol terminologický
záznam vypracovaný (INS); kód terminologického projektu, v rámci ktorého je
terminologický záznam vytvorený (PRO); dátum vytvorenia terminologického záznamu
(DAT); dátum doplnenia, resp. korektúry terminologického záznamu (DAT/KOR); kód
overovateľa správnosti (OVR); dátum overenia správnosti (DAT/OVR); identifikačné číslo
terminologického záznamu (IDC).Výhodou štrukturovaného terminologického záznamu je, že
sa jednotlivé informácie môžu dopĺňať postupne a ich manipuláciu uľahčuje používanie
vhodnej počítačovej databázy. Informatizácia spracovania termínov (terminologická
databáza) umožní uvádzať veľký počet informácií k jednému termínu, je však potrebné
vyšpecifikovať, ktoré z nich sú, vzhľadom na ciele a charakter projektu, základné (povinné)
a ktoré doplňujúce (nepovinné).
Záver
Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na problematiku dvojjazyčnej jazykovednej
terminológie a opierajúc sa o metodológiu terminologickej práce upozorniť na špecifiká
terminologickej práce v oblasti jazykovednej terminológie, ktoré zohľadňuje aj projekt VEGA
č. 1/0562/092009-2011 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka : terminológia
slovesa" riešený na Katedre romanistiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Databáza lingvistických termínov bude výsledkom analýzy súborov
paralelných jazykovedných textov, ktoré sú súčasťou základných normatívnych gramatík
a vedeckých štúdií s dôrazom na súčasný stav vedeckého výskumu prezentovaný v odborných
publikáciách.
Abstract
Terminology as a set of terms concerns all scientific communication. Vector of knowledge, it
becomes inevitable for communication in all domains of specialization, including the field of
linguistics. The paper presents some aspects of methodology of terminologic work applied in
the framework of the project aiming at elaboration of a databasis of bilingual linguistic
terminology of the verb (Slovak language and Roman languages: French, Spanish and
Italian). The project is realised by the Department of Roman Studies of Matej Bel University
in Banska Bystrica.
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1. 0 Úvodní vymezení
Tento příspěvek vychází z potřeby vymezení vybraných termínů teorie textu. Při
popisování rozdílů mezi jednotlivými modalitami textů (v tištěné a elektronické podobě) se
ukázalo, že je nutné terminologicky vymezit pojem hypertext, který bývá často nadužíván,
zejména v souvislosti s internetem. Při hledání specifikace jeho významu (např. ve slovnících)
lze identifikovat řadu významových nedostatků, které jsou dány vedle uvedeného nadužívání
především skutečností, že jako termín je užíván v řadě různých vědních oborů (informační
vědě, informatice, ale i v literární vědě a lingvistice, aj.). Ukazuje se tedy, že pro potřeby
vymezení rozdílů mezi elektronickým a „klasickým“ (tištěným) textem bude nutné termín
hypertext znovu definovat. Následující stať je pokusem o vymezení hypertextu z pohledu
teorie textu.
Při hledání významu pojmu hypertext jsem vycházela především z definic čtyř
tematicky blízkých aktuálních slovníků1, které obsahují přímo heslo hypertext.
Uvedené slovníky berou v úvahu současné nejfrekventovanější užití termínu hypertext
pro označení elektronického spojení textových bloků2 (resp. pro označení uživatelské formy a
technické normy jejich realizace). Encyklopedický slovník češtiny se posouvá o krok dál a
vymezuje hypertext výhradně ve vázanosti na elektronické prostředí a chápe jako „nelineární
způsob organizace textu“3 – tedy na způsob vlastnosti komunikátu nového typu. Toto
vymezení do značné míry koresponduje s významem užívaným pro fungování informačních
systémů a databází, také je to vyhovující deskripce pro vyjádření fungování elektronických
výukových programů, příp. jako „technologie“ svého druhu4. Toto vymezení však nerozlišuje
mezi médiem (jemuž bychom mohli připsat vlastnost uspořádávat texty pomocí odkazů) a
textem jako takovým, který může být uspořádán hypertextově, tj. provázán jednotlivými
linky, bez závislosti na elektronickém prostředí jakožto médiu.
Teoretické vymezení hypertextu bez vázanosti na elektronické médium nalezneme
především v kontextu literární vědy5, zejména s odkazem na Rolanda Barthese. V knize S/Z
rozlišuje mezi „texty, které je třeba číst“ a „texty, které je třeba psát“. Za texty, které je třeba
číst považuje Barthes klasické texty jako např. realistické romány 19. století, kde čtenář
vystupuje jako pasivní recipient, oproti tomu „texty, které je třeba psát“ jsou takové texty,
které dávají čtenáři možnost aktivně se podílet na procesu utváření významu. Barthes tedy
chápe hypertext jako „smyslově-sémantickou distinkci mezi psaným textem a jeho čtecím
invariantem“6.
Nünning upozorňuje na některé historické souvislosti dané vývojem nových
informačních technologií a upozorňuje především na myslitele, kteří svými
poststrukturalistickými a dekonstruktivistickými teorémy anticipovali tento technologický
vývoj a řadí se tak do linie „hypertextového myšlení“ (např. Barthes, Derrida). Vliv jejich
myšlenek na samotný technologický vývoj však nebyl prokázán (srov. Delany, Landow,
1994).

1

Karlík – Nekula – Pleskalová 2004; Nünning 2005; Reifová 2006; Valček 2006.
Srov. vymezení hypertextu u „zakladatele“ pojmu T. Nelsona (1963) jako „non-sequential writing“.
3
Karlík – Nekula – Pleskalová 2004, s. 489
4
Srov. Höflerová – Hrazdilová 2003
5
V uvedených slovnících se o tomto vymezení zmiňuje Nünning 2005 a Valček 2006.
6
Srov. Valček, 2006, s. 141.
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Z výše naznačeného vyplývá, že sama povaha definice hypertextu
dvojaká – hypertext se na jedné straně vymezuje jako soubor textových
nahlíží jako na celek (a tedy jako na jeden komplexní komunikát),
jednoznačně dominuje vymezení hypertextu jako specifického typu
založeného na počítačovém systému. (Srov. Reifová, 2006, s. 79).

je tedy minimálně
bloků, na které se
na druhou stranu
textového média7

2.0 Hypertext jako struktura vs. hypertext jako princip

Vlastní vymezení hypertextu v rámci zvoleného přístupu vychází z vymezení
základního objektu8 teorie textu, kterým je text. Předchozí zkoumání ukázala, že to jak
budeme definovat text, přímo implikuje i pojetí hypertextu (srov. Kořenský, 2008). Text
chápeme velice široce jako bilaterální jednotu sdělení a kódu (srov. Hausenblas, 1984 a
Kořenský, 2006). V tomto širokém chápání, které je v souladu se současným paradigmatem
teorie textu, je tedy textem jakýkoliv verbální i neverbální komunikát, a to např. i hudební
skladba, film nebo i libovolné umělecké dílo.
Podstatné rovněž je, že text se stává textem až v procesu komunikace (šíře interakce),
tj. text je „komplexní znakový útvar fungující (sdělující a působící) v procesu sociální
komunikace“9. Text přitom nelze redukovat na pouhý výsledek procesu komunikace, jak tomu
někdy bývá, je nutné jej nahlížet synteticky, jak upozorňuje Macurová10: tj. jako na realitu,
jejíž existence je dána jednak produkcí, jednak materiální reprezentací (přenosem
materiálního nositele znaku), jednak recepcí. Jedině tak je text komplexním útvarem i
z komunikačního hlediska, tj. je to na jedné straně proces + rezultát komunikační činnosti
(aspekt produkční) a zároveň její východisko + proces (aspekt recepční).
Analogicky lze pohlížet i na hypertext jako komunikát svého druhu, tedy vymezit jej
jednak z aspektu produkčního (tedy na základě způsobu jeho strukturace jako celku), a jednak
z pohledu recepčního, kde je situace komplikovanější. Můžeme tedy rozlišovat:
1. z pohledu produkce komunikátu hypertext jako textovou strukturu/typ
komunikátu či způsob výstavby textu – specifickým způsobem větvení textu
(prostřednictvím různých hypertextových odkazů) vzniká jako výsledný produkt hypertext.
Jedná se o rozvětvenou hierarchicky uspořádanou textovou strukturu s mnohonásobně
rozvětvenými a navzájem propojenými textovými bloky (pomocí linků). Tyto textové bloky
vytváří jakýsi „nadtext“ s vnitřní strukturací z hlediska produkce, výsledkem je tedy
komplexní komunikát (srov. Kořenský, 2008, s. 10). Dnes již „klasickým“ příkladem takto
chápaného hypertextu v nejširším smyslu je interaktivní WWW prostředí.
2. z pohledu recepce hypertext jako princip, též jako hypertextualita recepce – jako
vlastnost, která je vlastní řadě i lineárně uspořádaných komunikátů: jedná se především o
princip odkazování, kdy čtenáři je v procesu recepce (třeba i lineárně uspořádaného)
komunikátu dána možnost kdykoliv aktivovat různé čtecí dráhy. Učebnicovým příkladem jsou
zejména tištěné, abecedně uspořádané encyklopedie a výkladové slovníky, které jsou
zpravidla čteny hypertextově. Hojné příklady nalezneme i v literatuře, stejně tak
k hypertextovému čtení vybízí různé učebnicové materiály.
Výše naznačená vymezení se samozřejmě mohou do značné míry překrývat: ve
strukturním hypertextu je vždy inherentně přítomen hypertext jako princip – a záleží do
značné míry na konkrétním čtenáři (a v neposlední řadě na jeho čtenářských zkušenostech či
7

Zcela stranou stojí chápání hypertextu jako „systému“. Je nepochybné, že hypertext jako textový komplex
v sobě tento systém (tzv. hypertextovou logiku) implicitně obsahuje. Mimo pole mého zájmu stojí také hypertext
jako nástroj umožňující rychlou orientaci a navigaci v obrovské množině nejrůznějších elektronických textů
umístěných na síti.
8
Rozlišujeme mezi objektem a předmětem vědeckého zkoumání.
9
Macurová – Mareš 1993, s. 13. Toto pojetí má svoji tradici jak v lingvistické, tak v literárně teoretické nauce o
textu, avšak není přijímáno bezvýhradně.
10
tamtéž, s. 15
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čtenářských potřebách), jaké čtecí dráhy se rozhodne aktivovat. Rozlišení hypertextu jako
struktury a jako principu je tedy do značné míry heuristické povahy a jako takové musí být
podrobeno dalšímu důkladnějšímu prozkoumání, které ukáže nosnost tohoto vymezení.
Příkladem hypertextu, který nese rysy strukturního hypertextu a zároveň se v něm uplatňuje
hypertextový princip, jsou např. tzv. „gamebooks“.11
Vzhledem k poměrně nepřehledné situaci, kdy dochází k samovolnému zaměňování
minimálně tří základních významů hypertextu – tedy jako média, textu, vlastnosti textu a
systému, se nám toto rozlišení (minimálně z pohledu teorie textu) jeví jako opodstatněné:
jasně totiž pojmenovává podstatu fungování hypertextu, která není dána informačními
technologiemi (tedy médiem), ale spíše poukazuje na provázanost hypertextového principu
s teoriemi intertextuality.
2.1 Hypertext jako textová struktura
Hypertext je nejčastěji vymezován z pohledu produkce jako „nesekvencionalizovaná“,
nelineárně uspořádaná textová struktura, jakýsi „nad-text“, který se skládá z jednotlivých
textových bloků12 – ty mohou být propojeny „linky“13 umožňujícími různé způsoby recepce
daného komunikátu. Finální podobu textu si v takto strukturovaném komunikátu, kde pořadí
jednotlivých textových bloků nemusí být přesně dané, vytváří do značné míry až sám
recipient/čtenář, který si pomocí příslušných linků generuje své vlastní čtecí dráhy a s nimi i
svůj vlastní, jedinečný text.
Strukturní hypertext je vlastní řadě médií. Můžeme ho nalézt např. ve filmu
Kinoautomat: Člověk a jeho dům (1967), vůbec prvním interaktivním filmu na světě, ve
kterém diváci mohli zasahovat do průběhu děje.14 Podobně byl v televizi odvysílán
třináctidílný seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)15, kde měli diváci rovněž možnost v
určitých fázích ovlivnit, jak bude děj příběhu pokračovat.16 Příklad strukturního hypertextu
11

Tzv. „gamebooks“ jsou tištěné knihy, které umožňují čtenáři spolupodílet se na příběhu tím, že si sami volí
čtecí dráhy vyprávění, které bude následovat. Na první pohled se jeví, že se jedná o „klasickou“ lineárně
uspořádanou knihu, nicméně už po přečtení první kapitoly je čtenář postaven před vlastní volbu. Kniha nabízí
množství možností pokračování příběhu, knihu není možné číst lineárně v pořadí dané rozvržením knihy, ale je
nutné se neustále rozhodovat. – O popliterární edici Vyber si vlastní dobrodružství, která vyšla i v češtině, viz
Demian´s Gamebook Web Page http://www.gamebooks.org/index.php?PHPSESSID=f46a56794c2d (přístup: 20.
12. 2008).
12
Též se používají termíny lexie nebo uzly. Vymezení viz kap. 2.2.
13
Odkazy, ve WWW prostředí jsou to hyperlinky.
14
Film začíná tak, že u dveří hlavního hrdiny filmu pana Nováka zazvoní jeho sousedka. Je téměř nahá.
Oblečena jen do osušky si omylem zabouchla dveře svého bytu a nyní pana Nováka prosí, aby ji pustil k sobě
domů. Co teď? Mladá dáma v prekérní situaci prosí o pomoc. A je velmi půvabná. Na druhé straně se každou
chvíli může vrátit domů manželka pana Nováka, která má navíc dnes narozeniny... V tomto okamžiku na scénu
přichází moderátor filmu a děj zastaví. Nyní je řešení této situace na divácích... Vpustit nebo nevpustit? Diváci
hlasují pomocí zeleného (vpustit) a červeného (nevpustit) tlačítka na svých křeslech, jak bude děj dále
pokračovat…
Kinoautomat byl veřejnosti poprvé představen na Světové výstavě EXPO ’67 v kanadském Montrealu. Pražská
premiéra Kinoautomatu se konala o čtyři roky později v pražském kině Světozor. Po čtyřiceti letech se tento
projekt dočkal obnovené premiéry. Při projekcích v dalších městech diváci mohli nyní hlasovat i pomocí
mobilních telefonů. Film byl realizován také v další mediální platformě – vyšel na DVD.
Podrobnější informace o Kinoautomatu na http://www.kinoautomat.cz, příp. http://www.csfd.cz/film/118873kinoautomat-clovek-a-jeho-dum.
15
Srov. Česko-slovenská filmová databáze, http://www.csfd.cz/film/111284-rozpaky-kuchare-svatopluka/, 30. 8.
2007.
16
O pokračování děje se rozhodovalo netradičním způsobem: diváci doma u televizních přijímačů hlasovali
prostřednictvím svých vypínačů – rozsvěcováním nebo zhasínáním žárovek. Museli zareagovat ve správný čas.
V elektrárně se měřil podíl zvýšení nebo snížení spotřeby a na základě tohoto měření se rozhodlo, jak bude
příběh pokračovat. Velikost změny energie ovlivňoval také fakt, jaký spotřebič (s jakým příkonem) pro
„hlasování“ divák použil.
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můžeme nalézt i v klasické „tištěné knize“ jako např. v románu Nešťastníci britského autora
B. S. Johnsona17. V tomto románu, který se skládá z 27 volně spojených kapitol, jsou dány
pouze první a poslední kapitola – ty ostatní si čtenář musí přečíst v seřazení, které si sám zvolí
(text nelze číst klasicky stránku od stránky).
Příklady výše uvedených hypertextových struktur však naráží na určité „limity“ dané
technologickými možnostmi médií, ve kterých byly dané komunikáty realizovány. Zejména
v porovnání s elektronickým hypertextem se nabízí řada otázek: je obligatorně přítomná
response nutnou podmínkou pro vymezení hypertextového komunikátu? Jakou roli zde hraje
zpětná vazba? Jedná se o komunikáty dialogické nebo monologické?18 Jaký vliv mají různé
čtecí dráhy na samotnou interpretaci textu jako celku?
Nejfrekventovanějším případem strukturního hypertextu je všeobecně známý a velmi
rozšířený „elektronický hypertext“, tj. textové bloky (též „uzly“) spojené (elektronickými)
hyperlinky. Ne každý text v elektronickém prostředí je však uspořádán hypertextově (srov.
Bolter, 2001) a text v elektronickém prostředí tedy není synonymem hypertextu. Nicméně
v případě elektronického prostředí je nutné vymezení elektronického hypertextu chápat velice
široce. Teoretické úvahy o elektronických hypertextech se nejčastěji týkají tzv. literárních
hypertextů (literary hypertexts), (srov. Delany, Landow, 1991), nicméně vlastnosti relativně
úzké skupiny literárních textů, jak upozorňuje Macurová19, lze v řadě případů aplikovat i na
texty neliterární.
Příkladem elektronického (literárního) hypertextu je např. multimediální novela
Markéty Baňkové Město.html (1998).20 Úvodní stranou tohoto hypertextu je jakási vizuální
mapa, která slouží k orientaci v hypertextu, jsou na ní vyznačeny možné čtecí dráhy. Čtenář
může do děje libovolně vstupovat, vracet se, aktivovat různé linky. Kromě dějové linie si
čtenář může nastavit i další atributy textu, jako velikost písma, typ kódování včetně volby
možnosti bez diakritiky, přítomnost zvukových efektů nebo volbu jazyka (češtinu nebo
angličtinu).
Ačkoliv tedy strukturní hypertext není výhradně vázán na digitální prostředí (viz
příklady výše) a hypertextové struktury jsou identifikovatelné i v jiných typech médií (např.
ve filmu, v knize), elektronický hypertext bezpochyby představuje dominantní typ
strukturního hypertextu a právem mu náleží zvýšená badatelská pozornost. Nelze však
elektronický hypertext se strukturním hypertextem zcela ztotožňovat.
2.2 Hypertext jako princip

Jak bylo uvedeno výše, o hypertextu lze uvažovat i z hlediska recepce. To, že texty
jsou uspořádány lineárně, neznamená, že jejich způsob recepce musí být nutně lineární; i
čtenář lineárně uspořádaného komunikátu jej může do určité míry vnímat v jiném uspořádání,
pohybovat se v textu dle vlastního uvážení, tedy vracet se, přeskakovat atd., a zároveň přitom
respektovat rozvržení dané produktorem.
Příkladem hypertextového principu jsou např. „klasické“ tištěné encyklopedie nebo
slovníky, založené na abecedním řazení. Srov. např. část hesla Text z Lexikonu teorie
literatury a kultury:
„V literární vědě je text mj. předmětem liter. → interpretace a → textové kritiky.
Literárněvědný koncept → intertextuality (J. → Kristeva uvolňuje text z jeho interakčního
zakotvení a sleduje jej jako průsečík pre-textů, které existují v hlavách producentů/recipientů.

17

JOHNSON, B. S.: Nešťastníci. Praha: Argo, 2002.
V „tradičním“ seriálu je většinou děj také ovlivněn reakcemi diváků – v případě, že jim je nějaká postava
nesympatická, bývá ze seriálu odejita, nicméně v klasickém seriálu není tato zpětná vazba zakotvena
dramaturgicky jako v tomto konkrétním případě.
19
Srov. Macurová – Mareš 1993, s. 19.
20
Viz Mesto.html, http://mesto.avu.cz, 15. 12. 2008.
18
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Vědecko-historicky je pojetí textu mj. spjato s vývojem → textové lingvistiky, literární teorií, →
editologie a → teorie komunikace.“ (Nüning, 2006, s. 814)

Každá z šipek je „linkem“ vedoucímu k dalšímu, tematicky spřízněnému textu, „uzlu“,
kde čtenář volí, jak a co bude číst. Z této perspektivy představuje hypertextualita vlastně
„prastarou“ záležitost, která díky nejnovějším technologiím „jen“ našla své plnější uplatnění.
První aplikace hypertextového čtení tak nalezneme už v Bibli a především v bohaté
výkladové literatuře k této „Knize knih“ (např. tzv. konkordance21). Bible a texty
nashromážděné kolem ní tak tvoří možná největší a nejsložitější hypertext na světě
v neelektronické podobě.22
Často citovaným textem je i Joyceův Odysseus, v němž vlastní Joyceův text odkazuje
(či aluduje) na svoje další texty. „Link“ je naznačen uvnitř textu, ale v jeho rámci není
rozvinut, je však možné si jej dohledat jinde. Na textech tohoto typu se ukazuje provázanost
hypertextu jako principu s teoriemi intertextuality. I v české literatuře můžeme nalézt takové
texty, které by si zasloužily pozornost v tomto ohledu (např. texty M. Ajvaze, který se hlásí
k odkazu J. L. Borgese23).
Za zmínku stojí také situace, kdy se k tištěné verzi textu vytvoří nová elektronická
(hypertextuální) verze knihy coby její vylepšení. Např. různé encyklopedie na CD-ROMech
se snaží tištěné knihy rozšířittím, že vedle textu a obrazu nabízejí též zvuk a video a spolu
s nimi i možnost elektronického vyhledávání a vytváření odkazů.24
Dané vztahy mezi textem v původním médiu (v našem případě v tištěné knize) a
v médiu novém (tedy v digitální podobě textu) lze popsat termínem remediace (Bolter –
Grusin 1999), který označuje reprezentaci a transformaci jednoho média v druhém. Mnohé
z dnešní WWW/CD/DVD neproblematicky remediují starší formy. Jejich rozhraní využívající
aktivních odkazů umožňuje reorganizaci textů a obrazů převzatých z knih nebo časopisů,
avšak tato reorganizace nijak nezpochybňuje povahu textu. Pomocí remediace můžeme jasně
rozlišit mezi vlastnostmi textu dané technologií, které lze připisovat médiu, a těmi, které
náleží „vlastnímu“ sdělení.
3. Závěr
V příspěvku bylo poukázáno na mnohoznačnost termínu hypertext a upozorněno na
některé nedostatky při způsobech jeho vymezování. Je to především elektronické prostředí, ve
kterém se ocitáme v zajetí mnohoznačnosti tohoto termínu: především v tomto kontextu se
často směšují úvahy o hypertextu jako o komplexu komunikátů spolu s jeho vnímáním jako
„média svého druhu“, či jako specifického způsobu uspořádání textu (hovoří se i tzv.
„hypertextové logice“ jako svého druhu nové logice uspořádání v kontrastu s lineárním –
aristotelským přístupem ke čtení).
Situaci nepřispívají ani ti, kteří se hypertextu věnují badatelsky, a často ve svých
textech nečiní tato rozlišení a dostávají se tak do terminologických pastí a paradoxů. Pro
odkrytí těchto významových překryvů bylo „pracovně“ rozlišeno mezi hypertextem jako
strukturou a hypertextem jako principem. Toto heuristické rozlišení umožnilo odkrýt podstatu
fungování hypertextového principu prakticky (potenciálně) ve všech typech textů (lineárně i
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hypertextový princip. V kontextu myšlení o tzv. „nových médiích“ je Borges označován za zakladatele
hypertextového románu. Srov. Wardrip-Fruin – Montfort 2003, s. 29.
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jednotlivé, abecedně seřazené články, náleží stále do tradice tištěných encyklopedií, na jejímž počátku stály v 18.
století Encyclopédie a Encyclopaedia Britannica.
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nelineárně uspořádaných) a jeví se tedy vzhledem k současnému, nepřehlednému stavu jako
maximálně užitečné. Nicméně bude třeba dále testovat na konkrétních případech nosnost a
potřebnost a tohoto vymezení.
Abstrakt
This paper deals with the hypertext as with the topic of the text theory. The notion of
hypertext is overused and repeatedly becomes a “term”, but it refers to incomparable
phenomens. This paper reveals ambiguousness of this term and tries to conceptualize its
particular meanings.
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TERMINOLOGY AND TRANSLATION
Mária Igazová, SR
We have been witnesses to the period of revolutionary changes in our national culture,
in the society, technology and in all other parts of our social lives. The new political
situation after the year 1989 has triggered some movements in economics and
technologies that initiated and resulted in some other changes that had to be made in the
so called super-structure in the national culture. Translation or the process of translating
belongs to this super-structure of our lives and of course it had to undergo the above
mentioned changes. We have to admit that the scheme and theory of translation have
been changed as well.
In the past years in Slovakia so called literary, artistic translation had been developed;
there used to be great translations from the Russian, German, Latin languages; and hand
in hand with the translation, theory of translation continued to develop as well.
Nowadays in our market-oriented economy, most specialized texts are translated and
this type of translation – translation of non-literary, specialized texts carrying some
information is being developed. In the past the Slovak economy, industries, banking
system, and every sector of our economy were oriented towards the East, towards the
former Soviet Union, so most materials or, one must say that all materials, were written
in the Russian language. After the changes that had been implemented after 1989 and
after Slovakia became a member of the European Union, our doors to Slovakia opened
and there is a need to speak, read, and write in some other languages not the Russian one
only. This brings, of course, the necessity to translate specialized materials into and
from the Slovak language. The theory of translation in Slovakia has not been prepared
for such an explosion of the need in translating. It has happened that non-professionals,
amateur translators simulate the work of professionals and many translations have been
done with a lot of mistakes especially in specialized texts.
The experience I have gained through many years as an interpreter and translator and
as a teacher of the English language have led me to the decision to gather all the
experience, some knowledge and materials on translation.
.

1 TRANSLATION
Translation works best when the translator knows connotations and context as
well as the dictionary meaning of words
According to the “Learner’s Dictionary of Current English”
“ /1/ translation is the process of changing something that is written or spoken into
another language;
/2/ it is a text or work that has been changed from one language into another”. And
accordingly to translate is “to express the meaning of speech or writing in a different
language; to be changed from one language to another”.(Oxford Advanced Learner’s
Dictionary, 2000).
Newmark, P. gives following definition of translation: ”It is rendering the meaning of a
context into another language in the way that the author intended the text. Common
sense tells us that this ought to be simple, as one ought to be able to say something as
well in one language as in another. On the other hand, you may see it as complicated,
artificial and fraudulent, since by using another language you are pretending to be
someone you are not. Hence in many types of text (legal, administrative, dialect, local,

cultural) the temptation is to transfer as many SL (Source Language) words to the TL
(Target Language) as possible. The pity is, as Mounin wrote, that the translation cannot
simply reproduce, or be, the original.” (Newmark, P., 1995:5) Translation is a process of
changing something into what it is not so that it will be itself – but for another audience.
When translating we should stop using our mother tongue as a system of reference and
use the rules of the foreign language independently of the mother tongue.
Easier said than done!
Translating has always been a necessary activity not only in Western cultures but
in other countries as well. Nevertheless, it is only after the Second World War that
translation started to be considered as a professional activity in Slovakia.
Multilingual settings are becoming the norm in a globalized society as more and more
people coming from different social and cultural backgrounds are able to take part in
second language communication. The approach to the problems of dealing with more
than one language in professional settings has become a multidisciplinary one. In
multilingual settings there is usually a need for materials that are written in two
languages or have to be translated from one language into another one. While translating
specialized texts from the source language into the target language one can speak about
a non-literary translation. The literature and our experience say that translation can be
divided into two groups: literary and non-literary. The term ‘non-literary translation’,
umbrellas the former notion ‘technical’ because you can affiliate the term “technical”
only with something what concerns technology only. Non-literary translation comprises
all translations of specialised texts that can belong to the areas of technology,
commerce, medicine, politics, finance etc. A non-literary text and its translation can be
any text that belongs to neither poetry nor it is a paragraph of a novel. Newmark, P.
gives following definition: “Technical translation is one part of specialised translation;
institutional translation; the area of politics, commerce, finance, government etc., is the
other. I take technical translation as potentially (but far from actually) non cultural,
therefore “universal”; the benefits of technology are not confined to one speech
community.” (Newmark, P., 1995:151)
We can discuss translation as a process of communication. The translator
communicates some information written or spoken in the source language to the
addressee in the target language. The translator producing a new text is a medium in this
process. The translator reads, hears and receives the information/text, interprets it and
creates the translated text/information.
According to Reiss and Vermeer (1984), any text may be considered as an ´offer
of information´ (Reiss, Vermeer, 1984:72); faced with this offer, each receiver chooses
the items he regards as interesting, useful or adequate for the desired purposes. The
translator represents a special type of receiver who chooses the information elements he
deems necessary to achieve a given purpose and transfers them, constructing a new text
for the target culture. The target text represents information offered on some information
provided in the source text.
Translators are advised to translate/interpret/speak/write in a way that enables the
text/translation to function in the situation in which it is used and with the people who
want to use it and precisely in the way they want it to function.
Translation is always a part of the global communication effort within
a discipline. The process of translation should reflect a more cognitive, knowledgeoriented semiotic approach.

Specialized writing is the production of non-literary, pragmatic texts designed for
use in a specific field or discipline, such as science, technology, healthcare, business,
administration or tourism. The purpose of the specialized text is primarily informative,
and the translator’s concern is for clarity, precision and effectiveness in the transmission
of information. Certain specialized text types follow different conventions in source and
target languages.
Specialized texts, that are the subject of our translation, usually bear some signs
distinguishing them from the other type (literary) of texts. They contain vocabulary,
terminology designed or developed for a particular purpose or area and they are written
in a style. They are designed to convey information to its audiences which means the
author of a text would be well aware of who the audience is, who is the receiver of the
information conveyed, if the text is designed for a specialized or no-specialized
readership. Unfortunately no helpful literature and references are usually available. We
must assume that our receivers, listeners, readers have for sure particular knowledge.
Even if we know that they do have knowledge of something about which we wish to
speak, we may need to introduce it or recall what they already know. We should not
introduce familiar things as if they were new. This is often what our Slovak authors of
texts, our specialists often, forget about. Sometimes they forget completely about the
fact that the others, the receiver of the information encoded in the text, do not know
exact processes that take place in the writer’s mind. Bohuslav Ilek (2003:15) states that
specialized terminology is often spoilt by a lot of colloquial words that the translator has
to unscramble.

2 TERMINOLOGY
Terminology should be a useful and functioning tool. The writer, author of the text
and the translator should use the same terms in the text. In some cases in terminology
there are various terms denoting one subject, the translator must refer to the context, to
the field the text and its translation are concerned with. In some cases it is true that in
the field of terminology it is not necessary to adhere to the terminology used and to
force the terms to fit exact patterns in the text.
The current conditions in the field of terminology are not ideal especially in the field of
business, banking, public administration, etc. Many English expressions have still
appeared in the texts written in Slovak that have their own Slovak equivalents, e.g.
billing division, invoicing department, (some Slovak companies use them) but for any
unknown reasons they are given in English. Of course, there are English terms that have
never had Slovak equivalents due to the global boom of technology, and the process of
globalization, e.g. software, hardware, management, etc. and they were implemented by
a special commission into the Slovak language, e.g. ‘softvér, hardvér, tím, manažment’.
A large group of people, specialists representing various fields, usually forms the
terminology. Except for specialized commissions, it should be university that prepares
specialists that should follow the latest trends in the current development in various
sectors of economy and public life and should agree and be responsible for
implementing new terminology. To illustrate this suggestion we can mention an
example from the field of public administration. In the period of implementing changes
and reforms into this field the new Slovak terms ‘vyšší územný celok, samosprávny
kraj’ were translated as ‘higher territorial unit’, ‘higher territorial whole’ or ‘selfgoverning unit’. People responsible for translating the Slovak material completely forgot
about the receiver of this information. They translated, transformed the Slovak terms
into the English language and no English-speaking people or native speakers can
understand these terms.

In the following part let us discuss some other English terms that have not been
translated into the Slovak language properly.
Sustainable development, trvaloudržateľný rozvoj (šetrný rozvoj)
“Sustainable development is a pattern of resource use that aims to meet human needs
while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present,
but in the indefinite future. The term was used by the Brundtland Commission which
coined what has become the most often-quoted definition of sustainable development as
development that “meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs.” (Wikipedia) The term ‘trvaloudržateľný’
has been derived from the meaning of the word ‘sustain’. The Slovak expression seems
to be a sort of tautology – the word ‘udržateľný’ could express exactly what is meant by
the English term. The word ‘sustainable’ has another meaning: ‘involving the use of
natural products and energy in a way that does not harm the environment’ that describes
exactly what is meant by the English word sustainable. The English term is affiliated
with the first meaning of the word describing the way of using natural resources but the
Slovak translation is connected with the other meaning of the word. This can be an
example of ‘inference’ or it is a sort of misunderstanding the cultural competence.
Unfortunately, the Slovak translation ‘trvaloudržateľný’ has become a wide-spread
expression although it does not reflect what is meant behind that term in the English
language. From the pragmatic point of view it would be more probable that while
speaking about development of technologies and using natural resources ‘sustainable
development’ might have the meaning of using natural products and energy in a way
that does not harm the environment.
Energy, energetika
“Pokiaľ ide o energetiku a zmenu klímy – With respect to energy and climate change,
the European council reiterates the importance …………’
energetika -y ž. priemyselné odvetvie vyrábajúce energiu, najmä elektr.; energetik -a mn.
-ci m. odborník v energetike; energetička -y -čiek ž.; energetický príd.: energetické
zdroje, energetická situácia (Slovník slovenského jazyka)
“Energy – noun 1/ the ability to put effort and enthusiasm into an activity, work, etc:;2/
the physical and mental effort that you use to do something; 3/ a source of power, such
as fuel, used for driving machines, providing heat, etc: solar/nuclear energy; 4/ the
ability of matter or radiation to work because of its mass, movement, electric charge,
etc: kinetic/potential energy“ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2004) Referring
to the third meaning of the word ‚energy‘ that is what the author of the original text
really meant, the English term energy should have been translated into Slovak as
“energia” and not ‚energetika‘ as the latter one means a branch or field or sector
producing energy, especially electric energy.
An example of ambiguity can be the word “supply” - an amount of something that is
provided or available to be used: ‘water supply’ – ‘dodávka vody’ but in the field of
economics ‘supply and demand’ (labour supply) means something different from its
original meaning. In the Slovak language it is “ponuka” and not ‘dodávka práce’. From
the point of view of ambiguity it is necessary and advisable for the translator to consult
the term with a specialist involved in the field the translation is concerned with.
Treatment is what most people know as the word which means something that is done to
cure an illness or injury, or something done to make somebody look and feel good. Only
those who work in the field of water management know that the word is used in the
collocation water treatment: ‘drinking water treatment’ or ‘waste water treatment plant’
(čistička odpadových vôd), purification is not used in this meaning, although purify,

purification mean to make something pure by removing substances that are dirty,
harmful or not wanted.
“Plant = technologické zariadenie“
According to the Oxford Advanced Dictionary „plant“ is a factory or place where power
is produced or an industrial process takes place: a nuclear reprocessing plant; Japanese
car plants; a chemicalo/manufacturing plant, so no one would translate the term like it is
translated in the guidance. To be more thorough the translator uses the collocation
“technologické zariadenie“
Here we go with some English terms translated into Slovak by a translator who is not a
linguist. The translator except for his/her professional competence has language
competence and by means of applying a pragmatic approach he/she managed to translate
the text well.
“Drawings = projektová dokumentácia“
The Slovak term is based on the translator´s knowledge and experience. The usual term
used for the Slovak term „projektová dokumentácia“ is technical drawings, technical
plans. The translator´s pragmatic approach has resulted in this term.
“Engineer = stavebný dozor“
Supervisor or Construction supervisor is usually used for the Slovak term “stavebný
dozor“ but the translator knew exactly who the engineer is and how to call this job,
position in Slovak. According to the definitions of Engineer’s responsibilities the
translator was able to judge the title of the position in then Slovak language.
“Final Payment Certificate = potvrdenie konečnej faktúry“
According to the terminology used in the field of accountancy the author of the Slovak
version used the term that is commonly used in this field although the term „certificate“
stands for confirming, certifying something. From the semantic respect the terms
„payment“ and „invoice“ denote the same subject.
“Tender = ponuka“
„a formal offer“ denoting the same fact in the Slovak language
“Specification = technicko-kvalitatívne podmienky“
The translator intends to transfer basic information for the Slovak receiver. Pragmatics
is playing its important part also in this case. Methods of interpretation a text are very
clear: to be identical, to preserve the substance although other term is used in the target
language.
“Bill of Quantities = súpis položiek“
Neither the term bill nor the term quantity would lead us to the correct Slovak terms.
The Slovak version uses terms that are in line with Act No. 523/2003 Coll. On Public
Procurement, Commercial Code, Building Industry Act in wording that is valid pursuant
to the Slovak Legislation and terms used in construction and building industry and
practice.
Slovak translators often have the tendency to use „enterprise, entrepreneur,
entrepreneurial“for “podnik, podnikanie, podnikateľský“. The English word
„entrepreneur“means a person who makes money by starting or running businesses,
especially when this involves taking financial risks. (Oxford Dictionary, 2000). “An
entrepreneur is someone who starts or founds or establishes their own company. An
entrepreneur may found a series of companies or start/ups. Entrepreneurial is used in
a positive way to describe the risk-taking people who do this, and their activities. Some
entrepreneurs leave the companies they found, perhaps going on to found more
companies.“ (Mascull,B. 2002:28) Reading some English language materials has proved

that the terms business, businessman, businessperson are widely used for people who
run their own business, are employed by themselves, or by companies.
“Zmluva o dielo – Contract Agreement“. A translator could have named it „Contract
for Work“ – the term that might seem more precise semantically than the English term
„contract agreement“. The term „contract agreement“is given in the FIDIC material
and is used in cases when the contract on labour or services is made. The difference in
these two terms is based on the context and the connotation of both terms .
The statutory representative of the party of the client has the title “konateľ“. One may
ask: „Where did this term come from?“. From the point of view of translation we can
assume that it might be a result of a wrong translation of the American term CEO, chief
executive officer denoting the chief/general company manager. In the period before
1948 when all Slovak industries and companies were nationalized, and became the
property of the national government a company would be represented by a „prokurista“
who would act on behalf of the company. It was a person that was empowered to
represent the company and act on behalf of it. Nowadays people, of course, do not
know anything about the position that had existed before and being influenced by the
term „executive“ and its connotation they translated the term as „konateľ“, as the term
„executive“ in the English-Czech Dictionary denotes výkonný (Osička, A, Poldauf, I ,
1970 ). From the pragmatic point of view one can assume that if the translator had
looked the term up in a monolingual dictionary he/she would have learnt that the
„executive“ denotes „a person who has an important job as a manager of a company or
an organization“. (Oxford Dictionary, 2000)
According to the terms given by Muscull, B. „The top position may be that of chairman,
chairwoman or president. This job is often combined with the position of chief executive
officer or CEO.“ (Muscull, B,. 2002, :26)
“Communication and Information Technology” – “Komunikačná a informačná
technológia“instead of “technika“
“Computer Technology“ - The term has its Slovak equivalent ‚počítačová
technológia‘. There are many other terms where the English term „technology“ has its
Slovak equivalent technológia. It is an example of interference based on formal
similarity of the word technology. Slovaks who did not know the connotation of the
term “technológia“, implemented the term as the right one. They did not know the fact,
that the English language uses technology to denote the Slovak terms „”technika“a
„technológia“. And vice versa, the English term ‚technique‘ means something different
from the Slovak term.
„technológia -ie ž.1. náuka o výrobe postupe pri spracúvaní suroviny: chemická
technológia ; 2. výrobný postup: zaviesť novú technológiu vo výrobe; technológ -a mn. ovia m. odborník v technológii; technologička -y -čiek ž.; technologický príd.:
technologický proces, postup;“(www.slex.sk/ )
“Technology“ 1/ scientific knowledge used in practical ways in industry, for example
in designing new machines; 2/ machinery or equipment designed using technology“
“Technique“ „a particular way of doing something, especially one in which you have to
learn special skills.;2/ the skill with which sb. is able to do something practical“.
(Oxford Dictionary, 2000)
“Stakeholders“ – the term usually used in the business terminology as a synonym to
shareholders. But what does it denote in the „project terminology“? Who are
stakeholders in a project? The context will help us to find the Slovak term. According to
the Oxford Dictionary, stakeholder is a person or company, that is involved in
a particular organization, project, system, etc., especially because they have invested
money in it Slovak as the target language lexis does not offer similar one-word

equivalent so we must create a collocation in the target language so that everybody can
understand who are the people mentioned in the source text. The pragmatiac approach
where the context of a term plays an important part will explain us that the person can
be “účastník“, účastník konania, projektu, zainteresované strany, atď.
“Problém – „Problémové učenie“
je organizované v malých skupinách s jedným inštruktorom, fakultným učiteľom alebo
asistentom. Pri problémovom učení by študenti mali sa zaoberať problémami/úlohami,
definovať, čo vedia a by mali vytvoriť hypotézy, odvodiť ciele učenia sa a by mali
vedieť organizovať ďalšiu prácu. Následne by sa mali výsledky prezentovať väčším
skupinám (pod vedením asistenta). Celý cyklus problémového učenia by sa mal
uzatvoriť vyzdvihnutím toho, čo bolo dobré v tomto procese. (Prípadová štúdia, 2008)
The term „problémové učenie“ has been derived from an authentic English text where
problem means a task or a model and students have to find their own solutions how to
resolve it. It would have been more effective to use the term modelové učenie.
The Slovak terms problém, problematika –“problém ekonomického rozvoja“,
„problematika vybraných matematických tém a javov časti matematickej analýzy“ do
not have anything to do with problem. It means issue, point, topic or some other terms
are advised to be used so it should be translated as it follows: „the issue of economic
development“., „the issue of selected mathematical topics and phenomena.....“
“Interview“ The English word interview is often used in Slovak job advertisements
although there is a Slovak equivalent „pohovor“. The term “interview“ used in Slovak
texts has had the connotation of an interview given by a famous person.
“Personálna agentúra“ It is a Slovak term denoting an agency that is responsible for
recruiting people, finding jobs for unemployed people. In very many cases the name of
the agency is translated as „personnel agency“, what is quite unprofessional as people
should know that the term „personnel“ stands for the people who work for an
organization or one of the armed forces. The term denoting the agency is employment
agency or recruitment agency, in American English it is hiring agency.
(Muscull,P.2002:14) The word personnel seems to be misleading for Slovaks as there is
the Slovak word „personálna“ denoting different thing. The words interference is based
on the fact, that the words are formally similar but each one means something
different.“Generálny riaditeľ“ as both terms exist also in English as the target
language, so the title of the position is often translated as „General Director“ although
the term is wrong. According to the “Business Vocabulary in Use“ by Mascull, P.,
2002:26 someone in this position is called general manager, managing director.
“Learning society/community/university“This term has been used in many academic
papers and resources and it is wrongly interpreted as „učiaca/ci sa“. The collocation in
the target language originates from the primary meaning of the term „learning“. The
term „learning“is misinterpreted and Slovak term učiaca sa spoločnosť/univerzita might
be confusing for the receiver/adresser of the information. The Slovak equivalent of the
English collocation learning university is based on „vzdelanie“ – „vzdelanostná“ that is
the product you gain via studying and learning. „The art and learning of Greece and
Rome“ means in the Slovak language „umenie a vzdelanosť Grécka a Ríma“
(Gromová, E, 2003:149) by analogy „learning university“ should denote a university
where information and education via teaching and lerning is offered to be gained, so the
Slovak translation „vzdelanostná univerzita“, „vzdelávacia univerzita“ shall be used.
“Knowledge Society, Economy - Vedomostna spoločnosť / Znalostná spoločnosť“
The Oxford Dictionary (Oxford Advanced Learner´s Dictionary , 2000)) defines

knowledge as the information, understanding and skills that you gain through education
or experience or the state of knowing about a particular fact or situation. According to
Wikipedia in „knowledge economy“, knowledge is a product, in knowledge-based
economy, knowledge is a tool, what makes the essential difference. This difference is
not yet well distinguished in the subject matter literature. The both are strongly
interdisciplinary, and involve together economists, computer scientists, software
engineers, mathematicians, as well as cognitivists, psychologists and sociologists. The
Slovak equivalent of the term knowledge society/economy has initiated some arguments
between the Slovak scientists, specialists and linguists on the other hand. There is again
some inadequacy in the Slovak term as it has more connotations “vedomosti,
znalosti“than the term has in the source language. „Vedomosti“and „znalosti“are
synonymic expressions in the Slovak language although one can feel a slight difference
between the word „vedomosti“ and „znalosti“. From the point of view of pragmatics
one can understand the Slovak term „vedomosti“ as a mixture of information and also
the experience that can be gained. On the other hand the word “znalosti“ can denote
something what we studied, learnt and stored in our memories studied, while not having
the chance of proving it in practice. According to the Krátky slovník slovenského jazyka
(1987) poznanie is defined as gaining knowledge or it can be a summary of gained
knowledge.
“Samosprávny kraj“ New ‘organization diagram‘of our society, of public
administration has brought some changes and challenges in terminology. The
translation of following terms really needs more than terms by alone themselves. They
need also the context of the terms. A translator must take into account what the term
denotes, what connotations it brings. The translator must always be aware of the fact
what connotations the term has in the source language and what connotations it has in
the target language if there are some. The Office of the Slovak Government has worked
out the material and it should serve as a sort of information for people living abroad or
for native speakers. That means the addresser and receivers of the information are or
will be all people and some specialists who want to know about public administration in
Slovakia. Following terms „vyšší územný celok“ a „samosprávny kraj“ cannot be
translated without relating these terms to the reality and to the fact how the public
administration is organized in the country. There have been materials translated by some
Slovaks who worked in the Office of the Slovak government who seem to ignore the
existence of similar terms in the target language, in the English language. Both Slovak
terms are synonyms and for someone they can represent a word game or a sort of
invention. „Higher Territorial Unit“ or „Higher Territorial Whole“ are English terms
used in some governmental materials for the Slovak equivalent „vyšší územný celok“.
They sound vague and if we asked an English native speaker, most would not
understand what is meant by these terms in English. The comparative form of and
adjective is always given if we compare two adjectives, hence the term comparative.
Based on this approach the term higher unit cannot exist in a collocation. Neither „unit“
nor „whole“ are the right terms that can describe what is meant in the Slovak language
as a source language. The word ‘region‘ has the connotation of a large area of land. The
Oxford Dictionary (2000) says that a region is one of the areas that a country is divided
into, that has its own customs or its own government. When translating this Slovak term
„vyšší územný celok“ or „samosprávny kraj“ we must refer to the fact, how is the
Slovak country divided into. The pragmatic outcomes are that there are regions that
form the country of Slovakia and a region has its own parliament, its own government.
Studying other sources we have found another term „........... the chairman of the Banska

Bystrica regional parliament, Milan Murgas:...........“ The Slovak Spectator (XIV,2008,
No.21 p.9). While applying the pragmatic approach in translation we could also suggest
using the term of regional government, regional council. I would like to point at the
wrong use of the word ’chairman‘ . In this case the term ’head‘ would be more
appropriate, as the term ‘chairman‘ is usually used in the collocation ’chariman of the
supervisory board‘ or of a ‘board of directors‘ Another Slovak term ‘samospravny kraj‘
often translated as Regional Self-administration seems to inform the reader or receiver
of the information about the substance of the term. Slovak translator tries to translate the
term word by word so hence the term ‘self-administration‘ in the English language. The
Oxford Dictionary gives only the term ‚self-government‘ so the term self-administration
seems to be a calc formed by the Slovak translator. Pragmatics has proved its
importance in translation especially of this term and similar ones. Without appplying
pragmatic approach we will not be able to translate and to understand what the term
denotes in the real life. When translating such terms the translator should concentrate on
the meaning of the term and not only on the lexical units. The readers, receivers of the
information should understand what the speaker, author, writer of the text intends to
communicate. In this respect the terms ‘unit‘ or ‘whole‘ cannot provide true
information. Based on the fact that the author of the information published in The
Slovak Spectator is a native speaker, Tom Nicholson, we should consider using
following terms Regional Office, Regional Parliament, Regional Administration or
Regional Self-government for the Slovak ‘samospravny kraj‘. These lexical units and
their collocation can make the receiver of the information perceive and understand the
term in a right way.
Due to the boom in computer technology and to the fact, that there are many global,
international companies, that have started their business in Slovakia, and they offer
types of services that have never existed here before, there are many terms that have
been implemented into the Slovak language as a target language, e.g. ‘manažment,
manažér, kalkulačka’, ‘SWOT analyza‘, ‘faktoring‘, ’marketing‘, ’benchmarking‘. They
are calks of English origin, as they do not have equivalents in Slovak. These words have
become standardized Slovak terms.
Of course, there are some terms that exist in the target language, Slovak, but they
have been used as calks. If we open textbooks on banking system, management,
financial system, marketing that have been written by Slovak university teachers for
university students, we will find a lot of English terms as calks. One must admit, that
some of these terms have their Slovak equivalents but still they have been used in the
source language English. We, Slovaks, should be more precise and use Slovak
equivalents instead of calks in our translations.

Abstract:
Translation is a process of changing something into what it is not so that it will be itself
– but for another audience. When translating we should stop using our mother tongue as
a system of reference and use the rules of the foreign language independently of the
mother tongue.
Easier said than done! Translation may be tricky especially in situations when the
terminology used in one language system does not have counterparts in the target
language.
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DISKURS JAKO TÉMA DISKURSU
(POZNÁMKY KE KONCEPTUALIZACI POJMU)
Lapčík Marek, ČR
Diskurs v humanitních a sociálních vědách
Diskurs v současnosti představuje na poli humanitních a sociálně-vědních disciplín jeden z
nejužívanějších pojmů. Přestože se s ním setkáme ve většině oborů, jeho pojetí je natolik
odlišné, že mluvit o jeho inter/trans-disciplinárním potenciálu a užití napříč obory je velmi
problematické a často se stává spíše zdrojem nedorozumění. Pojem diskurs je totiž
ilustrativním příkladem neúspěšné terminologizace. V následujícím textu se pokusím stručně
nastínit diverzitu operování s pojem diskurs na příkladu několika koncepcí spadajících do
rámce vybraných disciplín, identifikovat jednu z možných příčin tohoto stavu a ukázat možný
způsob řešení, spočívající v rekonceptualizaci pojmu diskurs v intencích Foucaultova pojetí.
Užívaná pojetí diskursu v rámci většiny sociálních a humanitních věd oscilují od extenzívního
chápání1 diskursu, přes synonymizace například s pojmy text, promluva2, až po specificky
operacionalizované koncepce3. Tato situace je však v rozporu se stále výraznější tendencí k
interdisciplinárnímu propojování teorií, přístupů i poznatků napříč mnoha vědními obory.
Jejich "interdisciplinarizace" je totiž závislá na užívání relativně přesně, transparentně a do
značné míry konsensuálně vymezených pojmů. V tomto kontextu přestává být užití pojmu
diskurs efektivní.
Překročení pojmu diskurs za hranice filosofie a jeho zavedení do slovníku většiny
humanitních a sociálně-vědních disciplín vedlo k logicky k nutnosti "operacionalizace" pojmu
pro potřeby daného oboru a následné tendenci "naturalizace" vytvořeného způsobu
konceptualizace (v některých případech by bylo možno dokonce mluvit o snahách o
terminologizaci). Z povahy věci je logické, že v naprosté většině případů došlo v rámci
konkrétních disciplín ke vztažení pojmu k jejich předmětu zkoumání a typickým rysem této
"úpravy" byla redukce, umožňující využití pojmu v rámci dané konkrétní disciplíny. Redukce
(rozvíjející instrumentální intenci pojmu diskurs) vedla jak k množství vzájemně
nekonzistentních definic a vymezení, tak z něj současně v mnoha případech udělala nástroj
analýzy, místo aby jej učinila a zachovala jako předmět analýzy.
Tento postup měl dva problematické důsledky. Stále rostoucí koncepční divergence v užití
pojmu v rámci různých oborů postupně vytěsnila nejen "interdisciplinární", ale fakticky i
heuristický potenciál pojmu. Navíc se jeho "adaptace" pro potřeby jednotlivých disciplín stala
předmětem mnoha nedorozumění v případě interdisciplinárních přístupů.4 Zredukovaná verze
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Toto pojetí se uplatňuje především v rámci filosofie, sociologie, mediálních studií a kulturálních studií a je
vztaženo ke koncepci diskursu M. Foucaulta (viz např. Foucault 1994; Foucault 2002)
2
Toto pojetí se často vyskytuje především v lingvistických disciplínách a ve většině oborů, zahrnovaných pod
označení „vědy o jazyku“.
3
Toto pojetí je většinou spojeno s přístupy, které využívají koncept diskursu buď jako analytický nástroj (a často
propojují principy obou předcházejících pojetí - jde například přístupy konverzační analýzy, kritické diskursní
analýzy) nebo se pokoušejí o terminologizaci na poli konkrétního vědního oboru (např. McQuail 1999; Gill Adams 2002)
4
Negativa důsledků pojmové divergence diskursu lze ilustrovat na příkladu mediálních studií. Tento obor
využívá poznatků, teorií a metod řady disciplín a diskurs patří mezi klíčové pojmy oboru. Pojmová divergence se
tak stává velmi problematickým bodem a stále více ukazuje potřebu "kooperativní" konceptualizace
(přinejmenším v rovině základní pojmové nomenklatury oboru).
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pojmu v jednotlivých disciplínách se tak stala překážkou mezioborové kooperace a v rovině
vědění o diskursu tak došlo k uzavření hranic mezi jednotlivými disciplínami.5

Pokud se pokusíme o stručnou (samozřejmě ne univerzální) systematizaci konceptualizace
diskursu, lze rámcově vymezit tři základní přístupy ke konceptualizaci pojmu diskurs reduktivní, operacionalizující a extenzívní.6
Reduktivní uchopení pojmu diskurs je charakteristické buď genealogicky odvozenou
konceptualizací, nebo ztotožněním s některou z charakteristik nebo vlastností konceptu
diskursu (vztaženo k extenzivnímu pojetí - viz níže). Výsledkem je často synonymizace s
některým z již zavedených termínů a výrazná redukce heuristického potenciálu pojmu
diskurs. Tento přístup se velmi často objevuje v jazykovědných a literárněvědných
disciplínách7, ale lze jej najít i u oborů, které jsou charakteristické svým interdisciplinárním
záběrem - například v některých pracech z komunikačních a mediálních studií. Výsledkem
jsou buď značně redukované, nebo naopak širší, avšak do značné míry vágní definice a
koncepce8, charakteristické rezignací na ontologickou povahu / charakter pojmu diskurs a
především na jeho socio/kulturo-genní charakter.
Operacionalizující pojetí nese obdobné rysy jako předcházející skupina s tím rozdílem, že se
pokouší pojem konceptualizovat do podoby analytického "nástroje". Snaha vyhnout se
přílišné redukci pojmu a současně jej převést do podoby aplikovatelného konceptu vede k
nutnosti vysoké míry operacionalizace ve vztahu ke konkrétním kontextům a tím i značné
divergenci jeho užití.9
Extenzívní konceptualizace pojmu diskurs vycházejí z filosofické tradice, na jejímž poli se
termín diskurs etabloval patrně nejdříve a zdůrazňují jeho nejednoznačný charakter. Tento
přístup je charakteristický "polyvalenčním" vymezením a rezignací na snahu o univerzální
jednotící definici. Často odkazují k několika liniím užívání pojmu diskurs, aniž by se
pokoušeli o jeho terminologizaci.10 Základní pole pro rozvíjení a konceptualizaci pojmu
5

Paradoxně se tak naplňuje Foucaultova teze o roli experta v procesu vytváření vědění. Expert sice zmnožuje
diskurz, ale jeho rolí je ho zároveň i uzavřít. Expert nám říká, který diskurz či co v diskurzu je platné a správné.
(Foucault 1991, s.38)
6
Tato klasifikace má pouze pracovní charakter a je odvozena ze základního rysu přístupu ke konceptualizaci.
Pro ilustraci jednotlivých přístupů byly zvoleny odkazy na "kanonické texty" - například základní výkladové
slovníky, shrnující syntetické texty nebo jiné autoritativní zdroje příslušných oborů. Vycházím z předpokladu,
že tyto texty jako základní zdrojová literatura budou zachycovat dominantní koncepce v rámci příslušného
oboru. Systematický přehled šíře operování s pojmem diskurs uvádí například Schriffin 2007, Bočák 2008.
7
Například "autoritativní text" Encyklopedický slovník češtiny (2002) používá diskurs synonymně s pojmem
text nebo promluva, případně text a diskurs odlišuje formou projevu (text pro psaný a diskurs pro mluvený projev
- viz také Čmejrková - Hoffmanová 2003, Hoffmanová 2001). Že toto pojetí není doménou pouze českého
prostředí ukazují i zahraniční zdroje oboru - např. Gill - Adams uvádějí, že "Diskursivní analýza je metodou
zkoumání významu každodenních konverzací (...) je nástrojem zkoumání toho, co proběhlo v procesech
interpersonální komunikace.“ (Gill - Adams 2002, s.61)
Obdobně reduktivní přístup lze nalézt také v literárněvědních disciplínách. Například Chatman vysvětluje pojem
narativu jako komplex "dvou základních aspektů – co a jak. Ono co narativu nazývám "příběh", ono jak
nazývám "diskurs"." (Chatman 2008, s.9); " diskurs (discours), tj. výraz neboli prostředek, jímž se obsah
vyjadřuje. (...) diskurs je způsob, jakým je to zobrazeno"(Chatman 2008, s.18)
8
V "základní učebnici" oboru mediální studia? McQuail uvádí, že diskurs je „...rámec diskuse, v němž se o
daném tématu hovoří určitým způsobem“ (McQuail 1999, s.269)
9
Tato tendence se v současnosti prosazuje v některých oblastech komunikačních a mediálních studií. Do této
skupiny bychom mohli zařadit většinu přístupů a variant diskursní / diskursivní analýzy (více viz například van
Dijk 2006, Titscher-Meyer-Wodak-Vetter 2007, Bell-Garrett 2007)
10
Příkladem může být Filosofický slovník (1998), který se odkazuje k několika liniím užívání pojmu diskurs a
charakterizuje svou "intra-disciplinární" konvenci. ("v tradičním filosofickém užití znamená argumentativní,
reflektující a kontrolovanou formu psané či mluvené řeči, zprostředkovávající pojmové myšlení a protikladnou k
intuitivní formě (...) pro teorii komunikativního jednání (J. Habermas) je diskurs formou komunikace, která
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diskurs v extenzívním pojetí představují především obory, které bychom díky jejich
charakteru mohli označit za výrazně interdisciplinární. V těchto oborech se velmi často
uplatňuje tendence vycházet z "polyvalenčního" přístupu (uvedeného např. výše u filosofie) s
častým odkazem právě na kořeny konceptualizace pojmu.11

Zdroje pojmové diverzity
Nastíněné pojmové diference jsou - domnívám se - dány především rozvíjením odkazu dvou
velkých myšlenkových autorit reprezentujících různé mody vývoje evropského myšlení, které
se značnou měrou zasloužily o etablování pojmu diskurs ve společenskovědních a
humanitních disciplínách - M. Foucaulta a J. Habermase. Rozdílnost konceptualizací těchto
autorů a rozvíjení myšlenkového dědictví toho kterého z nich vedla k zásadní epistemologické
divergenci a ustavení dvou diametrálně odlišných proudů ve způsobu konceptualizace pojmu
diskurs. První, rozvíjející odkaz Habermase (nebo z něj vycházející) tenduje k
terminologizaci, instrumentalizaci a redukci, a druhá, rozvíjející odkaz Foucaulta, tenduje k
extenzivní konceptualizaci.
Habermasova koncepce vymezuje diskurs jako jednoznačně definovaný (a definovatelný)
způsob operování s jazykem, který nabývá svůj potenciál (a svou funkci) v okamžiku, kdy
selhává normální komunikace (řeč orientovaná na dorozumění). V takové chvíli je podle
Habermase potřeba ustavit diskurs, jehož funkcí je tematizace nároků platnosti, které se staly
spornými v rámci normální komunikace. Po argumentativně založené tematizaci sporných
nároků platnosti a dospění ke konsensu funkce diskursu pomíjí a dochází k návratu k
normální komunikaci. Diskurs tak nabývá funkce a podoby nástroje, který je alternativou
normální komunikace a má přesně ohraničené a specifikované podmínky vzniku, průběhu i
zániku. Není proto standardní součástí sociální komunikace/sociálního prostředí (podmínky
fungování diskursu vztahuje Habermas k ideální řečové situaci) a je limitován jak účastníky,
tak časově a prostorově.12 Tato linie uvažování o pojmu diskurs vytváří prostor a základní
kontury pro reduktivní nebo operacionalizující tematizaci (a je rozvíjena především na poli
lingvistických disciplín v prvním případě, nebo na poli jazykově orientovaných diskursivních/
diskursních analýz, v případě druhém).

vylučuje argumentativně nepodložené nároky výpovědi na správnost a pravdivost do oblasti mimoracionálního
Soudobý filosofický pojem diskurs (...) značí strukturovanou formu myšlení (podle pravidel své syntaxe a svých
druhů). (...) protože diskursivní, rozumově zdůvodněnou řeč nachází založenu samotnými základními
strukturami řečového jednání (...) konsens, dosažený touto logikou diskursu, nahlíží Habermas jako kritérium
pravdy (...) diskurs a jeho pravidla (jsou) normativním základem jazykového dorozumění (...) neboť není
ideologicky manipulovatelný institucemi moci (...) Foucault (...) pojem diskurs rozšířil též na systémy výpovědí,
tzn. nad oblast čistě racionálních argumentativně zdůvodněných poznatků, a vymezil je jako specifické
konstelace vědění. Výpovědi nechápe jako znaky vnějšího smyslu či významu, nýbrž jako diskursivní fakty, které
jsou nositeli historicky proměnlivých pravidel dorozumívání o předmětech, pojmech, subjektivní pozici ve světě
atp. Meze těchto pravidel nelze překročit, protože jsou daná historicko-epistemiologickým a priori, tj. dějinným
utvářením jazyka..." (Filosofický slovník 1998, s.90-91). Podobně Lexikon teorie literatury a kultury (Nüning
2006) již reflektuje inter/transdisciplinární povahu pojmu diskurs a předkládá několik koncepcí bez snahy o
jednoznačnou terminologizaci.
11
Například jedno z klíčových vymezení diskursu v rámci komunikačních a mediálních studií van Dijka
(„komunikativní akt, který zahrnuje také sociální kontext, participanty (a jejich kvality), stejně jako proces
produkce a recepce" - van Dijk 1988, s. 2) nese jasné rysy extenzívní konceptualizace.
12
Diskurs je "... forma komunikace vyznačující se argumentací, v níž se činí tématem nároky platnosti, které se
staly problematickými a jsou tam zkoumány ohledně oprávnění. Máme-li vést diskurs, musíme jistým způsobem
vystoupit ze souvislosti jednání a zkušenosti; zde nevyměňujeme žádné informace, nýbrž argumenty, které slouží
ke zdůvodnění (nebo zamítnutí) problematických nároků platnosti" (Habermas, J.: Vorstudien und Ergänzugen
zur Theorie des kommunikative Handelns. Frankfurt an Main 1984, s. 593, cit. dle Horster 1995, s. 28)
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Naproti tomu Foucaultovo pojetí, tenduje k extenzivní konceptualizaci pojmu diskurs.13
Diskursy představují specifickou formu vědění, charakteristickou pro určitou epistémé.
Nejsou tedy disponibilním nástrojem řešení problematických situací, ale jejich samotnou
podmínkou, prostředím a současně limitující strukturou. Každý z diskursů vytváří svá
pravidla, postupy, repertoáry symbolů a formy kódů, které re/produkuje a jimiž je
permanentně re/strukturován a limitován. Současně není možno mluvit o jednom diskursu základním principem je mnohost diskursů, jejich vzájemné překrývání, konkurence a
kompetice.14 Tematizace pojmu vycházející z tohoto pojetí akcentují jeho socio/kulturogenní
charakter a jsou rozvíjeny především na poli sociálně-vědně orientovaných přístupů k analýze
diskursu nebo metod diskursivních / diskursních analýz.

Revize konceptualizace diskursu
Jak již bylo naznačeno výše, snaha o "domestikaci" pojmu diskurs pro potřeby jednotlivých
disciplín vedla ve většině případů k jeho instrumentalizaci, tedy transformaci do analytického
nástroje, která vytěsnila nebo přinejmenším znejasnila jeho interdisciplinární potenciál.
Jako jedna z možných cest řešení této situace se ukazuje revize jednotlivých konceptualizací a
návrat k Foucaultovu pojetí. Foucaultova konceptualizace diskursu, totiž pole využití pojmu
jakožto interdisciplinárního konceptu otevírá. Diskurs podle něj není nástrojem, tedy
instrumentálním pojmem, ale naopak prostředím, které je nutno zkoumat a současně tím, co
musí tento nástroj vytvořit. Podle Foucaulta musíme postupovat "... k vnějším podmínkám
možnosti, k tomu, co umožňuje náhodnou sérii jeho událostí a určuje jeho hranice." (Foucault
1991, s.39). Teorie diskursu tak, stejně jako nástroje jeho analýzy, musí "vyrůst" z prostředí
jeho samotného. Samotný diskurs je totiž vždy "definován diskursivně" v intencích podmínek
a možností, v nichž se definice utváří.15 Diskurz je procedura, která předem formuje to, o čem
může naše vědění mluvit, protože otvírá organizační prostor řeči, v němž se teprve předměty
určitým způsobem mohou stát pro naše vědění přístupné" (Fafejta 2000).

13

"Diskursem budeme nazývat skupinu výpovědí, pokud patří ke stejné diskursivní formaci; netvoří nekonečně
opakovatelnou rétorickou či formální jednotku, jejíž objevení se či historické využití se může ohlašovat (a je-li to
nutné, může být vysvětleno); je tvořen omezeným počtem výpovědí, pro něž může být definován soubor podmínek
jejich existence. (...) "diskursivní praxe" (...) nesmí být zaměňována s expresivní operací, pomocí níž individuum
formuje nějakou ideu, touhu, představu; ani s rozumovou aktivitou, jež může operovat v systému odvozování; ani
s "kompetencí" mluvícího subjektu, s níž konstruuje gramatické věty; je to soubor anonymních, historických
pravidel, vždy určených v prostoru a čase, který definoval danou periodu a podmínky působení funkce
vypovídání v daném sociálním, ekonomickém, geografickém či lingvistickém prostředí." Foucault 2002, s.180181.
14
"Diskurz tu neexistuje pouze jeden, diskurzů je nekonečné množství. Jednotlivé diskurzy se navzájem více či
méně podporují či jsou mezi sebou více či méně ve sporu. Samy diskurzy jsou otevřenými strukturami, takže ani
nelze bez násilí určit: toto je takový a takový diskurz a toto do něj patří a toto ne. Vždy to je vlastně 'systém
možnosti'". (Fafejta 2000)
15
Foucault vznáší na analýzu diskursu čtyři metodické požadavky - princip zvrácení ("... tam, kde tradičně (...)
rozeznáváme zdroj diskursů (...) jako jsou autor, obor, vůle k pravdě, tam všude je třeba spíše rozpoznávat
negativní roli štěpení a zředění diskursu"), diskontinuity ("... s diskursy má být nakládáno jako s
diskontinuitními praktikami, které se navzájem kříží, někdy se střetají, avšak stejně dobře se neznají nebo
navzájem vylučují"), specifičnosti ("nenechat diskurs rozplynout ve hře předem daných významů: nepředstavovat
si, že svět k nám obrací čitelnou tvář, kterou stačí jen rozluštit ...") a vnějšnosti ("zakazuje nám postupovat od
diskursu k jeho vnitřnímu a skrytému jádru, k nitru myšlenky nebo významu, jenž by se v něm projevoval (...)
naopak nám přikazuje postupovat z diskursu samého, z jeho objevení se a jeho pravidelnosti k vnějším
podmínkám, jež ho umožňují, k tomu, co poskytuje nahodilou sérii diskursních událostí a co určuje jejich meze.")
(Foucault 1994, s.26-27)
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Pokud tedy vyjdeme z Foucaultova přístupu, pak na univerzální terminologizaci diskursu
musíme nezbytně rezignovat. Diskurs jako pojem, stejně jako diskurs jako jev / proces se
vzpírá snaze o "uchopení z vnějšku"16 a snaha o "petrifikaci" pojmu bude unikáním smyslu. Je
třeba "nechat vyrůst" pojem diskursu z něj samotného. Tento způsob užití pojmu diskurs má
povahu spíše konceptualizace způsobů hledání pravidel a schémat (Foucaltovou terminologií
diskursivních regularit). Musí vycházet ze zkoumaného materiálu, nemá smysl je definovat a
priori a následně potvrzovat jejich výskyt. Stejně tak je nezbytné tento princip reflektovat i v
případě metodologické nebo teoretické "instrumentalizace" (aby byl pro své uživatele v rámci
jednotlivých disciplín "uchopitelný" jako teoretický / analytický nástroj). Jakákoliv
operacionalizace pojmu musí být realizována v kontextu reflexe hranic oboru. V zásadě jde o
reflexi vlastních limitů konceptualizace pojmu (což nemusí platit jen pro diskurs), které jsou
diskursivními regularitami příslušející konkrétnímu typu diskursu (které představují i samy
vědní obory).17 Pojem diskurs, ustavený na diskursivním základě, tak bude moci generovat
svůj heuristický potenciál bez rizika přílišné instrumentalizace, která by nezbytně vedla k jeho
epistemologické a obsahové redukci. Tento přístup není rezignací na vědecky relevantní
vymezení pojmu, naopak - je snahou o konceptualizaci, která nevyprazdňuje pojem samotný.
Jednou z možností trans/inter-disciplinárního vymezení pojmu se tak ukazuje "atributivní
konceptualizace". Takto vytvářené definice vyrůstají "diskursivně", tedy s vědomím limitů
(regularit diskursu). Nosnost tohoto přístupu prokázala například koncepce CDA, která našla
uplatnění v řadě věd o jazyku/řeči a která je spojena s osobou van Dijka18, nebo kulturální a
konstruktivistické přístupy v mediálních studiích.19

Místo závěru
Každý "živý" pojem prochází v rámci vědy vývojem, který je posunem původního vnímání,
zpřesňováním. V případě pojmů s inter/transdisciplinárním potenciálem to platí dvojnásob.
Každá z disciplín může tento potenciál rozšířit a přispět s výsledky svých vlastních výzkumů
a analýz. To však platí jen za předpokladu rozvíjení mezioborové spolupráce. Pokud tento
předpoklad není splněn, může dojít k situaci, kdy se užití daného pojmu stává spíše
"zástěrkou" pro absentující relevantní pojmovou nomenklaturu (to je případ mnoha užití
termínu diskursivní analýza, která se díky proliferaci užití v mnoha případech stala označením
pro postup, pro nějž nebylo možno v rámci daného vědního oboru najít jiné označení - pojem
se tak stal spíše alibi, než indikátorem legitimity metodologického postupu).
Konceptualizovat pojem v interdisciplinárních intencích je pochopitelně velmi komplikované
a tyto pokusy často naráží na hranice jednotlivých oborů. V případě sociálně-vědních a
humanitních disciplín to platí dvojnásob. Naprostá většina těchto oborů je v současnosti
multiparadigmatická. Přestože se zdá, že tento atribut by se mohl stát ještě více komplikujícím
faktorem pro interdisciplinární konceptualizaci jakéhokoliv pojmu, může tomu být i naopak.
Pokud lze v rámci konkrétního oboru i přes jeho multiparadigmatičnost ustavit základní
pojmovou nomenklaturu (která je navíc jednou z podmínek samotné multiparadigmatičnosti),
lze tento postup uplatnit i pro její přesah za hranice oboru. Jediným, čeho se musí každý z
oborů aspirujících na interdisciplinární spolupráci vzdát, je snaha o univerzalizující koncepce.
16

Viz Foucaultovy požadavky na analýzu diskursu - poznámka 15
"Obor představuje princip kontroly produkce diskursu. Obor, disciplína, určuje projevu jeho meze hrou jisté
totožnosti, jež má podobu permanentního znovuuplatňování pravidel." (Foucault 1994, s.20)
18
Příkladem může být van Dijkova aplikace Kritické diskursivní analýzy (CDA) na zpravodajství. To lze podle
něj považovat za "…specifický typ operování s jazykem nebo textem a specifický typ sociokulturní praxe. Tzn. že
mediální diskurs by měl být analyzován v kategoriích vlastní struktury na různých úrovních deskripce."
19
Viz například Bell - Garrett 2007, Tuchmanová 2006, Titscher-Meyer-Wodak-Vetter 2007.
17
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V těchto intencích je jedním z předpokladů relevantní tematizace pojmu diskurs revize
divergentní instrumentalizace pojmu, která proběhla v řadě disciplín (a která je petrifikována
v jejich "kanonických textech") a opuštění univerzálního a konzervujícího "pojmového
purismu". Přestože se tím sníží didaktický potenciál jednotlivých konceptů pojmu diskurs (a
studenty již nepůjde tomuto pojmu naučit "snadno a rychle" v podobě step-by-step návodu),
zvýší se tím jejich potenciál heuristický.
Při pokusech o inter/transdisciplinární vymezení pojmu diskurs je tedy možno spíše promýšlet
principy, vést diskurs konceptualizace diskursu s vědomím, že konečná (definitivní a
univerzální) shoda není možná, aniž by opět vytěsnila heuristický potenciál samotného pojmu
diskurs. Je to jediný možný způsob, který respektuje skutečnost, že konceptualizace pojmu
diskurs vytváří svou vlastní aporii.

Abstract:
This paper deals with various conceptualizations of the notion of discourse and some
problems connected with the possibility of their interdisciplinary application in social sciences
and humanities. Focusing on sources of notional diversity the paper analyses the possibility of
recontextualization of this notion (according to the Michel Foucault’s work) that would allow
its interdisciplinary interference.
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Mandelíková Lenka, SR
Charakteristickou črtou národa je jazyk - neodmysliteľná súčasť nášho života. Vďaka
nemu sa môžeme dorozumievať a zároveň účinne rozvíjať svoj mozgový potenciál. Plní
nielen dorozumievaciu, ale aj národnointegratívnu, národnoidentifikačnú funkciu. S jazykom
sa stretávame už v ranom veku nášho vývinu. V našej materčine máme uchované bohatstvo
zážitkov, veselých či smutných príhod a dobrodružstiev. Sú v ňom skryté myšlienky nás
všetkých. Dovolíme si tvrdiť, že jazyk sa nedá ničím nahradiť, ničím zameniť. Keď nazrieme
do minulosti, zistíme, že už vtedy žilo veľa múdrych ľudí venujúcich sa jazyku, prehlbujúc
tak svoj záujem o veci mnohým neznáme. Spomeňme obdobie Veľkomoravskej ríše, keď
knieža Rastislav chcel vyškoliť moravské duchovenstvo. Práve preto k nám prišli solúnski
bratia - Konštantín a Metod - so staroslovienskym jazykom a hlaholským písmom.
Spomeňme Jozefa Ignáca Bajzu, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších, ktorí bránili
svoj jazyk, jazyk rodný, blízky. Pomocou neho sa snažili o uvedomenie si úcty a súčasne
miesta, kam patria. Je to síce história, no nesmierne významná a dôležitá.
Je nevyhnutné, aby všetky vrstvy danej spoločnosti uznávali a akceptovali nadindividuálny
ráz jazyka, aby do jazyka nezačleňovali vlastné individuálne prvky. Jazyk si vyžaduje od nás
rešpektovanie svojej zvukovej, gramatickej a lexikálnej stavby. Spisovný jazyk je kultivovaná
a najvýraznejšia podoba národného jazyka majúca celospoločenskú platnosť vo rozličných
odboroch ľudskej činnosti. Je to prestížny útvar, ktorého zachovanie, resp. dodržiavanie
jazykových noriem, by malo byť v súvislosti s jazykovou komunikáciou primárnym cieľom
širokej verejnosti.
Jazyková komunikácia sa realizuje za istých okolností a vždy predstavuje vzájomné
pôsobenie medzi hovoriacim a poslucháčom. Komunikáciou si ľudia vymieňajú informácie,
najčastejšie prostredníctvom jazyka, vďaka nej vstupujú do osobitného vzťahu, tzv.
komunikačného vzťahu. Ten je podmienený spoločenskými vzťahmi medzi jednotlivcami,
napríklad generačnou príslušnosťou, pohlavím, úlohou v rodine, zamestnaním a pod. To
znamená, že je už vopred dané KTO? – S KÝM? – O ČOM? a AKO? bude komunikovať.
Samozrejme, nie vždy si partnera komunikácie vyberáme zámerne. Niekedy sa s ním
stretneme na železničnej stanici alebo v obchode pri pokladni. Tým sa začína celkom
náhodný, voľný, spontánny komunikačný vzťah. Komunikácia tak nadobúda sociálny
charakter činnosti (Vaňko, 1999).
Marxisticky orientovaná lingvistika značne apelovala na tesné prepojenie komunikácie
s materiálnymi potrebami spoločnosti. Zdôrazňovala, že pre jazykový vývoj je významný
podiel práce. Obhajujeme názor, že pôvodným impulzom pre komunikáciu bola nielen
pracovná činnosť, ale aj úplne prirodzená duševná naliehavosť nadviazať kontakt s ostatnou
spoločnosťou. Z toho vyplýva, že nerozprávame z dôvodu práce, lež z vnútorných
duchovných požiadaviek. Jazyk a komunikáciu tak povyšujeme na nutnosť. Predstavme si, že
by sme nehovorili, nepovedali ani slovo deň, týždeň, dokonca mesiac. Pravdaže, dvadsaťštyri
hodín sa snáď dá vydržať bez komunikácie, no dlhší čas komunikačnej absencie by nám
spôsoboval ťažkosti. Vtedy si uvedomíme, že nemožno jestvovať bez jazyka – bez vzácneho
a jedinečného „výmyslu“ ľudskej spoločnosti. Bez neho nie je možný život v spoločnosti.
Netreba však podliehať panike. Poznáme svoj jazyk, jeho vnútornú stavbu, takže nič nebráni
kultivovanej verbálnej komunikácii.
Jazyk je posilou pre duševnú činnosť a zároveň utvára sociálne a psychické väzby medzi
jednotlivcami. Ak sa vytvárajú väzby medzi príslušníkmi istého spoločenstva, tak pôsobia na
vedomie jednotlivcov. Preto možno plánovať a realizovať určitú činnosť.

Jazykovokomunikačná činnosť je spätá s duchovnou činnosťou spoločenstva. Prívlastok
jazykovokomunikačná pred podstatným menom činnosť (aktivita) predpokladá, že okrem
jazykovokomunikačnej existuje ešte aj iná činnosť. Čiže sú aj druhé činnosti. Pre ľudskú
činnosť je potrebná vlastnosť uvedomelosti. Jednotlivec uskutočňuje istú činnosť, pretože si
je vedomý toho, že prostredníctvom tejto činnosti dosiahne, resp. môže dosiahnuť cieľ. Tento
cieľ je ukotvený v ľudskom vedomí a činnosť vedúca k jeho naplneniu, dosiahnutiu je
plánovaná a kontrolovaná. Efektívnosť bežnej jazykovej komunikácie môžeme spájať so
snahou pôvodcu, t.j. vysielateľa jazykového prejavu, tzv. expedienta, vysloviť svoju
myšlienku, svoj zámer a následne primerane, pôsobivo reagovať zo strany percipienta, teda
prijímateľa jazykového prejavu. Tu sa opierame o postoj J. Vaňka (1999) a súhlasíme s ním.
To znamená, zámer vysielateľa bol natoľko osožný, že prijímateľ jazykového prejavu ho
chápe ako účinný. Zreteľnejšie vyslovené: komunikáciu „otvára“ ten, kto pomocou tejto
činnosti sa snaží dosiahnuť istý cieľ. Samozrejme, komunikáciu musíme stále chápať ako
cieľavedomú činnosť. Ak počúvajúci pochopil zámer hovoriaceho, jazykovú komunikáciu
môžeme považovať za efektívnu. Komunikačná kompetencia nie je totožná s jazykovou
kompetenciou. Pod pojmom komunikačná kompetencia rozumieme schopnosť jednotlivca
používať príslušný jazyk ako nástroj dorozumievania, ide o aktívnu účasť komunikantov
v priebehu rečovej činnosti. Existujú jazykové i mimojazykové faktory ovplyvňujúce
efektívnu komunikáciu, a tým aj celú komunikačnú kompetenciu. Jazyková kompetencia je
nutným predpokladom komunikačnej kompetencie. Jazyková kompetencia predstavuje
ovládanie jazyka, poznanie jazykovej štruktúry, čiže vytvorenie vety v danom jazyku a jej
porozumenie. Je to pojem zahŕňajúci v sebe sústavu pravidiel, ktoré sú osvojené hovoriacim.
Práve tieto pravidlá tvoria jazykovú schopnosť hovoriaceho a vďaka nej vie hovoriaci
produkovať množstvo doposiaľ neutvorených viet a zároveň im aj rozumieť.
Lingvistika je veda o jazyku, o komunikácii jazykového vyjadrenia, jazykovej výpovede.
Výsadné postavenie jazyka ju stavia do osobitného vzťahu k ostatným vedám o človeku.
Jazykoveda sa usiluje chápať jazyk z hľadiska jeho vnútornej stavby a z hľadiska fungovania
tejto stavby. Text ako termín je jazykovým prejavom, komunikátom.
Text je predmetom vedeckého bádania viacerých vedných disciplín. Hovoríme o preniku
záujmových oblastí, napr. s rétorikou (otázka zrozumiteľnosti, tvorenie textu), štylistikou
(vhodný výber jazykových prostriedkov, horizontálne členenie textu), teóriou jazykovej
komunikácie (vnímanie textu ako komunikačnej jednotky). Všetky nadobudnuté informácie,
najmä poznatky funkčne orientovanej štruktúrnej lingvistiky sú cenným prispením k tomu,
aby sa jazykoveda priblížila a pristúpila k mnohorakému rozboru komplexných výpovedných
jednotiek. Problematiku textu možno zadeliť pri textovom bádaní z aspektu jazykovej
výstavby do troch úrovní. Každá nasledujúca úroveň predstavuje vyšší stupeň začlenenia.
Skúmanie textu patrí do syntaktického systému jazyka, t.j. do syntaktickej roviny. Tu je
rozdelenie syntaxe takéto: syntax syntagmatická, vetná, polovetná, súvetná. Súhlasíme
s rozšírením E. Bajzíkovej (1993) o nadvetnú čiže textovú syntax.
Skúmanie textu patrí do jazykového systému, ktorým sa rozumie najvyššia rovina tohto
systému. Nižšou rovinou (idúc vzostupne) je fonologická, lexikálna, morfologická,
syntaktická a textová.
Skúmanie textu patrí do teórie textu, ktorá je postupným pokračovateľom lingvistického
vývinu.
Vďaka úsiliam prekročiť hranice vety a skúmať nadvetné útvary sa rozvinula teória textu.
Teória textu predstavuje skúmanie textu z rôznych hľadísk, napr. jazykovedného,
pragmatického alebo komunikatívneho. Je to jedna z najmladších lingvistických disciplín,
ktorej zrod siaha do druhej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Vtedy
dochádza k pragmaticko-komunikatívnemu obratu v smerovaní jazykového vývinu. Teória

textu sa dostala do popredia, pretože základným jazykovým útvarom počas komunikácie nie
je veta ani slovo, ale text. Užším pojmom je textová lingvistika, ktorá začleňuje textové
skúmanie do jazykového systému. Textová lingvistika sa delí na textovú sémantiku - orientuje
sa na význam textu i na to, ako sa tento význam vytváral. Vychádzajúc z predstavy, že pri
výskume textu ide o nadvetnú jednotku, skúma sa tzv. textová syntax – znamená fungovanie
syntaktických javov vo vyšších jednotkách ako je veta. Textová syntax sa zaoberá
gramatickými prostriedkami, ktorými sa význam vyjadruje. Trichotómiu uzatvára textová
pragmatika. Skúma funkciu textu v mimojazykovom kontexte.
V textovej lingvistike sa rozlišujú dve hlavné línie alebo smery, ktoré vznikli
z rôznorodých cieľov a ktoré práve kvôli tomu rozlične opisujú svoj predmet výskumu – text.
Primeraná, objektívna lingvistická analýza textu si vyžaduje zohľadnenie oboch prístupov
k textu. Vznikom textovej lingvistiky platí, že najvyššou a najnezávislejšou jazykovou
jednotkou je text. Podľa Klausa Brinkera (1997) textová lingvistika sa rozumie ako
jazykoveda langue, prípadne jazykoveda kompetencie. Z toho vychodí, že doteraz prijaté a už
zmienené jednotky jazykového systému (veta, vetný člen atď.) sa rozšírili o ďalšiu jednotku,
a tou je text. Teda nielen tvorenie slov a viet, ale i tvorenie textu sa riadi kritériami jazyka
a podlieha im. Prvý smer, ktorým je jazykovosystematicky orientovaná textová lingvistika sa
tak snaží nájsť tieto všeobecné princípy a systematicky ich opísať. Jazyk sa tak stáva
teoreticky nekonečným množstvom konkrétnych rečových aktov a vznikajúcich jazykových
obrazov – textov. Ide o tzv. propozičné nazeranie na text, čo znamená vecný obsah
napísaného. Text sa definuje ako jednotka so syntaktickými, sémantickými a pragmatickými
vlastnosťami a sústreďuje sa na štrukturálne vzťahy v texte, pričom sa vytvárajú tzv.
koherentné (súdržné) texty. Druhý smer textovej lingvistiky sa vyvinul v 70.rokoch
20.storočia. K. Brinker (1997) ho nazval komunikačne orientovanou textovou lingvistikou.
Vznikla na pozadí pragmatiky, ktorá vysvetľovala a opisovala podmienky jazykovej
a sociálnej dohody medzi komunikantmi určitého komunikačného spoločenstva a ktorá sa
v rámci jazykovoteoretického hľadiska opierala o teóriu rečových aktov. Tu ide o tzv.
komunikačné nazeranie na text, čo je zdôraznenie jazykovokomunikačnej činnosti človeka
(Mandelíková, 2008).
Pri výskume štruktúry textu je nespochybniteľné, že text je vo svojej podstate veľmi
variabilný element príznačný svojím rozsahom a spôsobmi organizácie svojej štruktúry.
V texte, tejto jazykovo – tematickej štruktúre, vystupuje ako závažný aspekt organizácie
prvkov aj téma. Téma je „jadrom obsahu textu“ (Brinker 1997, s. 55). Obsah textu označuje
myšlienku textu, ktorá sa orientuje na osoby, veci či udalosti. Téma textu – jadro obsahu – sa
realizuje v istom segmente textu, napr. v nadpise alebo môže dôjsť k abstrahovaniu z obsahu
textu zhrňujúcimi parafrázami. K Brinker (1997) považuje pojmy tematická štruktúra
a informačná štruktúra za totožné a tiež téma textu pojmovo zodpovedá označeniu základná
informácia.
Textovú lingvistiku vnímame ako opodstatnene a odôvodnene prínosnú a atraktívnu
oblasť jazykovedy, ktorej napredovanie má význam pre celý jazykový systém.
V texte, odbornom texte je výskyt termínov veľmi výrazný. Odborný štýl sa uplatňuje
predovšetkým vo verejnom styku. Nič sa nenaznačuje, všetko sa jasne vyjadrí. Zohľadňuje sa
stupeň informovanosti a odbornej prípravy prijímateľa v konkrétnom odvetví, nie sú typické
nadväzovacie formulky a osobné zámená, ako napríklad v hovorovom štýle.
Pomenovanie terminológia vnímame ako komplex odborných termínov, ktoré používame
v najrozličnejších odvetviach života. Termíny predstavujú teda pomenovania z oblasti
techniky, vedy, jednotlivých vedných odborov. Do odbornej terminológie patria slová
charakteristické úzkou sférou použitia v rámci príslušnej skupiny odborníkov. Terminológia
rýchlo rastie, a to z dôvodu zmien v spoločenskom poznaní. Hoci termín terminologická

kultúra nie je ojedinelý, nestretávame sa s ním tak často ako s termínom jazyková kultúra.
Termín musí disponovať vlastnosťami spisovnosti, a preto tvorí terminologická kultúra súčasť
jazykovej kultúry. Zanedbávanie terminologickej kultúry znamená nižší stupeň efektívnosti
komunikácie (Masár, 2000). To sa týka najmä kontaktu odborníkov jedného odboru
s odborníkmi iného odboru, ale, samozrejme, aj na poli odborník a verejnosť. Terminológovia
si uvedomujú požiadavky spoločenskej praxe. Termín je súčasťou odborného jazyka.
Adekvátnosť jeho uplatnenia v praxi, jeho aplikácie posudzujú odborníci jednotlivých
vedných odvetví a lingvisti. Pre odbornú terminológiu je príznačná prevaha viacslovných
termínov z dôvodu lepšieho vyjadrenia zložitého významu, napr. prúdové lietadlo, slnečné
kolektory. Vymedzenie pojmu „termín“ nastoľuje problematiku častej vedeckej dišputy
a patrí do oblasti výskumu odborného jazyka. Termín má svoj rovnocenný ekvivalent, a to
odborný názov. Ide o pomenovanie pojmov z rozličných vedných odborov. Odbornú
terminológiu zaraďujeme do takej vrstvy slovnej zásoby, ktorá je charakteristická úzkou
sférou využívania odborníkmi. Táto lexika rýchlo napreduje, zväčšuje sa vďaka intenzívnemu
rozmachu vedy a techniky. Termín je významnou súčasťou odborného jazyka, má svoj
význam a opodstatnenie. Vychádzajúc z J. Horeckého (1956) uvádzame tieto príznačné
vlastnosti:
1. Významová priezračnosť – termín vyjadruje pojem tak, aby zo zvukového hľadiska
bolo očividné, že sa pomenúva. Termín má byť motivovaný podobne ako ostatné
slová. Napríklad obrazne, nem. Flügel, slov.krídlo – na lietadle, falošnou motiváciou –
veľryba (nie je ryba, ale cicavec). Motivovanosť odborných názvov môže byť
v rôznych jazykoch mnohoraká preto, že bázou motivácie pre pomenovanie určitého
javu sú viaceré aspekty, napr. veľkosť, farba, najtypickejšia úloha v názvoch strojov
a nástrojov. Výber vlastností, ktoré sú základom pomenovania, môže byť podmienený
schopnosťou jazyka vyjadriť tú-ktorú vlastnosť, nem. Gleichheitszeichen, čes.
rovnítko, slov. znak rovnosti. Motivačný základ je rovnaký, no formálne je vyjadrený
mnohými spôsobmi, nem. Schneeglökchen, angl. snowdrop, slov. snežienka.
2. Systémovosť – znamená, do akej miery zapadá určitý termín do systému terminológie
konkrétneho odboru, do akej miery odráža spätosť systému s termínmi konkrétneho
odboru. Vedecká terminológia predstavuje systém slov, slovných spojení, ktoré sú
navzájom späté. Pojmy sa začleňujú do klasifikačných radov, pričom členy týchto
radov vytvárajú systém, ktorý možno vyjadriť i jazykovými prostriedkami. Pre
systémové tvorenie termínov sa používajú prípony –ačka pre názvy strojov
(valcovačka, mláťačka), -ovité v zoológii (srncovité, svišťovité).
3. Ustálenosť – absenciou ustálenosti by vznikali nejasnosti v terminológii. Nejde však
o zmeravenú stagnáciu, pretože jazyk sa ustavične dynamizuje, vyvíja, napr. nem.
Teilung, slov. delenie, nem. Teilungskreis, slov. kružnica delenia.
4. Jednoznačnosť a presnosť – termín musí jednoznačne a presne vyjadrovať istý pojem,
t.j. bez možnosti rôzneho výkladu. Samozrejme, termín sa dá vysvetliť aj niekoľkými
spôsobmi. Podotýkame, že viacvýznamovosť termínu neprekáža pochopeniu entity,
pokiaľ sa viacznačné slová vzťahujú na rôzne odvetvia. Jestvujú aj také vedné
disciplíny, v ktorých sú termínmi synonymá, napr. jazykoveda – lingvistika (nem.
Sprachwissenschaft – Linguistik), zemepis – geografia (nem. Geographie –
Erdkunde).
5. Nosnosť – znamená, že termín má takú formálnu podobu, pomocou ktorej možno
derivovať, najmä príponami a predponami. Použitie termínu v kontexte umožňuje
jednoznačne mu porozumieť. Odvodzovať dovoľujú jednoslovné termíny.
Termín nie je expresívny, emocionálne zafarbený z dôvodu jednoznačnosti,
monosémantickosti a logickej systémovosti Je typický pre odborný štýl. Je dôležitou súčasťou
odbornej jazykovej komunikácie. Slovník odborného štýlu je nasýtený terminológiou, ktorá sa

zachováva. Synonymia žiaduca nie je. Zreteľnosť ako jedna z elementárnych čŕt tohto štýlu,
sa viaže na lexiku, ktorá musí byť jednoznačne zrozumiteľná a jasná. Ide tu o špecifickú
slovnú zásobu, ktorej neprináleží miesto náznakovosti lexikálnych prvkov (Mandelíková,
2006).
Náročnejšiu štruktúru predstavujú termíny
a) s viacnásobným zhodným prívlastkom, napr. protilietadlový raketový pluk,
b) s rozvitým genitívnym prívlastkom, napr. ozubenie kľukového hriadeľa,
c) s viacerými bezpredložkovými alebo inými nezhodnými prívlastkami, napr. spôsobilosť
urobiť závet,
d) s kombináciou zhodných a nezhodných prívlastkov, napr. tunelové rýpadlo na kolesovom
podvozku.
Jednoslovné termíny sa členia podľa Masára (2000) na neodvodené a odvodené.
Neodvodeným termínom je napríklad ruka, voda, nôž Laik ich iste vníma ako slová bežnej
hovorovej reči, ale pre odborníka, napríklad lekára ide o pomenovania končatín. Pri
odvodenom termíne sa z termínu vydeľuje slovotvorný základ, prefix a sufix. Jednoslovný
termín možno utvoriť prefixom, alebo sufixom, alebo prefixom a sufixom súčasne. I. Masár
(2000) uvádza nasledujúci prehľad prefixov (ukážeme výstižné príklady z jeho publikácie):
nad- (nadčlovek, nadoblička),
pod- (podlôžko, podhrudie),
pred- (predskokan, predplatiteľ),
proti- (protihráč, protilátka),
spolu- (spoluhráč, spolutvorca),
pol- /polo_ (pologuľa, polpriamka),
medzi- (medzipriestor),
pra- pravčela),
pa- (pakomár),
veľ- (veľmajster).
Odvodeniny utvorené záporovou časticou ne-, prefixom bez a prevzatými cudzojazyčnými
prostriedkami:
ne- (neplodnosť, nesúlad),
bez- (bezženstvo, bezbolestnosť),
i- / in- (ilegalita, intolerancia),
a- / an- (asociálnosť, analfabetizmus),
de- / dez- (deregulácia, dezintegrácia),
non- (nonkonformizmus).
Predponovo – príponové tvorenie termínov:
názvy osôb (predskokan),
názvy miesta ( rozvodie),
názvy vlastností (nezávislosť),
názvy deja (medzipristátie).
Bezpríponové tvorenie termínov::
Deverbatíva (prelet – od preletieť, priesak – od presiaknuť).
Prehľad najčastejších sufixov:
Názvy osôb
-teľ (doručovateľ, zlepšovateľ),
-č (volič, triedič),

-ník / -nik (tlmočník, požiarnik),
-ca (sprievodca, správca),
-ár / -ar / -iar (prípravár, mliekar, guliar),
-ista (klavirista, humanista),
-átor (moderátor, koordinátor),
-ér (masér, montér),
-ant (projektant, frekventant),
-ent (referent, dirigent).
Názvy vecí
-č (vyorávač),
-ačka ( miešačka),
-ok (odpilok)
-ina (stavebnina),
-dlo (kružidlo, čerpadlo),
-áreň / -areň /-iareň (skrutkáreň, dozrievareň, kačičiareň),
-ňa (predajňa, výhrevňa),
-ovňa (briketovňa, strojovňa).
Názvy vlastností
-osť (prchavosť, trhavosť),
-ota (čistota, tučnota),
-stvo /-ctvo (názvy zamestnania – učiteľstvo, zberateľstvo), názvy vlastností – dobráctvo).
Názvy deja
-ie (tmelenie, plnenie),
-ba (platba, liečba),
-ka (zvážka, vyvárka)
-izácia (privatizácia, matematizácia),
-cia /-ácia (resekcia, diferenciácia),
-encia (konkurencia),
-zia (disperzia, invázia),
-áž (betonáž).
Aj bez sufixov sa tvoria jednoslovné názvy, napr. zber, ohrev.
Slovotvorné typy: slovesný základ a sufix (strážiť – strážca, tlmočiť – tlmočník),
substantívum a sufix (futbal – futbalista, karate – karatista).
Kompozitá (zloženiny)
Tie najčastejšie sú utvorené tak, že sa základové slová spoja s hláskou –o-, napr. vodoliečba,
rýchlopaľba. Menej časté bývajú zrazeniny, kde je prítomná rekcia (väzba), sú to tzv. rekčné
zloženiny, zrazeniny, napr. mrazuvzdornosť (slovesná väzba je vzdorovať niekomu).Časté sú
aj tie termíny, v ktorých je ako jedno základové slovo vydeliteľné sloveso, resp. morféma
vzniknutá zo slovies merať, viesť, variť atď.: -mer (tlakomer), -vod (plynovod), -var
(liehovar).
Primárne typy zložením z hľadiska uplatnenia slovotvorných typov:
substantívum a substantívum (oceľobetón),
adjektívum a substantívum (modrotlač),
číslovka a substantívum (trojuholník),
neurčitá číslovka a substantívum (viacbojár),

zámeno a substantívum (svojpomoc, všeliek).
Kompozitá z prevzatých slov
Prvá časť aero- (aerodynamika), auto- (autopilot), baro- (barograf), bio- (biológia), cyklo(cyklograf), hyper- (hyperfunkcia), eko- (ekosystém), foto- (fotoefekt), rádio(rádioastronómia), semi- (semisterilita), tele- (telekomunikácia), ultra- (ultramikrób), video(videosignál), info- (infotéka).
Druhá časť –fil (frankofil), -fília (hydrofília), -gram (kardiogram), -lógia (metrológia), -plast
(oleoplast), -skop (teleskop), -téka (filmotéka).
Kompozitá sú i tie, ktorých prvá časť grécke písmeno Y, B mala pôvodne funkciu čísla (podľa
poradia v abecede sa v gréčtine označovali písmenami aj číselné hodnoty, napr. gama = 3):
gamaglobulín, betatrón.
Hybridné kompozitá sú také, v ktorých sa spája domáce a cudzie slovo, napr. ekopotravina,
mikrováhy).
Viacslovné termíny
- zhodný prívlastok + podst. meno (neutrónové jadro),
- podst. meno + podst. meno (dráha letu).
Prídavné mená v terminológii
V terminológii sú ako prívlastky alebo príznaky. S určovaným podstatným menom
predstavujú terminologickú jednotku.
Vzťahové prídavné mená sa tvoria príponami:
-ný (drevený, sklený,
-ový (zákrutový),
-ský/-cký (plavecký).
Akostné (kvalitatívne) prídavné mená poznáme neodvodené, napr. plný, veľký, malý
a odvodené príponami:
-atý (zúbkatý),
-itý (zrnitý),
-ovitý (hrudkovitý),
-teľný (merateľný),
-avý/-ivý (vodivý),
-astý/ -istý (horkastý, zlatistý).
Slovesá v terminológii
Tvoria sa príponami –ovať, -iť od podstatných alebo prídavných mien, napr. pilierovať (od
pilier), vápniť (od vápno), bieliť (od biely).
Zhustene môžu vyjadrovať to, čo by sa muselo uviesť viacerými slovami, napr. odkôrniť
(zbaviť kôry), odhmyziť (zbaviť hmyzu).
Abstract:
Der Beitrag befasst sich mit der Erhellung von Begriffen: die Sprache, die Kommunikation,
der Text, der Termin. Er widmet sich der Problematik des doppelten Textverständnises, und
zwar des Propozitionell- und Kommunikationsverständnises und der Bildung von Termini.
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Nutnosť rozvoja poznatkovej ekonomiky on-line
Revolúcia v oblasti IKT, ktorá sa začala na začiatku 70 tych rokov 20. storočia
vývojom mikroprocesorov, má obrovský vplyv na svetovú ekonomiku. Tak ako pri iných
technologických zmenách sa očakáva, že budú zvyšovať produktivitu v oblasti výrobkov a
služieb, zvyšovať kvalitu života, znižovať ceny, vytvárať nové ekonomické aktivity, nové
pracovné príležitosti a vytvárať bohatstvo. Často sa predpokladá, že tento pozitívny dosah
IKT môže byt' pre všetky krajiny bez ohľadu na stupeň ich rozvoja. Svet sa stáva globálnou,
technologicky orientovanou spoločnosťou, a preto ani medzinárodné klastre, ktoré prinášajú
firmám možnosť vyrábať sofistikovanejšie, kompaktnejšie a lacnejšie produkty. Vo
vyspelých ekonomikách už nie je úlohou zefektívniť manuálnu prácu, ale hlavnou výzvou je
zvýšiť produktivitu znalostných pracovníkov. Online časopis „Executive Perspectives
spoločnosti PricewaterhouseCoopers“ priniesol zaujímavý článok zameraný na podnikovú
prax. Autorom je partner newyorskej kancelárie tejto poradenskej firmy Peter J. Miscovich.
Poznatková práca predstavuje už 40 percent globálnej ekonomiky. V krátkom čase sa
poznatkoví pracovníci - teda tí, ktorí na prácu využívajú viac mozog než svalstvo - stanú
rozhodujúcou pracovnou silou. Nanešťastie viac než polovica vedomostí organizácií je
nevyslovených a neformalizovaných a sídli v mysliach pracovníkov. Približne 80 percent
individuálnych profesijných či odborných vedomostí sa stráca keď pracovník firmu opustí.
Jedným zo spôsobov, ako vedomosti lepšie využiť a zbytočne ich nestrácať, je program, alebo
poznatkové pracovisko, ktoré si bez elektronickej podpory nie je možné predstaviť.
Skúsenosti s networkingom a záujem nie iba na strane tvorivých pracovníkov, ale aj
implementácia medzinárodných štandardov a interoperabilita na strane informačných
systémov sú základnými predpokladmi tzv. poznatkovej ekonomiky on-line.
Schopnosť odovzdávať vedomosti sa stáva kľúčovou hodnotou
Aby poznatkoví (vedomostní) pracovníci odvádzali dobrú prácu musí spôsob akým pracujú
a druh ich práce podporovať i organizačná štruktúra. To si vyžaduje zasadné a hlboké zmeny.
Na každej úrovni - organizačnej, kultúrnej i technologickej. Ani terminologická ustálenosť by
nemala byť prekážkou. Kým akademickí pracovníci a niektorí vedúci pracovníci obhajujú
plošné organizačné štruktúry, hierarchické korporálne modely naďalej prevládajú, lebo vo
svojej najzákladnejšej úrovni napĺňajú ľudskú potrebu poriadku, bezpečnosti a identity. Čoraz
viac spoločností si však uvedomuje, že ak chcú súťažiť v globálnej ekonomike, musia vedieť
reagovať na zmeny - samy sa premeniť, inovovať - rýchlo a účinne. Na tieto skutočnosti sme
museli pamätať pri návrhu klastra na záchranu producentov obuvi a ošatenia v Trenčianskom
regióne. Silviu Lucetti z Bolonskej univerzity sme poverili zoskupením 1600 agentúr so
zameraním na malosériový design pre producentov obuvi a ošatenia. Problémom nebola
komunikácia na strane 1600 agentúr so zameraním na malosériový design v Taliansku, ale
skôr nedostatočné skúsenosti s networkingom a malý záujem na strane postupne upadajúcich
producentov obuvi a ošatenia, ale aj implementácia medzinárodných štandardov
a interoperabilita na strane informačných systémov. Schopnosť odovzdávať vedomosti sa
stáva kľúčovou hodnotou. Musí byť podporovaná zhora predovšetkým v prípade
medzinárodných štandardov a interoperability, ktoré sú základným predpokladom
napredovania v oblasti elektronických skužieb. Znamená to i odovzdávať si informácie s
vedomostnými pracovníkmi - ako je podnikateľský plán a finančné informácie. Dôležité je

vyžadovať od nich spätnú väzbu. Pomáha to vytvoriť kultúru, kde zamestnanci cítia, že sa na
nich berie ohľad, čo zvyšuje spokojnosť a lojálnosť a samozrejme to znásobuje aj ich výkon.
Sociálne siete - hlavne cesty vedomostí
V minulosti sa spoločnosti v snahe ovládnuť a zjednocovať svoje informácie spoliehali na
informačné technológie. Ale odovzdávanie informácií je aj sociálny proces. Vedomosti sa
šíria spoločnosťou predovšetkým vďaka ľudským vzťahom. Analýza sociálnej siete odhalí
nezdokumentované, často skryté cesty, ktorými sa vedomosti v spoločnosti transformujú.
Odhalí intelektuálne aktíva spoločnosti, utajených odborníkov, sprostredkovateľov
informácií a "silu" ľudské zásobárne informácií. Analýza sociálnej siete je mapou sieti
skutočných vedomostí spoločnosti. Vyzbrojení týmito informáciami môžu vedúci
pracovníci vytvoriť vedomostnú stratégiu. Najskôr treba odhaliť aké druhy vedomostí by
sa mali odovzdávať a kým. To pomôže vylúčiť neproduktívne zmeny. Ďalej by sa mali
zaviesť jasné ciele odovzdávania vedomostí a postupy. Tieto smernice pomôžu
pracovníkom určiť priority vzájomného pôsobenia a zdokonaliť ich vlastnú výkonnosť.
Manažment by sa mal zamerať na budovanie a podporu sociálnych sietí - takých, ktoré
majú pre spoločnosť skutočnú strategickú hodnotu.
Podpora kľúčových ľudí
Poznatkoví pracovníci pociťujú výrazne menšiu lojalitu k firme než pracovníci v minulom
storočí. "Vlastnia" totiž výrobné prostriedky spoločnosti - vedomosti a kvalifikáciu. Ak
nemajú zmysluplnú väzbu k firme, môžu sa kedykoľvek rozhodnúť zmeniť spoločnosť a
zobrať svoje vedomosti a kvalifikáciu so sebou. Analýza sociálnej siete odhalí, ktorí
pracovníci zohrávajú kľúčové úlohy pri vytváraní sietí vo vnútri firmy. Tí potrebujú uznanie
za rozhodujúcu prácu s vedomosťami. To zlepší spokojnosť zamestnancov a ich udržanie vo
firme. Ďalšie stratégie, ktoré pomáhajú dlhodobo udržať dôležitých vedomostných
pracovníkov zahŕňajú ponuku dobrých platov a ďalších zamestnaneckých výhod. Firma môže
posúdiť i rotáciu práce pracovníkov. Tí, ktorí rotujú sú schopní lepšie komunikovať a
inovovať čo vytvára dlhodobejšie hodnoty pre spoločnosť a rovnako i väčšie uspokojenie z
práce.
Vedomostní pracovníci sú neoddeliteľnou súčasťou konkurencieschopnosti, a preto by mali
byť povzbudzovaní aby sa zúčastnili na rozvoji firemnej stratégie, plánov a procesov. Najmä
tých, ktoré bezprostredne ovplyvňujú ich prácu. Rovnako i jasná, zrozumiteľná a úprimná
komunikácia zo strany najvyššieho manažmentu pomôže zamestnancom pochopiť, aké zmeny
v spôsobe prace sú potrebné a aké nové správanie budú potrebovať.
Dôležité sú aj informačné technológie. Umožnia poznatkovým pracovníkom dostať sa rýchlo
a ľahko k informáciám a podeliť sa i s vlastnými informáciami. Obmedzia čas, ktorý venujú
opakujúcim sa bežným úlohám, svoju prácu dokážu organizovať účinnejším spôsobom. Aby
sa investície do informačných technológií efektívne využili treba pracovníkov stále školiť. V
takom prípade správna technológia podporí správne procesy.
Ako ovplyvňuje výkonnosť
Zamestnávatelia majú stále sklon podceňovať význam pracoviska. Ak je navrhnuté tak, aby
zodpovedalo potrebám poznatkových pracovníkov, môže povzbudzovať tvorivosť a inovácie,
odovzdávanie vedomostí a tímovú prácu. Zvyšuje i oddanosť zamestnancov voči organizácií.

Počas niekoľkých posledných desaťročí organizácie často experimentovali s pracovným
prostredím. Nanešťastie väčšina tohto úsilia sa ukázala neplodná, pretože chýbali základné
poznatky o tom čo ovplyvňuje výkonnosť pracovníka.
Všeobecne použiteľný koncept pracoviska ako otvoreného priestoru môže byť
nákladovo efektívny, ale často bráni odovzdávaniu informácií a tímovej práci, lebo
obmedzuje súkromie. Niektoré spoločnosti sa snažia poskytnúť zamestnancom čo najväčšiu
flexibilitu pracoviska. Umožňujú ju napríklad malé uzavreté kancelárie, priestory na
zamyslenie a nápady. Podporuje sa aj iné netradičné prostredie ako je domov, auto, letisko,
satelitné kancelárie, ako aj alternatívne pracovné prostredie. Pri prenose vedomostí je
rozhodujúci osobný kontakt. Sústreďovanie podnikových jednotiek čo najbližšie k sebe na
jedno poschodie podporuje možnosť spolupráce. Ukázalo sa, že dvadsaťpäť až štyridsať
pracovníkov je najefektívnejší počet ľudí sídliacich v susedstve. Dobre pôsobí i pomiešať
hierarchie, aby sa zlepšil tok vedomostí naprieč rôznymi úrovňami a podnikateľskými
jednotkami.
Mnohé štúdie ukázali, že fyzická blízkosť je základom na vytváranie a udržiavanie
neformálnej konverzácie podobne ako organizovanie formálnych stretnutí. Úspešný program
vedomostného pracoviska podporuje možnosť používať "interaktívne zóny" tak pre tímovú
spoluprácu ako aj pre neformálne, vzájomné vzťahy.
Projekt pracoviska by mal zabezpečovať potrebu čerstvého vzduchu, prirodzeného svetla,
vizuálneho a akustického súkromia. Zdravé pracovné prostredie zvyšuje výkonnosť
pracovníkov a ich spokojnosť.
Tvorba klastrov ako východisko aj pre oblasť služieb
Aj napriek teoretickej neprepracovanosti mechanizmov tvorby a fungovania klastrov
v minulosti je treba uviesť, že sa na Slovensku existovali. Je potrebné uviesť aspoň také
príklady akým bol tzv. Spišský klaster na ťažbu a spracovanie rúd Slovenského Rudohoria. Aj
keď sme v našich podmienkach získavali z rúd Slovenského rudohoria iba 4 prvky,
v Anglicku už z našich polotovarov dokázali získať ďalších 8 prvkov. Podobne by sme mohli
hovoriť, že ani analýza klastra na ťažbu a spracovanie rúd Slovenského Rudohoria
predstavená pracovníkmi SAV nedokázala vyťažiť všetky pozitívne skúsenosti. Ak začiatky
vo vývoji klastra na ťažbu a spracovanie rúd Slovenského Rudohoria môžeme analyzovať
v období rokov šesťdesiatych minulého storočia, tak začiatky vo vývoji klastra na rozvoj
cestovného ruchu môžeme pozorovať až v súčasnosti na Liptove. Azda sa skoro dožijeme
pochopenia spolupráce ako najvyššej formy konkurencie medzi strediskami cestovného ruchu
tak ako sme ich mali možnosť obdivovať medzi strediskami Montgeneve na francúzskej
strane a Sestriere na talianskej strane v osemdesiatych rokoch minulého storočia.
Obrovské pozitívne skúsenosti sme mohli získať aj v rámci projektu Small and Special,
ktorý združoval 26 malých krajín sveta cca do 5 mil obyvateľov, patrili sem aj také krajiny
ako je Singapur, Finsko a pod., ktoré z hľadiska hodnotenia konkurencieschopnosti sú na
líderských pozíciách. Projekt Small and Special bol na začiatku vo vývoji klastra na nás
koordinovaný na Slovensku cez jedine Design centrum, ktorému u nás viac krát hrozil zánik.
V tom istom čase v podmienkach Japonska dobre prosperovalo 1200 Design centier. Možno
iba snaha o terminologickú vyhranenosť a ustálenosť nás viedla k nepochopeniu širšej
definície designu a k zakladaniu design agentúr pre každú oblasť rozvoja spoločnosti či
dokonca k návrhom na zrušenie jediného centra designu v Bratislave. Na tieto skutočnosti
sme museli pamätať pri návrhu klastra na záchranu producentov obuvi a ošatenia
v Trenčianskom regióne. Silviu Lucetti z Bolonskej univerzity sme poverili zoskupením 1600
agentúr so zameraním na malosériový design pre producentov obuvi a ošatenia. Problémom
nebola komunikácia na strane 1600 agentúr so zameraním na malosériový design v Taliansku,

ale skôr nedostatočné skúsenosti s networkingom a malý záujem na strane postupne
upadajúcich producentov obuvi a ošatenia, ale aj implementácia medzinárodných štandardov
a interoperabilita na strane informačných systémov. Schopnosť odovzdávať vedomosti sa
stáva kľúčovou hodnotou. Musí byť podporovaná zhora predovšetkým v prípade
medzinárodných štandardov a interoperability, ktoré sú základným predpokladom
napredovania v oblasti. Štúdium problematiky klastrov v celosvetovom meradle nás priviedlo
aj k návrhu dynamických klastrov pre oblasť služieb verejnej správy, pre ktoré má TnUAD
v Trenčíne moderné študijné programy a optimálnu štruktúru so synergickým efektom.
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Abstract:
Settlness of terminology in coherence with emergent requirement of long-time
imagery and development strategy creation of e-government services this contribution is
illuminating necessity methodology regulation, outgoing from contemporary level of
knowledge contiguous with development and technological enhancement of research
equipment at academical environment for evaluation of externalities, materialized and nonmaterialized scientific and technological progress as well as cluster models and strategic
social networks
Abstrakt:
Ustálenosť terminológie v nadväznosti na spoločenskú požiadavku dlhodobej vízie
a na vypravovanie stratégie rozvoja u nás predovšetkým v oblasti rozvoja elektronickým
služieb e-governmentu
predstavujeme potrebu metodologického usmernenia, ale aj
terminologického pochopenia a zohľadnenia súčasných možností a vybavenia
v akademických inštitúciách a podporu zhmotneného a ne- zhmotneného VTP. Orientujeme
sa aj na to ako zlepšiť využitie klastrov a sociálnych sietí - takých, ktoré majú pre spoločnosť
skutočnú strategickú hodnotu.
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METAFORA NA ROZHRANÍ TISÍCROČÍ
K prvým významným mysliteľom, ktorý sa zaoberal teóriou metafory, bol grécky filozof
ARISTOTELES (384 – 322 pred Kristom). Svoje teórie uvádza v dielach Poetika
a Rétorika, pričom v Poetike uvádza, že ju považuje za jednu z najvýznamnejších
vyjadrovacích prostriedkov spomedzi trópov (porovn. Mistrík). Človek vyjadrujúci sa
metaforou je schopný všimnúť si a „vnímať súvislosti reality, podobnosť medzi
predmetmi a javmi sveta“. Metaforu skúmal aj QUINTILIANUS (35 – 96 po Kristovi),
ktorý „vo svojom Úvode do rečníctva pokladá metaforu len za prostriedok rétoriky
a definuje ju ako prenesenie slova na predmet nekompetentný“ (Mistrík, 1989, s. 135).
Metafora je predmetom záujmu viacerých jazykovedcov. Čo sa týka súčasného
pohľadu na metaforu, moderní teoretici považujú metaforické vyjadrenie za sémantický
fenomén, ktorý spočíva vo „významovej interakcii komponentov metaforického výrazu“
(Mistrík, 1989, s. 135). Na rozdiel od minulosti, keď ARISTOTELES zaraďoval metaforu
medzi trópy a považoval ju za jazykovú ozdobu založenú na obraznom, prenesenom
použití slova, nadobudla metafora v súčasnosti aj iný význam a nechápe sa iba ako slovná
básnická figúra. Používa sa na sprostredkovanie významu slova, ktorého zmysel
odhalíme práve na základe metaforického prirovnania, čím možno mnohé slová
pochopiť lepšie, presnejšie. Vyjadrenie, ktoré obsahuje metaforické prirovnanie, pôsobí
živšie, prehľadnejšie, atraktívnejšie. BARBARA SANDIGOVÁ dodáva, že metafora patrí
medzi prvky dobrého štýlu, ku ktorým zaraďuje názornosť, prirovnanie,
stupňovanie, jazykové hry a obraznosť (porovn. Sandig, 1986, s. 223).
Podľa autorky
sa text alebo časť textu stáva atraktívnejším, ak jeho autor využíva obrazné výrazy
a zaujímavé príklady. Texty, ktoré do určitej miery stimulujú, sú zrozumiteľnejšie
(porovn. Sandig, 1986, s. 229). Zrozumiteľnosť možno dosiahnuť práve na základe
obraznosti, metafory.
Metafora je ďalej prvkom publicistického štýlu, ktorý bude centrom pozornosti nášho
skúmania.
BERND ULRICH BIERE hovorí o jeho funkciách - komunikatívnosti
a kognitívnosti. Prvkom publicistického štýlu je popri informovaní nepochybne aj
zabávanie, kde možno využiť metaforu ako prostriedok obraznosti.
V súčasnom jazyku nadobúdajú slová nové významy, pričom sa ich zmysel popri
metonymii prenáša práve metaforou. Metaforický prenos má svoj systém, prebieha
analogicky a na základe spájania podobnosti charakteristických vlastností objektov
s asociáciami. THEA SCHIPPANOVÁ hovorí o „sémantickej motivácii metaforického
prenášania pomenovania“ (Schippan, 1987, s. 93), ktorá funguje pri slovotvorbe
odborných termínov v rôznych oblastiach. V počítačovej terminológii sa vyskytujú
napríklad slová typu speichern - uložiť, löschen - vymazať, Speicher - pamäť alebo
panely s nástrojmi, Leiste – lišta, Fenster - okno, Hilfe - pomocník, hlavička a päta,
záložka, Lupe - lupa, Maus – myš, Suchmaschine – vyhľadávač, Klammeraffe zavináč a mnohé iné, ktoré metaforickým pomenovaním výstižne vyjadrujú svoju
funkciu a umožňujú lepšie porozumenie. Podobné výrazové prostriedky nachádzame aj

v oblasti ekonómie, hospodárstva, či bankovníctva, čiastočne aj v práve. Využívajú sa tu
slovné spojenia ako napr. Maßnahmenpaket – balíček opatrení, Arbeitskraft pracovná sila, Börsenkrach - krach na burze, Tochtergesellschaft - dcérska
spoločnosť, Erholung am Markt - zotavenie trhu, Aktien fallen - pád akcií,
Akteinmarktschwäche – oslabenie akciového trhu, Spitzenkraft - špičkový
pracovník, Zielgruppe - cieľová skupina, Wertpapiere - cenné papiere, das
Gerichtsverfahren wird vertagt - odročenie súdneho konania, Kollektivvetrag kolektívna zmluva, Interessengemeinschaft/Interessengruppe – záujmová skupina,
ktoré vznikli na základe asociácie a odvodenia vlastností pôvodného významu na význam
nový. Ako ďalšiu terminológiu môžeme spomenúť medicínu, kde sa vyskytujú termíny
tödliches Virus - smrtiaci vírus, Erbinformation – genetická informácia,
Blutverlust/Buwusstseinerlust - strata krvi/vedomia, Abwerhkräfte - obranné látky,
Abwehrkraft des Körpers - obranyschopnosť organizmu. Všetky tieto uvedené
oblasti využívajú ustálené slovné spojenia, ktoré sa dostali do slovnej zásoby a odbornej
terminológie práve na základe metaforického pomenovania a obrazotvornosti. Týmto
procesom vznikajú stále nové termíny, ktoré sa v lexike „udomácňujú“ a prostredníctvom
prenášania pôvodného významu na význam nový sa stávajú zrozumiteľnejšími,
jasnejšími a presnejšími a to nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť.
Podobný proces možno spozorovať aj v stále sa rozširujúcej slovnej zásobe
hovorového jazyka – „Alltagsrede“. Prenikajú sem slová z oblasti, ktorá používa svoju
odbornú terminológiu. Z oblasti športu napr. pochádza výraz k.o. - vyčerpaný, fair –
ohľaduplný (tento výraz sa používa aj v súvislosti s férovým zaobchádzaním s rastlinami,
ktoré sa pestujú za primerane ľudských podmienok, napr. faire Blumen beim Opernball),
či starten - vyštartovať - začať (porovn. Schippan, 1987, s. 228). Pôvodný matematický
výraz načrtnúť používame sa vyjadrenie krátkeho, stručného popisu; slovo zmapovať
pochádza z oblasti prírodných vied, pričom charakterizuje preskúmanie situácie alebo
problematiky; sloveso affektieren - afektovať - odvodené z psychologického termínu
afekt (podráždený stav spôsobený citovou reakciou) - označuje človeka, ktorý sa správa
neprirodzene a štylizovane; termín verschlanken - zoštíhliť nadobudol nový význam
v súvislosti so zoštíhlením vlády – t.j. prijať opatrenia na zníženie počtu členov vo
vládnom kabinete.
KRUPOVA TEÓRIA METAFORY
Treťou koncepciou, ktorú sme si vybrali ako východiskovú, je teória VIKTORA KRUPU.
V publikácii Metafora na rozhraní vedeckých disciplín ju charakterizuje nasledovne:
„Metafora nie je nadbytočná okrasa reči, najmä umeleckej, ani ju nemožno pokladať za
absolútny protiklad doslovného spôsobu vyjadrovania. Jej korene siahajú oveľa hlbšie,
až do roviny myslenia a správania sa. Metafora nerozlučne súvisí s potrebou orientácie
človeka v jeho prírodnom i spoločenskom prostredí, s poznávaním tohto prostredia...“
Tento citát potvrdzuje skutočnosť, že sa metaforické výrazy vyskytujú aj v iných štýloch,
nielen v umeleckom. V našej práci sa budeme neskôr zaoberať metaforou v rôznych
štylistických rovinách – vo vedeckých publikáciách a v žurnalistike.
Autor dodáva, že „poznávanie postupuje od bližšieho k vzdialenejšiemu a nahromadené
skúsenosti sa v tomto odstredivom procese využívajú na poznávanie nových javov, ktoré
sa porovnávajú so známejšími javmi“ (Krupa, 1990, s. 15). Na základe nadobudnutej

skúsenosti poznávame a dokážeme chápať pre nás nové, menej známe alebo neznáme
fenomény. Predpokladom pre tento proces je kognitívny postup – „prechod od
konkrétneho, zmyslovo vnímateľného, k abstraktnému“
(Krupa, 1990, s. 17).
Prostredníctvom známych javov sa môžeme dopracovať k pochopeniu menej známych
a neznámych javov.
KRUPA v rámci delenia metafory uvádza niekoľko druhov obraznosti:
a) antropocentrická – stredom diania je človek, ktorý si personifikuje prírodu
a prírodné javy. Antropocentrické metafory sa aplikujú na svet zvierat, vecí,
neživú prírodu, prírodné a sociálne javy. Napr. Flussarm - rameno rieky, Fuß
des Berges - päta hory, Bergrücken – horský chrbát.
b) zoomorfná – aplikácia obrazov z ríše zvierat na človeka. Táto metafora čerpá
vehikulum (metaforický obraz, nová informácia) z oblasti sveta zvierat a aplikuje
ho na tenor (téma metafory, východisko) ľudskej oblasti. Do tohto členenia by
sme mohli zaradiť už vyššie spomenuté pomenovania človeka prostredníctvom
charakteristických vlastností zvierat – Angsthase, Rabenmuter, Wasserratte
(podobné príklady pozri str. 10).
c) reifická – aplikácia obrazov z ríše vecí na človeka. Tento typ metafory čerpá
vehikulum z oblasti neživých predmetov. Krupa ako príklad uvádza výrok
francúzskeho filozofa Lamettrie človek stroj.
d) antropopetálna – aplikácia obrazu, vehikula z ríše zvierat, prírodných javov
a neživej prírody na svet človeka. Niektoré prírodné javy charakterizujú rozličné
duševné a citové stavy, nálady človeka – napr. explodieren, platzen vybuchnúť, wutschäumend - soptiaci zlosťou, Gefühlswallung - príval citov,
Wortschwall - príval slov, Gefühlssache – vec citu
e) antropofugálna – prevažuje pri poznávacej metafore. Ide o aplikáciu obrazov zo
sveta človeka na ríšu zvierat, neživú prírodu, veci vytvorené človekom. Napr.
stürmen – burácať, dunkler Blick – temný pohľad, Bewusstseinsschwelle prah vedomia, Gaumenhöhle - podnebná dutina.
(porovn. Krupa, 1990, s. 15-17)
Autor rozlišuje niekoľko typov metafory.
1. z hľadiska syntaktického poznáme metaforu:
• predikatívnu – je pre ňu charakteristická predikatívna
štruktúra (spojenie podmet a prísudok), napr. der Wind
heult, pfeift -vietor kvíli, píska, die Sonne sticht – slnko
bodá (páli)
• nominálnu – tvorí ju podstatné meno, ktoré je niekedy
doplnené bližšie určujúcim prívlastkom, napr. heulender
Wind, Sturm – kvíliaci vietor, kvíliaca búrka, stechende
Sonne – ostré, bodavé slnko
• vetnú
• nadvetnú
2. z hľadiska zastúpenia hlavných zložiek na povrchovej rovine:

•

•
•
3. z hľadiska funkcie:
•
•

jednočlenná – patria k nim homonymá, napr. žeriav (veľký
vták podobný bocianovi alebo stroj na dvíhanie ťažkých
bremien). Hoci tieto výrazy nie sú v nemčine
homonymami, majú podobný tvar a vznikli pravdepodobne
odvodením na základe podobnosti stroja s dlhým krkom
vtáka – Kran (žeriav ako stroj) a Kranich (žeriav ako
vták). Slovo Quelle - prameň je homonymné ako
v slovenčine, tak aj v nemčine:
v zmysle studnička,
z ktorej na povrch vyviera voda alebo iná kvapalina, ďalej
ako pôvod alebo zdroj, v slovenčine sa ešte používa
v zmysle zoskupenia jednotlivých častí
(prameňom
vlasov). Ďalším homonymom, ktorý sa vyskytuje aj
v obidvoch jazykoch, je výraz Schnecke – slimák. Kým
v slovenčine ho poznáme vo význame živočích, časť
vnútorného ucha, spätný vrták a pomalý človek, v nemčine
sa k týmto významom pripája aj špirálovité pečivo, účes
z vypnutých vlasov, časť husiel, hriadeľ so závitovkovým
kolesom, špirála.
dvojčlenná
trojčlenná

kognitívna – plní prevažne poznávaciu funkciu. Ide o tzv.
epifory, ktoré sú potvrdené ľudskou skúsenosťou.
afektívna – ich úlohou je vyvolať reakciu u prijímateľa,
zapôsobiť na neho originálnym výrokom, „upútať,
ozvláštniť, zdôrazniť a obrazne charakterizovať“ (Krupa,
1990, s. 18). Autor ich nazýva diaforami. Metafory tohto
typu sa vyskytujú prevažne v poézii, no nachádzame ich aj
v lexike. Sú charakteristické pre eufemizáciu – zmiernenie,
zjemnenie vyjadrovania v súvislosti s nepríjemnými
vecami, napr. Rosenadern - zlatá žila, Darmwind - vetry;
exaltáciu – nadšené, prehnané oslovenie váženej osoby,
napr. Ihre Hoheit – vaša výsosť, veličenstvo, blahorodie,
Euer Durchlaucht - vaša jasnosť; v neposlednom rade
vulgarizmy a nadávky, napr. Esel – somár, Ziege - koza.

4. z hľadiska pojmovej domény vehikula:
• antropomorfná – podobná človeku, výrazom sa pripisujú
ľudské črty, vlastnosti, ľudská povaha.
• zoomorfná - na tenor zo sveta človeka aplikuje vehikulum
z oblasti života zvierat, napr. nemecké výrazy Salonlöwe –
lev parketu, Mondkalb – teliatko.
• reifická
5. z hľadiska stupňa akceptancie jazykovým spoločenstvom:

•
•

individuálna – platná iba v jednom jazyku, výnimočná pre
jeden jazyk
všejazyková – platná pre viacero jazykov, niektoré
metaforické výrazy sa vyskytujú vo viacerých jazykoch,
napr. Mutterschiff – mother ship – materská loď, Maus
– myš – mouse, Menü – menu – menu, surfen – surf –
surfovať, chatten – chatovať - chat
(porovn. Krupa, 1990, s. 26-27).

Podobne ako spomenutí jazykovedci (MISTRÍK a SCHIPPANOVÁ) aj KRUPA nepovažuje
metaforu za prvok iba umeleckého, poetického štýlu, básnickej reči. „Časté využívanie
metafory v básnickej reči a nevšímavosť k jej výskytu vo vedeckých textoch či vo všednej
reči viedli k tomu, že metafora sa neraz pokladala za ornamentálnu zložku poetického
štýlu. Tento postoj k metafore súvisí i s nedoceňovaním úlohy fantázie vo vede, takže
metafora sa chápala ako úplný opak racionálneho zmocňovania sa reality. Dnes už nikto
nepochybuje, že bez fantázie nemožno tvoriť ani vo vede, ani v umení, lebo práve
obrazotvornosť nám pomáha prekonávať konvencie, odbúravať ich, vymaňovať sa zo
zajatia rutiny a nachádzať súvislosti tam, kde zdanlivo nijaké nie sú“ (Krupa, 1990, s. 3031). V súvislosti s týmto jazykovým prostriedkom autor nestavia umelecký a vedecký
štýl ako dva protipóly.
Metafora nepochybne patrí k vyjadrovacím prostriedkom, ktoré sa používajú aj vo
vedeckom štýle. Vďaka obrazotvornosti, ktorá umožňuje prijímateľovi lepšie pochopenie
a porozumenie, metafora výstižne a trefne popisuje daný jav. Slúži na pomenovanie
nových fenoménov, ktoré sa do jazyka – ústnej i písomnej komunikácie dostávajú. Tento
proces je podmienený vznikom nových výrazov a vyžaduje si jazykovú tvorivosť.
Popri umeleckom a vedeckom štýle KRUPA spomína aj štýl žurnalistický, osobitne
jazyk reklamy, ktorý naplno využíva metaforu ako kreatívny element. Cieľom reklamy je
čo najviac zapôsobiť na konzumenta, prijímateľa, preto má metafora afektívny charakter.
Ako príklad sa nám ponúkajú niektoré reklamné slogany:
Kukident – die Express-Reinigung - expresné vyčistenie zubnej protézy
Flexibler Kredit zum Schneller-Wohnen – s flexibilným úverom rýchlejšie bývať
Der Erdbeer-Effekt – jahodový efekt (reklama na tvaroh)
Toyota für intelligente Lebensformen – Toyota pre inteligentný spôsob života
Orbit-Kaugummi für spürbar saubere und weißere Zähne – na dotyk čisté a biele
zuby
Rafaello – Genuss auf leichte Art – ľahký pôžitok s kokosovými gulôčkami Rafaello
Uncle Ben´s Express-Reis – expresná ryža
Hurra, hurra, das Zinsentief ist da – tlaková níž v úrokoch
Meridol – Balsam für Ihr Zahnfleisch – balzam pre vaše ďasná
Mit der Mascara von Maybellin wachsen die Wimpern bis zum Himmel - mihalnice
rastú až do neba
Das Aroma-Pack von Erasco – aromatický balíček (instantná polievka)
Spülen Sie mit Aspirin Grippe und Kopfschmerzen weg – spláchnite chrípku a bolesti
hlavy
VB leasing – dôvera zbližuje
Pantene pro V - sila pre Vaše vlasy

KRUPA uvádza v súvislosti s absolutizáciou metafory niekoľko významných teoretikov,
ktorí pripisujú tomuto vyjadrovaciemu jazykovému prostriedku dôležitú funkciu: „... I. A.
RICHARDS pokladá metaforu za všadeprítomný princíp jazyka, ... G. P. ADAMS si myslí, že
človek môže poznávať len prostredníctvom metafory a je odsúdený používať ju, ... G.
VICO charakterizuje metaforu ako reálnu, autentickú a poznávaciu metódu, ktorá
konštituuje náš svet i život“. Spomína stanovisko LI CH´IHO, „ktorý tvrdí, že obrazný
základ jazyka je vodidlom k životu a mysleniu minulých vekov aj terajšej kultúry
a preniknúť nám pomáha doňho etymológia.“ (Krupa, 1990, s. 93). Objavuje sa nám tu
paralela k SCHIPPANOVEJ, ktorá v tejto súvislosti rozoberala pojem tote Metapher
(porovn. Schippan, 1972, s. 167), ktorej význam sa odhalí prostredníctvom etymológie,
pri pátraní po pôvode slova, príbuznosti a vzťahoch slov. K podobnému zisteniu
dochádza teoretik prekladu P. NEWMARK, ktorý „označuje jazyk za zbierku viac či menej
fosilizovaných metafor“. Krupa sa osobitne venuje teoretickej koncepcii F. NIETZSCHEHO,
ktorý metafore prisudzuje významnú úlohu: „Poeticky si kladie otázku, či metafora
a pravda nie sú vlastné sestry a či nemajú k doslovnosti iba adoptívny vzťah... jazyk je
v zásade metaforický a doslovné vyjadrovanie iba parazituje na metaforickom jazyku“
(Krupa, 1990, s. 93-94).
Zaujímavým aspektom metafory je, že sa v bežnej komunikácii používa veľmi často.
KRUPA tvrdí, že človek vo voľnom rozhovore vysloví v priemere štyri metaforické
výpovede za minútu, pričom sa odvoláva na údaje psychológov. Pri identifikácii
metafory, jej rozlíšení od doslovného výrazu a jej následnom porozumení hrá dôležitú
úlohu pragmatika spojená s dostatočne širokým kontextom. „Pragmatika je dôležitou
zárukou zrozumiteľnosti a prijateľnosti metafory vo fáze jej vzniku. Pôvodca neprodukuje
metaforu svojvoľne, bezcieľne. Sleduje ňou istý komunikačný zámer a ak ho chce
dosiahnuť, nemôže ignorovať konvencie usmerňujúce komunikáciu“ (Krupa, 1990, s. 99).
V súvislosti s týmto procesom porozumenia a následnej správnej interpretácie autor
uvádza tri teórie metafory – substitučnú, komparatívnu a transformačnú. Podľa
princípov substitučnej teórie pôsobia metaforické prvky skôr rušivým dojmom, chápu sa
ako istý omyl, robia vetu nezrozumiteľnou, narúšajú jasnosť reči. Metaforická
komunikácia nie je priama.
Predpokladom pre komparatívnu teóriu je špeciálny proces porozumenia, porovnanie
neznámych štruktúr a javov so známymi. Metafora sa považuje za odvodenie od
prirovnania.
Čo sa týka transformačnej teórie, je dôležité spozorovať známu štruktúru a jav
v zvláštnom kontexte a „pretransformovať tenor na vehikulum“ (porovn. Krupa, 1990, s.
98).
ANTROPOCENTRICKÁ OBRAZNOSŤ
Pri tomto druhu obraznosti ide o personifikáciu prírody a prírodných javov človekom,
pričom sa obraznosť aplikuje na svet zvierat, vecí, neživej prírody, prírodných
a sociálnych javov. Aspekt antropocentrickej obraznosti sme našli v nasledujúcich
výpovediach:
 Die Verantwortung liegt jetzt allein in der Hand der Länder.
 Der Fall Hoyzer liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft.



In der Zentrale hat inzwischen der vorläufige Insolvenzverwalter die Dinge in
die Hand genommen, auf ihm ruhen die Hoffnungen der Belegschaft.
 Soll man aus dem Handgelenk eine Lösung auf den Tisch legen?
V uvedených príkladoch bola najčastejším „Bildspender“ slovo Hand (ruka). Ruka
demonštruje určitú činnosť, v prvých troch príkladoch rozhodovaciu schopnosť,
kompetenciu rozhodovať o dôležitých veciach. Ruka je dôležitou súčasťou ľudského
tela a dáva človeku moc „vládnuť“ nad vecami, umožňuje mu manuálne pracovať,
symbolizuje tak funkciu a rovnako aj aktivitu. Obraznosť, ktorú ruka sprostredkúva,
sa aplikuje na spoločenské dianie, pričom sa personifikuje prebratie zodpovednosti
osobami v rakúskych spolkových krajinách, proces posudzovania prípadu ohľadom
škandálu nemeckého futbalového rozhodcu prokuratúrou, či práca správcu
v konkurznom konaní. „Bildspender“ Handgelenk je symbolom pre ohybnosť a
obratnosť, metaforu predstavuje riešenie, ktoré sa má dostaviť bez siahodlhých
diskusií, to znamená jednoducho, pohotovo a rýchlo.
Na ďalšom príklade chceme demonštrovať hierarchický systém v rámci katolíckej
cirkvi:
 Das 84-jährige katholische Kirchenoberhaupt ist seit Tagen schwer an
Grippe erkrankt.
 Über das Befinden des Oberhaupts der katholischen Kirche berichtet aus
Rom Andreas Pfeifer.
 Das Oberhaupt der katholischen Kirche dürfte sich auf dem Weg der
Besserung befinden.
Najvyšším predstaviteľom katolíckej cirvki je pápež, ktorý má hierarchicky také isté
postavenie ako hlava človeka – poloha hlavy človeka je v hornej časti, možno
povedať, že predstavuje najdôležitejí orgán ľudského tela, preto je prenesenie
významu hlavy na pápežova také výstižné, nakoľko táto osoba zastáva najdôležitejšiu
funkciu vo svojej cirkvi.
Ďalšia metafora sa týka zadnej časti ľudského tela – Rücken (chrbát):
 Rückendeckung erhalten sie von der Bundesregierung.
Chrbát tvorí zadnú časť ľudského tela a jeho umiestnenie označuje v tomto príklade
podporu spolkovej vlády takpovediac zozadu a zároveň na mieste, kde je zraniteľná.
V nasledujúcej výpovedi vystupuje ako „Bildspender“ noha:
 Leichtes Plus für Betriebspensionen: Sie gelten als zweites Bein der
Altersabsicherung. Zuletzt lahmte dieses Bein allerdings.
Dolné končatiny sú párový orgán a majú podpornú, stabilizačnú funkciu. Rakúsky
systém dôchodkového zabezpečenia je vybudovaný na dvoch pilieroch, pričom jednu
z nich tvoria príspevky za odpracované roky, keď bol terajší dôchodca ešte pracujúci,
zamestnaný. Pilier sa prirovnáva k druhej nohe ako k nevyhnutnej súčasti
fungujúceho systému, pričom bez tejto druhej zložky nemôže byť plnohodnotný.
V správe o rakúskej doprave predstavuje pulzujúca tepna obraznosť pulzujúcej
dopravy:



Seit gestern war die wichtige Verkehrsader im Bereich des Tauerntunels
gesperrt.
Podobne ako tepna pulzuje aj doprava, nakoľko chodci, vodiči áut, autobusov,
trolejbusov a električiek prebúdzajú mesto k životu. V Tauernskom tuneli v Rakúsku
je doprava mimoriadne frekventovaná a metafora Verkehrsader tak výstižne označuje
dopravnú situáciu v tejto oblasti.
Opakovane sa vyskytujú slovné spojenia vyjadrujúce rodinné vzťahy, najmä v oblasti
odborného jazyka (hospodárska nemčina) – dcérska/e firma/y a materská spoločnosť:
 Am Nachmittag stand die israelische Tochterfirma eines großen deutschen
Software-Hauses in der Nähe von Tel Aviv auf dem Programm.
 Die Bezahlung der über 4000 in der Muttergesellschaft betroffenen
Mitarbeiter ist zumindest bis einschließlich März gesichert.
 Von den Tochterfirmen seien einige überlebensfähig, andere stünden
hingegen vor der Pleite.
Hierarchia v rámci rodinnej organizácie sa jasne premieta aj do vzťahov nadradenosti
a podradenosti v ekonomickej sfére. Z relácie Mutter/Tochter je okamžite zrejmý
časový a významový faktor. To znamená, pôvodná firma/zakladajúca spoločnosť a jej
neskoršie vzniknuté pobočky.


Zu diesem Thema hielt anschließend NPD-Fraktionschef Apfel eine Rede,
in der er von Massenmördern und anglo-amerikanischer Gangsterpolitik
sprach.
Emocionálny náboj tu podčiarkuje použitie hovorového slova gangster, ktorý
v prijímateľovi evokuje negatívne konotácie.
 In einem Mausoleum, in dem bereits seine Mutter Else liegt, fand der
exzentrintrische Modezar seine letzte Ruhe.
 Weil er für die sexuellen Dienste eines 25-jährigen Irakers nicht zahlen
wollte, musste der Münchner Modezar Rudolf Moshammer sterben. Ein
grausames Ende einer schillernden Kunstfigur.
 Die Vorbereitungen für die Trauerfeier und die Beerdigung des
ermordeten Modezaren laufen derzeit auf Hochtouren.
Lexéma Zar je síce historicky a geograficky udomácnená inde, ale sémantický
príznak pompéznosti využili žurnalisti na charakteristiku veľmi excentrického
módneho návrhára.
JEDNOČLENNÁ METAFORA
Túto skupinu predstavujú homonymá, čiže pomenovania s rôznym významom.
Po rozbore slovných druhov tvoria túto skupinu prevažne podstatné mená alebo
kompozitá, potom slovesá, particípie (odvodené zo slovies, pričom majú funkciu
prídavných mien) a prídavné mená. Zistili sme, že sa mnohé výrazy až niekoľkonásobne
opakujú, nakoľko sme sa zamerali na kmeň slova a jeho odvodeniny.
Niekoľko obrazných vyjadrení pochádza z
 biológie – Zelle (militantná skupina/jednotka), Kernfrage (základná otázka),
Nährboden für Extremismus (živná pôda/dobré podmienky), Gerüchte keimen
(pôvod klebiet), Liebeswerben (snaha získať si náklonnosť), Virus (počítačový

defekt), Geld aus dubiosen Quellen (pôvod finančných prostriedkov), die
Studie fruchtet. Niektoré výrazy sú čiastočne udomácnené, iné majú
originálnu formu.
 Generalbundesanwalt Nehm betonte aber auch, dass es keine
Erkenntnisse gebe, dass die Beschuldigten mit weiteren Personen eine
eigenständige Zelle von Al Kaida in der Bundesrepublik gebildet
hätten.
 In Italien herrscht große Aufregung über ein Urteil des Mailänder
Gerichtes, es hat 3 Mitglieder einer islamistischen Zelle
freigesprochen.
 Die Kernfrage wird sein, ob die Schiiten, die großen Wahlgewinner,
bereits sind, die Macht mit den Suniten zu teilen.
 Die Politik der faulen Hand von Gerhard Schröder ist verantwortlich
für diesen wirtschaftspolitischen Offenbarungseid und letztendlich der
Nährboden für Extremismus.
 Nach dem Geständis von Robert Häuzer hat jetzt erstmals auch ein
Spieler zugegeben, Geld aus dubiosen Quellen bekommen zu haben.
 Wo eine Quelle des schlechten Atems sitzt, das hat jetzt ein Professor
aus Israel entdeckt und auch eine Therapie dagegen entwickelt.
 Fast jeder, der im Internet surft, kennt die Situation: Das Postfach ist
mit Spammails verstopft, dazu grassiert schon wieder ein neuer Virus
und auch jede Menge Hacker und Betrüger tummeln sich im Netz.
 Kampfansage an Hacker: Microsoft Mitbegründer Bill Gates will eine
Großoffensive aller Computerbesitzer von Internetbetrügern,
Spammails und Viren schützen.

V rôznych podobách možno pozorovať slovo Kraft – sila, ktoré dominuje
v rozličných odvodeninách alebo kompozitách – Arbeitskraft, Kaufkraft, Einsatzkräfte,
Fachkraft, aktive Kraft eines Landes, Sicherheitskraft. Tieto výrazy sa stali súčasťou
terminológie odborného jazyka (ekonómie).
 Die Hälfte der Kaufkraft liegt bei den über 50 Jährigen und viele
wollen sich mit ihrem Geld auch selbst etwas gönnen und nicht nur für
die Enkerl sparen.
 Die Einsatzkräfte finden ein blutiges Schlachtfeld vor.
 Unser Land ist eine aktive Kraft für das Gute in der Welt.
 Die Einbeziehung erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger und deren
Angehöriger hat das Arbeitskräfte-Potential und damit diejenigen, die
Stellen suchen, nicht erhöht, sondern hat die stille Reserve in diesem
Berich aufgedeckt.
 Jagt auf Terroristen: Im Arabischen Golf, im Irak-Kuvait sind bei
einem
heftigen
Feuergefecht
zwischen
mutmaßlichen
Moslemextremisten und Sicherheitskräften 4 Verdächtige und 1
Passant getötet worden.
VŠEJAZYKOVÁ METAFORA A JEJ TERMINOLOGICKÝ CHARAKTER

K tejto skupine patria aj výrazy z oblasti
 hospodárstva alebo odborného jazyka – Tochterfima, Tochterfirmen,
Muttergesellschaft, das Höchste Gericht, Arbeitskräfte, Kaufkraft, aktive Kraft
všetko výrazy, ktoré sa takejto forme používajú aj v slovenčine.
 Von den Tochterfirmen seien einige überlebensfähig, andere
stünden hingegen vor der Pleite.
 Am Nachmittag stand die israelische Tochterfirma eines großen
deutschen Software-Hauses in der Nähe von Tel Aviv auf dem
Programm.
 Die Bezahlung der über 4000 in der Muttergesellschaft betroffenen
Mitarbeiter ist zumindest bis einschließlich März gesichert.
Slovo Kraft je zároveň aj homonymom:
 Die Hälfte der Kaufkraft liegt bei den über 50 Jährigen und viele
wollen sich mit ihrem Geld auch selbst etwas gönnen und nicht nur
für die Enkerl sparen.
 Unser Land ist eine aktive Kraft für das Gute in der Welt.
 Die Einbeziehung erwerbsfähiger Sozialhilfeempfänger und deren
Angehöriger hat das Arbeitskräfte-Potential und damit diejenigen,
die Stellen suchen, nicht erhöht, sondern hat die stille Reserve in
diesem Berich aufgedeckt.
Moderná jazyková prax prekonáva viaceré vžité konvencie, a to v pozitívnom aj
negatívnom zmysle slova. V snahe o nekonvenčné, originálne či neošúchané
vyjadrovanie si jej kreatívni používatelia volia výrazy, ktoré sa vyznačujú jednak
obraznosťou a tiež hrou s pôvodne denotatívnymi a aktuálnymi konotatívnymi
významami používaných slov či spojení. Ak sa tento postup využíva so zmyslom pre
kontext a mieru, považujeme ho za pozitívnu možnosť.
Aj tie nás inšpirovali k podrobnejšej analýze metaforickosti v súčasnom nemeckom
jazyku, konkrétne v žurnalistickom štýle. Na základe poznania teoretických východísk
a jazykovej praxe sme rozsiahlym výskumom dosiahli k záveru, že metafora vďaka
svojej obraznosti a sémantickej priezračnosti preniká do televízneho spravodajstva, kde je
jej intenciou zatraktívňovať denné správy. Samotný predmet správy príjemcu nepritiahne,
ak do 17 sekúnd nezaznie čosi zaujímavé a z psychologického hľadiska prefíkané
(Schneider 1996, s. 246-255). Fantáziu prebudí a pozornosť pritiahne aj metafora.
Metafora je významným prvkom komunikácie vo všetkých sférach, prejavuje sa
v terminológii i frazeológii a ako taká je teda opodstatnene predmetom záujmu
kontrastívnej jazykovedy a translatológie.

ZUSAMMENFASSUNG
Auf Grund der bekannten theoretischen Ausgangspunkte konnten wir im Falle der
Metapher feststellen, dass dieses Phänomen mit seiner hohen Aussagekraft auch ein
interessantes Problem der transkulturellen Problematik und der Translation dar stellt, weil
es sowohl in jeder Stilschicht als auch in der Lexik /Terminologie vorkommt.
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Úvod
V akademickom prostredí je samozrejmé podeliť sa s novými poznatkami, zisteniami či
výsledkami svojej vedeckovýskumnej práce a na tento účel sa využíva aj ústna prezentácia.
Predviesť či podať kvalitnú odbornú prezentáciu nie je ľahké. Dokonca používame spojenie
„umenie prezentácie“ – a máme na mysli jej profesionálne zvládnutie.
Každoročne v marci či apríli organizuje MTF STU študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK)
a do dvoch najväčších fakultných miestností pribudnú vedecké postery v angličtine a
nemčine, pri rečníckych pultoch je nainštalovaná moderná audiovizuálna technika, na čelnej
stene sú pripravené plátna na projekciu. ŠVK sa koná pravidelne už aj v sekciách anglického
a nemeckého jazyka s cieľom využiť odborné vedomosti, talent a kreativitu študentov
a podnietiť ich vedeckú aktivitu v zvolenom študijnom odbore, ale študenti a pedagógovia ju
berú naozaj vážne.
Príprava na prezentáciu v odbore ako súčasť syláb
Prezentácia ako neoddeliteľná súčasť projektovej práce si našla svoje pevné miesto vo výučbe
na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Katedra odbornej
jazykovej prípravy (KOJP) Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied (ÚIPH) MTF
STU vykonala ešte v rokoch 1995-1996 dôslednú analýzu potrieb a inovovala svoje učebné
osnovy tak, aby boli v súlade so žiadaným profilom absolventa fakulty. Projektová práca sa
osvedčila ako najspoľahlivejšia a najúčinnejšia metóda pre transformáciu požiadaviek trhu
práce do výučby cudzieho jazyka. Projektová práca je autentická, zameraná na študenta, ktorý
v nej môže realizovať a premietať nielen svoje študijné zameranie ale i talent. Zároveň
projektová práca umožňuje aktívne využitie integrovaných jazykových zručností . Okrem
toho tzv. “soft skills“, je to tvorivý a dynamický prístup k učebným materiálom. Naviac táto
metóda nie je obmedzená len pre výborných žiakov cudzieho jazyka, svoje miesto
v prezentačnom tíme si nájdu aj študenti menej jazykovo zdatní.
Katedra odbornej jazykovej prípravy sa snaží naplniť svoje poslanie: čo najlepšie pripraviť
absolventov MTF na úspešné pôsobenie na medzinárodnom trhu práce, ktorý sa nám vstupom
do EU otvoril, na vystupovanie na medzinárodných vedeckých fórach, ale aj na čoraz
častejšie študentské mobility na zahraničných univerzitách. Vychádza pritom z presvedčenia,
že jazyk je viac ako ovládanie čo najväčšieho množstva odborných výrazov a gramatických
pravidiel, ale že je to sociokultúrny jav, zahŕňajúci zvládnutie konferenčnej a podnikovej
kultúry, rešpektovanie kultúrnych rozdielov, ako aj profesionálnu etiku aj etiketu
multikultúrneho profesionálneho prostredia, na ktorom budú reprezentovať nielen seba, svoju
inštitúciu a svoju Alma Mater.

Hodnotenie jazyka prezentácie na hodinách
Technika postupného nabaľovania slovnej zásoby v oblasti jazyka prezentácie počas
jednotlivých semestrov, ako i priebežná príprava v rámci semestra sa veľmi osvedčili.
Uľahčujú prípravu finálnej podoby jazykovej stránky študentskej prezentácie, zdokonaľujú

kompetenciu študenta vystupovať, a popritom vhodným spôsobom rozširujú terminológiu
študenta v príslušnom odbore.
Využitie budovania bohatej špecifickej slovnej zásoby, jazyka prezentácie a skúseností
z projektovej práce nekončí pri štyroch semestroch povinnej výučby cudzieho jazyka, ale
aktívne ho využívame aj na Študentskej vedeckej konferencii. Okrem toho je rozširovanie
terminológie v odbore, projektová práca a aj prezentácia pevnou súčasťou syláb
doktorandského štúdia.
Študentská vedecká konferencia – prehliadka najlepších prezentácií
Už 12 rokov sa katedre darí nasimulovať budúce profesijné prostredie práve na ŠVK. Pre
pedagógov KOJP to znamená vychovať budúcich technológov, vedcov, manažérov a učiteľov
s rozvinutou cudzojazyčnou kompetenciou, zvládnutými prezentačnými technikami, rutinne
využívajúcich moderné informačné a komunikačné technológie, ktorí dokážu zaujať
publikum, úspešne komunikovať svoje know-how, suverénne zvládnuť odbornú diskusiu a aj
vhodne sa obliecť. A to všetko v duchu politickej korektnosti a štábnej kultúry. Sekcie
anglického a nemeckého jazyka ŠVK v súčasnosti vedené a precizované G. Chmelíkovou
a D. Fedičom tak predstavujú pre študentov ideálny priestor na to, aby na vlastnej koži zažili
atmosféru konferenčného fóra ešte predtým, ako vstúpia na to reálne.
Autorov tejto koncepcie (E.Mironovová a J.Miština) mimoriadne teší, že program je zjavne
dostatočne príťažlivý aj pre študentov: každý rok sa napríklad v anglickej sekcii predstaví 12
až 18 študentských projektov (10-minútová odborná prezentácia s PowerPointovou podporou
a vedecký poster formátu A1). Troj- či štvornásobní účastníci nie sú výnimkou. Záujem je
aj medzi doktorandmi, skalnými rečníkmi, ktorí vystupujú v rámci exhibície. Odborná porota
zvyčajne pozostáva z kolegov z katedier jazykov FEI STU, Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka, Zvolenskej univerzity a trnavskej UCM ako aj učiteľov KOJP.
Kritériami bol vlastný odborný prínos, prehľadné a logické štruktúrovanie informácie,
zvádnutie terminológie v príslušnej téme, správne zvolené prezentačné techniky, práca
s publikom, zvládnutá odborná diskusia a, samozrejme, jazyková kultúra. Aktuálne vedecké
postery účastníkov ako i fotodokumentácia je k nahliadnutiu na www.mtf.stuba.sk, alebo
priamo v priestoroch katedry. Atraktívne vedecké postery s profesionálnym dizajnom tvoria
originálnu dekoráciu priestorov katedry, dotvárajú jej akademickú atmosféru, slúžia aj ako
učebná pomôcka a výkladná skriňa katedry.
Špecifikom jazykových sekcií je aj to, že konferenčné prostredie dotvára početné publikum,
v ktorom sa každoročne vystrieda sto až dvesto študentov, ktorí radi prídu podporiť svojho
favorita, dozvedieť sa niečo nové, či len nechať sa inšpirovať a nadýchať sa konferenčnej
atmosféry. Veľmi si ceníme, že pozornosť našej sekcii venuje aj vedenie fakulty a kolegovia
z odborných katedier. Pravidelnými návštevníkmi bývajú študenti a učitelia miestnej
Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Nadácia Jána Korca pravidelne
prispieva k oceneniu víťazov hodnotnými slovníkmi. Katedre sa tak – aj vďaka minuloročnej
propagácii v médiách - darí prekročovať hranice fakulty, STU, mesta aj regiónu.
Na organizovaní konferencie v jazykových sekciách sa tradične okrem pedagógov podieľajú
aj zohrané tímy študentov, ktorí majú na starosti zabezpečenie a ovládanie techniky, drobné
pomocné práce a disciplínu publika.

V snahe zatraktívniť konferenciu a urobiť ju ešte viac študentskou sa organizátori v tomto
ročníku rozhodli zveriť študentom ďalšie kompetencie, a to moderovanie celej konferencie.
Pod vedením E. Mironovovej a D. Fediča sa tejto úlohy vrátane precízneho a kultivovanému
timingu zhostili študenti doktorandského, inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, všetci traja
bývalí viacnásobní úspešní účastníci ŠVK.
Záver
O tom, že príprava študentov na konferenciu vyžaduje mimoriadne nasadenie aj od
pedagógov, netreba nikoho presviedčať. Napriek samozrejmým nadčasom, zvýšenému ruchu
a nervozite pred a počas konferencie sa do nej zapájajú všetci učitelia KOJP. Individuálna
práca so zapálenými študentmi, ich originálne projekty a pôsobivé výstupy sú však skutočnou
satisfakciou.
Abstract:
The contribution deals with the organization of the Student Research Conference language
sections at STU MTF, and focuses on the preparation of undergraduates for the presentation
of a specific topic within the major studied, which requires mastering the related terminology
and developed presentation skills.
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Gabriela Olchowa, SR
Tento článok sa zaoberá vyučovaním poľskej terminológie na konverzačných
hodinách, ktoré sú určené pre pokročilých študentov, a predovšetkým pre budúcich
prekladateľov na Slovensku. Prednášajúci, ktorý stojí pred takouto výzvou, má neľahkú
úlohu, pretože nielenže chýbajú náležité výučbové materiály, ale absentuje aj základný
prostriedok, a to slovník. Existuje iba dvojzväzkový „Slovensko-poľský slovník“, ktorého
autormi sú Zofia Jurczak-Trojan, Halina Mieczkowska, ElŜbieta Orwińska a Maryla Papierz1.
Bohužiaľ, poľsko-slovenský slovník má iba vreckovú podobu. Podobne, jedinou
komparatívnou publikáciou, určenou Slovákom, zohľadňujúcou špecifikum slovenského
jazyka je dielo M. Pančíkovej a W. Stefańczyka s názvom „Na druhej strane Tatier“2, ktorú
žiaľ možno využiť len na výučbu začiatočníkov.
Nedostatočná znalosť gramatických pravidiel väčšinou narúša alebo skresľuje
výpoveď, avšak neznalosť vhodného termínu najčastejšie znemožňuje jej formuláciu. Lexika,
ako vieme, predstavuje pre prekladateľov najvýraznejší prvok dorozumievacej kompetencie.
Cudzinec študujúci odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo by mal poznať nielen odbornú
terminológiu, ale aj výrazy hovorové, slangové, príležitostné, či sociolekty. Musí bez ťažkostí
porozumieť obsah a povahu všetkých druhov hovorených výpovedí, ako aj tých, v ktorých sa
nachádzajú špecifické, idiomatické, hovorové, regionálne pojmy, rozumieť obsah poľských
rozhlasových a televíznych relácií i filmov, rozumieť výklady, prednášky a prezentácie
všeobecného i špecializovaného charakteru, pochopiť oficiálne a rovnako aj neoficiálne
ladenú výpoveď.
Aký materiál pomáhajúci osvojiť si poľskú terminológiu môže byť na konverzačných
hodinách nápomocný pri výučbe budúcich prekladateľov? Nepochybne v prekladateľskej
praxi sú dvojjazyčné slovníky nevyhnutné. Je to znepokojujúce, ale na trhu sa objavili sotva
dva. Prvý z nich je „Poľsko-slovenský, slovensko-poľský slovník drevárskych termínov“3.
Prvá publikácia tohto typu vznikla na základe spolupráce medzi tromi odbornými
pracoviskami, tj. Fakultou drevárskej technológie SGGW vo Varšave, Fakultou drevárskej
technológie AR v Poznani a Fakultou drevárskej technológie Technickej univerzity vo
Zvolene na Slovensku. Je odpoveďou na potreby vyplývajúce z čoraz užšej obojstrannej
poľsko-slovenskej i slovensko-poľskej odbornej a hospodárskej spolupráce. Určený je
predovšetkým pre odborných zamestnancov vysokých škôl a vedecko-výskumných stredísk,
študentov, inžiniersko-technické kádre podnikov drevárskeho priemyslu, podnikateľov
i obchodníkov. Materiál spracovaný v slovníku zahŕňa približne 24 000 termínov,
nachádzajúcich sa v odbornej poľskej i slovenskej drevárskej literatúre, tak zo zoširoka
obsiahnutého drevárstva ako aj z príbuzných odvetví ako napr.: výroba celulózy, papierenský
priemysel, drevárska chémia, stavebný priemysel a tiež niektoré technické pojmy veľmi často
sa vyskytujúce v drevárskej literatúre.
Najnovšou publikáciou je „Poľsko-slovenský slovník právnickej a ekonomickej
terminológie“ autorstva V. Juchniewiczovej, G. Zoričákovej, M. Papierz“ 4 . Slovník
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obsahuje okolo 20 000 špecializovaných a odvodených termínov tvoriacich samostatné
významové jednotky. Zahŕňa slovnú zásobu z oblasti ekonómie, hospodárstva,
medzinárodného obchodu, marketingu a finančníctva, bankovníctva, burzových transakcií,
poisťovníctva a dopravy a neposledne občianskeho, trestného a hospodárskeho práva.
V závere sa nachádza zoznam skratiek názvov významných inštitúcií a poľských
a medzinárodných organizácií napr.: GUS, NIK, ZUS, IPN atď. Počas spracovávania
terminológie autori čerpali z príslušnej odbornej literatúry a špecializovanej tlače,
najaktuálnejších leksikografických publikácií a Internetu. Slovník je určený rovnako pre
poľských ako aj slovenských užívateľov, predovšetkým ekonómov, zamestnancov
obchodných spoločností a tlačových agentúr, neopomínajúc prekladateľov a študentov.
Ako veľmi užitočný sa ukázal slovník, hoci nie dvojjazyčný, ale tematický „Človek
v krajine slov. Tematický slovník poľského jazyka“ 5, ktorého autormi sú M.Kita a E.
Polański. Zväzok zahŕňa 15 tisíc slov usporiadaných do 20 tematických okruhov. Je
neobyčajne nápomocný, a možno po ňom siahnuť keď potrebujeme načrieť do slovnej zásoby
spojenej s určitou významovou oblasťou, ak nám chýbajú slovíčka, aby sme mohli
formulovať výpoveď. Slovník nám napovedá aké javy sa spájajú s danou témou a ponúka celú
škálu s ňou súvisiacich lexikálnych prostriedkov. Ide o výbornú pomôcku pre osoby, ktoré
hľadajú správne slová v konkrétnej situácii. Príťažlivý a bohatý zoznam zdrojov je príčinou
toho, že slovník je vierohodný a atraktívny. Predstavuje súbor výrazov a vyjadrení poľského
jazyka, ktoré boli zoradené do určitých tematických okruhov, preto je nápomocný pri tvorbe
textu na danú tému. Siahneme po ňom, keď v záplave poľských slovíčok budeme potrebovať
pojmy či spojenia, ktoré sú užitočné alebo nevyhnutné vo výpovedi týkajúcej sa daného
významového okruhu, alebo slová, ktoré sa k danému prejavu hodia najlepšie. Slovník sa
sústreďuje na človeka. Autori sa tak rozhodli na základe toho, že podstatu každodenného
jazyka predstavuje človek. Práve preto aj hovorová slovná zásoba má antropocentrický
charakter. Tento humanistický rozmer spôsobuje, že táto publikácia je rovnako určená pre
cudzincov, ktorí si osvojili poľský jazyk na pokročilom stupni. Kapitoly v knihe sa okrem
iného venujú fázam ľudského života, pohlavnej tematike, životným funkciám, zmyslom
a pocitom, stavom vedomia, bolesti, fungovaniu organizmu aj medicíne, starostlivosti o telo,
vnímaniu, psychike človeka, duchovnému životu atď. Napríklad v kapitole s názvom – fázy
života nájdeme termíny týkajúce sa rozmnožovania, tehotnosti, narodenia, detstva, mladosti,
dospievania, dospelosti, staroby, umierania, smrti, zabíjania, samovraždy, miestam pobytu
zosnulých. Naproti tomu v podkapitole – životné funkcie sa nachádza terminológia súvisiaca
so stravovaním, zažívacími ťažkosťami, tráviacimi problémami, vylučovaním, produktmi
vylučovania a uvoľňovania, wc (vykonávaním fyziologickej potreby), sexualitou,
abstinenciou a promiskuitou, sexuálnymi úchylkami. Pri vyučovaní poľského jazyka ako
cudzieho je potrebné venovať pozornosť výučbe náboženskej terminológie. Osvojenie si
slovnej zásoby z tejto oblasti je nevyhnutné pre porozumenie mentality Poliakov, poľskej
literatúry a kultúry. Poľská náboženská terminológia je súčasťou poľského kultúrneho
kontextu. Nachádzame ju v umeleckých dielach, kinematorgrafii, literatúre, zvykoch. Budúci
prekladatelia by si mali osvojiť slovnú zásobu spojenú s cirkevnými stavbami a ich časťami,
duchovenstvom, cirkevným povolaním, kňazským odevom, kostolnými a posvätnými
predmetmi, kňazskými činnosťami, ďalej s názvami liturgií, rehoľných rádov, cirkevných
sviatkov, pojmami a predmetmi súvisiacimi s ich svätením, piliermi viery atď. Neobyčajne
potrebný tu bude už vyššie spomínaný tematický slovník, ktorý ponúka termíny usporiadané
do nasledujúcich významových okruhov: duchovnosť, laicizmus, náboženstvo, vierovyznania,
kresťanstvo, protestantizmus, židovstvo, islam, ateizmus, kultové miesta a predmety, grécka
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svätyňa, mešita, gotická katedrála, duchovní predstavitelia a inštitúcie, rehoľné rády,
náboženské praktiky, rituály, náboženské texty, povery, mágia.
Nasledujúce dielo, ktoré možno využiť pri výučbe terminológie je učebnica J.
Lechowicza, J. Podsiadlého s názvom „Chcem študovať medicínu“ 6 . Ako napovedá samotný
názov, je určená predovšetkým pre cudzincov – uchádzačov o vysokoškolské štúdium
medicíny, ale aj tých, ktorých cieľom je študovať v Poľsku na rôznych špecializovaných
školách s medicínskym zameraním. Jej cieľom je: pripraviť cudzincov – budúcich študentov
medicíny, na čítanie s porozumením populárno-náučných a odborných textov v poľskom
jazyku; pripraviť na aktívne používanie odborného štýlu, a síce formulovanie krátkych
výpovedí na danú tému slovom aj písmom. Obsahuje cvičenia predstavujúce a fixujúce nové
gramatické problémy a taktiež terminológiu a frazeológiu, interaktívne cvičenia, ktoré
pomáhajú študentovi prezentovať svoje vedomosti na určitú tému, poskytujú možnosť
vyjadriť a zdôvodniť názory, ponúkajú príležitosť pre diskusiu, dovoľujú vystúpiť v úlohe
lekára, pacienta, novinára, učia vyjadriť ten istý obsah rôznymi spôsobmi. Publikácia
oboznamuje s jazykovými štruktúrami vlastnými náučnému štýlu, zavádza medicínsku
terminológiu i slovnú zásobu týkajúcu sa biológie. Kniha sa skladá zo 4 tematických blokov
zahŕňajúcich 30 tematicky usporiadaných lekcií. Základným kritériom usporiadania je stupeň
obtiažnosti. Na začiatku sa objavujú texty pojednávajúce o predstavách študenta o lekárskom
povolaní, nadväzujúce na jemu blízke témy, ako napr.: návšteva u lekára, pobyt v nemocnici,
ktoré nevyžadujú vedomosti z medicínskej terminológie. Postupne sú uvádzané texty
s problematikou, s ktorou sa študent celkom iste už stretol, napr. chrípka, tráviace problémy,
obezita atď. Na konci učebnice sa nachádzajú texty týkajúce sa tematiky pre študenta úplne
cudzej, ako skleróza a nádory. Stretli sa tu najmä účelovo vytvorené texty, napísané s cieľom
naštudovania si určitých jazykových zdatností. Súčasne sa tu vyskytujú autentické krátke
texty z populárno-náučných časopisov, kníh a učebníc. Táto publikácia sa výborne hodí na
vyučovanie zamerané na škodlivé návyky, pretože sa tu nachádzajú aj termíny pojednávajúce
o alkoholizme, fajčení, drogovej závislosti, prípadne na hodiny zamerané na nákazlivé
choroby, ale aj o vitamínoch, bielkovinách, liečivách, strese atď.
Hodna pozornosti je aj príručka s názvom „Medzi ľuďmi a ich záležitosťami“
autorského kolektívu E. Bajor a E. Madej7, ktorú odporúčajú pri práci s polonistickou
mládežou i v zahraničných inštitúciách zameraných na štúdium slavistiky (a polonistiky).
Môžeme tu nájsť termíny z oblasti pedagogiky, výchovy, manželstva, rodinného spolužitia,
náboženstva, ľudských práv, alebo policajného vyšetrovania, väzenského systému, súdnictva,
ekológie a umenia.
Ako som už spomenula v úvode, v systéme výučby terminológie súčasného poľského
jazyka sa vyskytujú problémy. Chýbajú dvojjazyčné slovníky, hlavne tie všeobecné, ale aj
terminologické. Absentujú gramatické rukoväte a konfrontatívne učebnice na výučbu
poľského jazyka ako cudzieho pre Slovákov. A nakoniec aj nedostatok didaktických
materiálov na profilovanie budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Vyučujúcemu neostáva teda
iné, než (dočasné) čerpanie z vyššie charakterizovaných publikácií8, hoci sa aj tak musí
spoliehať predovšetkým sám na seba, na svoju nápaditosť. Môže siahnuť po priamych
i nepriamych výučbových technikách terminológie. Medzi techniky prezentácie novej lexiky
patria verbálne a vizuálne techniky, práca so slovníkom napr.: ukázanie konkrétneho
predmetu; predstavenie obrázka, ilustrácie; zahranie mini-divadielka, teda ilustrovanie
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významu pomocou gest či mimiky, pantomímy; používanie pojmov s podobným prípadne
opačným významom; podsunutie slovníkovej definície; kontextové objasnenie, teda
porozprávanie krátkeho príbehu, ktorého obsah ilustruje význam nového slova; umiestnenie
nového slova v synonymickom rade; poskytnutie ekvivalentu v slovenskom jazyku; odporučiť
študujúcim vyhľadávanie v slovníku9. Nesmierne dôležité sú tiež techniky utvrdzovania novej
lexiky v pamäti, a to najmä opakovanie nového slova vrámci skupiny, zapisovanie
novovzniknutých slov na tabuli, a následne vymazávanie ich častí, skladanie viet, minidialógov pomocou novej slovnej zásoby. Túto poslednú menovanú techniku veľmi často
využívam počas hodín konverzácie na výučbu termínov, súvisiacich napr.: s turistickým
ruchom – hoteliérstvom a gastronómiou. Odborný jazyk je špecifický slovnou zásobou
a zaužívanými vetnými konštrukciami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu vedomostnú oblasť.
Neopomenuteľná je schopnosť používať určité formulky a slovné spojenia, ktoré sú
pragmaticky podmienené a potrebné pri vedení dialógu na úrovni organizácie služieb. Ide
o jazykovú etiketu, formy a normy slušného správania, uvítacie formulky i výrazy používané
pri rozlúčke, poďakovaní, pozvaní, ospravedlnení, vyjadrení súhlasu alebo nesúhlasu,
odmietnutí atď. Scénka má dej, konflikt alebo problém, odosielateľa a prijímateľa, je čo
najvernejšou interpretáciou skutočnej situácie, reálnych podmienok a okolností. Vyžaduje
teda ustálenie komunikácie, rozdelenie úloh, vymedzenie druhu kontaktu, analýzu jazykového
a mimojazykového správania osoby obsluhujúcej aj obsluhovanej. Odohráva sa na miestach
typických pre tento druh komunikácie: v hoteli sú to: hotelová hala, recepcia, hotel. Izba
prípadne apartmán, spoločenské miestnosti a v reštaurácii: jedálenská časť, banketová časť,
situácie pri stole, pri bare. Najčastejšie sa precvičujú roly: disponenta, vedúceho jedálenskej
časti, hlavného čašníka, zástupcu riaditeľa hotela alebo reštaurácie, hotelového hosťa.
Obsluhujúca osoba by mala vedieť: privítať a ubytovať hosťa hotela, odporučiť miesto
v reštaurácii, ponúknuť vhodnú hotelovú izbu, ukázať vhodné miesto pri stole, prijať
objednávku, poradiť pri výbere jedál a vysvetliť postup ich prípravy, predložiť účet, taktne
odmietnuť v prípade, ak v hoteli už nie je dostatok voľných izieb, prípadne v reštaurácii nie je
voľný stôl, propagovať slovenské národné jedlá a nápoje, viesť degustáciu vína, rozlúčiť sa
s hosťom.
Nemalo by sa zabúdať ani na techniky opakovania lexiky – písmenkové a pravopisné,
tematické, kategorizačné a asociačné cvičenia. Do prvej skupiny zaradíme skladanie
písmenkového hada, tvorenie čo najväčšieho množstva výrazov z jedného vopred udaného
slova, hra na meno-mesto atď. Druhá skupina cvičení usporadúva slová do jednotlivých
kategórií podľa vopred dohodnutých kritérií, „nájdi jedno odlišné medzi ostatnými
podobnými“, vymenovávanie slov, ktoré sú lexikálnym doplnením kategórie. Tretiu skupinu
tvoria asociačné cvičenia, a štvrtú cvičenia lexikálno-frazeologické napr.: vyplnenie
syntakticko-sémantickej doplňovačky, kognitívnej sémantickej mapy.
Vidíme teda aké množstvo úloh stojí pred vyučujúcimi, ktorí pripravujú študentov na
ich budúce prekladateľské povolanie. Pálivým problémom je zaiste nedostatok didaktických
materiálov a veľká potreba ich vytvárania a vydávania. Pred učiteľmi stojí predovšetkým
misia zozbierania termínov a publikovanie ich vo forme slovníkov.
Abstract:
Artykuł będzie poświęcony nauczaniu terminologii na zajeciach konwersacyjnych dla
studentów zaawansowanych. Autorka przedstawi plan zajęć dotyczących terminologii
motoryzacyjnej.
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Paradox?
Názov príspevku môže na prvý pohľad pôsobiť nesúrodo: jazykovedné východisko
akoby bolo v nekompatibilné s mnohovýznamným anglickým pomenovaním skôr
podnikovo-strategických aktivít a grafických prejavov. Opak je však pravdou: rigorózna
požiadavka, aby termín bol na onomaziologickej aj semaziologickej rovine kodifikovaný
a čo do formy aj obsahu záväzný, tvorí jeden pilier, ale na druhej strane je rovnako
pilierom dnešnej spoločnosti aj diverzifikácia najrôznejších aktivít, snaha každého
subjektu o presadenie sa, o originalitu a zapamätateľnosť. Tieto dva navonok paradoxné
javy možno dať na spoločný menovateľ napríklad aj pomocou translatologických
okuliarov.
Storočie terminológie
Termín ako najreprezentatívnejšia zložka lexiky odborných štýlov je už bezmála sto
rokov predmetom záujmu jazykovedy. Pretože exaktné vyjadrovanie je základným
znakom odbornej komunikácie vo všetkých jej formách, vyžaduje si konsenzom
„regulovanú“ slovnú zásobu, ktorú lingvistika mapovala a čiastočne aj „regulovala“. Pri
všetkej úcte k závažným terminologickým teóriam sa za posledné desaťročia dospelo
k diferencovanejším pohľadom na pomerne zjednodušené predstavy jazykovedcov, že
termín je nomenklatúrny znak nezávislý od kontextu. R. Arntz (2007, 1-17) poukazuje na
fakt, ako práve preklad túto predstavu podlomil. Ešte Mounin (1967) považoval termín za
znak, ktorý sa pri preklade jednoducho nahradí v inom jazyku znakom s rovnakým
obsahom a onedlho budú odborné preklady robiť počítače. Toto sa, samozrejme, ukázalo
v praxi ako nerealizovateľný plán.
U nás na Slovensku si spomíname na reálnejšiu víziu Jána Horeckého, ktorý síce
odporúčal termíny pri preklade susbtituovať, no zároveň vypracoval model štyroch rovín,
kde sa konvergencie a divergencie ukážu ako pomôcka pri transfere obsahu a formy do
cieľového jazyka. Tento návod je veľmi inšpiratívny a dá sa produktívne uplatniť
(Škrlantová 2005). Teoretici aj praktici dokazujú, že pomer 1 termín VJ = 1 termín CJ,
teda že medzi termínmi a terminológiami dvoch jazykov jestvuje absolútna ekvivalencia,
je skôr výnimkou ako pravidlom.
Výhrady k teóriám ekvivalencie vôbec, oscilujúcim na osi analýzy medzi
východiskovým a cieľovým textom pramenili z faktu, že eliminovali adresáta v cieľovom
texte a cieľovej kultúre a zužovali pohľad traslatológov. Kautz (2000, s. 34–37) kritizuje
ich premisu, podľa ktorej za preklady možno považovať len funkčne ekvivalentné,
rovnocenné cieľové texty s konštantnou funkciou a totožným účinkom, hoci
v prekladateľskej praxi vždy existovali funkčne heterovalentné cieľové texty. Existencia
jedného originálu versus viacerých rovnocenných, ale rozdielnych verzií v cieľovom
jazyku, vyvracia rigorózne normatívny systém ekvivalencie.

Translačno-lingvistický model prekladu sedemdesiatych rokov 20. storočia bol
postupne prekonaný a dynamická koncepcia ekvivalencie ho postupne uvoľnila, no
východiskový text a jeho štruktúra zostali i tam rozhodujúcim kritériom hodnotenia
prekladu. Prunč (2002, s. 102–104) považuje túto axiómu spolu s predpokladom funkčnej
totožnosti východiskového a cieľového textu za dôvod, prečo sa translatológia ukotvila
v romantickom a postromantickom európskom kultúrnom modeli a pritom explicitne
nereflektovala reálny stav. Východisko zo situácie, ktorá nebrala do úvahy rozhodovanie
z historického hľadiska, ani dynamicky sa rozvíjajúce prekladateľstvo, vidí v rozšírení
prizmy, cez akú sa kultúra díva na preklad.
Od osemdesiatych rokov nastal príklon k smerovaniam, ktorých ústrednými pojmami
bola pragmatika, funkcia, proces a text. Zdôraznením pragmatických rozmerov prekladu
sa pozornosť upriamila na mimojazykové faktory. Dovtedajšie silne lingvisticky
orientované smery vedy o preklade pracovali na teórii, že každé slovo jedného jazyka má
zodpovedajúci proťajšok v inom jazyku, s ktorým sa stopercentne kryje. Preklad je vraj
preto čisto technická záležitosť. Pretože v lingvistických metódach prekladu išlo
predovšetkým o prenos obsahu z východiskového do cieľového jazyka, ostávali iné než
vedecké a odborné texty mimo okruhu záujmu teoretikov. Lingvisticky postavený
výskum prekladu rozlišoval medzi pragmatickými (sem sa zaraďovali všetky vedecké,
informačné, právne) a literárnymi textami.
Posun v mieste a vnímaní terminológie
Nebývalá frekvencia terminológie má aj iný následok: deliaca čiara medzi odbornou
a bežnou slovnou zásobou sa stiera. Konštatujú to teoretici aj didaktici prekladu
(Gáborová 2008, Škrlantová 2005). Termín ostáva presne a jednoznačne stanovenou
lexémou, ale neostáva len vo sfére komunikácie medzi špecialistami. „Prisvojujú“ si ho
laici a následne s ním aj veľmi flexibilne narábajú.
Ako príklad stavu, čomu všetkému je dnes terminológia vystavená, uvádzame paralelné
uplatnenie tých istých pojmov, ktoré však nie sú vyjadrené tými istými pomenovaniami.
U súčasných textotvorcov neočakávane znalosť Horeckého axiómy, že termín je
pomenovanie pojmu, daný definíciou a miestom v systéme iných pojmov. Vidíme, že si
pojmy pomenúvajú svojimi a svojskými pomenovaniami. Za ich snahou je
pravdepodobne aj moderný jav, nazývaný corporate identity.
Corporate identity ako všeobecný spoločenský jav
Pretože sa tento americký termín (vychádzajúci z amerického uvažovania
o možnostiach obchodného úspechu) zatiaľ celkom neudomácnil v slovenskom znení,
prinášame jeho vysvetlenie z viacerých zdrojov. Zatiaľ sa ani firemná kultúra, ani
podniková identita či iný termín nepresadili natoľko, aby zaujali postavenie
kodifikovaného a zásadne platného termínu.
Pri vyhľadávaní sa objaví 18 700 000 odkazov, čo svedčí a obrovskej frekvencii
pomenovania aj aktivít v ekonomickej aj grafickej oblasti. Prvé informatívne vysvetlenie
znie takto: (v rámčekoch uvádzame autentické formulácie zo stránky
www.creativesites.sk/corporate-identity/ aj s pravopisnými chybami a preklepmi)

Preklad anglického slova Corporate identity je firemná alebo podniková identita.
Corporate identity sa prejavuje vo všetkých komunikačných výstupoch a vizuálnych
prvkoch spoločnosti (logo spoločnosti, vizitky, hlavičkový papier, web prezentácia, ...)
Corporate design znamená vytvorenie individuálneho, identického, pre firmu typického
obrazu, ktorý zodpovedá firemnej filozofii a jej cieľom.
Pod týmto pojmom rozumieme vizuálne charakteristiky firmy alebo organizácie.

Corporate identity pozostáva z troch častí:
•
•
•

Corporate design (logo spoločnosti, vizitky, web prezentácia, ...)
Corporate communication (obchodná komunikácia, public relations)
Corporate behavior (interné hodnoty, normy, atď.)

Corporate identity je niečo, bez čoho by firma stratila vlastnú totožnosť.

Corporate design - jednotný image spoločnosti
•
•
•
•

slúži na zvýšenie efektívnosti všetkých typov reklamy
corporate identity dáva signál o jednotnosti a poriadku v spoločnosti
zákazník sa pri komunikácii so spoločnosťou cíti byť "doma"
corporate identity je jednorazová investícia

Služby, ktoré ponákame v rámci Corporate identity a design
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvorenie nového logotypu (loga)
vymedzenie firemných farieb a podmienok ich použitia
vytvorenie vizuálu pre vizitky
vytvorenie vizuálu pre hlavičkový papier
vytvorenie novej web prezentácie
vytvorenie sloganu, ktorý objasní pôsobenie spoločnosti
zostavenie úvodných textov
vytvorenie dizajnu dokumentov pre ponuky a externú komunikáciu
vytvorenie grafického podpisu do elektronickej pošty
dodanie všetkých dokumentov vo vektorovom (krivkovom) formáte
Jednou z prvých vecí na začiatku podnikania by mala byť cesta zvolenia firemnej
identity

Pre porovnanie sme sledovali preklady a uplatnenia anglického corporate identity vo
viacerých jazykoch a kultúrach. Pri porovnávaní v elektronickej wikipédii sme našli
nasledovné definície a vysvetlenia, v ktorých dominovali pojmy dizajn, komunikácia a
správanie:
Nemčina: Unternehmensidentität (identita podniku); cielené nasadenie správania,
komunikácie a zjavu dovnútra a navonok, rovnako ako prítomnosť filozofie a kultúry.

Holandčina: huijstijl (domáci štýl); konzistentná prezentácia organizácie alebo podniku
navonok, pričom v holandských pomeroch tvorí správanie a identita 90 %, dizajn
a komunikácia 10 % celkového imidžu subjektu.
Švédčina: företagsidentitet (identita podniku); okrem troch klasických príznakov Švédi
podčiarkujú osobnosť a charaketr organizácie.
Aj bez znalosti nasledujúcich jazykov vidieť internacionálnosť termínov:
španielčina: la identidad corporativa o identidad visual corporativa,
francúzština: la charte graphique,
chorvátčina: vizualni identitet,
portugalčina: a Identidade Corporativa,
ruština: Корпоративный стиль (korporativnyj stiľ)
bulharčina: Фирмената или корпоративна идентичност (firmaneta ili korporativna
identičnost).
V slovenskom kontexte stoja nepochybne za pozornosť strategické až bombastické
požiadavky. Corporate identity je niečo, bez čoho by firma stratila vlastnú totožnosť.
Psychológovia a sociológovia by sa “vlastnou totožnosťou” nepochybne zaoberali
z iného hľadiska, my však kreatívnosť, totožnosť originalitu môžeme akceptovať len vo
variabilných zložkách textu, na žiaden pád však nie pri terminológii.
Corporate identity v preklade
Prekladatelia si už v dokázateľných prípadoch musia zvykať na jav, že podnik, firma či
inštitúcia trvajú na svojej identite nielen vonkajšími optickými znakmi, ale aj svojím
sociolektom. Aj tu sa osvedčuje teória skoposu, keď translátor musí komunikovať
s takýmto iniciátorom/zadávateľom prekladu a žiadať od neho terminologické materiály,
paralelné texty a pod.
Translatológia už identifikovala aktuálny spoločenský jav prenikajúci aj do prekladu:
niektoré firmy, podniky, banky a pod. majú svoju vlastnú kultúru nazývanú Corporate
Identity (CI), čo znamená aj podnikateľskú identitu, „charakter“ organizácie, ktorá je
aktérom a ako taká vnímaná. Predstavuje ju súbor znakov, od farieb, oblečenia, loga,
filozofie predaja až po jazyk. Vzniká tu teda nový druh sociolektu. V praxi už vidíme
dôsledky tohto javu.
Pri translácii potom už nie je rozhodujúce jazykové hľadisko v zmysle všeobecne
platnej normy, ale firemný „žargón“; nie kodifikovaná terminológia, zaužívaná
frazeológia, ale osobitný úzus podniku (na ktorom si tento často zakladá). Pre ilustráciu
uvádzame rôzne slovenské pomenovania totožných denotátov v životnej poistke troch
nadnárodných poisťovní fungujúcich aj na Slovensku:

Allianz,

Priezvisko, Splatná

Do poistenia Právo na

... je

Poistenie sa

Slovenská

meno, titul poistná

je zahrnuté

povinný

končí

poisťovňa

poisteného suma

poistenie za

platiť

najneskoršie

trvalé

poistné vo

dňa

následky

výške

plnenie

úrazu
Wüstenrot Poistený

Poistné

Riziko

Oprávnené Dohodnuté Koniec

sumy

trvalé

osoby

následky

minimálne poistenia
mesačné
poistné

ING

Poistník a

Poistná

Pripoistenie Oprávnená Platenie

Ukončenie

poistený

suma

trvalých

poistného

poistenia
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a koniec

následkov

osoba

úrazu

platenia
poistného

Aj na ďalších príkladoch by sa dalo dokázať, že cieľový jazyk ovplyvňuje
východiskový jazyk ako nástroj „svojej“ časti východiskovej kultúry. Pre porovnanie
uvádzame prehľadnú (terminologickú) charakteristiku toho istého modelu mobilného
telefónu Nokia 2630, ako ho predstavujú a denotáty pomenúvajú dvaja mobilní operátori
Orange a T-mobil.

Nokia 2630
Rozmery (mm)105 x 45 x 9,9

•

Rozmery: 105x45x9,9 mm

Pohotovostný režimdo 312 hod.

•

Celková hmotnosť: 66 g

Hmotnosť (g)66

•

Farebný display: Áno

Hovor do 6 hod.

•

Počet farieb: 65536 farieb

Typ batérieBL-4B

•

Rozlíšenie displeja: 128x160 pixelov

RF vyžarovanie (S.A.R.)0,7 W/Kg

•

Pásma: 900 /1800 MHz

Fotoaparát áno VGA Kapacita700
mAh

•

Fotoaparát: Áno /VGA

Počet riadkov x znakov128 x 160 p.

•

Štandardná batéria: 700 mAh /Li-Ion

Anténa vstavaná

•

Pohotovostný režim: max. 310 hod.

SIM karta plug-in

•

Čas hovoru: max. 360 min.

Displej65 tis. farieb, TFT

•

Hodnota SAR: -

Pamäť volajúcich čís. áno

•

Pamäť SMS v telefóne: Áno /podľa
aktuálnej voľnej pamäte

Počet na SIM karte 100-250
Pamäť

•

Počet v telefóne do 1000 položiek, do
11MB pamäte
EMS nie

Veľkosť telefónneho zoznamu: max.
1000 položiek /podľa aktuálnej voľnej
pamäte

•

MMS/EMS v telefóne: Áno /podľa
aktuálnej voľnej pamäte

MMS - posielanie áno

•

Pamäť volaných čís. áno

Paralely s teóriou skoposu
Prekladateľ sa tu ocitá v silnej závislosti od zadávateľa/objednávateľa prekladu. Pri
translácii sa nemôže spoliehať na všeobecne záväznú či kodifikovanú terminológiu, lebo
najmä v obchodnej sfére jestvujú popri sebe „paralelné“ termíny a terminológie. Kto chce
teda prekladať adekvátne v zmysle zaradenia sa do celkovej identity odberateľa, musí si
túto skutočnosť najprv uvedomiť, a potom rešpektovať.
Teória skoposu znamenala rozšírenie kompetencií prekladateľa a naznačila nové cesty
translatológie. Nielenže text zasadzuje do kultúrneho a historického kontextu (v tom
nebola prvá), ale zavrhuje predstavu jedného významu textu, ktorý treba reprodukovať.
Prunč (2002, s. 161–178) vymedzuje aj tieto tézy teórie skoposu:
-

Text nie je raz navždy daný,
recipient sa stáva emancipovaným producentom,
translácia je oslobodenie zo zvieracej kazajky naivnej reality,
translátor má kritický postoj a sebavedomé postavenie.

Reissová a Vermeer (1984) posunuli myslenie o preklade od tradičnej otázky „ako“
prekladať, k otázke „či, čo, kedy, komu a ako“ prekladať. Teória skoposu „zosadila
posvätný originál z trónu“, čím sa diametrálne odlíšila od teórie ekvivalencie. Originál
považuje „len“ za informačnú ponuku.
Celkom nové postavenie dostáva aj prekladateľ, považovaný za emancipovaného
tvorcu textu. Nóvum je aj definovanie osoby iniciátora textu, ktorý môže byť aj
objednávateľom, ale hlavne musí fungovať ako dokonale zorientovaný znalec kontextu

a funkcie prekladu. Ten napríklad by mal tiež poskytnúť relevantné informácie, napríklad
terminologické podklady, paralelné texty, konzultácie a podobne.
Podľa teórie skoposu do procesu translácie nevstupuje už len (ako v tradičnom
ponímaní) triumvirát: autor – prekladateľ – recipient, ale tu sa uvažuje o celom rade
subjektov, ktorými sú:
 iniciátor prekladu
 objednávateľ prekladu
 producent východiskového textu
 prekladateľ
 používateľ cieľového textu
 recipient cieľového textu.
Teória skoposu nastolila nové východiská translatológie aj tým, že zdôrazňuje
funkčný rámec písomnej aj ústnej formy prekladania. K tejto aktivite však nepristupuje
deskriptívne, ale preskriprívne v tom zmysle, že sa orientuje na tvorbu translátu. Aj tým
dokázala, že čisto lingvistický rozbor prekladania je nedostatočný.
Výzvy pre prax
Prax si žiada prekladateľa so širokými kompetenciami. Rozširuje sa totiž realita a prax:
jazykový priemysel niektorých krajín EÚ tvorí až 7,5 % HDP a do tejto oblasti patrí celá
paleta spracovania textov. To znamená, že treba nanovo objaviť aj povolanie
prekladateľa, pretože stúpa dopyt po kvalitných textotvorných službách. V jazykovom
sektore je dopyt po multimediálnych prekladoch, komunitárnom tlmočení, úprave
a produkcii textov v iných jazykoch.
Trh sa výrazne diverzifikuje a profesionálny profil prekladateľa sa rozširuje. Translátor
budúcnosti potrebuje nové schopnosti. Musíme preto ponúknuť viac, nájsť nové
uplatnenia a pridanú hodnotu prekladu. Dnes spoločenská prax potrebuje všestranne
a interdisciplinárne pripravených interkultúrnych mediátorov s vnímavosťou pre
interdisciplinárne súvislosti.
Abstract
Die Übersetzungspraxis und –didaktik werden mit stets neuen gesellschaftlichen
Erscheinungen konfrontiert. Daher muss die Translatologie neben traditionellen
Auffassungen auch diesePhänomene in Betracht ziehen. So z.B. hat die Corporate
Identity oder Unternehmensidentität zu Folge, dass es auch „Betriebs- oder
Unternehmensterminologie“ gibt, die der Übersetzer auch angesichts der Skopos-Theorie
zu berücksichtigen hat.
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VYUČOVANIE ODBORNÉHO NEMECKÉHO JAZYKA NA VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH. PRÁCA S ODBORNÝM TEXTOM A TERMINOLÓGIOU
Riečická Dana, SR
Jazyková príprava na nefilologických fakultách je zameraná na vyučovanie jazyka pre
špecifické ciele. V súlade s týmto zámerom si musia študenti osvojiť cudzí jazyk tak, aby
boli po zvládnutí základných modelových konštrukcií schopní porozumieť písomnému i
ústnemu jazykovému prejavu odborného charakteru, aby sa vedeli ústne i písomne
samostatne vyjadrovať k problémom študovaného odboru, podať o ňom základné informácie.
Absolvent univerzitného vzdelania musí vedieť zvládať komunikáciu pri rešpektovaní
interkultúrnych rozdielov a musí byť schopný vyhľadávať a využívať inojazyčné informácie.
Dôležitou úlohou v procese prípravy študentov – nefilológov je odborná jazyková príprava.
Zvládnutie špecifík odborného textu a typických jazykových prostriedkov, používaných
v odborných materiáloch je požiadavkou jazykovej prípravy na nefilologických fakultách.
Ide teda o receptívne i produktívne zvládnutie rečových zručností pri rešpektovaní
požiadaviek praxe. Od budúcich odborníkov sa očakáva schopnosť rečovej interakcie
v situáciách, ktoré súvisia s odborom, ako aj schopnosť nadviazať kontakty so zahraničnými
kolegami, vedieť komunikovať v rámci študijného alebo pracovného pobytu ( Eggensperger,
K., Fischer, J., 1998, s. 10). Preto je jazyková a komunikačná kompetentnosť dôležitým
faktorom profilu absolventa univerzity.
Vo vyučovaní cudzieho odborného jazyka poukazujeme na konštrukcie a špecifiká
odborného textu, precvičujeme preklad originálnych cudzojazyčných textov, aby absolventi
vysokej školy boli schopní ďalej odborne rásť, vzdelávať sa, oboznamovať sa s najnovšími
trendami v príslušnom odbore na základe štúdia odbornej literatúry v origináli. Nie je možné
poukázať na všetky špecifiká odborného jazyka, ale veľký dôraz kladieme na vysvetľovanie
a preklad vetných konštrukcií, ktoré sú pre tento druh textov typické. Naše úsilie smeruje
k tomu, aby boli študenti schopní pochopiť odborný cudzojazyčný text a vyselektovať v ňom
základné informácie.
Vyučovacej hodine predchádza náročná metodická
príprava. Pri stanovení
vyučovacieho cieľa musí mať každý pedagóg na zreteli profil študenta, jeho potreby a
využitie cudzieho jazyka pre jeho ďalšiu odbornú činnosť, celoživotný odborný rast. Úlohou
učiteľov cudzích jazykov nie je vyučovať odbor, ale pripraviť študentov po jazykovej stránke.
Práve na základe týchto požiadaviek je potrebné pripraviť každé cvičenie tak, aby bola
zachovaná integrita všetkých jazykových zložiek. Chceme podčiarknúť fakt, že na hodinách
cudzieho jazyka musíme rozvíjať všetky rečové zručnosti, pričom za jednu z najdôležitejších
považujeme čítanie s porozumením, ktoré zabezpečuje selekciu a absorbciu vedeckých
informácií, čím plní súčasne i vzdelávaciu a výchovnú funkciu (Jabur, V., 1991, s.222.
Hierarchia zvládnutia rečových zručností je nasledovná: čítanie – počúvanie – ústny prejav
– písomný prejav, tak ako to vyplýva z požiadaviek praxe na znalosť cudzieho jazyka vo
všeobecnosti.
Vychádzajúc z potrieb absolventov a zo skutočnosti, že zručnosť čítať v nemeckom jazyku
otvára prístup k novým zdrojom informácií, umožňuje väčšiu mobilitu odborníkov, vytvára
predpoklady na realizáciu ich celoživotného vzdelávania, formulujeme základný cieľ výučby
čítania ako cieľovej rečovej zručnosti na nefilologických fakultách nasledovne:
- naučiť študentov takým spôsobom a druhom čítania, ktoré zabezpečujú úplné a presné
porozumenie odborného textu a spoľahlivú orientáciu v nemeckej odbornej literatúre.
Počas odbornej jazykovej prípravy sa pozornosť sústreďuje na rozvíjanie znalostí a
zručností potrebných na recepciu odborného textu. Upevňujú sa zručnosti globálneho a
selektívneho čítania dlhších textov, schopnosť zachytenia detailných a špecifických

informácií odborného charakteru. Čítanie ako samostatný druh komunikatívnej činnosti sa
spolu s počúvaním zaraďuje k receptívnym druhom rečovej činnosti. Nie je ovplyvňované
iba návykmi, ale je to tvorivá zručnosť, ktorá nám umožňuje vnímať reč bez použitia
materinského jazyka. Vyžaduje si to ovládanie cudzieho jazyka na takej úrovni, aby sme ho
mohli používať ako prostriedok získavania nových informácií. Je to zložitý proces, ktorému
predchádza formovanie návykov v čítaní (Veselá, M., 1985, s.124).
Ak chceme dosiahnuť, aby študenti porozumeli odbornému textu, musíme sa sústrediť
na prácu s termínmi. Odborná literatúra sa zaoberá definovaním pojmu termín a uvádza:
„Termín je pomenovanie pojmu vymedzeného definíciou a miestom v systéme pojmov
daného vedného odboru“ (Zásady koordinácie ..., s. 134). Pre správne pochopenie
cudzojazyčného materiálu je dôležité dokázať identifikovať odborný termín a poznať jeho
slovenský ekvivalent. Preto sa sústreďujeme na nefilologických fakultách predovšetkým na
zvládanie odbornej terminológie a zautomatizovanie modelov, ktoré umožnia bezproblémovú
prácu s autentickými odbornými textami.
V ďalšej časti nášho príspevku sa zameriame na osvojovanie odbornej lexiky
prostredníctvom predtextových cvičení. Hoci je ťažiskom každej lekcie text, vždy začíname
s cvičeniami, ktoré sú zamerané na osvojenie novej odbornej terminológie. Východiskom je
lexika, ktorú študenti poznajú, môžu s ňou pracovať a je pre nich zároveň aj motiváciou.
Nemenej dôležité je stanoviť rozsah tých slov, ktoré majú byť osvojené, pretože je
nebezpečné predimenzovať ich počet, alebo naopak podceniť ich množstvo.
Prvým krokom predtextovej prípravy môže byť selektívne čítanie krátkeho textu, v
ktorom majú študenti nájsť definíciu základných termínov, s ktorými budeme pracovať ako
s kľúčovými pojmami. Pretože pre technické myslenie je typická vizualizácia, môžeme
podporiť text obrázkom, vhodnou ilustráciou.
Po tejto samostatnej práci môžeme prejsť k ďalšiemu typu cvičenia, pri ktorom majú
študenti k jednotlivým obrázkom doplniť chýbajúce pomenovanie, t.j. príslušný odborný
termín. Ide o veľmi jednoduchú úlohu, ale jej cieľom je kontrola toho, či sa s príslušným
obrázkom spája adekvátny odborný termín.
Po týchto úvodných krokoch môže nasledovať druhý krátky text, v ktorom musia byť
vynechané slová doplnené bez toho, aby boli zadané. Študenti sa opäť stretávajú s tými istými
odbornými termínmi. Dosiahneme tým zautomatizovanie použitia adekvátneho termínu
v príslušnom kontexte.
Nasledujú cvičenia, ktoré sú spojené s kontrolou porozumenia textu a precvičovaním
kľúčových slov. Ide o diagram, v ktorom sa dopĺňajú jednotlivé chýbajúce slová.
Študenti radi pracujú aj s cvičeniami, kde sú v jednom stĺpci dané definície a v druhom
pojmy a ich úlohou je priradiť k jednotlivým definíciám príslušné pojmy. Zámerom tejto
úlohy je ukázať študentom, že každé slovo je možné zameniť synonymickým spojením.
V predtextovej fáze je možné využiť aj nenáročné cvičenie, ktoré študentov motivuje
pri čítaní, približuje im obsah textu. Sú to otázky, ktoré sú po jazykovej stránke veľmi
jednoduché, a tým sa odpovedajúci môže koncentrovať na správne použitie odborných
termínov.
Ďalšou aktivitou môže byť zadanie, v ktorom je potrebné kľúčové slovo vysvetliť
opisom. V reálnej situácii sa často stáva, že buď nepoznáme potrebné slovo alebo sme ho
zabudli, a v tom prípade si musíme pomôcť opisom, t.j. využitím vedľajších viet.
Spomenieme ešte jeden typ cvičenia, v ktorom sa pri objasňovaní termínov môžu
používať jednoduché definície typu:
( 1 ) Begriff
..................................
( 2 ) Oberbegriff
..................................
( 3 ) nähere Angaben
..................................

( 1 ) pojem
( 2 ) nadradený pojem
( 3 ) bližšie údaje

..................................
...................................
...................................

Študenti taktiež môžu utvoriť slovnú reťaz, pričom majú od určeného slovného
základu utvoriť čo najviac nových slov.
Po tejto časti hodiny môže nasledovať práca s textom, a potom precvičovanie
niektorých gramatických štruktúr, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Takýmto spôsobom sa študenti
naučia používať odborné termíny, ktoré by mali byť schopní vysvetliť opisom.
Príprava kvalifikovaného odborníka, jazykovo zdatného, ktorý je schopný uplatniť sa
na trhu práce aj v niektorej nemecky hovoriacej krajine je hlavná úloha vyučovania cudzieho
jazyka na nefilologickej fakulte. Využívaním nových foriem práce, výberom vhodných metód
a typov adekvátnych cvičení môžeme dosiahnuť primeranú úroveň jazykových kompetencií.
Zvyšovanie nárokov kladených na študentov vedie k posilneniu odbornej jazykovej prípravy,
a k tomu, aby boli pripravení na celoživotné odborné a jazykové vzdelávanie.
Abstract:
Das Ziel der Fremdsprachenlehre an den nichtphilologischen Fakultäten ist die Arbeit mit
dem Fachtext, der durch die Informationsgenauigkeit, durch breite Anwendung der
Terminologie und der Fachbegriffe gekennzeichnet ist. Die Bewältigung der Fachtermini wird
zum Schwerpunkt der Arbeit der Fremdsprachenlehrer. Die Ausnutzung der innovativen
Methoden und der geeigneten Übungstypen steigert die Arbeitseffektivität und bereitet die
Fachleute auf passende Art und Weise vor, die die Fachtermini im passenden Kontext in der
fremdsprachigen Fachliteratur ausnutzen werden.
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PRÁCA S ODBORNÝM CUDZOJAZYĆNÝM TEXTOM PRE KOMUNIKATÍVNE
CIELE
Tatiana Rohaľová, SR
Cieľom vyučovania cudzieho jazyka na vysokých školách technického zamerania je získať
schopnosť rozumieť originálnemu cudzojazyčnému odborne zameranému textu,
prostredníctvom čítania textov, počúvania odborných prednášok, písania odborných prác
a v neposlednej miere snaha o komunikáciu na odborné témy. Zo štyroch rečových zručností,
čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie, je práve čítanie
významným prostriedkom pre získavanie odborných informácií pre prípravu budúceho
povolania. Počet hodín pre výučbu cudzieho jazyka je na vysokých školách veľmi
obmedzený, preto je nevyhnutné využiť každú minútu, na čo najefektívnejšie
sprostredkovanie odborných informácií prostredníctvom cudzieho jazyka. Porozumenie
čítaného textu sa nám javy ako najúčinnejšia cesta ku získaniu odborných informácií, preto
považujeme rozvíjanie zručnosti čítania s porozumením za dôležitý učebný cieľ
v cudzojazyčnom vyučovaní.
Odborné texty
Výber učebných textov pre cudzojazyčné vyučovanie je orientovaný na profesionálne
zameranie študenta, čím sa text stáva motiváciu pre jeho zvládnutie. Byť motivovaný,
znamená mať záujem o obsah textu. Ak je text skutočne zaujímavý, t.z. študent skutočne chce
poznať obsah daného textu, vtedy správnou organizáciou cvičení a úloh je možné dosiahnuť
vysoký stupeň aktivity učiaceho sa, pretože zvedavosť poznať obsah ho poháňa získať
informácie z textu. Dôležité je, aby učiteľ pripravil súbor cvičení a úloh pre rôzne úrovne
jazykovej kompetencie, pretože osobnostné predpoklady (reakčný čas, rýchlosť rozmýšľania,
rýchlosť vybavovania z pamäti, porovnávania, kombinovania, tvorenia) je u učiacich sa veľmi
individuálna. Individuálne schopnosti je potrebné tolerovať, nie hodnotiť, ale podnecovať
zaujímavými impulzmi ďalší priebeh učebného procesu. Odborný text svojou charakteristikou
umožňuje učiteľovi ponúknuť študentom možnosť pracovať s textami podľa vlastného
výberu.
Študent a jeho učebný potenciál
Študent ako subjekt učenia vstupuje do učebného procesu na vysokej škole z vlastného
rozhodnutia a na základe plánovania svojho budúceho života. Výber jeho budúcej profesie
závisí od prehodnotenia vlastných možností a schopností dosiahnuť vytýčený cieľ. Jeho
doterajšia skúsenosť mu umožňuje sebareflexiu z hľadiska jeho učebných možností ale
aplikácia učebných výsledkov na reálnu prax mu ešte stále chýba. Dlhoročná skúsenosť
s učením či už pozitívna alebo negatívna umožňuje študentovi vnímať učenie ako prostriedok
získavania informácií o niečom a tieto informácie podľa potreby alebo úlohy aj spracovávať.
Tento zrelý učebný potenciál (poznávacie funkcie: myslenie, pamäť, vnímanie, predstavy, reč,
sociálna a emocionálna zrelosť, vôľová ustálenosť) je vhodným stimulátorom a aktivizátorom
uvedomelého učebného procesu. Uvedomenie si procesu učenia sa sa stáva kľúčom ku
otvoreniu učebného procesu z pozície subjektu učiaceho sa. Ako je to možné? Každý z nás
dobre pozná pocit radosti z akéhokoľvek úspechu hlavne takého úspechu, keď sme sa ani
nenazdali ako sme sa niečo nové naučili a bolo to dobré (pracovať s počítačom, pracovať
s mobilom, mimochodom, nepoznám kurzy zamerané na ovládanie mobilu). Ako je to možné,
že sme sa to naučili sami? Na to je jednoduchá odpoveď: buď podľa návodu, alebo metódou
pokusu a omylu.V každom prípade sami sme chceli, sami sme sa motivovali, sami sme sa
aktivizovali, sami sme sa podnecovali, sami sme programovali, sami sme kombinovali,

spájali, tvorili. Sami sme „sa zapli a sami sme sa vypli“ - zapli a vypli vnútorný režim učenia
sa. Poznanie týchto operácií umožňuje učiteľovi spolu programovať učebný proces
prebiehajúci vo vedomí učiaceho sa a orientovať ho na svoje učebné ciele. Cieľom
vyučovania cudzieho jazyka je dosiahnutie určitého stupňa komunikácie v danom jazyku, čo
znamená nie len sa dorozumieť ale aj správne sociálne konať v určitých situáciách a v danom
jazyku a odbore aj produkovať. Tieto ciele sú dosť vysoké, ale nie sú nedosiahnuteľné.
Humanizácia učebného procesu - aktivizácia a stimulácia poznávací a vôľových procesov
prostredníctvom správne a efektívne zorganizovaných učebných činností v podobe cvičení a
úloh, zaujímavých autentických textov, mnohorakosťou sociálnych foriem a pestrosťou
používaných médií v jazykovom prostredí striedania štyroch komunikatívnych zručností
(nácvik porozumenia počutého textu, rozvíjanie porozumenia čítaného textu, nácvik
písomného prejavu a nácvik a rozvíjanie ústneho prejavu) umožní dosiahnuť aj takto náročné
ciele. Prakticky to vyzerá takto: poukážeme, voľne, na príklade tvorby cvičení podľa
Neunerovej typológií cvičení a úloh podľa revidovanej Bloomovej taxonómii.

poznatok
faktický - pojem
procesuálny - vzťah medzi
pojmami
procedurálny - postup krokov,
súbor operácií
metakognitívny - vlastný
návrh postupu

poznávacia funkcia
porozumenie, reprodukcia
porozumenie, reprodukcia

typ cvičenia na
porozumenie
porozumenie, reprodukciu

analýza, syntéza,
reproduktívno-produktívne
porovnávanie
cvičenia
produkcia, zovšeobecňovanie, voľné hovorenie
abstrahovanie

Príklady cvičení:
• na porozumenie: Podčiarknite v texte kľúčové slová.
Rozčleňte text na odseky.
Priraďte názvy k odsekom.
• na reprodukciu: Doplňte v texte chýbajúce slová.
Priraďte krátke texty k jednotlivým obrázkom.
Doplňte chýbajúce časti dialógu.
• reproduktívno-produktívne cvičenia: Vytvorte text podľa oporných bodov.
Podľa obrázkov vytvorte príbeh.
Dokončite chýbajúcu časť príbehu.
• cvičenia na rozvoj voľnej produkcie: Vyjadrite postoj k danej téme, použite uvedené
rečové zámery.
Vyjadrite sa k problému a zdôvodnite váš postoj.
Kognitívne procesy a jazyk
V 70. rokoch minulého storočia vznikla kognitívna psychológia, ktorá sa zaoberá otázkou,
ako ľudia vnímajú informácie, ako sa ich učia, ako si ich pamätajú a ako o nich premýšľajú
(Sternberg, 2002, str. 19). Pod pojmom kognitívne procesy rozumieme všetky perceptívne,
produktívne a duchovné procesy. Táto vedná disciplína skúma vzťahy medzi stavom mozgu,
spracovaním informácií, mentálnymi procesmi a vedomím. Kognitívna psychológia sa opiera
aj o psychológiu, psycholingvistiku, jazykovedu, neurológiu, počítačové vedy, skúmanie
umelej inteligencie, filozofiu a iné. Jazyk už nie je vnímaný ako nejaký autonómny modul, ale
sa stáva epifenoménom (vedľajším, sprievodným javom). Prostredníctvom priameho
jazykového materiálu sa má pochopiť komplexný poznávací proces. V poznávacom procese
sú integrované:

• jazyková kompetencia,
• poznanie o svete,
• pragmatická nutnosť a
• spoločenské faktory.
Jazyk a text nie sú entitami, ale vytvárajú sa:
• v situáciách a
• produkujú sa v komunikačnom procese.
Učebný proces
Učebná zrelosť študenta umožňuje využívať také učebné metódy, ktoré jeho proces učenia
skracujú a urýchľujú. Základnou požiadavkou takéhoto učenia je dostať učenie do
uvedomelej pozície, čo znamená, že každý učebný krok, je pre študenta krokom
zrozumiteľným a jasným, študent sám rozhoduje o stratégií učenia, kontroluje ju. Aktivizácia
tohto druhu učenia na autonómnom princípe si vyžaduje od učiteľa vysoký stupeň
profesionality, pretože, tento spôsob učenia je založený na schopnosti učiteľa pripraviť taký
scenár učebného procesu, ktorý obsahuje organizáciu učebných krokov v podobe úloh a
cvičení a zároveň stimuluje a aktivizuje autonómny proces učenia. Táto zhoda vonkajších a
vnútorných stimulov na aktivizáciu učebného procesu umožňuje nerušený voľný priestor pre
realizáciu učebného procesu. Takýto priebeh učenia sa stáva príjemnou súčasťou života
učiaceho sa. Učenie sa stáva stredobodom jeho prirodzeného záujmu a tým aj uvedomelou
mentálnou činnosťou, s možnosťou aplikácie rôznych variácií. Príprava scenára pre
aktivizáciu ľudských učebných možností by mala pozostávať z nasledujúcich krokov:
1. Aktivizácia predchádzajúce skúsenosti. Práca v pléne.
Úloha: Aké asociácie u vás vyvoláva slovo reklamácia. Uveďte čo najviac asociácií (vo
vzťahu k vedomostiam, skúsenostiam, pocitom, zážitkom).

2. Semantizácia slovnej zásoby. Práca vo dvojici.
Úloha: Usporiadajte slová z asociogramu do významových skupín. Skontrolujte si ich význam. Slová použite v mini dialógu a napíšte ho.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Nácvik novej slovnej zásoby z textu. Práca v skupinách.
Úloha: Na kartičkách máte niekoľko nových slov a slovných spojení. Vašou úlohou je nájsť
v slovníku význam týchto slov a slovných spojení, vytriediť slová, ktoré významovo nepatria

do skupiny. Skupinám slov prideľte témy a zdôvodnite Váš výber. Vyberte si spomedzi
seba hovorcu, ktorý predstavy ostatným Vašu výslednú prácu.
4. Fáza čítanie s porozumením. Samostatná práca. Práca vo dvojiciach.
Úloha: a)Prečítajte si dvakrát text a vyriešte úlohy súvisiace s textom.
Úloha: b)Utvorte dvojice, skontrolujte si vzájomne riešenia úloh a spoločne vyriešte
poslednú úlohu: Na základe oporných bodov napíšte paralelný text. Hotové texty
nalepte na tabuľu.
5. Prezentácia textov. Práca v pléne.
Úloha: Na tabuli sú nalepené texty, ktoré ste sami vytvorili. Pozorne si ich prečítajte a vyberte jeden z nich, ktorý najlepšie zodpovedá téme. Zdôvodnite svoj výber.
Stupne náročnosti úloh
Medzi učiacimi sa existujú výrazné rozdiely v prístupe k plneniu istej úlohy. V dôsledku
vyrovnávania rozdielov medzi požiadavkou úlohy a celým radom faktorov ( všeobecné
komunikačné kompetencie, individuálne vlastnosti, konkrétne podmienky a obmedzenia) je
potrebné v kontexte učenia sa jazyka brať do úvahy rozličné spôsoby zaradenia flexibility
a diferenciácie do procesu samostatnej tvorby úlohy a jej realizácie. Návyky a skúsenosti
z vyučovacích hodín ovplyvňujú náročnosť úlohy, preto pri posudzovaní rozdielnych úrovní
náročnosti je potrebné brať do úvahy:
• A Kompetencie a vlastnosti používateľa a učiaceho sa vrátane jeho vlastných cieľov
a štýlu učenia sa,
• B Podmienky a obmedzenia úlohy, ktoré môžu ovplyvniť výkon učiaceho sa pri
realizácii špecifických úloh.
A Kompetencie a vlastnosti učiaceho sa.
Pri stanovení náročnosti úloh musíme brať do úvahy rozličné kompetencie učiaceho sa, ktoré
sú úzko spojené s individuálnymi:
- kognitívnymi,
- afektívnymi a
- lingvistickými charakteristikami.
Kognitívne faktory uľahčujú dokončenie úlohy podľa toho, do akej miery je učiaci sa
oboznámený s nasledujúcimi stránkami:
- typ úlohy a uplatnené operácie,
- téma, témy,
- typ textu (žáner),
- interakčné schémy ( scenáre, rámce),
- potrebné predošlé poznatky,
- relevantné sociokultúrne poznatky.
Dokončenie úlohy závisí od toho, ktoré zručnosti učiaci sa ovláda:
- organizačné a interpersonálne,
- učebné zručnosti a stratégie a
- interkultúrne zručnosti.
Úloha bude mať väčšie či menšie nároky v závislosti od schopnosti učiaceho sa:
- zvládnuť množstvo krokov alebo „kognitívnych operácií“, ktoré môžu mať konkrétnu
alebo abstraktnú povahu,
- venovať pozornosť náročnosti spracovania úlohy (podiel „on-line myslenia) a dávať
do vzájomného vzťahu rozličné úlohy a kroky.
Afektívne faktory môžu tiež prispieť k úspešnému ukončeniu úlohy, ak má:
- potrebnú sebadôveru, sebaúctu,
- keď bude učiaci sa plne angažovaný, ak bude mať záujem o danú úlohu,

-

výkon je ovplyvnený fyzickým a emocionálnym stavom učiaceho sa,
ak bude otvorený voči odlišnosti rôznych kultúr, ak bude mať ochotu relativizovať
svoje vlastné kultúrne postoje a hodnotový systém, ak bude ochotný prebrať úlohu
„kultúrneho sprostredkovateľa“ medzi jeho vlastnou a inou kultúrou.
Lingvistické faktory - štádium rozvoja jazykových prostriedkov učiaceho sa je primárnym
faktorom, ktorý sa berie do úvahy pri stanovení primeranosti určitej úlohy alebo pri
manipulácii s parametrami úlohy. Medzi faktory primeranosti vplyvu patria:
- úroveň vedomostí a ovládanie gramatiky,
- slovná zásoba a fonológia a
- pravopis, ktoré sú potrebné na realizáciu úlohy, to znamená také jazykové prostriedky
akými sú: - rozsah,
- gramatika a lexikálna správnosť a
- aspekty využívania jazyka
(plynulosť, flexibilita, koherencia, spojitosť, primeranosť
a presnosť)
Komunikačná úloha môže byť náročná z lingvistického hľadiska, ale jednoduchá
z kognitívneho alebo naopak. Následkom toho jeden faktor môže byť v rozpore s iným pri
výbere úlohy na didaktické účely. Pri realizácii úlohy sa musia učiaci sa vyrovnať tak s jej
obsahom, ako aj s jej formálnou štruktúrou.
Abstrakt:
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Thema Arbeit mit dem Fachtext für die
kommunikative Ziele. Die kommunikative Didaktik und kognitiv-psychologische Theorie
werden für die Bildung von einem didaktischen Konzept angewendet. Geprüft wurde, in
welchem Maß ist es möglich die kognitiven Prozesse in die Aufgabenstellung einzutragen,
mit dem Ziel die fremdsprachliche Kommunikation zu erreichen.
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1 Úvod
V súčasnej etape rozvoja ľudskej civilizácie sa do popredia dostáva problematika komunikácie,
najmä komunikácie v medzinárodných súvislostiach. Účelom každej komunikácie je prenos
informácie od jej vysielateľa / vysielateľov k jej prijímateľovi / prijímateľom. Vysielateľom
i prijímateľom pritom môže byť nielen ľudský jednotlivec, ale aj množina jednotlivcov,
korporácia alebo technický systém. V mnohých prípadoch sa informáciu pomocou vhodnej
techniky umiestňuje na vhodný nosič, pričom medzi vyslaním informácie a jej prijatím môže
uplynúť aj veľmi dlhá doba. Na druhej strane súčasná technika umožňuje on-line komunikáciu
medzi množinami komunikujúcich aj na veľké vzdialenosti. Pre súčasnú dobu je príznačné, že
čoraz väčšia časť komunikačných procesov sa odohráva na diaľku, pričom medzi vysielateľa
prijímateľa informácie vstupuje technický systém, zabezpečujúci transformáciu informácie na
vhodný signál, jeho prenos vhodným prostredím a jeho spätnú transformáciu. Prenosový systém,
podobne ako veľká väčšina iných technických systémov, je k obsahu informácie neutrálny.
Rovnako kvalitne môže preniesť tak informáciu hodnotiteľnú pozitívne ako aj negatívne,
v závislosti od hodnotového systému prijímateľa a stupňa jej objektívnej pravdivosti. Môže byť
využitý na ušľachtilé ciele, ale môže byť aj zneužitý.
Osobitným prípadom komunikácie je odborná komunikácia. V porovnaní s inými druhmi
komunikácie sa od nej vyžaduje maximálne možná jednoznačnosť a presnosť. Uzlovými bodmi
každej odbornej komunikácie sú termíny. Termíny chápeme ako pomenovania abstraktných
odborných pojmov, čím sa podstatne líšia od odborných názvov, ktoré predstavujú pomenovania
konkrétnych objektov reality. Odmietame mätúce synonymá termínu – výrazy typu „odborný
názov“, “terminus technikus“, „označenie“, príp. inak a neodporúčame ich používať.
Medzi termínom a pojmom je vzťah dialektickej jednoty, ktorý reprezentuje jednoduchý
model asymetrickej činky. Asymetria je spôsobená tým, že termín nemusí vyjadrovať nič
z obsahu pojmu, ba niektoré termíny o ňom informujú falošne (napr. konská sila ako jednotka
výkonu). Obsah pojmu vyjadruje až jeho definícia. Napriek tomu, že termín v tejto jednote
predstavuje formu, jeho význam je veľmi veľký, pretože v komunikácii nahradzuje definíciu
pojmu a tým komunikáciu zefektívňuje. Termín je teda v oblasti komunikácie komunikačným
ekvivalentom pojmu. Táto jeho funkcia sa však realizuje len prípade, že vysielateľ i prijímateľ
odbornej komunikácie k termínu priraďujú ten istý pojem. Preto je jedným z hlavných
terminologických princípov princíp jednoznačnosti. Pri jeho naplnení je termín obojstranne
identifikovateľný aj bez akéhokoľvek kontextu. V terminologickej praxi sa však tento princíp
narúša existenciou početných homonymných termínov, ktorým sa nevyhol v prípade termínu
vodič ani tak exaktný odbor akým je fyzika. V čase čoraz intenzívnejších medzinárodných
kontaktov sa objavuje aj problém medzijazykovej homonymie. Na niektoré zradné homonymá
v poľsko-slovenskej komunikácii sme upozornili v osobitnej štúdii.
Správna priraditeľnosť termínov k jednotlivým pojmom je výsledkom edukačného
procesu, v ktorom si edukanti s pomocou edukátora osvojujú isté množstvo termínov z vybratých
oblastí poznania. V súčasnosti okrem niektorých výnimiek tento proces osvojovania termínov
prebieha živelne. Zdá sa, že tvorcovia študijných programov predpokladajú, že edukant si
terminológiu (chápanú ako množinu termínov danej oblasti) osvoja akoby automaticky. Naše

dlhoročné pozorovania terminologickej praxe však ukázali, že mnoho účastníkov odborných
komunikačných procesov sa v svojich prezentáciách dopúšťa mnohých vážnych prehreškov proti
poznatkov všeobecnej terminológie ako hraničnej vednej disciplíny. V mnohých prípadoch sa
nedoceňuje kultúrna stránka komunikačného procesu. V dôsledku toho vznikla objektívne
podložená objednávka na zvýšenie terminologickej gramotnosti a terminologickej kultúry.
K niektorým čiastkovým aspektom naznačenej problematiky sme zaujali stanovisko v štúdiách
(1) až (3). Vychádzali sme pritom z neuspokojivého stavu používania termínov charakterizovaný
vo viacerých štúdiách, napr. v štúdii (4). Cieľom tejto štúdie je bližšie objasniť obsah pojmov
terminologická gramotnosť a terminologická kultúra a navrhnúť niektoré opatrenia na zvýšenie
ich úrovne u účastníkov komunikačných procesov, s osobitným dôrazom na skupinu edukátorov
ako ich primárnych nositeľov.

2 Terminologická gramotnosť
Pojem terminologická gramotnosť nebol doteraz predmetom hlbšieho vedeckého
skúmania. Väčšina používateľov terminológie ho chápe intuitívne správne ako analógiu
obdobných v súčasnosti frekventovaných pojmov typu technická gramotnosť, informačná
gramotnosť a pod. Ako odrazový mostík k dokonalejšej definícii možno prijať túto pracovnú
definíciu:
Terminologická gramotnosť(pojmoslovná gramotnosť) je spôsobilosť používateľa
pojmoslovia používať správne termíny a riešiť terminologické problémy svojho odboru Jej
základným predpokladom je osvojenie základných poznatkov všeobecnej terminológie ako
vednej disciplíny a terminologického systému odboru používateľa.
Na základe našich doterajších skúseností a štúdia početných zdrojov terminologickej
informácie sa domnievame, že do obsahu pojmu terminologická gramotnosť (pojmoslovná
gramotnosť) používateľa terminológie patria:
● Osvojenie si základných teoretických poznatkov všeobecnej terminológie ako vodidla
pre hodnotenie, výber a používanie jednotlivých termínov a pre riešenie
terminologických problémov v svojej praxi;
● Osvojenie si vlastností ideálneho termínu ako základu pre hodnotenie vlastností
jednotlivých reálnych termínov;
● Poznanie príčin možných odlišných vlastností reálnych termínov od vlastností ideálneho
termínu;
● Spôsobilosť poznávať a reflektovať v svojej praxi dlhodobé všeobecné celosvetové
trendy vývoja terminológie;
● Osvojenie si terminologického systému daného odboru a orientácia v terminologických
systémoch východiskových, príbuzných, resp. hraničných odborov;
● Spôsobilosť osvojovať si medziodborové terminologické vzťahy medzi hlavným
odborom činnosti používateľa a ostatnými odbormi, s ktorými má tento odbor
medziodborové vzťahy;
● Spôsobilosť samostatne riešiť terminologické problémy v svojej odbornej praxi;
● Spôsobilosť čerpať nové terminologické poznatky z relevantných a spoľahlivých
zdrojov terminologickej informácie;

● Spôsobilosť
hodnotiť
spoľahlivosť
a hodnovernosť
jednotlivých
zdrojov
terminologickej informácie;
● Spôsobilosť uplatňovať kritický prístup pri preberaní a využívaní terminologických
informácií, najmä pri dostupnosti jediného alebo malého počtu zdrojov terminologickej
informácie;
● Spôsobilosť rozlišovať termíny ako pomenovania pojmov a názvy ako pomenovania
konkrétnych predmetov, javov a iných prvkov reality;
● Osvojenie si spôsobov preberania termínov z iných jazykov do národných
terminologických systémov;
● Osvojenie si spôsobov vytvárania skrátenín, najmä spôsobov skracovania viacslovných
termínov;
● Spôsobilosť hodnotiť a overiť si spisovnosť používaných termínov;
● Spôsobilosť zistiť existenciu synonymných termínov, posúdiť ich hodnotu, vybrať
z nich optimálny termín pre danú oblasť činnosti a dôsledne ho používať s ohľadom na
terminologickú úroveň prijímateľa terminologickej informácie;
● Spôsobilosť identifikovať terminologické neologizmy svojho odboru a zistiť ich
správny význam, pravopis a výslovnosť;
● Osvojenie si najfrekventovanejších komunikačných ekvivalentov pojmov, používaných
v neverbálnej komunikácii súbežne s termínmi (značiek, symbolov, grafických znakov
a pod.);
● Nepoužívanie nedefinovaných a svojich vlastných neštandardných pracovných
skrátenín v komunikácii a vo verejných prezentáciách;
● Nevytváranie a nepoužívanie svojvoľných terminologických novotvarov, ktoré príslušná
odborná komunita nepojala do svojho terminologického systému;
● Nepoužívanie obchodných názvov, kódových a firemných označení ako ekvivalentov
pojmov, pre ktoré existujú etablované spisovné termíny;
● Spôsobilosť vybudovať si vlastnú terminologickú databázu a sústavne ju korigovať
a doplňovať v súlade s vývojom terminológie v danom odbore po celú dobu aktívnej
činnosti;
● Spôsobilosť vybudovať si kvalitnú vlastnú terminologickú knižničku;
● U edukátorov spôsobilosť odhaľovať systémové vzťahy medzi pojmami a využívať ich
v osvojovacom procese;
● U edukátorov spôsobilosť posudzovať osvojiteľnosť termínov ako ich kľúčovú
vlastnosť v osvojovacom procese;
● U edukátorov spôsobilosť poznávať a v svojej edukačnej praxi využívať
medzipredmetové terminologické vzťahy.
Výpočet zložiek terminologickej gramotnosti iste nie je úplný a bude postupne
doplňovaný podľa ďalšieho vývoja terminológie a jej výskumu.
3 Terminologická kultúra
Situácia v definovaní pojmu terminologická kultúra je v mnohom podobná, ale ešte
zložitejšia ako v prípade pojmu terminologická gramotnosť. Pri definovaní vychádzame z toho,

že odborná komunikácia je založená na vyšších vrstvách vedeckého poznania a už ono samo je
produktom ľudskej kultúry. Ďalej z toho, že to čo sa dá urobiť dobre a správne sa dá urobiť aj na
náležitej kultúrnej úrovni. Verbálne termíny a ich prvky sú organickou súčasťou spisovného
jazyka. Preto terminologická kultúra úzko súvisí s jazykovou kultúrou, je s ňou v jednote.
Predbežne ju možno definovať takto:
Terminologická kultúra (pojmoslovná kultúra) je adekvátne používanie termínov
v súlade s pravidlami a systémom spisovného jazyka, vedeckého, resp. odborného štýlu,
odborovými, štátnymi a medzinárodnými normami a zvyklosťami príslušnej odbornej
komunity.
Nazdávame sa, že do obsahu pojmu terminologická kultúra (pojmoslovná kultúra)
patria:
□ Výlučné používanie spisovných termínov a termínových prvkov. Používanie
subštandardných, hovorových a expresívnych výrazov, ktoré je typické pre oblasť
umeleckej komunikácie je v odbornej komunikácii nežiaduce;
□ Spôsobilosť využívať systémovosť termínov v komunikácii a pri definíciách pojmov;
□ Dodržiavanie pravidiel odborného, resp. vedeckého štýlu;
□ Spôsobilosť rešpektovať odlišnosti hovorenej a písanej komunikácie;
□ Vyhýbanie sa skráteninám, najmä v hovorenej komunikácii a v písaných
komunikátoch v nadpisoch a na začiatku vety;
□ Dôsledné vysvetľovanie každej použitej neštandardnej alebo viacznačnej skráteniny a
pri dielach väčšieho uvádzanie zoznamov skratiek a značiek;
□ Dodržiavanie pravidiel a úzu odbornej, resp. vedeckej etikety príslušnej odbornej,
resp. vedeckej etikety, nazývanej často nevhodne aj „štábna kultúra“;
□ V prezentáciách určených domácej odbornej verejnosti a v edukácii vyhýbanie sa
cudzím slovám a termínom, pre ktoré existujú významovo priezračnejšie národné
ekvivalenty;
□ Trvalé sledovanie výstupov jazykových poradní a terminologických rubrík
v masmédiách a rešpektovanie ich odporúčaní;
□ Využívanie bezplatných i platených služieb jazykových a terminologických poradní
a existujúcich terminologických databáz;
□ Hláskovanie skrátenín v súlade s pravidlami hláskovania pre jazyk prezentácie;
□ Nestriedanie alternatívnych foriem termínov, skratiek, značiek, symbolov a pod.
v rámci jedného komunikátu, aj keď sú jednotlivé formy prípustné;
□ Pri prvom použití v prezentácii uvádzanie všetkých alternatívnych možností a ďalej
využívanie už len jednej preferovanej alternatívy;
□ Nepoužívanie viacznačných termínov, značiek, skrátenín, symbolov a pod.
v komunikácii;
□ Spôsobilosť získavať informácie o pôvode, resp. etymológii jednotlivých termínov a
v prípade edukátorov ich využívanie na motiváciu edukantov a uľahčenie zapamätania
jednotlivých termínov;
□ Z množiny ekvivalentných termínov prednostné využívanie tých, ktoré majú vlastnosť
jednoznačnosti, systémovosti, väčšiu derivatívnosť a lepšiu preložiteľnosť;

□ Spôsobilosť nahrádzať absentujúci termín opisnou definíciou príslušného pojmu
v prípade pojmov, pre ktoré sa v národnom jazyku ešte neetabloval žiaden termín,;
□ Spôsobilosť anticipovať pravdepodobné spôsoby adaptácie cudzojazyčných
neologizmov do príslušného národného pojmoslovia;
□ Znalosť zásad tvorby termínov, resp. slovotvorby a zásad preberania cudzích termínov
do národných terminologických systémov;
□ Spôsobilosť zisťovať správnu výslovnosť termínov cudzieho pôvodu v príslušnom
národnom jazyku i v pôvodnom jazyku; .
□ Hláskovanie skrátenín v súlade s pravidlami hláskovania pre jazyk prezentácie;
□ Nepoužívanie viacznačných termínov, značiek, skrátenín, symbolov a pod.
v prezentáciách;
□ Nepoužívanie obchodných názvov, kódových a firemných označení ako ekvivalentov
pojmov, pre ktoré existujú etablované, príp. normalizované spisovné termíny;
□ Trvalé sledovanie neologizmov v svojom odbore, získavanie informácií o ich
význame, písanej i hovorenej forme;
□ Poznávanie špeciálnych aspektov termínov (historického, etymologického,
slovotvorného a pod.) a spôsobilosť využívať ich v svojej praxi;
□ Poznávanie a trvalé sledovanie medziodborových a v prípade edukátorov aj
medzipredmetových terminologických vzťahov svojho odboru s novovznikajúcimi
odbormi, resp. učebnými predmetmi;
□ Neprenášanie svojich subštandardných pracovných skrátenín do verejných
prezentácií;
□ Pri používaní neadaptovaných cudzojazyčných termínov a názvov dôsledné
overovanie ich správneho pravopisu a správnej výslovnosti v pôvodnom jazyku;
□ Pri preberaní termínov z cudzojazyčných zdrojov dôsledné overovanie ich
spisovnosti; a toho, či sú začlenené do príslušného národného terminologického
systému odboru používateľa;
□ Nevytváranie svojvoľných terminologických novotvarov, ktoré príslušná odborná
komunita nepojala do svojho terminologického systému;
□ V prípade edukátorov dôsledné sledovanie množstva novoosvojovaných pojmov
a termínov a v prípade neosvojovaných termínov nevyžadovanie ich znalosti od
edukantov;
□ U edukátorov spôsobilosť identifikovať hlavné špeciálne aspekty termínov a využívať
ich v svojej edukačnej praxi;
Podobne ako v prípade terminologickej gramotnosti ani v prípade terminologickej
kultúry nemožno považovať obsah tohto pojmu za konečný, resp. uzavretý. Najväčšie doplnky
možno očakávať ako reakciu na procesy prehlbujúcej sa medzinárodnej spolupráce, integrácie
a globalizácie a na prísun nových termínov v dôsledku zrýchľujúceho sa vedecko-technického
pokroku.
4 Závery a odporúčania
Keďže nemožno očakávať, že terminologická gramotnosť a terminologická kultúra sa
zvýšia samy od seba, je potrebné zabezpečiť ich systémovo, najmä na všetkých úrovniach

vzdelávacej sústavy. Začať je potrebné od najmladšej generácie, čo znamená, že v predstihu by
ich mali získať edukátori všeobecnovzdelávacích škôl.
Abstrakt:
V príspevku sa definuje obsah pojmov terminologická gramotnosť a terminologická kultúra,
ktoré sú základným predpokladom efektívnej a racionálnej odbornej komunikácie v podmienkach
informačnej spoločnosti, prehĺbovania medzinárodnej spolupráce, mobility pracovnej sily a
globalizácie. Poukazuje sa na nízku úroveň terminologickej gramotnosti a terminologickej
kultúry v súčasnosti a na potrebu jej zvýšenia najmä u edukátorov všetkých kategorií a mladej
generácie.
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ANALÝZA BANKOVEJ TERMINOLÓGIE
Ševčíková Beáta, SR
Je zrejmé, že banková a finančná terminológia patrí k mimoriadne aktuálnym
terminologickým námetom. Ide totiž o oblasť cez ktorú preniká v poslednom desaťročí
mnoho anglicizmov či amerikanizmov do nášho jazyka. Po roku 1990 došlo k mimoriadnemu
rozmachu tohto finančného odboru čo malo za dôsledok aj rozšírenie lexiky o nové termíny.
Vo svojej štúdii som sa snažila zmapovať vývin bankovej terminológie od roku 1936.
Pôvod slovnej zásoby z oblasti Slovenska dokumentuje nasledovný výskum (z
excerpovaného materiálu vybráme po päť slov z každého obdobia). Nájdený termín
vysvetľujeme základnou poučkou, tam, kde je to možné, uvádzame pôvod a súčasný anglický
ekvivalent:
- rok 1936 : Návrh rozpočtu Slovenskej krajiny na rok 1936
anuita – pravidelná umorovacia splátka zahrňujúca jednak splátku na pôžičku a jednak
príslušné úroky /lat. franc./, annuity /angl./
daň z obratu – časť čistého dôchodku spoločnosti, tax on turnover/sales tax/turnover tax,
/angl./
investícia – vloženie peňazí do nejakého podniku, banky, prípadne činnosti /lat./,
investment/capital/expenditure.../angl./
subvencia – podpora, obyč. peňažná výpomoc z verejných prostriedkov na rozvoj určitých
činností /lat./; subvention/grant /angl./
- rok 1956 : Jozef Rosa : Socialistická finančná kontrola
socialistické financie – financie: sústava peňažných vzťahov súvisiaca s tvorbou,
rozdeľovaním a používaním peňažných prostriedkov v rámci celého štátu, podniku alebo inej
organizácie /franc./, finances /angl./
chozraščot – ekonomická metóda riadenia a financovania v socialistickom podniku /rus../;
cost-accounting in a self-supporting unit /angl./
inkasný príkaz – príkaz na úkon, ktorým sa uskutočňuje vybratie dlžnej sumy od dlžníka /tal ./;
collecting demand/collection order /angl./
arbitráž – burzová špekulácia založená na nerovnakých cenách tovaru na rôznych miestach
/franc./; arbitrage/calculation /angl./
manko – peňažný schodok v pokladnici /tal./; difference/deficit/shortage.../angl./
- rok l968: Rosa a kol.: Peňažný obeh a mena
banka – peňažný a úverový ústav, ktorý uskutočňuje platobné, peňažné a úverové požiadavky
podnikov a jednotlivcov /tal./; bank /angl./
bonita úverových výrobkov – bonita – obchodná povesť, úveruschopnosť /lat./; credit/ value/
soundness/ solvency.../angl./
emisia bankoviek – emisia – danie do obehu /lat./; issue/ emission /angl./
dobropis – účtovný zápis v prospech (na strane „Dal“); advice/advice of credit, credit/credit
advice.../angl./
metóda flow-of-funds – tok peňazí – americká metóda, presun peňazí medzi jednotlivými
odvetviami NH /angl./

-

-

synonymické výrazy pre termín peniaze použité v publikácii: meradlo ceny, platidlo,
samostatná forma hodnoty, obeživo

roky l990 – 2008 : materiál získaný z tlače, propagačných materiálov, televízie
a publikácií
homeBanking /homebanking/ home banking/ HB – domáce bankovníctvo, komunikovanie
klienta s bankou, prípadne disponovanie s účtom prostredníctvom počítača a prenosovej siete
/angl./
PIN - Personal Identification Number – číslo, kód, ktorý sa musí zadať na sprístupnenie siete
/angl./
forfaiting – odkúpenie pohľadávky s termínom splatnosti dlhším ako jeden rok (komerčnou
bankou alebo špecializovanou spoločnosťou) /angl./
treasury – pokladnica /angl./
avalovať – garantovať, ručiť /franc./, to guarantee, to secure /angl./
V materiáloch excerpovaných od roku l997 sa vyskytlo množstvo pôvodnej terminológie,
prekladových termínov, anglických termínov i hybridných výrazov (t. j. časť výrazu je
prevzatá z angličtiny: Multi Cash produkt, Stop Payment šeku, Call Centrum, operácie
forward, solvency ratio ukazovateľ, charge účet, call platby atď.).
Základné tendencie prejavujúce sa v slovnej zásobe z oblasti finančníctva a bankovníctva
v posledných rokoch:
- zaužívané termíny sa menia pod vplyvom nových skutočností: vratky → splátky,
platidlo → peniaze, socialistická akumulácia → akumulácia, socialistické financie →
financie;
- pod vplyvom zmeny zriadenia sa vracajú slová, ktoré sa používali pred rokom 1945:
subvenčné úvery, účastiny, klient, veriteľ;
- vzrástol počet nových, moderných slov: homebanking, e-mail banking, kreditná karta,
revolvingový úver, clearing, deal, kontrasignácia;
- adaptujú sa cudzie slová do príslušného domáceho jazykového systému: clearingový
systém – klíringový systém, dumping – damping;
- využívajú sa skratky: PIN (Personal Identification Number), TAN (Transaction
Account Number );
- využívajú sa dedikačné termíny: Dow-Jonesov priemyselný index .
Výskumom bolo zistené, že základné tendencie prejavujúce sa v slovnej zásobe z oblasti
finančníctva a bankovníctva sú tieto:
- zaužívané termíny sa menia pod vplyvom nových skutočností
- pod vplyvom spoločensko-politického zriadenia vzrastá počet nových slov
- cudzie slová sa adaptujú do príslušného domáceho jazykového systému
- vo zvýšenej miere sa využívajú skratky a dedikačné termíny
Na základe týchto skutočností si bolo nutné položiť otázku, či najmä vznik nových slov
nevyústi do „odcudzenia jazyka“ alebo či treba nechať všetko na prirodzený vývin
Pri výskume sme sa opierali o všeobecne uznané poznatky a formulácie týkajúce
sa terminológii. Poukázali sme na fakt, že skúmaná terminológia sa preberala nielen
z anglického jazyka ale aj z francúzskeho a talianskeho. Ako produktívny spôsob preberania
slovnej zásoby sa nám javí preberanie pomocou kalkovania (fixing, factoring).
Ďalej sme poukázali na to, že mimoriadne produktívne tvorenie termínov, najmä
viacslovných,je transferáciou a transláciou (crossing – križovanie, clearing – zúčtovanie, úver:
kontokorentný, devízový, lombardný,...).
Niekedy však dochádza ku kolísaniu medzi nimi (homebanking – domáce bankovníctvo).
Skúmaním týchto termínov bolo zistené, že síce v prvej fáze preberania uvedených termínov

dochádza ku snahe o využívanie slovenských ekvivalentov avšak neskôr, koncom 90. rokov,
sa domáce ekvivalenty nepresadzujú (domáce bankovníctvo,internetové bankovníctvo).
Ďalším znakom charakteristickým pre vývoj slovnej zásoby je využívanie akroným
a abreviácie. Ide o mimoriadne progresívne tvorenie SZ v anglickom jazyku a zdá sa, že sa
presadzuje i v terminológii bankovníctva a finančníctva u nás.
Väčšina výpovedí, s ktorými sa v živote stretávame tvoria časť väčšieho celku – textu.
Postavenie termínov v rôznych druhoch testov je špecifické. Snažili sme sa analýzou dospieť
k tomu, ako sa termín správa v odbornom texte, popularizačnom texte a reklame.
Termín sa do odborného textu začleňuje buď ako netermín, prípadne sa vysvetľuje
rôznymi spôsobmi. Ukážky, ktoré sme v texte použili dokazujú, že je termín podstatnou
zložkou odborného textu, hlavne z hľadiska jeho výstavby, pojmovej nasýtenosti a frekvencie.
Zaujímavo sa správajú viacslovné termíny v odbornom texte. Vynechávanie atribútnych
prvkov je proces zákonitý. Cieľom je odľahčiť termín i text. Treba však rozlišovať prípady,
kedy sa dá atribútny prvok vynechať a kedy nie:

Medzinárodná

Banková
banková
Banková
Banková
Banková

platobná
platobná
platobná
platobná
platobná

karta
karta
karta
karta
karta

s
s
s

embosovaným
indosovaným
čipom

záznamom
záznamom

Pri skúmaní začleňovania termínu sme zistili, že zatiaľ čo sa autor odbornej publikácie
snaží vyjadrovať vecne a stručne, autor popularizačného textu musí mať na zreteli, že
adresátom je laická verejnosť. Preto musí vysvetliť termín obšírnejšie a prístupnejšie. Autor
by mal rátať s tým, že čitatelia patria do rôznych spoločenských vrstiev a skupín. Výklad
a definícia termínu ma byť teda zjednodušená a čo najviac zovšeobecnená. Zaznamenali sme
veľa prípadov, kedy sa tieto princípy nedodržiavajú, termíny sa nevysvetľujú. Je zrejmé, že
mnohí autori neakceptujú adresáta do takej miery ako je to potrebné. Nedostatočne sa
využívajú podporné prvky ako výpočty, grafy, definície.
Príklady použité v štúdii zároveň poukazujú na to, že narastá uplatňovanie
internacionalizmov čo na jednej strane prináša zvýšenie miery intelektualizácie
a terminologizácie, na druhej strane sa do publicistiky dostávajú mnohé medzinárodné slová,
teda strácajú vlastnosti termínov: Doteraz je to najväčší bartrový obchod, aký slovenská
extraliga uzavrela... (LIVE, 4. 10. 2004, s. 128), Nemocnica je jemne v červených číslach...
(LIVE, 11. 10. 2004, s. 23).
Pri analýze problematiky preberania cudzojazyčných termínov vo finančníctve
a bankovníctve, bolo naznačené, že i v oblasti bankovníctva sa obohacuje slovná zásoba aj
pomocou europeizmov a internacionalizmov, nielen anglicizmov .
ANGLICKÝ

SLOVENSKÝ

bill of lading

nákladný list/

ČESKÝ
konosament

NEMECKÝ

FRANCÚZSKY

Konnossement

connaissement

konosament
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zákazník/klient
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Kunde
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revolving
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wiederholend
tax
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Steuer

V súčasnosti za najdynamickejšie sa rozvíjajúcu terminológiu v oblasti bankovníctva
a finančníctva považujeme oblasť elektronického bankovníctva. Za formu elektronického
bankovníctva, ktorú využíva takmer každý, možno považovať aj platbu platobnou kartou.
K ďalším, moderným produktom patria: internet banking, mobil banking, home banking,
phone banking, call centrá, email banking, SMS banking, fax banking, b-mail, i:key, WAP
banking, Toolkit banking. Hoci niektoré produkty elektronického bankovníctva nie sú na
našom trhu nové, zaznamenali sme niekoľko problémov pri ich používaní:
1. nejednotné písanie jedného produktu: internet banking/Internet banking/
Internetbanking/Internet Banking;
2. z dvojice termínov domáce bankovníctvo – home banking sa zatiaľ nepresadil domáci
termín, oveľa častejšie sa využíva anglický ekvivalent;
3. nejednotné používanie termínu telephone banking – telefón banking;
4. tvorba nových termínov podľa e-mail: b-mail, eBanka, i:key, i:invest.
Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že mnohé termíny majú na slovenskom trhu už dosť
dlhú tradíciu a i napriek tomu sa domáce termíny výraznejšie nepresadzujú a problémy
s ich písomnou podobou pretrvávajú:
BANKA

Názov služby

ČSOB
Dexia banka
HVB Bank Slovakia
Istrobanka

Multicash 24
Home banking
Electronic banking
Corporatebanking Classic
Corporatebanking for Small Business
Winplat
Home banking
Home banking

Ľudová banka
OTP Banka
Slovenská sporiteľňa

Začiatok
poskytovania
2000
1995
1995
1995
2003
1995
1996
1994

UniBanka
VÚB banka

Home banking
Home banking

1996
1996

Z tabuľky je zrejmé, že pre názvy služieb sa takmer zásadne využívajú anglické termíny,
dokonca Istrobanka vo svojich produktoch necháva i anglickú predložku for: MobilBanking
for GSM, Phone banking for FAX, InternetBanking for PDA,.(SME, 14. 9. 2004).
Záverom môžeme konštatovať, že snahu o priblíženie bankového produktu potencionálnym
klientom narúša nekompetentnosť v širšom jazykovom prevedení (nedostatočná štylizácia,
gramatika, výber jazykových prostriedkov atď.).
Pri výskume sme sa zamerali aj na Sociolingvistický aspekt, teda na adekvátnosť,
úspešnosť a efektívnosť jazykovej komunikácie.
Aby sa zistila účelnosť jazykovej komunikácie v skúmanej oblasti, boli vypracované dva
dotazníky, jeden pre pracovníkov banky a jeden pre klientov bánk. Potvrdil sa fakt, že
komunikácia je iná čo do počtu odborných termínov a anglicizmov a záví od adresáta.
Osobnými rozhovormi s pracovníkmi bánk bolo dokonca zistené, že niektorí skúsení
pracovníci sú schopní sa prispôsobiť sociálnemu či vekovému statusu klienta.
Dotazníky dostatočne dôveryhodne poukázali na:
 diferenciáciu vo využívaní termínov
 domestikovanosť niektorých termínov
 pocit „cudzosti“ určitých termínov
Po patričnej analýze oboch dotazníkov bolo možné konštatovať, že istá anglickosť bankovej
terminológie je pochopiteľná a praktická a netreba sa teda obávať, že naruší národný jazyk.
Slovenské termíny sa budú využívať stále v styku s domácim klientom.
Pri analýze tvorenia a preberania termínov sme sa snažili poukázať na to, že nejde o akési
módne tendencie, ale o nevyhnutný jav, ktorý je zákonitý a vychádza z politickospoločenských zmien a že zároveň svedčí o životaschopnosti nášho jazyka. Ide o akési
ohrozenie čistoty nášho jazyka, ale o prirodzený vývin.
Na závere by som si dovolila ešte malú poznámku týkajúcu sa skúmanej problematiky.
V roku 2005/2006 som pracovala a žila v GB a tak som si samozrejme všímala aj to do akej
miery sa banková terminológia presadzuje v bežnom živote a do akej miery sa vôbec
bankovníctvo ako také snaží upútať na seba „pozornosť“.
Zistenia sú nasledovné:
- bankový trh sa zdá byť ustálenejší, pracuje so zabehnutou a praxou overenou
terminológiou (preverila som si to pri konfrontácii výkladových slovníkov versus
termíny získané z propagačných materiálov bánk, tlače a reklamy)
- reklama a denná tlač sa nevenuje už až do takej extenzívnej miery reklame
a prezentácii bankových produktov ako na Slovensku
- aj tu vznikajú nové termíny pri ponuke nových produktov bánk. Vo veľkej miere sa
využíva prenášanie významov, metaforické pomenovanie (napr. nový typ bankovej
karty, nazvanej Virgin card, t.j. v preklade pannenská karta, ďalším príkladom je
využitie známeho termínu z oblasti medicíny – plastic surgery, t.j. plastická chirurgia
a zaužívaného termínu plastic card či synonymného výrazu plastic money).
- niekedy sa novo vzniknuté termíny pohrávajú s asociáciami respondentov – v TV,
BBC One počas ranných správ dali pracovníci televízie dotazník divákom. Dotazník
mal zistiť, ako diváci vnímajú nové termíny a ako im rozumejú. Bolo opýtaných
sedem náhodných divákov, ktorí mali vysvetliť tri rôzne termíny. Jeden bol z oblasti
bankovníctva: rate tart – šesť zo siedmych opýtaných odpovedalo, že ide asi o nový
neslušný výraz (asociácia s verejnosti známym termínom tart – prostitútka. Len jeden
respondent vedel vysvetliť termín – ide o človeka, ktorý často mení svoje bankové
účty a kreditné karty v závislosti od výšky zúročenia).

Bude zaujímavé, teda, pozorobať, či aj naša terminológia sa bude uberať podobným
smerom. Osobne si myslím, že ano. Po tom, čo sa bankvý trh „nasýti“ a určitým spôsobom
„usadí“ zrejme bude využívať zabehnutú terminológiu a možno sa začne pohrávať viac
s metaforami a obrazmi.

Abstract
We are at the beginning of the new century, the century which brings different changes to
the man`s life. There comes a new aera, the age of information technology. Information is
spread 30 milion times faster than 200 years ago. A new world of intelectual products and
multiculture is here.
In 1990s there was an enormous increase of banks, bank employees, bank products and
services. Later the bank products quality and development in banking system started to be
more important. As a result of this process the task of the new services and modern products
naming became very relevant.
This process is demanding, mainly for bank employees and their clients. How does the
contenporary Slovak banking teminology respond to this dynamism? This is the fundamental
question we wanted to answer in our thesis.
The description of the word-formation of contemporary Slovak language is the task for our
linguists. There are shorter or longer studies describing word-formation and naming in such
fields like technology, computing, sport, economy. The financial and banking vocabulary has
not been described yet. We can see the reason of this problem in a new forming banking
lexicology which is very often on the edge of our interest. We all use bank products as
clients, not thinking about the naming.
Banking terminology is full of terms which create synonymous chain where at least one
word of the chain is borrowing or hybrid multiverbal term: banková operácia – banková
transakcia, bankové zúčtovacie centrum – bankové klíringové centrum, emisia majetkových
akcií – emisia kapitálových akcií, kumulované prednostné akcie – kumulované prioritné akcie,
rozpätie – prirážka – diferencia. Synonymy is an important factor in differentiating styles –
the choice of linguistic means is based on the abundance of synonyms. In Slovak terminology
there are more multiverbal terms what is not practical at all. Some terms like hypotekárne
záložné listy, bežný účet s úverovým limitom, rýchla úverová expanzia, priemerná kapitálová
equita, saldo platobnej bilancie are too long for practical use but only experts can say which
attributes are necessary and which can be skipped.
Very important part of our analysis is the part which deals with the problem of
abriviation and acronyms. We think that Slovak terminology specialists not always
succesfully handle this problem and distinguish between two different ways of creating new
words. We found out, in contradistinction to some linguists, that it is very productive way of
enreaching the wordstock. This way of word formation is important for other spheras, not
only banking. Majority of acronyms and abreviations are international, derived from the
international terms and names. The typical example are INCOTERMS. Some acronyms and
abreviations are only Slovak origin and some are specific only for particular bank.
We also tried toshow how foreign words come to our language and the process of their
adaption. Obviously there are two basic ways how these words come to our language: the
direct way and the way through the third language. We wanted to stress that the role of
foreign words in the native language is important and apropriate from the practical point of
view. Our chart shows and compares terms from different languages – English, Czech,
German, French Spanish and Slovak. It is clear that the use of international terms is more

practical as to concern international role of the banks and their services: notification –
notifikácia (upozornenie, oznámenie) – notifikace – Notifizierung – notificación, (page 1- 2).
The main and the most important part of this study is the analyse and description of terms
in various texts. Our examples show that the most valid part of the text is the term. Leaving
out of some atributs from the multi-word expressions is the logical process, the aim is to
simplify the text. However, it is important to know wether the atribute can be omited or not:
While some authors of high professional publication need to be factual and clear, authors
of newspaper articles should count with not always educated readers. It means that they shoud
explain and define unknown terms and words. Our research shows that they do not always
accept readers, thed often do not explain, define, use graphs, charts, etc.
The socio-linguistic aspect in banking is also mentioned. We prepared two different
questionnaires, one for the bank employees and one for their clients. The aim was to
acknowledge our hypothesis that in different communication situations the different language
is used. There are two basic communication situations: employee of the bank – employee of
the bank and employee of the bank – cliets. Our questionnaires confirmed stated hypothesis.
The inner bank communication is differentiated too. Not the same level of communication is
between two “ordinary” employees of the bank and between the managers or even top
anagers. It was difficult to bring richer evidence because of some safety factors in all of the
banks. We recorded some professionalisms: hypotéka, fond, aktíva, etc. and slang words:
plaťák, overnaitové úložky, frontoví pracvníci. The middle management vocabulary is very
often English and it is quite normal to find terms like: solvency ratio ukazovateľ, forward je
typ hedgingu, charg účet, deal, atď.
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SPOLUPRÁCI V RÁMCI EU

Zdena Šilerová

Zpráva o mobilitě ERASMU a o spolupráci v rámci EU

Spolupráce mezi Universitou Alexandra Dubčeka v Trenčíně na Slovensku a Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha začala více než před třemi roky.
Před dvěma roky, tj. v roce 2006 byla uspořádána v Trenčíně 1. terminologická konference,
kterou vedla Dr. Ingrid Cibíková z katedry jazyků University Trenčín. Už tehdy nám bylo
jasné, že nebude jednoduché přesně vymezit pojmy pro veřejnou správu v České republice a
ve Slovenské republice, protože struktura není zcela totožná.
A samotné používání termínů v České republice občas kolísá a zatím není ustálené ani
u odborných pracovníků, a ani se nevžilo mezi obyvatelstvem, např. na základní úrovni dnes
se používá termín“obecní úřad“, ale lidé se stále obracejí na „ na výbor, na obecní radu, na
obec“.
Spolupráce v rámci Evropské unie se však neomezuje jen na“terminologii“, ale i na
výuku studentů a na bližší a vzájemnější seznámení se s pedagogy.
V rámci „Mobility ERASMUS“ podporované Evropskou unií navštívily v březnu 2008
vyučující pro anglický jazyk Dr. Monika Vosková a pro německý jazyk Ing. Mgr. Zdena
Šilerová , kde na Fakultě veřejné správy obě odučily 8 hodin se slovenskými studenty.
Vynikající jazykovou komunikativní schopnost, nejen v odborné oblasti, projevili studenti
politologie, jejichž prvním cizím jazykem byla němčina.
Druhou vysokou školou v rámci EU byla Vysoká škola ekonomicko-správní ve
Vratislavi v Polsku. Rovněž zde přednášela Ing. Mgr. Zdena Šilerová v německém jazyce na
vyžádaná témata polskou stranou. V diskuzi se studenty, i když byla velmi živá, jsem zjistila,
že ne všichni ve skupinách ovládají aktivně cizí jazyk.
Na škole VŠMVV Praha v současnosti, pro zimní i letní semestr 2008/2009 studuje
několik studentů y Turecka, a to z University Sütsu Imanuel v Kahrammaraş z východní části
Turecka.
Protože spolupráce zdárně pokračuje, proto ještě v prosinci 2008 v rámci „Mobility
ERASMU“ navštívily výše jmenovanou Universitu v Kahrammaraş vyučující pro anglický
jazyk Dr. Monika Vosková a pro německý jazyk Ing. Mgr. Zdena Šilerová. Při své výuce
zjistily, že výuka cizích jazyků nevede ke komunikativnímu výsledku, a proto nebyla možná
žádná diskuze se studenty na odborné úrovni. Po přednáškách jsme diskutovaly s pedagogy, a
dozvěděly jsme se, že všichni studenti sice měli závěrečnou zkoušku z cizích jazyků na
střední škole, avšak turecké metody výuky nesměřují k aktivnímu používání jazyků, ale spíše
k pasivnímu porozumění textům.

Zpracovala Ing. Mgr. Zdena Šilerová,
VŠMVV Praha
Email: Silerova@vip-vs.cz
Dne 2.2.09, Praha
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TERMINOLOGICKÉ TRENDY V ODBORNOM PREKLADE
Marketa Štefková, SR
Prekladateľská prax zameraná na preklad odborných komunikátov sa už dnes
nezaobíde bez kvalitných podporných nástrojov. Prekladateľ už nevystačí s klasickou
filologickou jazykovo-interkultúrnou výbavou, ale musí byť dostatočne flexibilný na to, aby
vedel spracovať komunikáty rôznych formátov, od textov, cez audio a videozáznamy, webové
stránky, či power-pointové prezentácie. Ako uvádza Rakšányiová (2008): “Trh sa výrazne
diverzifikuje a profesionálny profil prekladateľa sa rozširuje....Dnes už netreba „dvorných“
prekladateľov, len veľmi úzko špecifikovaných prekladateľov, ale flexibilných a vývoja
schopných translátorov, ktorí sa dokážu presadiť vďaka svojim interdisciplinárnym
kompetenciám a meniacim sa požiadavkám spomínaného jazykového priemyslu“
(Rakšányiová 2008, s.41).
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na trhu prekladateľského priemyslu pôsobia
poväčšine dve skupiny prekladateľov. Na jednej strane sú to skúsení prekladatelia-odborníci,
ktorí sa venujú výlučne prekladu špecifických tematických oblastí, ktorých terminológiu si
osvojujú dlhoročnou praxou a konzultáciami s odborníkmi. Takíto prekladatelia pociťujú
prínos nových technológií v oblasti terminológie najmä v možnosti systematického
spracovania, uchovávania a spätného vyhľadávania termínov a k nim prislúchajúcich
ekvivalentov. Obrovským krokom v pred ja aj možnosť využitia interných terminologických
databáz firiem, pre ktoré pracujú, v záujme konzistencie a správneho použitia internej
firemnej terminológie. V neposlednej rade nové technológie umožňujú týmto prekladateľom
bez námahy nahrádzať zhodné časti textov vždy rovnakými a terminologicky jednotnými
formuláciami v cieľovom jazyku, čo okrem konzistencie a jednoty prekladu prispieva aj
k urýchleniu prekladateľského procesu.
Na druhej strane pôsobia v prekladateľskej sfére prekladatelia z a do málo rozšírených
jazykov, ktorí bojujú s pomerne odlišnými problémami, ako vyššie uvedená skupina
prekladateľov. Ich handicapom je nedostatok prekladateľských pomôcok, ale aj obmedzená
možnosť konzultácie, či spolupráce s prekladateľmi rovnakého zamerania. Keďže pre jazyky
ako holandčina, fínčina, či turečtina nemožno očakávať na trhu špecializovaných
prekladateľov na konkrétne oblasti vedy, techniky a spoločenského života, sú títo
prekladatelia v praxi konfrontovaní so širokým spektrom textových formátov
a terminologických oblastí. Pre prekladateľa to znamená, že sa pomerne rýchlo
a konštruktívne musí zorientovať v problematike prekladaných textov z často veľmi
rozdielnych oblastí. Keďže je tento prekladateľ prevažne odkázaný na prácu s paralelnými
textami a vyhľadávaním ekvivalentov cez tretí jazyk, je pre neho mimoriadne dôležitá
systematická terminologická práca, uchovávanie vyhľadaných ekvivalentov, pokiaľ možno aj
s ich kontextmi. Nevyhnutným predpokladom jeho práce sú znalosti z oblasti interpretácie
a ekvivalencie termínov a využívania textovej dokumentácie na abstrakciu termínov, ako aj
harmonizácie pojmových ekvivalentov.
Heslo medzinárodnej terminologickej organizácie Termnet:“ There is no knowledge
without terminology“, poukazuje na to, ako vysoko spoločensky relevantná je oblasť
terminológie v spektre vedeckého výskumu, keďže v sebe spája záujmy všetkých vedeckých
odborov a prepojenie teórie s praxou. V našom príspevku sa zameriame na niektoré
terminologické trendy, ktoré majú vplyv na kvalitu a efektivitu odborného prekladu. Tieto
vybrané aspekty terminologickej práce uvádzame ako inšpiráciu pre ďalšie vzdelávanie

prekladateľov, ale aj ako výzvu pre systematickú a efektívnu terminologickú prácu v oblasti
slovenskej výkladovej a prekladovej terminológie.

1. Od noriem k praxi
Od roku 1992, kedy bola publikovaná prvá terminologická norma, poskytujúca
základné štandardy terminologickej práce, bolo medzinárodnou organizáciou ISO
zostavených niekoľko noriem zameraných na terminologické projekty, ich štruktúru, kvalitu,
spôsob spracovania terminologických databáz a ďalšie aspekty terminologickej práce. Znalosť
týchto noriem je nevyhnutným predpokladom a základným krokom ku kvalitnému
spracovaniu terminológie, ktorá bude použiteľná nie len pre jeden konkrétny účel, ale ďalej
aplikovateľná v prekladateľskej praxi a kombinovateľná s ďalšími terminologickými
projektmi. V nasledujúcom výklade preto uvádzame niekoľko základných návodov z týchto
noriem, ktoré predstavujú prípravný krok k spracovaniu terminológie.
1.1 Štruktúra terminologického projektu
Tvorba terminologických databáz je mimoriadne náročná na čas, odborné znalosti,
technické zručnosti a financie. Preto je potrebné realizovať terminologický projekt
profesionálne a poučiť sa zo skúseností, ktoré nadobudli pri realizácii takýchto projektov
terminológovia v zahraničí.
Norma ISO 15188:2001 (E) špecifikuje štruktúru terminologického projektu a priebeh
celej tvorby terminologickej databázy od prípravnej fázy kedy si zvolíme oblasť, definujeme
potenciálnych používateľov a ich potreby, cez špecifikáciu dokumentov, z ktorých budeme
terminológiu čerpať. Po nej nasleduje organizačná fáza, zloženie tímu, voľba metódy,
softvéru, tvorba databázy a stanovenie pracovného plánu.
Vo fáze implementácie norma odporúča analýzu pojmového systému, definície,
výber termínov do databázy, vyhodnotenie vyhľadaných, alebo stanovených ekvivalentov,
doplnenie údajov k vloženým termínom a následne doplnenie poznámok a textových
prepojení. Po tejto fáze je nevyhnutné v prípade synonymie termínov, používaných v rámci
jednej terminologickej oblasti stanoviť štandardizovanú terminológiu, pričom zvyšné
synonymné termíny budú uvedené so špecifikáciou okolností, za ktorých ich je možné
použiť.
Na záver prichádza evaluačná a verifikačná fáza, v ktorej realizačný tím
terminologického projektu overí a prekontroluje údaje uvedené v databáze a overí
použiteľnosť databázy pri riešení konkrétnych prekladateľských problémov.
1.2 Data modelling, alebo štruktúra terminologickej databázy
Po prípravnej fáze, kedy terminológ nastaví základné parametre terminologického
projektu, pristupuje k stanoveniu štruktúry terminologickej databázy, ktorá bude
najdôležitejším výstupom terminologickej práce. Štruktúra databázy závisí od viacerých
faktorov počínajúc tematickou oblasťou, pričom základný rozdiel v spôsobe spracovania a
potrebe uvedenia istého typu údajov o termíne vyplýva už z rozdielneho charakteru
terminológie z oblasti vedy a techniky a na druhej strane spoločenskovednej terminológie. Za
veľmi dôležité kritérium považujeme cieľ, alebo úlohu terminologickej databázy. Podľa toho,
na čo má takáto databáza slúžiť sa jej zostavovateľ musí pristaviť pri otázke uvádzania
kontextových informácií, kolokácií, frazeologických spojení, príslušnosti termínu k istej
škole, firme, osobnosti a pod.

Norma ISO 12620:1999 ponúka prehľadným spôsobom návod na systematické
spracovanie údajov o termíne vychádzajúc zo skúseností z rozsiahlych terminologických
projektov, na základe ktorých boli zovšeobecnené odporúčania na vytvorenie prostredia, do
ktorého je možné zapracovať zozbierané informácie. Z tejto analýzy sa ako nevyhnutné
súčasti databázy ukázali:
 pojem
 postavenie pojmu v systéme
 odbor, odvetvie
 ilustrácia
 definícia
 pojmové vzťahy
Menovaná norma ďalej špecifikuje základné kategórie údajov v terminologickej
databáze, ktoré predstavujú východiskový rámec prakticky využiteľnej databázy. Tento
rámec je možné upravovať podľa potrieb konkrétneho projektu. Norma uvádza nasledujúce
druhy údajov:
 údaje týkajúce sa pojmu – odvetvie, oblasť
 údaje viazané na jazyk - definícia
 údaje týkajúce sa termínu – kontext, príklad
 administratívne kategórie – autor, dátum, pozn.
 ďalšie
Na tomto mieste by sme chceli zdôrazniť, že uvedené rámcové návody na
štruktúrovanie databázy a uvádzanie údajov o termínoch sú len východiskové a je potrebné
ich prispôsobiť konkrétnym potrebám projektu. Už v úvode tejto časti príspevku poukazujeme
na rozdiel spoločenskovednej terminológie a terminológie vedy a techniky, ktoré sa od seba
odlišujú v pojmovom uchopení reality v tom zmysle, že veľké množstvo spoločenskovedných
termínov pomenúva abstraktné pojmy, ktorých obsah bol vymedzený na základe noriem
a konvencií spoločnosti. Sú to často termíny prevzaté zo všeobecnej slovnej zásoby, ktoré
v procese terminologizácie získali presne vymedzený obsah.
Ako príklad uvádzame niekoľko poznámok k vymedzeniu právnej terminológie.
Právna terminológia odzrkadľuje vlastnosti a štruktúru právnych pojmov, ktoré vytvárajú
opornú konštrukciu právnych predpisov. Z uvedeného vyplýva, že základnými stavebnými
jednotkami právneho poriadku sú právne pojmy, ktoré vymedzujú a definujú normy
a konvencie v spoločnosti: „Begriffe sind die kognitiven Bausteine jeden Fachgebietes.
Rechtsordnungen dienen als Gesammtheit von Normen dazu, das Zusammenleben der Bürger
zu steuern. Dazu benutzt jede nationale Rechtsordnung eigene Begriffe, die innerhalb eines
Normensystems einen bestimmten Regelungszwek erfüllen.“ (Sandrini 1995, str. 2)
Vymedzenie pojmového poľa právnych pojmov prebieha v zákonodarnom procese,
kedy zákonodarca na základe konkrétnych životných situácií a zohľadnenia rozličných
okolností zovšeobecnení najpodstatnejšie znaky právneho pojmu a popíše jeho význam,
pokiaľ možno definíciou. Následne ho spojí s istými právnymi dôsledkami a tým zaradí do
pojmového systému právnej terminológie. Právne pojmy dostávajú v zákonodarnom procese
svoje pomenovania a stávajú sa tak súčasťou právnej terminológie.
Právne termíny a ich definície sa cez texty právnych predpisov dostávajú aj do iných
typov právnych dokumentov, ktorých forma a štruktúra v značnej miere závisia od štruktúry a
konvencií právneho systému. Texty právnych predpisov sú pritom východiskom pre
interpretovanie významu právnych pojmov a tvoria podklad pre tvorbu textov v oblasti

advokácie, prokuratúry, či judikatúry. Presné spracovanie právnej terminológie
v terminologickej databáze umožňuje do istej miery obmedziť priestor pre interpretáciu.
V krajinách, ktorých právny poriadok funguje vo viacerých úradných jazykoch vedľa
seba je takýto spôsob spracovania terminológie mimoriadne užitočný aj z toho dôvodu, že
eliminuje vplyv kultúrnych faktorov a špecifík konkrétneho jazykového spoločenstva na
význam a uplatnenie právnych predpisov. Príkladom projektu na spracovanie národnej
právnej terminológie je aj databáza vytváraná na prestíznej prekladateľskej škole Lessius
v Antverpách. Realizátori tohto projektu uvádzajú: „The most convincing requirements
expressed by the public services, range from consistency in both legal phraseology and
terminology, to a custom-build TMS that is able to house efficiently legal terminology in all
its aspects [...] In aim of the legal TMS project is to design a suitable TMS architecture,
which needs to be user-friendly, exchangeable, and operable in het context of legal
translation.“ (Steurs, Kockaert, 2006).1
Autori poukazujú aj na potrebu uvádzania zdrojov, z ktorých termíny pochádzajú, a to
formou textového prepojenia so zdrojom v rámci jednej databázy. Skúsený prekladateľ vie, že
práve informácie o kontexte, v ktorom sa termín nachádza mu umožňujú stanoviť mieru
kontextovej ekvivalencie, ktorá je aj v prípade právnych textov jedným z dôležitých aspektov
voľby ekvivalentu v cieľovom texte. Preto rovnako ako Motyková (2005, str. 115)
upozorňujeme na aspekty textu a kontextu, vplývajúce na interpretáciu významu termínu a
následnú voľbu ekvivalentu: „Písaný text je virtuálna skutočnosť, ktorá má svoju situáciu,
svoje kulisy a svoj dej. Pri čítaní textu sa prenášame do iného priestoru a času. V tom je
poetika textu výnimočná, každého textu, ako vyjadrovacieho prostriedku ľudskej
komunikácie.“
Terminologická prax ukázala, že známa požiadavka vylúčenia synonymie
v terminológii je v mnohých prípadoch problematická. Ak sa vrátime k príkladu právnej
terminológie mohli by sme menovať veľké množstvo príkladov termínov, ktoré sa do
národných právnych systémov dostali z medzinárodných dokumentov a začali v nich
fungovať popri synonymných pomenovaniach z národného právneho systému. Tak v našom
právnom poriadku popri termíne trvalý pobyt nájdeme termíny domicil, zvyčajný pobyt,
prechodný pobyt a ďalšie, ktoré v inom právnom systéme nemajú adekvátne ekvivalenty a ich
obsah je do istej miery synonymný a širšie interpretovateľný, keďže na stanovenie typu
pobytu v jednotlivých krajinách nejestvujú zhodné kritériá.
Nepochybne jednou z najvýznamnejších fáz terminologického projektu je verifikácia
uvádzaných údajov a zabezpečenie mechanizmu kontroly kvality. Aj na túto časť
praktických
typov
a návodov
terminologického
projektu
nájdeme
niekoľko
v terminologických normách. Pozrime sa však na to, aký význam má pre zadávateľa takýto
systematický prístup k terminológii, s ktorou sa každodenne stretáva v svojej práci.

2. Manažment kvality
Správne používanie terminológie, predchádzanie nedorozumeniam, presné definovanie
termínov používaných v pracovných postupoch a návodoch vedie k zvýšeniu efektivity práce,
výroby, obmedzeniu problémov v komunikácii a v konečnom dôsledku k skvalitneniu práce
a konečného produktu. Túto skutočnosť si uvedomujú v čoraz väčšom meradle už nie len
veľké nadnárodné koncerny, ktoré zavádzajú svoje pracovné postupy v nových krajinách a na
1
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nových trhoch po celom svete, ale aj menšie podnikateľské subjekty, ktoré profitujú
z výnimočného postavenia na trhu.
Terminológia je pre nich jedným z pracovných nástrojov, o ktorý sa treba starať
rovnako ako o stroje, alebo materiály. Výhody profesionálneho spracovania terminológie sú
nesporné. Patrí k nim najmä:
 urýchlenie procesov
 skvalitnenie práce
 šetrenie času a financií pri školení nových zamestnancov
 komunikácia s verejnosťou
 uchovanie know-how
Viaceré podnikateľské subjekty ponúkajú spoločnostiam služby v oblasti spracovania
a správy terminológie.
V mnohých prípadoch tieto ponuky prichádzajú zo strany
prekladateľských agentúr, ktoré internú terminológiu firmy potrebujú na zachovanie
konzistentnosti prekladov a terminologická práca teda u nich prebieha ruka v ruke
s realizáciou prekladateľských objednávok.
Takéto databázy ale väčšinou nezodpovedajú požiadavkám, ktoré by mala spĺňať
terminologická databáza pre zamestnancov, alebo zákazníkov. Tu vzniká priestor pre
profesionálnych tvorcov terminologických databáz, ktorí zozbierané interné údaje
spracovávajú podľa požiadaviek zákazníka a kritérií terminologických noriem.
S profesionálne spracovanými databázami sa už dnes bežne stretávame na stránkach
poisťovacích spoločností, bánk, priemyselných podnikov, audítorských spoločností, alebo
veľkých advokátskych kancelárií. V mnohých spoločnostiach je takáto interná terminológia
otázkou konkurenčného boja, či identifikácie s takzvanou „corporate identity“ spoločnosti.2
Práve v dôsledku budovania interných terminologických databáz sa v terminológii čoraz viac
vynára otázka synonymie a problematika normalizácie a zjednocovania terminológie, ktorá sa
s uvedeným trendom dostáva do konfliktu.

3. Rámcové terminologické projekty
Terminologická práca si vyžaduje systematický prístup a postavenie k tejto
problematike nie len zo strany podnikateľských subjektov, ale aj zo strany štátu, či
nadnárodných inštitúcií. Jedným z kľúčových aspektov rozvoja systematickej terminologickej
práce je budovanie rámcových terminologických projektov, ktoré odborne a finančne
zastrešujú individuálnu terminologickú prácu skupín špecialistov a terminológov v niektorej
z odborných oblastí. V nasledujúcom výklade uvádzame príklady dvoch rámcových
terminologických projektov iniciovaných práve zo strany takýchto inštitúcií.

3.1 Slovenská terminologická databáza (STD)
Tento terminologický projekt je realizovaný pod záštitou Slovenskej akadémie vied. Je
to príklad realizácie terminologického manažmentu na národnej úrovni. Táto terminologická
databáza má preskriptívnu ambíciu. V nej obsiahnutá terminológia bude mať záväzný
charakter. Bola inšpirovaná rozsiahlymi terminologickými projektmi ako IATE, Termium,
alebo firemnou terminologickou databázou TEAM.
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Ciele STD sú najmä: centralizácia terminológií a príslušných dostupných
terminologických informácií, harmonizácia, štandardizácia a aktualizácia terminológie,
popularizácia a šírenie štandardizovanej terminológie a spolupráca jednotlivých aktérov
podieľajúcich sa na tvorbe a prijímaní terminológie. „Koncepcia STD má za cieľ vychádzať z
primárnych odborných textov Slovenského národného korpusu, ktoré sú v priebehu projektu
doplnené o texty odporúčané odborníkmi danej oblasti so zreteľom na ich aktuálnosť
a relevantnosť v danej odbornej oblasti.“ (Levická, 2008, s.3-4)
Tieto texty by sa v budúcnosti mali využiť na automatickú extrakciu termínov ako
zdroj definícií a kontextov. Táto technológia bola už v minulosti s úspechom aplikovaná vo
viacerých terminologických projektoch. Jej slabšou stránkou je viazanosť na jazyk v ktorom
sú texty formulované a schopnosť rozlíšenia termínov od bežných podstatných mien.
Nepochybne však predstavuje mimoriadny prínos pre skúmanie paralelných textov a pre
možnosť textového prepojenia databáz so zdrojmi, z ktorých termíny pochádzajú.

3.2 Slovenská terminologická sieť (STS)
STS je iniciatívou prekladateľského servisu Európskej komisie. Jej hlavným zámerom
je vytvorenie siete inštitúcií spolupracujúcich na zvyšovaní úrovne slovenského jazyka a jeho
terminologickej konzistentnosti, najmä pokiaľ ide o texty odborného a legislatívneho
charakteru. K všeobecným cieľom STS patrí najmä zvyšovanie celkovej kvality,
konzistentnosti a prístupnosti terminológie používanej inštitúciami EÚ a Slovenskej
republiky, uľahčovanie rýchleho a spoľahlivého kontaktu medzi jednotlivcami a inštitúciami
zapojenými do tvorby a používania terminológie, urýchľovanie odovzdávania informácií v
oblasti terminológie a jazyka, vytvorenie platformy na realizáciu jazykových projektov
odsúhlasených jej členmi. Na činnosti STS sa zúčastňujú zástupcovia európskych inštitúcií,
ministerstiev SR, vedeckých a výskumných ústavov, univerzít, ako i zástupcovia
mimovládnych organizácií a súkromného sektora. 3

5. Záver
V predkladanom príspevku sme sa dotkli len niektorých vybraných aspektov
terminologickej práce, ktorých systematické zaradenie do procesu prekladu odborných textov
výrazne vplýva na kvalitu a efektivitu prekladateľského procesu. Pre systematizáciu
terminologickej práce predstavujú veľkú výzvu do budúcnosti niektoré stále otvorené otázky
etických aspektov terminologickej práce, otázky autorských práv pri tvorbe terminologickej
databázy, týkajúce sa konkrétnych praktických problémov typu:
 ktoré údaje možno bez súhlasu autora uviesť v komerčnej databáze
 ako ošetriť pred začiatkom práce zmluvne autorské práva na definície,
 ako obmedziť pri poskytnutí autorských práv možnosť použitia dát len na určitý účel
a pod.
Ako uvádzajú autorky Cíbiková, Levická (2008): „Na Slovensku nechýba zanietenie
a chuť jednotlivcov a niektorých štátnych a akademických inštitúcií naštartovať projekt
celospoločenského a najmä systematického spracovania terminologických sústav, ale bez
prepracovanej národnej jazykovej politiky, záštity a financií vládnych orgánov prežíva len
malá nádej, že táto terminologická práca dosiahne želateľnú úroveň a výsledky. Napriek tomu
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je na mieste zamyslieť sa, akým smerom by sa takáto iniciatíva či iniciatívy mali uberať.“
(Cíbiková, Levická 2008, s.122) Okrem niektorých ojedinelých aktivít zanietencov, či
prekladateľských agentúr na Slovensku doteraz chýba možnosť vzdelávania a získavania
teoretických znalostí a praktických zručností v oblasti spracovania terminológie.
Prekladateľská prax vyspelých krajín západnej Európy a Spojených štátov Amerických ale
jasne poukazuje na nevyhnutnosť terminologickej gramotnosti, systematizáciu a
inštitucionalizáciu terminologickej práce.

Abstract:
Der Beitrag stellt einige terminologische Trends in der Fachübersetzung dar. Nach der
Festlegung der Stellung der Terminologie im Übersezungsprozess widmet sich der Beitrag
einigen praxisrelevanten Aspekten der terminologischen Normen, die bei der Durchführung
des terminologischen Projektes bedeutende Rolle spielen können.
Im zweiten Teil des Beitrags wird die Bedeutung der terminologischen
Rahmenprogramme betont, die eine wichtige Voraussetzung für das Zusammanfügen der
individuellen terminologischen Mini-Projekte bilden und eine systematische und nachhaltige
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Komunitárne tlmočenie
Slovenská republika zaznamenala v posledných rokoch obrovský prílev zahraničných
firiem (najmä nemeckých a rakúskych) prevažne v automobilovom priemysle. Tento stav so
sebou priniesol potrebu tlmočníckych a prekladateľských služieb, pri ktorých však v praxi
zisťujeme ťažkosti pri transfere v kontexte odborného diskurzu, ktorý obsahuje v oblasti
strojárstva rozsiahle lexikálne penzum.
Komunitárne tlmočenie (z angl. community interpreting alebo public service interpreting) je
tlmočnícky žáner, ktorému sa na Slovensku venuje z hľadiska výskumu málo pozornosti.
Komunitárni tlmočníci (často tlmočníckych skúseností a tiež potrebnej kvalifikácie) pracujú
zväčša v prostredí s cudzincami, ktorí sa istý čas zdržujú v cudzej krajine a v istých krízových
situáciách sú odkázaní na tlmočnícke služby. Tieto komunikačné situácie môžu mať rôzny
charakter; môže ísť napr. o tlmočenie na úradoch, polícii, v zdravotníckych zariadeniach, atď.
Práve výskum komunitárneho tlmočenia v zdravotníckych zariadeniach sa realizoval napr.
v Rakúsku a Nemecku, kde je tento fenomén z pohľadu imigrácie od 60. rokov 20. storočia
veľmi výrazný. Výskumu tohto druhu sa venujú napr. Bernd Meyer z výskumného centra pre
multilingvizmus na univerzite v Hamburgu, alebo Franz Pöchhacker a Mira Kadric z Viedenskej
univerzity, či Sonja Pöllabauer z Univerzity v Grazi. Ciele týchto výskumov v nemecky
hovoriacich krajinách boli zamerané aj na etické a sociologické otázky spojené s danou
problematikou, ale predovšetkým sa týkali deklaratívnych znalostí tlmočníkov, t.j. do akej miery
dokážu tlmočníci využiť svoje znalosti daného odboru v bilingválnom komunikačnom kontexte.
Je zrejmé, že problém výskumu komunitárneho tlmočenia v zdravotníckych zariadeniach je
možné z pohľadu narastajúcej migrácie očakávať aj na Slovensku. V súčasnosti však väčšiu
potrebu výskumu vidíme práve vo firemnom prostredí, konkrétne v strojárenskom odvetví
automobilového priemyslu, ktorý má na Slovensku výrazné zastúpenie.
Na základe sumarizácie teoretických štúdií a poznatkov z praxe možno hlavné znaky
komunitárneho tlmočenia vymedziť nasledovne:
- Prelínanie rozdielnych diskurzov (hovorový, odborný).
- Asymetrická komunikácia, v ktorej nemajú komunikanti rovnocenné postavenie.
- Komunikácia sa realizuje v blízkej vzdialenosti „face to face“ bilaterálnou formou.

- Komunikanti zvyčajne nebývajú skúsenými rečníkmi a tiež nie sú zvyknutí komunikovať
prostredníctvom tlmočníka (rušivé vplyvy komunikácie sa zvyknú prejavovať napr.
rušivými vstupmi recipujúceho komunikanta, nejasnou artikuláciou a pod.).
- Tlmočenie sa často realizuje v „terénnych podmienkach“, v rôznych časových reláciách.
Komunitárne tlmočenie vo firemnom prostredí automobilového priemyslu znamená, že od
tlmočníckych služieb je v rovnakej miere závislý zahraničný účastník komunikácie (fyzická
alebo právnická osoba), ktorý je na Slovensku v pozícii investora a preto je jeho eminentným
záujmom produkovanie rovnakej kvality ako vo svojej domovskej krajine; a na druhej strane
domáci účastník (obchodný partner, zákazník, zamestnanec, štátny dozor a pod.), ktorého
záujmom je taktiež odviesť profesionálnu prácu pre uspokojenie zúčastnených strán.

Tlmočník-prekladateľ v automobilovom priemysle ako osoba z „externého“ prostredia
Rovnako ako iné tlmočnícke žánre, aj komunitárne tlmočenie si vyžaduje prípravu podľa
konkrétnej zákazky. Scenár prípravy býva vždy takmer rovnaký: Príprava vyžaduje prácu
s monolingválnymi a bilingválnymi slovníkmi, rešerš na internete, v prípade väčšieho času
siahnutie do archívu a paralelných textoch konkrétnej prevádzky. V tlmočení diskurzu so
strojárskou terminológiou však často nestačí mať len dobrý slovník a intuíciu, ktorá v tomto
odbore siaha vždy len po horizont vlastnej skúsenosti. Tlmočník bez technického vzdelania je
preto vždy nútený siahnuť po rade odborníka a konfrontovať ju s konkrétnym javom.
Nevyhnutnosťou je využitie vizuálneho materiálu (nákresy, fotografie, schémy...), prípadne
priamym kontaktom s konkrétnym nástrojom, či zariadením. Obrovskou výhodou je tiež to, ak
tlmočník robil predtým písomný preklad konkrétneho textu s popisom obrázkov a nákresov.
Uľahčí mu to zapamätať si dlhšie segmenty diskurzu. Najmä pri technicko-odborných
diskurzoch (napr. opis prac. postupu), ktoré majú pre laikov vyšší stupeň informačného
nasýtenia, je schopnosť pamäťovej kapacity obmedzená. Z dôvodu chýbajúcich kontextuálnych
informácií nie je možné aplikovať anticipačné a inferenčné stratégie, ktoré majú praktizujúci
tlmočníci už zautomatizované (Nováková, s.149). Druhý problém je terminológia. Tlmočník
či prekladateľ, ktorý je konfrontovaný s odbornou terminológiou, si uvedomuje
polysémantickosť jazyka, s ktorým pracuje a ktorý musí exaktne transferovať z východiskového
do cieľového jazyka. Napr. nemecký technický výraz Spiel (Spielraum) nemožno preložiť podľa
zaužívaného denotátu ako hra, pričom v nemeckom výkladovom slovníku Duden možno nájsť
cca. 12 výkladov tejto lexikálnej jednotky.
V strojárstve sa Spiel prekladá ako vôľa (prípadne osová vôľa, medzná vôľa, mŕtvy chod, atď.),
čiže Bewegungsfreiheit von zwei ineinander greifenden od. nebeneinander liegenden
[Maschinen]teilen (Duden Wörterbuch 2003). Preklad: Voľný pohyb dvoch do seba

priliehajúcich alebo vedľa seba ležiacich častí stroja (Preložil: J.Š.). Z hľadiska transferu môže
nastať problém v subjektívnej recepcii východiskového textu. Pritom nezáleží na tom, či
tlmočník-prekladateľ vykonáva transfer zo svojho B-jazyka do svojho A-jazyka, alebo opačne.
Problém exaktného transferu spočíva v porozumení kontextuálnej, významovej a funkčnej
roviny diskurzu v oboch jazykoch, ktorý je určený len pre úzku skupinu recipientov: t.j. ľudí,
ktorí sa špecializujú v danej oblasti a teda poznajú lexikálnu, technickú a procesuálnu stránku
daného informačného jadra. V tejto súvislosti vzniká otázka, či dokáže tlmočník bez odborných
znalostí bezchybne transferovať odborné termíny daného diskurzu v oboch jazykoch a navyše
v prevádzkových podmienkach (hluk strojov, pracovné „napätie“ spôsobujúce stres, atď.), ktoré
výrazne sťažujú komunikáciu. Mnohí manažéri v jednotlivých prevádzkach tento problém riešia
tým, že na prácu tlmočníka nasadzujú ľudí z interného prostredia, ktorí sa cudzí jazyk do istej
miery naučili, zvládli aj odbornú lexiku východiskového a cieľového jazyka. Nedokážu však
používať cudzí jazyk na fonetickej, gramatickej a štylistickej úrovni v takej miere, aby boli
schopní recipovať a produkovať širší informačný obsah bez deficitov. Deficity tohto charakteru
môžu spôsobiť nedorozumenia v internej komunikácii medzi zahraničným a domácim
komunikantom (pozn. autora, ktorý bol svedkom neporozumenia z dôvodu nesprávnej
výslovnosti). Z toho dôvodu sú jazykoví profesionáli pri tlmočení veľmi dôležití.
Tlmočník tlmočiaci v prevádzke strojárskeho podniku transferuje rôzne typy diskurzu, cez
hovorový (napr. vo forme príkazov), ekonomický, marketingový a manažérsky (spracovanie
personálnej agendy, prijímanie do pracovného pomeru, expedícia tovaru a pod.). Vo veľkej
miere však býva konfrontovaný s odbornou technicko-strojárskou terminológiou počas
prevádzky zariadení a strojov. Na tlmočenie tohto typu diskurzu musí byť vždy pripravený
vopred (na rozdiel od prekladateľa, ktorý text „dešifruje“ práve v procese prekladu). Tlmočník,
ktorý zavše nemáva odborné znalosti však musí predvídať aj tieto skutočnosti:
1. Komunikanti na oboch stranách nepoznajú špecifiká tlmočenia odborného diskurzu
a preto od tlmočníka očakávajú, že bude schopný pretlmočiť všetko.
2. V akejkoľvek komunikačnej situácii by mal mať so sebou písacie potreby
a terminologickú databázu ku konkrétnemu predmetu rozhovoru (elektronický alebo
printový slovník, laptop, vizuálny materiál a pod.), aby si mohol daný výraz poznamenať,
nakoľko veľa pojmov sa často opakuje a preto by v pravidelnom tlmočení tohto typu
diskurzu mali podliehať procesu zautomatizovania.
3. Pri akejkoľvek nejasnosti spojenej s nepochopením odborného výrazu by sa mal obrátiť
na rečníka s požiadavkou o vysvetlenie. Zabráni tak reťazovej reakcii nedorozumení,
ktoré môžu vzniknúť.

4. Musí vyvíjať vlastnú iniciatívu a zabezpečiť si podklady, obrazové materiály a potrebné
informácie k tlmočeniu vopred.
Ak tlmočník v danej oblasti nemá dostatočné odborné znalosti, je v nerovnej (asymetrickej)
pozícii voči ostatným komunikantom, ktorí teoreticky môžu vystupovať v týchto reláciách:
a) Zahraničný komunikant má odborné znalosti o predmete komunikačnej situácie
a rovnako ich má aj domáci komunikant. Tlmočník je pod väčším tlakom, lebo musí
používať odborné výrazy v oboch jazykoch správne. Výhodou však je, že v prípade
neporozumenia tlmočníkom môžu komunikanti ľahšie vnímať súvislosti na základe
poznania daného odborného kontextu.
b) Zahraničný komunikant má odborné znalosti, avšak domáci komunikant ich nemá.
V tomto prípade musí tlmočník porozumieť celému odbornému kontextu a jeho
súvislostiam, aby ich mohol vysvetliť neodborníkovi vhodným doplňujúcim opisom.
c) Zahraničný komunikant nemá odborné znalosti o konkrétnom predmete komunikačnej
situácie (je to ojedinelý jav), ale má ich domáci komunikant.
d) Obaja účastníci komunikácie (domáci a zahraničný) nemajú dostatočné odborné znalosti
predmetnej komunikačnej situácie. V tomto prípade komunikácia nie je efektívna.
V praxi sme sa s modelom c) a d) stretli zriedkavo a preto vychádzame z modelu a) a b).

Tlmočenie pre účely zaškolenia nových zamestnancov prevádzky
Tu sa pokúsime opísať tlmočenie, ktoré bolo realizované pre nových zamestnancov
prevádzky. Títo zamestnanci sa mali oboznámiť s obsluhou strojov a technologickým postupom
výroby. Bolo realizované v translačnom smere Nj-Sj a Sj-Nj. Patrili z väčšej časti k skupine
laikov v oblasti strojárstva, čo vo veľkej miere sťažovalo komunikáciu. Pri tlmočení z nemčiny
do slovenčiny sa vyskytli problémové oblasti v tlmočení lexiky, pri preklade ktorej sa autor
z dôvodu chýbajúceho technického slovníka na trhu opieral o nemecko-český elektronický
lexikón (Lingea Lexikon, verz.4.10). Bilingválna komunikácia odborného jazyka laikov
spôsobila, že pre vyjadrenie niektorých javov sa použili neodborné výrazy ad-hoc, ktoré sa
v danom prostredí udomácnili a začali používať (napr. Taster – sonda. Správny výraz je vodiaci
palec). Tieto výrazy neboli však z odborného pohľadu akceptovateľné, lebo pri ich používaní
môže dochádzať k nedorozumeniam v komunikácii. Tá nastáva, ak nastúpi napr. nový
zamestnanec do danej prevádzky (odborník v konkrétnom odbore) a výrazu vytvorenému ad-hoc
neporozumie, pretože na daný výraz pozná iný odborný termín. Z tohto dôvodu lexikálna
príprava prináleží tlmočníkovi a nemala by sa podceňovať.

Dané problémové oblasti tlmočenia odbornej terminológie sme rozdelili do dvoch skupín:
a) Terminológia častí nástrojov a zariadení, ktorá má vo vyššej miere sémanticko-statický
charakter – ten sa v danom kontexte nezvykne meniť (napr. Kurbel – kľuka).
b) Terminológia v procese výroby, čiže sémanticko-dynamická terminológia, ktorej lexikálna
jednotka má širšie sémantické pole, čiže pri jazykovom transfere sa významovo prispôsobuje
konkrétnemu pracovnému úkonu (napr. Spindel sa označuje ako vreteno, vodiaca skrutka,
držadlo, hustomer, atď). Nasledujú príklady, ktoré demonštrujú potrebu vizuálneho oboznámenia
sa s odbornými výrazmi.
Príklady
A. Terminológia jednotlivých častí nástrojov a zariadení sústruhu
Spindelstock – vretenník, Schalthebel für Drehzahlen – radiaca páka na otáčky,
Drehmaschinenfutter – vložka do sústruhu, Kühlschmierleitung – regulovanie chladenia
a mazania,
Werkzeugschlitten – nástrojové sane, Späneschutz – istenie hoblíka, Reitstock – koník,
Zahnstange – ozubnica, Leitspindel – vodiaca skrutka, Zugspindel – ťažný hriadeľ, Schaltwelle –
hriadeľ radenia,

Maschinentafel – strojová doska, Drehmaschinenbett – lôžko sústruhu, Handrad Längszug –
ručné koleso, osový ťah, Schalthebel für Vorschub – radiaca páka na posun, Hauptschalter –
hlavný spínač, Kupplungshebel – páka spojky,

Hebel für Vorschubschaltung – páka radenia posuvu, Vorschubgetriebekasten – posuvová
skriňa,
Meißehalter – sklopný nožový držiak, Oberschlitten – horné sane, Planschlitten – priečne sane,
Zahnstange – ozubnica, Kurbel für Querzug – kľuka na priečny ťah, Kurbel für Längszug –
kľuka na pozdĺžny ťah, Schloßkasten – suportová skriňa, Zugspindel – ťažný hriadeľ,
Schaltwelle – hriadeľ riadenia, Leitspindel – vodiaca skrutka, Kurbel für Handzug – kľuka na
ručný posuv, Schnellwechselhalter – rýchlovýmenná objímka.

B. Terminológia v procese výroby
Vorspindeln – Český lexikón uvádza tento výklad: „zjišťování hustoty hustoměrem“. Tento
výraz však nezodpovedal slovesu východiskového jazyka v danom kontexte. Po odpozorovaní
celého pracovného úkonu sa dalo zistiť, že toto sloveso vyjadruje činnosť, pri ktorej sa opracúva
a prispôsobuje priemer daného obrobku.
Schichten – Po konzultácii a pozorovaní spracovania daných obrobkov sa zistilo, že toto sloveso
je možné preložiť opisom, čiže ide o čisté opracovanie za účelom vyrovnania povrchu.
Schruppen – Ekvivalentom je sloveso „ohrubovať“, čiže hrubé brúsenie pilníkom, obrúsiť
obrobok nahrubo.
Entgraten – Odstránenie hrotov, ktoré ostali na obrobku po strojovom spracovaní. (čes. výraz
odžebrovat).
Beschichten – Povlakovanie, v českom lexikóne označené slovesom „nanášení“ (nátěru, vrstev).
Schaftfräser – Hriadeľová fréza.
Plan- und Eckfräser – Fréza na opracovanie plochy a rohov.
Reduzierhülsen – Český preklad „redukční pouzdro„ slov. „redukčná vložka“.
Späneförderer – Dopravník na triesky.
Spindel – Vreteno, vodiaca skrutka.
Versatz – Mechanická základka.
Absatz – Osadenie hriadeľa (z češtiny „osazení hřídele“).
Planstärke – Hrúbka plochy, roviny (z češtiny Stärke – tloušťka, Plan – rovina, plocha, z nem.
výkladového slovníka Duden: ebene, weiträumige Fläche.
Gewindetiefe – Z češtiny „hloubka závitu“, slov. Ekvivalent hĺbka závitu.
Mittigkeit – Sústrednosť, súosovosť (podľa nákresu v paralelnom texte).
Bohrung – Český výklad „otvor valce, „prúchozí otvor“ prekladáme v kontexte ako otvor, inak
to môže byť ako vŕtanie v zmysle pracovnej činnosti.

Messtaster – Z češtiny „měřicí dotykový přístroj“, slov.preklad „meriaci dotykový prístroj“ sa
začal medzi zamestancami z dôvodu časovej úspornosti používať ako „sonda“.
Senkung – Z češtiny „hrubování“, „vyhloubení“, „zahloubení“. Slov.ekvivalent je „zahĺbenie“ s
cieľom hlbšieho zasadenia skrutky; Rücksenkung – spodné zahĺbenie.
Bezugsfläche – Východisková plocha, východiskový bod.
Auflagefläche – Povrchová plocha.
Aufmaß – Z češtiny „přídavek na obrábění“. Slov. ekvivalent je „prídavok na obrábanie“.
Fase – Z češtiny „sražení“, „skosená hrana“, alebo „fazetka“, „zábrit“ v dôsledku opracovania.
Tasten – dotykovať, impulzovať (meriaci dotykový prístroj – „sonda“ dotykuje, zameriava
rozmery obrobku).
Ölnut – Olejová mazacia drážka.
Verschleißlänge – Dĺžka, alebo rozmer opotrebenia.
Planlauf – Rovinný chod.

Záver
Uvedená problematika tlmočenia v automobilovom priemysle poukazuje na zložitý proces
prípravy na konkrétnu zákazku. Je nepochybné, že výskum prepojený na didaktizáciu získaných
poznatkov je možné realizovať len v interdisciplinárnej rovine.
Preto by mali všetci prekladatelia a tlmočníci, bez ohľadu na to, či sú začínajúci tlmočníci,
praktizujúci tlmočníci, alebo študenti, pristupovať k tejto práci tímovo, t.j. zapájať do
pracovného procesu odborné znalosti z viacerých zdrojov. Len tak je možné prácu tlmočníka a
prekladateľa udržať na profesionálnej úrovni.

Abstract:
The paper lays out the community interpreting and its subfield of interpreting in the environment
of Slovak car industry. First, it focuses on the technical bilateral communication in the
translation mode German-Slovak, Slovak-German between the parties that are professionals or
non-professionals. This communication causes many difficulties, concerning technical
terminology in particular. Next, the author stresses the interpreter´s task to get acquainted with
the terminology prior to interpreting and to cooperate with experts in the particular field. Besides
the dictionary and internet search, such a preparation also includes a study of visual material,
translation of parallel texts and observations of the working process. Some of the terminology
used by author at the interpreting has been selected to demonstrate the level of semantic
abstraction, due to missing visual material in the text. Furthermore, the paper poses a question
whether an interpreter with no technical background is able to interpret in technical field.
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1 Úvod
Právna terminológia anglického jazyka má dôležitú úlohu pri prekladoch textov
v rámci Európskej únie. Právne texty predstavujú jeden z hlavných typov textov, ktoré sa
prekladajú či do angličtiny, francúzštiny, nemčiny a takzvaných menších jazykov v rámci
Európskej únie akým je slovenčina. Zvládnutie anglickej právnej terminológie sa stáva
nevyhnutnou znalosťou nie len pre študentov právnických fakúlt, študentov študujúcich
odbory medzinárodné vzťahy, tlmočníctvo prekladateľstvo, ale všetkých, ktorí chcú pracovať
v rôznych inštitúciách a úradoch Európskej únie, verejnej a štátnej správy.
Vychádzajúc zo svojej viac ako 22 ročnej praxe môžem konštatovať, že neexistuje
ľudská činnosť, ktorú by nepokrývalo nejaké odvetvie práva. Každý z nás sa už vo svojom
živote stretol priamo či nepriamo s právom. Pre právo je charakteristická odborná
terminológia. Pre tlmočníkov a prekladateľov je potrebné oboznámiť sa s ňou, nakoľko ju
budú potrebovať často od prvých krokov vo svojej profesii.
2 Termín
„ Terms, like words in the general language lexicon, are distinctive and
meaningful sights which occur in special language discourse. Like words,
they have a systematic side (formal, semantic, and functional) since they are
units of the established code; they also have a pragmatic side, because they
are units used in specialised communication to refer to the objects of the real
world. “(Cabré, 1999).
„Terms are mostly and predominantly used in special works dealing with the
notions of some branch of science. Therefore it may be said that they belongs
to the style of language of science.” (Galperin, 1981)
Masár vo svojej práci Príručka slovenskej terminológie dôkladne
rozoberá a porovnáva definície rôzn ych autorov a navrhuje definíciu termínu:
termín (názov) je prvok slovnej zásob y pomenúvajúci pojem v ymedzen ý
definíciou s miestom v s ystéme pojmov konkrétneho vedného odboru,
technik y, hospodárstva a ďalších činností (Masár, 1991).
Lyons v diele Semantics I, definuje termín takto: „a term (Latin ´terminus´),
in this technical sence, is one of the terminal elements of analysis. There are
two kinds of terms: names and predicates. “ (Lyons, 1993).
Na základe svojich skúmaní navrhujem definíciu termínu v práve.
Termíny z oblasti práva sú prvkami slovnej zásoby pomenúvajúce pojmy vymedzené
definíciami a miestom v systéme pojmov v jednotlivých odvetviach práva.
3 Vlastnosti termínu
Za základné vlastnosti termínu sa považujú: motivovanosť, systémovosť, ustálenosť,
presnosť, derivatívnosť a preložiteľnosť.
Motivovanosť je vlastnosť, ktorá so synchrónneho pohľadu odkrýva motív a spôsob utvorenia
termínu čím uľahčuje jeho chápanie. Tak napríklad termín contract of employment
(pracovná zmluva) je jasne porozumiteľný pre každého užívateľa jazyka.
Systémovosť je stupeň začlenenia konkrétneho termínu do sústavy termínov.
Vlastnosti ustálenosť, jednoznačnosť a presnosť sú nevyhnutné pri vzájomnej komunikácii
odborníkov v jednotlivých odboroch. Pri práve je potrebné brať do úvahy i jednotlivé
odvetvia práva. Cieľom je zabrániť možným nedorozumeniam, ktoré by v práve mohli mať
za následky nielen finančné straty.

Ako príklad môžeme uviesť právny termín contract , základné významy v slovenčine môžu
byť: zmluva; kontrakt; zmluvne sa zaviazať; privodiť si; dohoda; uzavrieť zmluvu;
kontrahovať; zmluvný.
Najčastejšie používané slovesá v spojení s právnym termínom contract sú:
to break a contract (nedodržať zmluvu; porušiť zmluvu)
to form a contract (spísať zmluvu)
to make a contract (uzatvoriť zmluvu)
to mature into contract (vyzrieť do zmluvy)
to record a contract (spísať zmluvu)
to ripen into a contract (vyvinúť sa na zmluvu; prerásť v zmluvu
to terminate the contract (ukončiť zmluvu).
Derivatívnosť je schopnosť byť odvodzovaním základom. V práve sa môžeme
stretnúť s termínmi: contracting (uzatvorenie, kontraktácia, zmluvný); contracting
authority (zmluvná autorita, zmluvný orgán); contracting of marriage ( uzatvorenie
manželstva); contraction party (zmluvná strana); contraction (skratka); contractor
(kontrahent, kontraktor); contractual (zmluvný, zaručený zmluvou); contractual
arrangement (dohoda); contractual terms (zmluvné podmienky).
Jednou z najdôležitejších vlastností pre prekladateľov a tlmočníkov je preložiteľnosť.
Bez tejto vlastnosti by bolo nemožné komunikovať na súdnych konaniach i pracovať na
prekladoch rôznych právnych dokumentov. V čase globalizácie, otvorených hraníc Európskej
únie, uzatvárajú sú rôzne druhy zmlúv, vydávajú a prekladajú sa rôzne dokumenty pre
obchodné i matričné potreby. Tieto dokumenty majú väčšinou dôležitú právnu informáciu
a často od nich závisí prosperita i osud ľudí. Správnemu prekladu právnych termínov treba
venovať náležitú pozornosť. Mali by byť jasne porozumiteľné pre každého používateľa
jazyka. Ako príklad uvádzame termíny deed - zmluva o prevode nehnuteľného majetku,
právny úkon, skutok, čin, fakt, doklad, zmluva, dokument; deed absolute – zmluva
o absolútnom prevode; deed in fee – zmluva o deliteľnom majetku; deed of donation –
darovacia listina; deed of sale – kúpna zmluva; deed of settlement – zmluva o vysporiadaní;
deed stock - nehnuteľnosť.
4 Štruktúra termínov
Jednou z ďalších problematík, ktorú študuje terminológia, je štruktúra termínov. Základné
delenie termínov je podľa počtu prvkov, z ktorých sa termíny skladajú Týmto spôsobom
vydeľujeme:
jednoslovné termíny:
discharge - vyrovnanie, zaplatenie dlhu, potvrdenka, zánik, plnenie
duty - povinnosť, úloha, služby, poplatok, clo , dávka
suspicion – podozrenie
term – doba, lehota, funkčné obdobie, výkon trestu
tenant – nájomca, nájomník, majiteľ, vlastník
viacslovné termíny:
military discharge – prepustenie z armády
duty free - bez cla
suspicious character – podozrivá osoba
appellate term – termín odvolacieho konania
tenant right – právo držiteľa
Odborným skúmaním sa zistilo, že viacslovné termíny tvoria až 77% v terminológii právneho
jazyka angličtiny.
5 Slovesá
Na základe výskumov odborného textu sa zistilo, že v porovnaní so substantívami sa
slovesá používajú v jednotlivých oboroch dosť málo. Slovesá zvyčajne predstavujú 7%

z terminológie skúmaných textov.V právnom jazyku sloveso hrá dôležitú úlohu, najmä
v porovnaní s čisto technickými odbormi, pre ktoré angličtina používa termín science.
V práve sa stretávame so slovesami:
govern - upravovať
establish - založiť
protect - chrániť
recognize - uznať
permit - povoliť
recover - vymáhať
nullify – vyhlásiť za neplatné
render - vrátiť
acquire – nadobudnúť
sue – žalovať, podať žalobu, vysúdiť, zažalovať
6 Tvorenie termínov skracovaním
Skracovanie je spôsob tvorenia termínov skracovaním viacslovných alebo
jednoslovných termínov. Týmto spôsobom vznikajú jednoslovné termíny a skratkové termíny.
Ako príklad skratiek môžeme uviesť:
EFTA – European Free Trade Association ( Európske združenie voľného obchodu)
EPA – Environmental Protection Agency (Úrad na ochranu životného prostredia)
CEN – Committee for Standardisation ( Európsky výbor pre normalizáciu)
F.B.I. – Federal Bureau of Investigation (Federálny úrad pre vyšetrovanie)
J.A.G. – Jude Advocate General (hlavný vojenský sudca)
7 Vyučovanie právnej terminológie na KAA, FHV, oddelení prekladu a tlmočenia
UMB Banská Bystrica.
Predmet právna angličtina sa vyučuje v piatom ročníku v zimnom semestri na
oddelení prekladu a tlmočenia. V akademickom roku 2008/2009 pracujeme hlavne
s učebnicami: Legal English – Fundamental Terms and Topics, autorov Kumerovej,
Urbánkovej a Potascha (2007) a A Grammar of Legal English, autorov Bázlika a Ambrusa
(2008).
Na záver svojho vystúpenia by som chcela uviesť, že zvládnutie problematiky právnej
angličtiny je veľmi aktuálne a potrebné pre našich študentov i prekladateľov a tlmočníkov
v praxi. Neexistuje žiadna Ľudská činnosť, ktorá by nebola ošetrená nejakým druhom práva.
S právnou terminológiou sa prekladatelia môžu stretnúť v rôznych druhoch textov. Najmä po
vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie vzrástol počet prekladaných textov s právnou
tematikou. Som presvedčená, že v dnešnom prepojenom a rýchlo napredujúcom životnom
tempe je pre každého z nás potrebné ovládať aspoň základné právne pojmy a tým sa môžeme
vyhnúť mnohým zbytočným problémom v každodennom živote.
Abstract
Legal Terminology of English Language
In the introduction the present paper explains the basic need for studying of legal
terminology. The next part gives the definition of the legal term. Then the paper provides
some definitions of the notion term, the characteristic of the notion term and the structure of
the terms, the position of verbs in terminology and the creation of the terms by the shortening.
Then the paper provides some facts about the studying of legal terminology at the
Faculty of Humanities, the Department of Translatology.
The conclusion of the article explains the requirement of the study of legal English for
future translators and interpreters.
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1. Prax súdneho prekladu
K nasledujúcim úvahám ma priviedla moja práca súdnej prekladateľky. Môj
profesionálny záujem sa koncentruje hlavne na preklad dokladov, právnych dokumentov,
obzvlášť na preklad verejných listín.
Prekladatelia umeleckej a odbornej literatúry niekedy hľadia na nás - "prekladateľov
rodných listov a vysvedčení" trocha s nadhľadom a možno by som bola taká istá, keby som sa
nebola prehrýzla rokmi praxe v iných odvetviach. Vďaka takejto praxi sa na túto
problematiku pozerám s väčšou zainteresovanosťou a - alebo sa o to aspoň snažím zodpovednosťou.
Vieme, že v nedávnej minulosti boli súdne preklady vykonávané v podstate
dobrovoľníkmi z radov praktikov ovládajúcich ten-ktorý cudzí jazyk a výsledky ich práce
záviseli viac-menej len od ich osobnej zodpovednosti a individuálneho prístupu. Kým preklad
literárneho textu, umeleckého aj odborného, býva určený širšiemu publiku a stretáva sa
jednak ohlasom čitateľov, ale aj s ohlasom kritikov, recenzentov a pod., preklad dokumentu z
dielne súdneho prekladateľa je väčšinou určený takpovediac na "jedno použitie", „cesta“, teda
funkcia a cieľový príjemca sú presne dané veličiny a preklad má tiež svoj vymedzený
administratívny a právny rámec. V praxi sa, žiaľ, stretávame niekedy aj s rôznymi výtvormi,
ktoré svedčia niekedy len o nedôslednosti, ale niekedy aj o prostej neznalosti a
nezodpovednosti.
Rada by som podotkla, že tak, ako všetci ostatní prekladatelia, ani súdni prekladatelia
sa nemusia venovať zároveň aj teórii prekladu, ale takisto si uvedomujem, že pri dostatočne a
dobre vybudovanej teoretickej základni by mohli svoju praktickú činnosť opierať o výsledky
teoretického výskumu a nájsť v nich pomoc pri svojej práci. Pri svojej prekladateľskej praxi
pociťujem nedostatok solídnych teoretických fundamentov a vnímam prílišnú prakticistickosť
praxe súdnych prekladateľov, preto je mojím cieľom pokúsiť sa prispieť k vytvoreniu takejto
základne.

2. Niektoré teoretické piliere
Pri snahe profesionalizovať svoju prácu som sa stretla s dvoma produktívnymi
translatolgickými školami, ktoré môžu tvoriť teoretický pilier právneho prekladu. Sú to:
- teória ekvivalencie (napr. u Kollera) a
- teóriou skoposu (Reissovej a Vermeera) (Rakšányiová, 2005), (naposledy vo
vynikajúcej publikácii Myslenie o preklade editorky Libuše Vajdovej, 2007), ktorú na
Slovensku rozvíja Jana Rakšányiová (Rakšányiová 2007, s, 96 – 118 ..
Teória ekvivalencie sa tu dotýka najmä rôznych korešpodencií medzi termínmi
východiskového a cieľového jazyka. Ideálna konštelácia, absolútna ekvivalencia, nie je však
vždy dosiahnuteľná. Profesionálny prekladateľ preto musí pracovať s ďalšími stupňami
ekvivalencie (Škrlantová 2005, s. 45 – 49).
Ústredným pojmom druhej spomínanej systematiky je skopos, t.j. grécky výraz, ktorý
označuje intenčnosť prekladu a dôraz na cieľ preloženého diela v novom prostredí (tamtiež).
Súdny preklad je nesporným dôkazom podpory tejto teórie, podľa ktorej "v strede stojí

funkcia textu" (Rakšányiová, 2005). V porovnaní s inými druhmi translácie je však špecifický
svojimi ďalšími vlastnosťami.
Znakom nesporne spoločným s inými druhmi prekladateľskej činnosti je existencia
cieľa, pre ktorý je preklad určený. V prípade súdnych prekladov sa dá cieľ charakterizovať
z viacerých hľadísk, ktoré možno jednoducho stanoviť na základe postupnosti krokov pri
konkrétnom preklade. Tie sú nasledovné: zadávateľ prekladu osloví prekladateľa, s ktorým sa
dohodne na realizácii prekladu. Práve tu sa v praxi prejavuje rola iniciátora a zadávateľa
prekladu, ktorých dôležitosť podčiarkuje práve teória skoposu.

3. Originál ako VT a ako konkrétny dokument
Termín originál sa v translatológii označuje častejšie ako východiskový text – VT. Pre
súdneho prekladateľa má však tento pojem aj veľmi konrétnu podobu, a to „hmatateľný“,
konkrétny dokument vo VJ, ktorý má preložiť a osvedčiť. I tu nastáva rad problémov, ktoré
vznikajú v komunikačnej reťazi od intecie k realizácii prekladu.
V praxi zadávateľ prekladateľovi odovzdá originál dokumentu, ktorý je určený na
preloženie. Originál mu vždy odovzdá v tlačenej podobe, hoci v súčasnosti existuje aj
možnosť zaslania dokumentu elektronickou poštou, prekladateľ si však potom dokument musí
sám vytlačiť, aby- celkom jednoducho povedané – „mal čo zviazať s vyhotoveným
prekladom“. (Podstatným znakom súdneho prekladu je fakt, že je vždy spojený – zviazaný
(podľa Zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch 2004) s originálom textu.) Toto je
veľmi špecifický prípad v oblasti prekladateľstva, na ktorý tiež treba zamerať našu pozornosť.
Tu by som sa chcela zamyslieť nad tým, prečo je potrebné v prípade súdnych
prekladov k prekladu priložiť aj originál, dokonca tieto dva dokumenty zviazať a označiť
úradnou pečiatkou. Za týmto účelom sa vráťme k zadávateľovi. Zadávateľom je osoba,
fyzická, alebo právnická, súkromná, alebo verejná, ktorá má na zadanie prekladu vždy jasný
dôvod, teda je možné aj jednoznačné stanovenie cieľa prekladu. V tomto bode vidíme
absolútnu odlišnosť od akéhokoľvek iného druhu prekladu. Súdny preklad je vždy určený na
jeden konkrétny cieľ, na presne dané konkrétne použitie. Je to pretlmočený dokument, pričom
účelom transferu do cieľového jazyka je jedna konkrétna situácia, vyplývajúca z potreby
predloženia, evidencie, archivácie, kontroly a pod. určitého úradného dokumentu. Zadávateľ
by mohol vziať originál do ruky a prečítať, resp. pretlmočiť ho adresátovi v cieľovom jazyku
a tiež mu vysvetliť detaily, ktorým by prípadne neporozumel. Avšak adresát – ktorým nie je
zadávateľ – by mal dostať do ruky dokument v jazyku, ktorému rozumie.
Keďže v dnešnej dobe rozvinutej migrácie obyvateľstva sa veľmi často dostáva
obyvateľ jednej krajiny do druhej, jestvuje aj „migrácia dokumentov“. Preto dochádza k
potrebe ich prekladu.

4. Mimojazyková skutočnosť verzus jazykové vyjadrenie
Tu sa dostávame k niektorým konkrétnym problémom prekladateľskej praxe. Vieme,
že každá kultúra inak segmentuje a hierarchizuje mimojazykovú skutočnosť. Napr. známky v
nemeckých školách sú 1 - 6, taktiež názvy škôl sú iné, než v našom prostredí, čo vyplýva z
mimojazykovej reality, akou je školský systém. Táto mimojazyková reality sa odráža - ak
hovoríme o súdnom prekladateľstve - v jazykovej realite v podobe dokumentov, napr.
vysvedčení, ktoré obsahujú jazykovú realitu v podobe terminológie.

Keďže mimojazyková realita a jazyková realita je v každej kultúre iná, treba sa
zamyslieť nad možnosťami, ako postupovať pri preklade verejných listín tohto druhu. Ako
neexistuje zrkadlový obraz systémov, tak neexistuje ani absolútna ekvivalencia termínov.
Pri hľadaní termínov v cieľovom jazyku je prekladateľ na rozhraní východiskovej a cieľovej
kultúry. Pritom však výsledok musí byť zrozumiteľný a jednoznačný.
Toto je aktuálny a veľmi pálčivý problém prekladateľskej praxe.
Ako príklad uvediem len veľmi známu problematiku označovania inštitúcií (súdov,
škôl), titulov a pracovných zaradení (napr. bakalár, inžinier, vedúci úseku, v minulosti
námestník, promovaný filológ, geológ a pod.) a skratiek.
V prípade súdnych prekladov je pri aplikácii teórie skoposu nevyhnutné vychádzať z
faktu, že cieľom súdneho prekladu je na jednej strane vo väčšine prípadov jedno jediné
použitie, že preklad sa spolu s dokumentom vo východiskovom jazyku založí medzi spisy či
agendu určitej inštitúcie, ktorá od nášho zadávateľa preklad vyžadovala. Zároveň sa však
môže stať, že zadávateľ ten istý preklad, alebo jeho kópie použije na viacerých miestach,
prípadne, že sa z miesta pôvodného určenia presunie na iné miesto. Tu by mali vari
najkomplikovanejšiu úlohu preklady do angličtiny, ktorá sa používa ako komunikačný
prostriedok skutočne celosvetovo, preto je na zváženie, ako si v ktorom prípade zvoliť cieľ.

5. Prekladateľský problém: rodné číslo
Ako nemčinárka sa venujem sa problematike prekladu medzi slovenčinou a nemčinou.
Tu je situácia vari o niečo jednoznačnejšia, nemecky sa síce hovorí vo viacerých krajinách,
ale všetky vychádzajú z európskej kultúry. Pri snahe o odpoveď na otázku ako využiť teóriu
skoposu v súdnom preklade treba vychádzať z konkrétnych problémov a ich konkrétnych
riešení. V nezanedbateľnom množstve verejných listín v slovenskom jazyku sa stretávame s
pojmom rodné číslo, ktorý som si zvolila za príklad pre moje uvažovanie.
Rodné číslo je číselný identifikátor prideľovaný obyvateľom Slovenska a Česka. Rodné číslo
patrí medzi osobné údaje, dá sa z neho určiť dátum a miesto (resp. oblasť) narodenia a
pohlavie osoby. Jeho tvar upravuje zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Podľa tohto
zákona:
(1) Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), ktorý
zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. /1/
(2) Rodné číslo sa tvorí z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb
narodených v tom istom kalendárnom dni.
(3) Prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie
vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje
číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.
(4) Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou
koncovkou.
(5) Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou
koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Slovenský identifikátor je teda celkom špecifický identifikačný údaj o osobe, ktorého
číselný údaj obsahuje aj jednoznačné významové prvky.
V iných štátoch takisto existujú identifikátory osôb, majú však odlišné tvary.
Treba sa zamyslieť, aký význam zohráva tvar rodného čísla osoby a či údaje, ktoré
obsahuje, sú relevantné pri preklade. V prekladanom dokumente ide predovšetkým o
identifikáciu osoby. Adresáta pravdepodobne nezaujíma, akým spôsobom bol jej
identifikačný kód vytvorený. Na základe hore uvedeného zákona však možno povedať, že
informácia, ktorú obsahuje, je jednoznačná, ba aj označenie tohto kódu, jeho názov "rodné
číslo" ju priam uvádza. Preto si myslím, že nie je namieste nahrádzať tento názov, toto

označenie akýmkoľvek iným, (pri prekladoch do nemčiny napr.
Personalidentifizierungsnummer) s odôvodnením orientácie na cieľ.
Táto téma si určite vyžiada podrobnejší výskum a predložený príspevok je len
načrtnutím smeru nášho uvažovania.
Abstrakt
Im Beitrag wird auf die Problematik der Übersetzung der öffentlichen Urkunden hingewiesen,
auf deren Merkmale und Besonderheiten. Die Autorin geht als beeidigte Übersetzerin von
eigenen Erfahrungen bei der amtlichen Übersetzung aus dem Slowakischen ins Deutsche,
bzw. aus dem Deutschen ins Slowakische aus.
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