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PREDSLOV 

 
V prieniku metodologicky heterogénnych a tematicky pestrých náhľadov  
predkladáme v súlade s tradíciou ďalšiu vedeckú publikáciu Od textu 
k prekladu IX. Nadväzujúc na predchádzajúce ročníky je aj tentokrát 
spoločným menovateľom jeho rukopisu opis a interpretačná analýza 
aktuálnych javov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú prekladu a prekladateľov 
odborných textov. Tematické zameranie príspevkov  a ich obsah potvrdzujú 
už isté obdobie existujúce poznanie, že základom kultivovaného prejavu je 
najmä jazykovo-kultúrna a odborná kompetencia aktérov prekladu. Publikácia 
sa ťažiskovo prezentuje ako funkčné prepojenie dvadsiatich dvoch 
príspevkov, ktorých spracované témy odrážajú hlavné smery lingvistického 
výskumu odborného jazyka v súčasnosti. Najrozsiahlejší segment tvoria 
príspevky, ktoré sa sústreďujú na javy súvisiace s právnym jazykom. Ich 
autorky opisujú a interpretujú vybrané  fenomény z translatologického, ako aj 
z medzijazykového a medzikultúrneho hľadiska v rámci jazykových párov 
slovenčina – angličtina, slovenčina – nemčina, slovenčina – švédčina. Patrí 
k nim  aj príspevok venovaný analýze rozšírenia jednotlivých cudzích jazykov 
v právnej komunikácii na Slovensku. Ďalšie segmenty príspevkov tvoria texty 
zaoberajúce sa jazykom v oblasti politickej komunikácie na metodologickej 
báze systémovo orientovanej a kultúrne nasmerovanej jazykovedy a texty 
s prepojenosťou prekladateľskej praxe a metód korpusovej analýzy. Autori 
príspevkov sa sústreďujú aj na používanie terminológie v oblasti  jazykovedy 
vo francúzštine a v poľovníckej oblasti s akcentom na aspekt 
(ne)motivovanosť v nemčine, k zaujímavým doplnkom patrí príspevok s 
prienikom do sféry stratégie zrozumiteľnosti prekladu špecifických textov na 
príklade analýzy návodu na použitie. Tradičnou súčasťou publikácie je 
segment didakticky orientovaných príspevkov.       
 
Aj tohtoročné vydanie publikácie Od textu k prekladu IX. nasmerovaním 
a veľkorysým poskytnutím priestoru na viacrozmerné  prístupy k odbornej 
komunikácii odráža hlavné smerovanie výskumu v tejto oblasti. Na tomto 
mieste si dovolíme vyjadriť prianie, aby nám prispievatelia zostali aj naďalej 
verní a texty ich príspevkov poskytli  množstvo podnetov a tvorivej inšpirácie 
pre zanietených bádateľov skúmajúcich odborný jazyk a fenomény súvisiace s 
problematikou prekladu odborných textov.  

 

redaktorky 
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„JAK SPRÁVN Ě ZACHÁZET S NOVÝM KARTÁ ČKEM NA ZUBY?“ 
K PROBLEMATICE SROZUMITELNOSTI NÁVOD Ů K POUŽITÍ 1 

 
Eva Bajerová 

 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 
 

 
Abstract 
Das Feld der Fachkommunikation beinhaltet nicht nur die fachinterne und 
fachübergreifende Kommunikation unter Experten, sondern auch die 
fachexterne Kommunikation von Experten und Laien, welche mehrere 
Spezifika aufweist (vgl. Roelcke 2010: 38). Der Beitrag setzt sich zum Ziel, 
diese Spezifika am Beispiel der Textsorte „Bedienungsanleitung“ 
aufzuzeigen. Gegenstand der Analyse waren die Bedienungsanleitungen der 
Spezialzahnbürsten der schweizerischen Firma CURAPROX. Besondere 
Aufmerksamkeit genießen dabei die Strategien, mit denen die Firma die 
Verständlichkeit ihrer Texte für die breite Öffentlichkeit erreichen möchte. 
Vor allem aber gibt es einen Fokus auf Schwierigkeiten, die bei der Erstellung 
einer verständlichen Bedienungsanleitung auftreten können (vgl. Göpferich 
2001). Da die Firma nicht nur ihre Produkte präsentiert, sondern auch Absatz 
machen möchte, wird des Weiteren zusätzlich beobachtet, wie sich die 
Strategien der Persuasion in den genannten Bedienungsanleitungen 
widerspiegeln. Zuletzt werden die deutschen Originalversionen mit ihren 
tschechischen Übersetzungen gegenübergestellt. 

 
 
 
1 Úvod 

Oblast odborné komunikace je oblast značně diferencovaná: vedle 
komunikace odborníků s odborníky je možné do ní zařadit také komunikaci 
odborníků s laiky, která vykazuje mnohá specifika. Tato specifika se týkají 
všech jazykových rovin a lze je demonstrovat na příkladu textového druhu 

                                            
1 Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného 
jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0222). 
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„návod k použití“, protože je pro tento druh komunikace typický: odborníci 
na jedné straně usilují o takové podání odborného obsahu, aby byl pro laiky 
dobře srozumitelný, a laici na straně druhé se zase snaží pochopit daný obsah 
i bez odborného vzdělání.2 Ne vždy je však daná konstelace ideální a dochází 
k nedorozumění. Proto je pravidlům pro návody k použití potřeba věnovat 
dostatečnou pozornost. 

Tento příspěvek si klade za cíl poukázat právě na to, jaká úskalí mohou 
být spojena se sestavením návodů k použití. K analýze přitom byly vybrány 
tištěné i elektronické návody k speciálním kartáčkům na zuby a jiným 
pomůckám pro ústní hygienu švýcarské firmy CURAPROX,3 neboť 
z referencí z pohledu recipienta vyplynuly některé problematické aspekty 
těchto návodů.4 Cílem příspěvku však není kritizovat, ale spíše upozornit na 
specifika daného druhu komunikace, která by měla být brána v potaz při 
tvorbě návodů k použití pro širokou veřejnost. Protože každé z těchto specifik 
by si zasloužilo podrobnější analýzu, která by překročila rámec tohoto 
příspěvku, bude zde na několika modelových situacích představena typologie 
možných komplikací, které by se mohly stát podnětem k dalším zkoumáním.  
 
2 Teoretická východiska 

Texty byly analyzovány ze tří hledisek, které pro návody k použití hrají 
důležitou roli. 

 
2.1 Strategie srozumitelnosti textu 

Srozumitelnost by měla být dle Roelckeho (2010, 25) jednou z hlavních 
vlastností odborných textů. V případě návodů k použití platí požadavek 
srozumitelnosti dvojnásob. Fenomén srozumitelnosti je však 
multidimenzionální a do jisté míry relativní. Přesto byly vytvořeny modely, 

                                            
2 K problematice zprostředkování informací od producenta textu směrem k recipientovi 
skrze text srov. Tuhárska 2011. 
3 Pro analýzu byly zvoleny dva tištěné návody a dále elektronické texty z webové stránky 
firmy (http://www.curaprox.com/), které mají charakter návodu nebo které s návody 
bezprostředně souvisejí. Analýza byla zaměřena na německou a českou jazykovou mutaci. 
Vzhledem k tomu, že firma CURAPROX je švýcarská firma, byla jazyková varianta 
„švýcarská němčina“ považována za originál a ostatní jazykové mutace včetně české za 
překlady. 
4 Na tomto místě děkuji mé kolegyni, doc. PhDr. Pavle Zajícové, Ph.D., za podnět 
k analýze. 
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které se snaží strategie srozumitelnosti charakterizovat a vymezit. Takovým 
modelem, který byl při analýze aplikován, je model srozumitelnosti dle 
Göpferich (2001). Tento koncept vychází ze starších modelů, Hamburského 
modelu srozumitelnosti (Langer ‒ Schulz von Thun ‒ Tausch, 1974) a modelu 
podle Groebena (1982), a tyto modely optimalizuje a doplňuje. Göpferich 
(2001) rozlišuje šest dimenzí srozumitelnosti, které spočívají v konkrétních 
znacích textu (viz tabulka 1): Prägnanz [pregnance], Korrektheit [správnost], 
Motivation [motivace], Struktur [struktura], Simplizität [jednoduchost], 
Perzipierbarkeit [vnímatelnost].5 Zjednodušeně je možno říci, že text je 
srozumitelný, když je optimálně pregnantní, nejsou v něm chyby, motivuje ke 
čtení, je optimálně strukturován, je optimálně jednoduchý a typograficky 
vhodně zpracován.6 
 
Tabulka 1: Dimenze srozumitelnosti podle Göpferich (2001) 

Dimenze Mentales Denotatsmodell  
[mentální model denotace] 

Kodierung / 
Exteriorisierung  
[kódování / exteriorizace] 

Prägnanz [pregnance] Bez obsahových mezer 
Bez zbytečných detailů 

Krátké formulace 
Bez redundancí 
Bez tautologií 

Korrektheit [správnost] Dobrý odhad vědomostí 
recipienta 

Bez jazykových chyb 
  

Motivation [motivace] Příklady  
  

Osobní pojetí 
Forma komiksu 

Struktur [struktura] Smysluplné řazení 
obsahových celků 

Logické spojení 
Funkční větná perspektiva 

Simplizität [jednoduchost] ---   Vhodná volba slov 
Bez nevysvětlených výrazů 
Vhodné užití odborných slov 
Gramatická jednoduchost 
Bez mnohoznačnosti 

Perzipierbarkeit 
[vnímatelnost] 

---   Typografie 

 
 
2.2 Strategie persvaze 

                                            
5 Překlad slova vnímatelnost vgl. Femers (2011, 249). Překlad ostatních dimenzí 
a charakteristik v tabulce E. B. 
6 K dalším konceptům srozumitelnosti srov. Mostýn (2011, 221-235). 
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Protože firma neusiluje jen o prezentaci principu fungování svých 
výrobků, ale také o odbyt, je doplňkově v analýze sledováno, jak se do 
návodů k použití promítají strategie persvaze. Tyto strategie popisuje 
Bartošek (2007, 81-103) a Srpová (2008, 93-164), kteří se věnují jazykovým 
prostředkům ovlivňování v textech, především v reklamě. 
 Ovlivňovat recipienta je možné prostředky na všech jazykových 
rovinách: typografické, fonologické, morfologické, syntaktické, lexikální 
i syntaktické a textově lingvistické. Z oblasti lexikologické, která se v textech 
projevuje velmi výrazně (srov. Bartošek 2007, 81), patří k prostředkům 
ovlivňování specifické výrazy, které upoutají recipientovu pozornost: 
metafory, metonymie, okasionalismy, expresiva, invektiva, módní výrazy atd. 
(Bartošek 2007, 81-94; srov. Srpová 2008, 111-114).  

Ovlivňování neprobíhá ale jen na rovině výrazové, ale také obsahové. 
Reklamní texty zvýší svou přesvědčivost, když jsou tvrzení doprovázena 
argumenty a citáty významných osob či odborníků, když text podává 
skutečnost tak, aby to nabízenou věc ukázalo v dobrém světle (metoda 
manipulace) nebo když obsah textu oslovuje recipientovu citovou stránku 
(Bartošek 2007, 94). 
 
2.3 Strategie při překladu  

Firmy většinou své výrobky vyrábí jak pro tuzemskou, tak pro vývoz. To 
s sebou nese nutnost přeložit návody k použití minimálně do základních 
světových jazyků. Nejinak je tomu v případě firmy CURAPROX, která na své 
webové stránce prezentuje návody v jazycích 22 zemí světa.  

Nabízí se otázka, zda se strategie srozumitelnosti a persvaze uplatňují ve 
stejné míře a stejným způsobem v originálu i překladu (srov. Göpferich, 2001, 
126). Stejně jako význam obecně i tyto strategie mohou být překladem značně 
ovlivněny – verze nemusí být plně ekvivalentní z hlediska obsahu i formy, 
což je v případě odborných textů významné, neboť u nich jde především 
o přesnost (srov. Wilss, 1977). Problematika překladu návodů je však složitá: 
že se překlad liší od originálu, nemusí být vždy na škodu. V některých 
případech totiž k posunům a modifikacím dojít musí, neboť překladatel by 
měl vzít v potaz nejen jiný jazyk, ale také jinou kulturu recipientů (Schmitt, 
1999, 194-196). 
 
 
3 Strategie srozumitelnosti 



 

11 

Ačkoli čištění zubů patří k základním hygienickým návykům člověka, 
takže nutnost číst návod málokdo považuje za nutné, tato potřeba vznikne, 
když běžný způsob čištění nestačí, ale musí se aplikovat speciální kartáček, se 
kterým uživatelé nejsou zvyklí zacházet. K takovým kartáčkům patří také 
mezizubní kartáčky typu CPS UHS 420 „duo“ a CPS UHS 450.7 Zcela 
pochopitelně přikládá tedy firma CURAPROX k takovýmto speciálním 
kartáčkům do balení návod, jejichž uspořádání verbální a nonverbální části 
naznačují schémata. Tyto návody se staly podkladem pro následující 
analýzu.8  

 
Schéma 1: Návod ke kartáčku CPS-Bürste UHS 420 „duo“ [kartáček typu CPS 
UHS 420 „duo“] 

CPS Bürsten/brushes/brossettes 

 

SS Bürsten/brushes/brossettes 

 

 

CH, DE     Gebrauchsanleitung 
1. Die korrekte Grösse der CPS-Bürste aussuchen (max. Einführungsdruck 50 g). Die 

Bürste sollte im Zwischenraum frei bewegt werden können. 
2. Die Mutter zurückschrauben und die CPS-Bürste von oben ins Loch einführen bis die 

Retentionsflügel in der Nut einrasten. Die Mutter wieder anziehen bis die CPS-Bürste 
blockiert ist (SS von unten ins kleinere Loch einführen und das Drahtende in die Nut 
einlegen). 

3. Die Bürste sorgfältig einschieben und wieder herausziehen. Fertig! 
4. Die Bürste nach ca. 8‒15 Gebrauchs-Tagen auswechseln. 
 
CZ    Návod k použití: 
Vyhledejte vhodnou velikost CURAPROX kartáčku pro Vaše mezizubní prostory. Kovové jádro 
kartáčku se musí pohybovat volně  v mezizubní prostoru, zatímco štětinky musí mezizubní prostor 
zcela vyplnit. 

1. Matici odšroubujte ze závitu ve směru držáku a odkryjte otvory držáku. 
2. CPS kartáčky: Seshora (strana u kartáčku) zaveďte špičku kartáčku do většího otvoru 

nosiče tak, až plastiková křidélka zapadnou do drážky. Kartáčke zajistěte maticí. 
3. Mezizubní prostory čistěte z vnějšku a vnitřku přímými pohyby kartáčku dopředu a 

                                            
7  Překlad E. B. 
8 Texty ve schématech jsou ponechány ve stejném typografickém provedení jako 
v originálu, neboť jeho převedení do kurzívy, jak je běžné pro analyzované texty, by mohlo 
být v případě rozboru srozumitelnosti zavádějící. Kurzívou jsou pak v souvislém textu 
vyznačeny jednotlivé citace. 
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dozadu. Kartáčky po použití opláchněte a nechte uschnout. 
4. Kartáček měňte po 8 až 15 užívání. 

 

Schéma 2: Návod k mezizubnímu kartáčku CPS-Bürste UHS 450 [kartáček 
typu CPS UHS 450] 

   UHS „click“ 
 
 

Click-System 
DE  |  Gebrauchsanleitung 
1. Die CPS-Bürste korrekter Grösse aussuchen (max. Einführungsdruck 50 g). Die Bürste 

sollte im Zwischenraum frei bewegt werden können. 
2. Die Bürste sorgfältig einschieben und wieder herausziehen. Fertig! 

Sehen Sie diese Anleitung als Film unter www.curaprox.com. 
3. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser spülen und nach ca. 8 ‒ 15 Tagen auswechseln. 
CURAPROX: Lebenslanges und gesundes Lächeln. 
 
CZ  |  Návod k použití: 
1. Vyberte správnou velikost CPS mezizubního kartáčku (doporučený tlak na kartáček je 

50 g, kartáček musí volně klouzat). 
2. Poté kartáček pod stejným úhlem opatrně zasuňte a zase vytáhněte. Hotovo! Tento 

návod si můžete jako film prohlédnout na stránkách www.curaprox.com. 
3. Kartácěk měňte po 8 až 15 užívání. 
CURAPROX: Zdravý úsměv po celý život. 

 
Analyzujeme-li nejdříve tyto návody z perspektivy srozumitelnosti, na 

první pohled jim není co vytknout a splňují všechny teoretické zásady: jsou 
typograficky jasně strukturované, mohou motivovat ke čtení barevným 
provedením i kombinací verbální a nonverbální složky, verbální části 
neobsahují rozvláčné věty a složité formulace, v textu se nevyskytuje velké 
množství termínů. Při bližším pohledu je však možné odhalit několik 
problematických bodů, které mohou srozumitelnost textů výrazně negativně 
ovlivnit. 
 
3.1   Nejasné termíny 
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Termíny se v textech nevyskytují v hojné míře,9 ale přece jen se mohou 
stát příčinou neporozumění. To může být způsobeno zkratkami, které tvoří 
jejich součást, ale které nejsou vysvětleny. Z názvů kartáčků (viz výše) 
recipient nepozná, zda zkratka zastupuje důležité slovo či jen označuje typ 
kartáčku a tedy nemá ještě jiný samostatný význam. Preference dimenze 
Prägnanz [pregnance] se může negativně projevit v dimenzi Simplizität 
[jednoduchost].  

Navíc jsou v obrázcích k návodu pro kartáček CPS-Bürste UHS 420 
„duo“ demonstrovány dva typy zubních kartáčků – kromě typu CPS je zde 
popsána ještě aplikace kartáčku typu SS.10 Problémem však může být, že 
návod, který se nachází pod obrázky, je koncipován z perspektivy typu CPS 
a o typu SS je čtenář informován pouze v závorce. To může působit dojmem, 
že se jedná o méně důležitou informaci, nebo obecně vzato o informaci, jejíž 
relevance je jiná než relevance ostatních pasáží. V obrázcích jsou však oba 
kartáčky prezentovány rovnocenně. Tato diskrepance se může promítat jak do 
dimenze Struktur [struktura], tak do dimenze Korrektheit [správnost]. Způsob 
formulace je také částečně v rozporu s požadavky dimenze Simplizität 
[jednoduchost], vkládáním samostatných vět do jiných vět totiž text může 
ztratit přehlednost (vgl. Ballstaedt, 1997, 61-62). Iritovat může také zkrácené 
označení kartáčku v popisné části jako SS, a to nejen z pohledu neúplné 
informace, ale také z pohledu historického vzhledem k zprofanovanému 
charakteru této kombinace písmen. 

Dále by u kartáčku UHS 420 „duo“ mohlo být blíže vysvětleno nebo 
naznačeno v obrázku, kde přesně se nachází Retentionsflügel [plastiková 
křidélka]11 a Nut [drážka, žlábek].12 
 
3.2   Problematická provázanost verbálních a nonverbálních částí textu 

V návodech jsou obsaženy obrázky, které mohou významně zvýšit jejich 
srozumitelnost, protože působí motivačně (dimenze Motivation [motivace]) 
a šetří mnoho prostoru, který by muselo zabrat verbální vyjádření (Prägnanz 

                                            
9 Autoři návodů nevyužívají častou strategii reklam a nepřehlcují své recipienty množstvím 
termínů, jejichž význam recipienti mnohdy ani neznají, jen aby jejich texty působily jako 
vysoce odborné a výrobky jako výrobky té nejvyšší kvality (srov. Srpová, 2008, 146). 
10 Překlad E. B. 
11 Tento překlad je uveden v české jazykové mutaci návodu. 
12 Překlad E. B. V české jazykové mutaci návodu je uveden překlad „drážka“. 
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[pregnance]). I zde však může dojít k opačnému efektu, když verbální 
a nonverbální složky nejsou provázené vhodně (srov. Stöckl, 2004, 250). 

Členění jednotlivých kroků postupu je zajištěno u obou analyzovaných 
návodů číslovaným výčtem, zdánlivě tedy působí text strukturovaně. 
Podrobnější analýza však potvrdí některé komplikace.  

V návodu ke kartáčku UHS 420 „duo“ se totiž nacházejí dva obrázky, 
které jsou opatřeny čísly: jeden je uveden nad návodem a ukazuje sestavení 
kartáčku (viz schéma výše), druhý na druhé straně návodu ukazuje použití 
zubního kartáčku v ústech. Protože i ve verbální části jsou popisovány obě 
tyto činnosti, přičemž jsou typově velmi podobné – sestavení kartáčku 
zasouváním jedné části do druhé a zároveň pohyby kartáčku a zasouvání 
kartáčku do mezizubních prostor, nevyplývá zde jednoznačně, který obrázek 
je vlastně popisován. Navíc nekoresponduje obrázek a verbální složka ani 
v počtu kroků: v obrázcích na obou stranách jsou obsaženy jen číslice 1 – 3, 
zatímco popis tvoří 4 body. K nejistotě recipienta přispívá také 
terminologická nejednoznačnost, především termínu Zwischenraum 
[meziprostor].13 Protože je tento termín uveden v jednotném čísle a není zde 
specifikováno např. atributem, který meziprostor se myslí,14 je možné kromě 
mezizubního prostoru uvažovat i meziprostor např. v držáku na speciální část 
kartáčku. Obdobně zavádějící je i verbální část návodu u kartáčku CPS-Bürste 
UHS 450, kde je sestavení kartáčku jednodušší, popis jeho použití v ústech 
bezprostředně následuje po informaci ke správnému výběru kartáčku 
a perspektiva je tedy ještě nejednoznačnější.15 

Uvedeným koncipováním návodu mohou být negativně dotčeny dimenze 
Korrektheit [správnost] a Struktur [struktura]. Nejednoznačnost kombinace 
                                            
13 Překlad E. B. 
14 Jasnější by byl pojem v množném čísle nebo s konkrétním atributem, jako je uvedeno 
v elektronické verzi obdobného návodu na webové stránce firmy: Interdentalraum, resp. 
v české verzi mezizubní prostor 
(http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=22 [2014-10-24]). 
15 U typu UHS 420 „duo“ jsou pokyny pro kartáček a pokyny pro ústa odděleny ještě 
podrobnějším pokynem pro sestavení kartáčku, takže z toho může alespoň částečně 
implicitně vyplývat, že následující pokyn se už týká přímo jeho aplikace v ústech. Jasněji 
jsou popsány pokyny v české verzi, kde věta Die Bürste sorgfältig einschieben und wieder 
herausziehen. Fertig! [Kartáček pečlivě zasuňte a zase vysuňte. Hotovo!] (překlad E. B.) je 
přeložena tak, že obsahuje oproti originálu mnoho dalších informací, které jednoznačně 
určují, že se jedná o aplikaci v ústech: Mezizubní prostory čistěte z vnějšku a vnitřku 
přímými pohyby kartáčku dopředu a dozadu. Kartáčky po použití opláchněte a nechte 
uschnout. 
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verbální a nonverbální složky se dále vztahuje na dimenzi Simplizität 
[jednoduchost].  
 
3.3   Nesrozumitelnost nonverbální části textu 

Pro správný postup není vždy nutné, aby návod obsahoval verbální 
složku, pokud je postup srozumitelně naznačen pomocí obrázku. Když se 
v něm však nacházejí elementy, které nejsou recipientem zcela pochopeny, 
nemusí dojít k porozumění sdělované informace.  

U obou kartáčků je v tištěném návodu v obrázku zakresleno, jakým 
způsobem se má kartáček vsunout do mezizubních prostor.16 Je to znázorněno 
jako vsunutí kartáčku mezi dáseň a šedou oválnou plošku, za kterou se 
nachází zub. Co tato šedá oválná ploška představuje, není na první pohled 
jasné. Že se pravděpodobně jedná o kontaktní bod mezi zuby, se dozvíme až 
na webové stránce k dentální niti, kde je vysvětlení uvedeno i verbálně.17  
Tím může návod opět ztratit hodnotu nejen v rámci dimenzí Korrektheit 
[správnost] a Struktur [struktura], ale také Motivation [motivace], neboť 
nesrozumitelné obrázky mohou odradit od čtení celého návodu; neverbální 
složka totiž může být první částí návodu, které je věnována pozornost (srov. 
Ballstaedt, 1997, 200). 
 
3.4 Věcné nepřesnosti 

Návody vykazují nedostatky v dimenzi Korrektheit [správnost] 
i z důvodu věcných nepřesností. Zarážející může být výraz v obou návodech, 
který je uveden v závorce: max. Einführungsdruck 50 g.18 Toto spojení 
fyzikální veličiny s neodpovídající jednotkou může na přírodovědně 
orientované recipienty působit iritujícím dojmem. Na druhou stranu je zde 
zřejmý záměr autorů přiblížit tento tlak laikům, kteří z praxe mají představu 
o hmotnosti 50 g více než o tlaku, který např. představuje 1 Pascal. Evidentně 

                                            
16 Jedná se o obrázek na opačné straně, než se nachází verbální část návodu a obrázek pro 
sestavení kartáčku. 
17 Denn um die Zahnseide über den Kontaktpunkt zu führen (das ist der Punkt, an dem sich 
zwei Zähne berühren), (…) [Protože aby mohla být dentální niť vedena i přes kontaktní 
bod (to je místo, kde se dva sousední zuby vzájemně dotýkají), (…)] (překlad E. B.)  
(http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=21 [2014-10-24]). 
18 U překladu do češtiny se tato informace o tlaku u typu kartáčku UHS 420 „duo“ 
nevyskytuje, u typu UHS 450 je uvedena také v závorce celou větou: doporučený tlak na 
kartáček je 50 g, (…). 
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je zde tedy upřednostněna dimenze Simplizität [jednoduchost] na úkor 
dimenze Korrektheit [správnost].19 
 
 
4 Strategie persvaze 

V popisu dimenze Motivation [motivace] uvádí Göpferich (2001, 129-
130), že by text měl u recipienta vyvolat a udržet pozornost a zájem. 
V případě návodů k použití je sice recipient sám motivován ke čtení, protože 
danou věc potřebuje (srov. Göpferich, 2001, 130), na druhou stranu mohou 
zde být pozorovány ale i tendence uvést kromě srozumitelného popisu, jak se 
výrobek používá, také jiné doplňkové informace a prezentovat je takovým 
způsobem, které mají nejen motivovat recipienta k samotnému čtení, ale také 
ke koupi dalších produktů, nebo které mají potvrdit, že zakoupením daného 
výrobku recipienti neprohloupili, a posílit v nich pocit jistoty správného 
rozhodnutí. Zde můžeme říci, že strategie motivace přechází do strategií 
persvaze, resp. s nimi úzce souvisí. 

Strategie persvaze se v návodech nacházejí na různých místech a opět se 
týkají jak formy, tak obsahu.  

Na rovině grafické a typografické je motivací už samotné decentní pojetí 
návodu na bílém podkladě, s jednoduchou kombinací barev, které působí 
seriózním dojmem. 

Jistým ovlivňováním na rovině obsahové může být uvedení sloganu 
v rámci návodu u kartáčku typu UHS 450: CURAPROX: Lebenslanges und 
gesundes Lächeln. V české verzi přispívá k motivaci a persvazi nejen 
ekvivalentní uvedení sloganu, ale i jeho vhodný volnější překlad: 
CURAPROX: Zdravý úsměv po celý život.  

Motivovat a přesvědčovat je možné také explicitním vysvětlením, proč 
je daný výrobek důležitý – např. že zabraňuje chorobám zubů. Zároveň 
mohou odborné výrazy, které jsou tvořeny mimo jiné dlouhými kompozity, 
vyvolat v recipientovi obavu před nemocemi a lékařským prostředím obecně 
a tedy snahu se jim vyhnout: Interdentalbürsten von CURAPROX sind ganz 
einfach anzuwenden. Es lohnt sich, täglich einmal die Zahnzwischenräume 
richtig zu reinigen, am besten abends vor oder nach dem Zähneputzen. Das 
beugt Zahnzwischenraumkaries, Zahnfleischentzündungen und Parodontitis 

                                            
19 K dalším chybám došlo v české verzi v důsledku překlepů: volně  v mezizubní prostoru; 
kartáčke zajistěte maticí (tištěná verze USH 420 „duo“); kartácěk měňte po 8 až 15 užívání 
(UHS 450). 
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vor.20 Podobně je text zformulován v české verzi: Použití mezizubních 
kartáčků CURAPROX je velmi snadné. Čas strávený každodenně čištěním 
mezizubních prostor se vám opravdu vyplatí. Nejlepší doba je večer, před 
nebo po vyčištění zubů. Pomáhá to zabránit tvorbě zubního kazu a vzniku 
zánětu dásní a paradontózy.21 

Motivovat či přímo přesvědčit je možné navozením atmosféry, že 
čištění zubů je zábava. Když je u návodu k použití kartáčku na webu firmy 
čištění zubů srovnáváno s běžnými automatizovanými činnostmi, které 
vyžadují tréning, dbají autoři textu zároveň na to, aby to byly příjemné 
činnosti. V závěru je text ozvláštněn frazeologismem.22 Stejným způsobem je 
koncipován i český překlad: Doch wie beim Skifahren oder Tanzen, Joggen 
oder Walken so gilt auch beim Zähneputzen: Übung macht den Meister. / Pro 
čištění zubů však platí totéž co pro lyžování, tanec, jogging, nebo Nordic 
walking: cvičení dělá mistra.23 Zároveň recipientovi může významně pomoci 
a posílit mu sebevědomí, když je v návodech explicitně zdůrazněno, že 
i odborníci navštěvují seminář k metodám čištění zubů, že se tedy nemusí 
stydět přiznat, že si čistí zuby špatně, a přihlásit se na školení (viz ukázka 
v podkapitole 5.2) 

Bližší přístup k recipientovi si autoři návodů získávají i stylistickými 
prostředky. Takovými jsou například hovorové výrazy, které se občas 
v návodech objevují. V následujícím příkladu je můžeme pozorovat jak 
v české, tak v německé verzi, ne vždy se však v obou jazykových mutacích 
vyskytují: So, und jetzt reinigen Sie sanft und effektiv. / OK, teď si můžete 
čistit zuby jemně a účinně.24 

Zdůrazňující a tím i motivační a eventuálně i persvazivní efekt mohou 
mít specifické stylistické figury, např. anafora, přičemž v následující ukázce 
je tímto způsobem posílena i struktura textu (dimenze Struktur [struktura]), 
protože anafora slouží zároveň jako spojovací prvek mezi nadpisem 
a souvislým textem (srov. Wolf, 2008, 57-69; Zajícová, 2005, 76-88): Jeder 
Mensch ist anders. Jeder Mund, jeder Zahn und jeder Zahnabstand auch. / 
Každý je jiný. Každá ústa, každý zub a každý mezizubní prostor také.25 

 
                                            
20 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=22 [2014-10-24]. 
21 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=22 [2014-10-24]. 
22 K problematice frazeologismů v němčině a češtině srov. Cieślarová 2010. 
23 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=20 [2014-10-24]. 
24 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=21 [2014-10-24]. 
25 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=21 [2014-10-24]. 
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5 Německá a česká jazyková mutace ve srovnání 

Jak už bylo naznačeno v podkapitole 3.2, překlady do češtiny v mnohém 
německému originálu neodpovídají, ani co do obsahu, ani co do formy. 
V některých případech je to nutné, např. německé pokyny formulované 
v infinitivu jsou v českém překladu modifikovány do osobnější podoby 
(imperativ v 2. osobě množného čísla), která je pro návody v češtině běžnější 
ze stylistického hlediska. V některých případech však rozdíly příliš žádoucí 
nejsou. 

 
5.1 Odlišné informace v obou verzích 

Některé informace v českých návodech oproti německému originálu 
chybí a některé jsou zde naopak navíc. Lze tak konstatovat, že pasáže 
s větším množstvím informací jsou sice delší, což se může projevit negativně 
v dimenzi Prägnanz [pregnance], ale na druhou stranu je tím znemožněna 
dvojsmyslná interpretace a další nepřesnosti, neboť jsou uvedeny konkrétnější 
okolnosti. Tím se zvýší hodnota textu v rámci dimenze Simplizität 
[jednoduchost]. 

Oba případy je možné pozorovat u návodu ke kartáčku typu UHS 420 
„duo“. První odlišnost, která upoutá na první pohled, je nekorespondence 
členění textů. V české verzi není pasáž odpovídající bodu 1 v německé verzi 
označena číslem. Přesto má česká verze stejný počet bodů, neboť v české 
verzi je bod 2 z německé verze rozdělen do dvou částí. 

Česká verze obsahuje v mnohých ohledech více informací. Kromě 
upřesnění pomocí atributu v překladu slova Zwischenraum jako mezizubní 
prostor (viz podkapitola 3.2) je v české verzi také podrobněji popsáno, co to 
znamená, když se kartáček musí volně pohybovat v mezizubním prostoru. 
Zatímco německá verze se omezuje jen na tuto jedinou informaci (Die Bürste 
sollte im Zwischenraum frei bewegt werden können. [Mělo by být možné 
s kartáčkem v meziprostoru volně pohybovat.]),26 česká verze popisuje přesně 
pohyby a funkce jednotlivých částí (Kovové jádro kartáčku se musí pohybovat 
volně v mezizubní (sic) prostoru, zatímco štětinky musí mezizubní prostor 
zcela vyplnit.). Ohledně matice je v obou jazykových mutacích informace 
shodná, tedy že má být odšroubována. V české verzi je však navíc informace 
o tom, že se má odšroubovat ze závitu ve směru držáku a odkrýt otvory 

                                            
26 Překlad E. B. 
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držáku. Zároveň je možné však tuto informaci považovat za poněkud 
redundantní, protože je možné předpokládat, že po odšroubování se otvory 
odkryjí, pokud matice slouží k jejich ochraně. Tím se může zbytečně 
negativně ovlivnit dimenze Prägnanz [pregnance] českého textu. 

Poměrně závažné může být, že u návodu v české verzi chybí úplně popis 
pro kartáček typu SS, který je vyobrazen na druhém obrázku. Přitom česká 
verze může navíc u recipienta vyvolat pocit, že tato informace bude v textu 
obsažena, protože text je koncipován tak, že navozuje dojem výčtu – 
informace o kartáčku typu CPS jsou uvedeny za výrazem CPS kartáčky, za 
kterým následuje dvojtečka. Je tedy možné na něj pohlížet jako na 
mezinadpis. 

Naopak v německé verzi je oproti české verzi uvedena informace 
o maximálním tlaku, který je potřeba na kartáček vyvinout. Jakkoli je tato 
informace drobná, může být v konečném důsledku významná vzhledem 
k subtilnímu charakteru popisovaných výrobků. Dále chybí v české verzi 
překlad motivačního slůvka Fertig!, které se objevuje v německé verzi. Český 
text pak má jinou hodnotu v dimenzi Motivation [motivace]. I když tyto 
výrazy nejsou pro návody běžné, může mít firma zájem na tom, aby své 
zákazníky při sestavování čištění kartáčků podpořila emotivními výrazy (srov. 
Pišl, 2011) a naznačila, že manipulace s jejich výrobky není složitá (viz 
strategie persvaze v kapitole 4). 
 Také u typu kartáčku UHS 450 můžeme pozorovat diskrepance české 
a německé verze. V české verzi je recipient oproti německé verzi navíc 
upozorněn, pod kterým úhlem má kartáček zavést (Poté kartáček pod stejným 
úhlem opatrně zasuňte a zase vytáhněte.), zatímco v německé verzi informace 
o úhlu chybí (Die Bürste sorgfältig einschieben und wieder herausziehen. 
[Kartáček opatrně zasuňte a zase vytáhněte.]).27 
 Naopak je v německé verzi rozvedena detailněji podmínka pro zavedení 
kartáčku do mezizubního prostoru (Die Bürste sollte im Zwischenraum frei 
bewegt werden können. [Mělo by být možné s kartáčkem v meziprostoru volně 
pohybovat.]),28 kde v české verzi se nachází pouze upozornění, že kartáček 

                                            
27 Překlad E. B. Údaj o úhlu ale upoutá tím, že zde chybí informace o tom, který úhel je 
míněn jako „stejný“. To je možné pochopit až při zhlédnutí instruktážního videa a návodu 
na internetu (http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=22 [2014-10-
24]. Odkaz na nepřítomnou informaci neovlivňuje pouze dimenzi Korrektheit [správnost], 
ale také může narušit strukturu textu (dimenze Struktur [struktura]). 
28 Překlad E. B. 
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musí volně klouzat, ale není explicitně uvedeno, ve kterém místě. Dále 
v české verzi nenajdeme informaci o umytí kartáčku po jeho použití. 
 
5.2 Stylistické odlišnosti 

Německý originál a český překlad se v některých případech liší také 
stylisticky. Stylistické odlišnosti jsou většinou způsobeny doslovným 
překladem, resp. nesprávnou volbou ekvivalentu.29 I když tím texty neztrácejí 
svou funkci a je možné podle nich při sestavení kartáčku a čištění zubů bez 
problémů postupovat, nemusí texty působit na recipienta důvěryhodně nebo 
mohou vzbuzovat jiné, nesouvisející konotace. Na obojím firma jistě nemá 
zájem, neboť se může výrazně snížit motivace recipientů texty číst. Tyto 
komplikace je možno prezentovat na příkladech z návodů, které jsou uvedeny 
na webové stránce firmy.  

Jedná se o dvě věty z obecného popisu, jak je potřeba si správně čistit 
zuby.30 V první větě jsou recipienti nabádáni k jemnému zacházení: Denken 
Sie daran, mit dieser Zahnbürste reinigen Sie auch dann, wenn Sie fast keinen 
Druck anwenden. Seien Sie also ganz sanft. V české verzi je pokyn přeložen 
doslovně: Pamatujte si, že tento kartáček vyčistí vaše zuby i v případě, že na 
něj netlačíte. Buďte tedy něžní.). Slovo „něžný“ však může u českého 
recipienta vyvolávat úplně jiné představy, většinou se totiž toto slovo 
nevyskytuje v souvislosti s čištěním zubů, ale převážně s partnerskými 
vztahy.31 

V překladu druhé věty týkající se kurzů správného čištění zubů (Diese 
Putztechnik wird in unseren iTop-Seminaren unterrichtet, die von 
Fachpersonen aus Pharmazie und Dental-Praxen besucht werden. Diese 
Seminare sind grundsätzlich für alle offen.) byl k překladu vybrán nevhodný 
ekvivalent pro slovo offen (Tato technika čištění se vyučuje na našich  iTop 
seminářích, kterých se účastní odborníci ze zubních ordinací a lékáren. Tyto 

                                            
29 Srov. Hrdinová ‒ Werbová ‒ Motyčka (2011, 38). 
30 http://www.curaprox.com/index.php?page=anleitung_detail&i=20 [2014-10-24]. 
31 Srov. záznam z Havránek, B. a kol. Slovník spisovného jazyka českého 
(http://ssjc.ujc.cas.cz/): „n ěžný příd. 1. vynikající zvláštní jemností, jemným půvabem, 
velmi jemný; útlý, křehký, drobný: n-á dívka; n-é pohlaví ženy; n-é ruce; n-á fialka; n. 
dotek; n. úsměv; n-á modř; n-é mládí rané 2. jemný v citových projevech, v citovém 
zaměření, citově jemný, jemně citlivý: n. milenec; být k někomu n.; n-á láska; n-á 
příchylnost; n-é přátelství; → přísl. něžně: n. hladit; – n. milovat; → podst. něžnost v. t.“ 
(http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=n%C4%9B%C5%BEn%C3%BD&sti=EMPTY&w
here=hesla&hsubstr=no [2014-10-24]). 
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semináře jsou otevřené pro všechny.), neboť není myšleno otevření v pravém, 
ale v přeneseném významu, a tedy by byl vhodnější výběr jiného ekvivalentu, 
např. „přístupné všem“, „vhodné pro všechny“ atd. 

V následujícím příkladu můžeme pozorovat, že překladatelským oříškem 
může být i překlad motivujících a ke koupi přesvědčujících výrazů − v textu 
o mezizubních kartáčcích došlo v české verzi k posunu a slovní hříčka 
z německé verze týkající se pravděpodobně „třetích“ zubů nebyla zachována. 
Pokud by chtěli překladatelé dosáhnout stejné estetické a zároveň motivační 
funkce, museli by zřejmě zvolit úplně jinou formulaci, doslovný překlad 
německého textu by v češtině zněl kostrbatě: Erstens rein, zweitens raus, und 
über die Dritten werden Sie nie nachdenken. [Zaprvé dovnitř, zadruhé ven, 
a o třetích nebudete nikdy přemýšlet.]32 / Jednou denně tam a zpět. A je to!33 

 
 

6 Závěr 

Závěrem je možné konstatovat, že správně sestavený a srozumitelný 
návod k použití má velký význam pro obě strany – je důležitý nejen pro 
recipienta, který si podle něj může bez obtíží sestavit zakoupený výrobek, ale 
také i pro producenta, který může vhodným sestavením návodů k použití 
zvýšit motivaci u recipienta kupovat si další výrobky, nebo jej naopak může 
odradit od koupě, pokud je návod nesrozumitelný. 

Přitom hraje důležitou roli, jak jsou vysvětleny termíny, zda jsou 
v textech věcné chyby a zda z obrázků jasně vyplývá postup. Ukázalo se, že 
srozumitelný návod k použití spočívá mimo jiné v optimální kombinaci 
verbální a nonverbální složky. Problematická však může být nejen jejich 
diskrepance, ale také nedostatečný prostor pro jejich prezentaci na tištěných 
návodech. Tato skutečnost bývá kompenzována odkazem na webovou stránku 
firmy, kde je návod k použití více rozveden, doprovázen větším množstvím 
obrázků a eventuálně opatřen instruktážním videem. Nevýhodou tohoto 
způsobu prezentace může být nekompetentnost některých recipientů používat 
Internet nebo omezený přístup k němu. Na druhou stranu zde můžeme 
spatřovat jistý záměr výrobce motivovat recipienty prohlédnout si na 
webových stránkách další výrobky apod. Už to lze tedy chápat jako jistou 
strategii persvaze.  

                                            
32 Překlad E. B. 
33 http://www.curaprox.com/index.php?page=produktegruppe_detail&g=4  [2014-10-24]. 
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Do návodu však bývají zakomponovány i další prvky persvaze, a to jak 
obsahové, tak výrazové. Je však nutné promyslet, které strategie persvaze 
pro návody zvolit. Z analýz vyplynulo, že preference dimenze Prägnanz 
[pregnance] nemusí vždy přispět k srozumitelnosti ani k persvazivním 
účinkům textů, protože ve snaze ukázat, že sestavit kartáček a manipulovat 
s ním je snadné a nezabere mnoho času, může dojít naopak k opačnému 
efektu: že recipient přesně nepochopí, jak má postupovat, a cítí frustraci.  

V analyzovaných textech byla pozorována i situace, kdy je překlad do 
češtiny srozumitelnější než originál. Tento jev je možné odůvodnit tím, že 
překladatelé jsou si složitostí popisovaných výrobků vědomi, nespoléhají se 
jen na originál a evidentně si zjišťují informace i v jiných zdrojích. Je však 
také možné, že analyzované tištěné verze vznikly pouze sestavením 
vybraných vět z kompletní elektronické verze. Tím by se dalo vysvětlit, proč 
texty nepůsobí koherentním dojmem, a to jak ve vybraných případech české, 
tak německé jazykové mutace.  

I když textový druh „návod k použití“ bývá častým předmětem analýz, 
vyšlo najevo, že sestavit vhodný návod může být i přes teoretické poznatky 
obtížné a je tedy potřeba věnovat tomuto tématu další výzkumy. 
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Abstract 
The paper deals with a comparative approach to the confrontation of the 
phraseological units in both languages, Slovak and English. We have been 
looking for the phraseological or nonphraseological equivalents of phrasemes, 
focusing on their common and different features. We focused on their 
semantic and stylistic equivalency. We defined the absolute equivalents – 
identical and almost identical; the relative equivalents – similar and 
distinctive; together with the nonphraseological equivalents in the form of 
lexical unit, a group of units or a description.  Partially we focused on the 
varieties of equivalents in both languages. The percentage of the absolute 
equivalents was very low. Very significant percentage of the occurrence was 
discovered within the group of distinctive equivalents, we have named them 
unique equivalents. This situation is caused by a different historical, cultural, 
economic and political development of the countries using the analysed 
languages. 

 
 
 
1 Úvod 

Porovnávanie frazeologického fondu dvoch jazykov je komplikované 
z viacerých dôvodov. Ako najproblematickejšie sa v procese komparácie 
ukazujú charakteristické vlastnosti frazém – ucelenosť obsahových zložiek, 
ustálenosť významu a viacslovnosť (okrem niektorých minimálnych frazém 
a subfrazém). K frazeológii dvoch jazykov môžeme pristupovať z dvoch 
hľadísk: prekladového a porovnávacieho. Pri prekladovom prístupe je 
hľadaný ekvivalent určovaný charakterom prekladaného textu, hlavným 
cieľom je nájsť vhodné výrazové prostriedky pre podmienky daného textu. 
Porovnávací prístup znamená konfrontáciu frazeologickej jednotky vo 
východiskovom a v cieľovom jazyku v snahe nájsť paralelné frazeologizmy 



 

26 

a definovať ich zhodné a rozdielne vlastnosti. Predkladaný príspevok skúma 
ekvivalenciu oboch frazeologických fondov z hľadiska slovenského jazyka. 
Ekvivalent chápeme ako frazému, slovné spojenie, alebo slovo v inom jazyku, 
ktoré nahrádza frazému východiskového jazyka pri zachovaní významu 
a štylistickej príslušnosti. Vlastnosti ekvivalentu by sa mali čo najviac 
podobať vlastnostiam pôvodnej frazémy (expresivita, obraznosť, 
motivovanosť, ale i obvyklosť, či raritnosť použitia). Vzhľadom na fakt, že 
formálna stránka väčšiny slovenských a anglických frazém je rozdielna, 
zameriame sa v ďalšej analýze na vyhľadávanie systémových ekvivalentov – 
pre našu komparáciu je podstatný rovnaký, alebo veľmi podobný význam, 
 lexikálne zloženie ekvivalentu, ako aj jeho príbuzné štylistické zaradenie. 
V závere príspevku zhrnieme zistenia, ku ktorým sme dospeli na základe 
analýzy frazeologických i nefrazeologických ekvivalentov. 

Naším primárnym cieľom bolo konfrontovať frazeologické jednotky 
(FJ) excerpované z textov oboch jazykoch, ktoré sme zahrnuli do nášho 
frazeologického korpusu. Skúmaný korpus sme získali manuálnou excerpciou 
frazeologických jednotiek z textov náučnej modelovej štruktúry v oblasti 
politických vied a im príbuzných odboroch. Spracovaný materiál pozostával 
z 2896 strán (z toho 1514 strán v slovenských odborných textoch a 1382 strán 
v anglických odborných textoch). Pri stanovení systému rozdelenia FJ do 
skupín podľa miery ekvivalencie nasledujeme teoretické východiská 
P. Kvetka, ako ich uvádza v svojej publikácii Anglická frazeológia (Kvetko, 
1999, 103). Na ich základe sme definovali skupiny podľa miery ekvivalencie, 
analyzované v tomto príspevku. 
 
2 Frazeologické ekvivalenty 

Frazeologické ekvivalenty (zhodné, identické frazeologické jednotky) sú 
podľa našich kritérií také, ktoré majú rovnaký význam, zvyčajne i štylistické 
zaradenie, rovnakú štruktúru a lexikálne zloženie. Medzi takéto frazémy 
patria napríklad europeizmy a internacionalizmy. Vzhľadom na odlišný typ 
jazyka, rozdielne historické a kultúrne pozadie nepredpokladáme veľké 
množstvo frazém v tejto skupine. Frazeologické ekvivalenty sú 
reprezentované dvoma typmi ekvivalentov - absolútne a relatívne. Absolútne 
ekvivalenty môžeme ešte detailnejšie špecifikovať na zhodné a podobné 
(takmer zhodné) absolútne ekvivalenty, v prípade relatívnych ekvivalentov 
ide o čiastočne odlišné a odlišné ekvivalenty. 
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2.1 Absolútne ekvivalenty 

Absolútne ekvivalenty (niekedy nazývané súbežné, analogické FJ) sú tie, 
ktoré majú rovnaký význam, štylistické zaradenie i obraznosť, rovnakú alebo 
podobnú stavbu, a žiadne, respektíve minimálne rozdiely v lexikálnom 
zložení. Absolútne ekvivalenty rozdeľujeme na zhodné (vlastné) ekvivalenty 
a podobné (takmer zhodné) ekvivalenty. 

 
2.1.1  Zhodné ekvivalenty 

Zhodné ekvivalenty sú identické v oboch jazykoch, majú rovnaký 
význam, štylistické zaradenie, obraznosť, stavbu a  nemajú ani rozdiely 
v lexikálnom zložení jednotlivých komponentov. Z hľadiska charakteristiky 
patria medzi zhodné ekvivalenty predovšetkým nevetné FJ, dominantne 
substantívne, zriedkavejšie slovesné, adverbiálne a adjektívne frazémy. 
Skupina zhodných ekvivalentov neobsahuje žiadne minimálne frazémy. 

Zhodných ekvivalentov sme v našom korpuse identifikovali 115, čo 
znamená 23,33 % z celkového počtu frazeologických ekvivalentov. Veľký 
podiel v tejto skupine ekvivalentov predstavujú europeizmy 
a internacionalizmy, ktoré majú totožný pôvod – v Biblii, antickej mytológii, 
spoločnej histórii, klasickej literatúre, ale i v klasických jazykoch – gréčtine 
a latinčine. V prípade niektorých knižných frazém existujú v obidvoch 
jazykoch i menej knižné frazémy, ktoré majú rovnaký význam, ale ich 
štylistická príslušnosť je ďalej od pólu knižnosti ako v prípade latinských 
výrazov, prípadne k nim existuje nefrazeologic ký ekvivalent:   

persona non grata – nežiadúca osoba 
   an unacceptable or unwelcome person 

per capita – na hlavu 
per person 

modus vivendi – spôsob života (nefr.) 
      a way of life (nefr.) 

Achilova päta (demokracie) – slabina (nefr.) 
                                             Achille´s heel (kniž.) 
                                             soft underbelly (expr.) 
alfa a omega – začiatok a koniec 
                       the first and the last 
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Okrem výrazne knižných, citátových či internacionálnych frazém sa 
v našom korpuse vyskytli aj zhodné FJ, ktoré nemajú knižný pôvod, ale 
častokrát vyjadrujú ľudské skúsenosti, ľudovú múdrosť, či tradície, napr. from 
time to time / z času na čas, od svitu do mrku / from sunrise to sunset.  

V slovenskej časti nášho korpusu sa vyskytli aj FJ, ktoré vznikli 
doslovným prebratím frazémy z anglického jazyka bez prekladu – think-tank 
(gramatický variant vo forme plurálu think-tanky), soft power, establishment, 
know-how, cash flow, push-pull teórie, off-shore útočiská, spill-over 
spolupráca, systémy nazývané security packages, alebo kalkovaním 
z anglického jazyka – v tomto prípade ide predovšetkým o odborné frazémy, 
ktoré pôvodne vznikli v anglosaskom prostredí v súvislosti s historickým 
vývojom, s politickým usporiadaním, resp. s rozvojom vednej disciplíny: 
tieňová politika / shadow politics, dolárová diplomacia / dollar diplomacy, 
šedá eminencia / grey eminence, teória domino / domino theory, dočasne 
zmrazené konflikty / temporarily frozen conflicts, suchopárna zahraničná 
politika / pedestrian foreign policy, satelitný štát / satelite state. Mnohé zo 
zhodných ekvivalentov vznikli v období bipolárneho usporiadania sveta 
v povojnovom období: studená vojna / cold war, železná opona /iron curtain, 
politika sily / power politics, nárazníková zóna/pásmo / buffer zone, 
nárazníkové štáty / buffer states, mocenské vákuum / power vacuum, čestný 
mier / honourable peace. Nové FJ vznikli aj v poslednom období v súvislosti 
so vznikom, vývojom a rozširovaním Európskej únie: eurodžungľa / 
eurojungle, viacrýchlostná Európa / multi-speed Europe, euroskleróza / 
eurosclerosis. Medzi najnovšie FJ, ktoré sa dostali z prejavov politkov do 
publicistiky a následne do odborných textov patria: darebácke štáty / rogue 
states, záchranné balíčky / rescue packages. V nami skúmaných textoch sme 
excerpovali aj ekvivalenty frazém z prostredia ekonómie a hospodárstva: 
čierny trh / black market, tvrdá mena / hard currency, mäkká mena / soft 
currency, daňový raj / tax heaven, daňové prázdniny / tax holiday, či práva 
a legislatívy: mäkké právo / soft law.  
 
2.1.2  Podobné ekvivalenty 

Z hľadiska kvantitatívneho podielu tvoria podobné ekvivalenty najmenej 
početnú skupinu spomedzi frazeologických ekvivalentov – 58 ekvivalentov, 
čo predstavuje 11,77 % v skupine frazeologických ekvivalentov. Podobné 
(takmer zhodné) ekvivalenty majú, podobne ako prvá skupina absolútnych 
ekvivalentov, rovnaký význam, štylistické zaradenie a rovnakú, prípadne 
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veľmi blízku obraznosť, ale vyskytujú sa u nich menšie rozdiely v lexikálnom 
zložení jednotlivých komponentov. Tieto rozdiely sa zväčša týkajú 
komponentov FJ, ktoré nie sú nositeľom obraznosti a zvyčajne sú spôsobené 
odlišnosťami jazykov – prítomnosťou členov, flektívnosťou, slovosledom 
atď. Najvyšší výskyt podobných ekvivalentov je v skupine slovesných 
frazém, pretože vo väčšine prípadov obsahujú komponent, ktorý nemení 
význam ani obraznosť FJ, ale je rozdielny v závislosti od typu a štruktúry 
jazyka – prepozičné, konjuktívne komponenty, v anglickom jazyku 
komponent určitého/neurčitého člena. Najčastejšia prepozičná odchýlka 
vyplýva z prítomnosti prepozičného komponentu of v genitívnej forme 
anglických ekvivalentov: rovnováha síl / balance of power, politika 
zadržiavania / policy of containment, tri piliere EÚ / three pillars of the EU, 
väzni svedomia / prisoners of conscience, sféry vplyvu / spheres of influence, 
slonovinová veža teórie / ivory tower of theory, systém bŕzd a protiváh / 
system of checks and balances. V našom korpuse sa vyskytli ekvivalenty 
s rozdielnym prepozičným komonentom: pasca na niekoho / trap for sb, na 
vlastné oči / with one own´s eyes, byť imúnny voči niečomu / to be immune 
from sth, mať niečo na mysli / to have sth in mind. Definovali sme ekvivalenty 
s prítomným prepozičným komponentom v angličtine a neprítomným 
v slovenčine: byť lemovaný niečím / to be ringed with/by sth, spečatiť zmluvou 
/ to seal with treaty a naopak, v slovenčine prítomný prepozičný komponent, 
v angličtine neprítomný: dohoda s otvoreným koncom / an open-ended 
agreement, zápas o moc / power struggle. Potvrdili sme i existenciu 
ekvivalentov s rozdielnym konjuktívnym komponentom, prípadne 
s prítomným, alebo neprítomným konjuktívnym komponentom v jednom 
alebo v druhom jazyku: pre a proti / pros and cons,  viac-menej / more or 
less. Zaujímavým príkladom sú ekvivalenty ako napríklad litera zákona / the 
letter of the law, v ktorých je komponentom lexikálna jednotka s rozdielnou 
štylistickou platnosťou pri zachovanom významy frazémy (litera - knižný 
výraz, letter - neutrálna všeobecná lexikálna jednotka).  
 
2.2 Relatívne ekvivalenty 

Skupina relatívnych ekvivalentov predstavuje také FJ, ktoré majú 
rovnaký význam v oboch jazykoch, ale ich odlišné zloženie (štruktúrne, ale 
predovšetkým lexikálne), spolu s úplne inou obraznosťou preukazuje 
rozdielnosť a samostatnosť týchto jazykov na pozadí kultúrneho, historického 
a politického vývoja. Relatívne ekvivalenty sú tak ovplyvnené národnostnými 
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špecifikami a konotáciami. Odrážajú rozdielnu spoločenskú a kultúrnu 
identitu, sú determinované vývojovými, geografickými a sociálnymi faktormi. 
V skupine relatívnych ekvivalentov sa odráža idiomatickosť ako typická 
vlastnosť frazeologických jednotiek, s ktorou súvisí možnosť zachovať 
význam celej frazémy pri rozdielnom komponente, či odlišnom celom 
lexikálnom zložení  jednotlivých ekvivalentov. V skupine relatívnych 
ekvivalentov sa prejavuje  kontextuálna podmienenosť obraznosti. Odborné 
frazémy sú zvyčajne nezávislé na kontexte, zatiaľ čo všeobecné frazémy 
konkretizujú svoj význam častokrát podľa kontextu použitia. Tieto základné 
charakteristiky frazeologických jednotiek sa prejavili aj v skupine relatívnych 
ekvivalentov.  Rozdelili sme ich na čiastočne odlišné a odlišné ekvivalenty. 
V našom korpuse tvoria relatívne ekvivalenty najpočetnejšiu skupinu 
z hľadiska ekvivalencie – 170 odlišných ekvivalentov, 150 čiastočne 
odlišných ekvivalentov, čo predstavuje 64,91% z celého množstva 
frazeologických ekvivalentov.  
 
2.2.1 Čiastočne odlišné ekvivalenty 

Čiastočne odlišné ekvivalenty sú frazémy, v ktorých je aspoň jedna 
z nosných významových komponentov rovnaká – pri slovesných FJ je zhodné 
sloveso, pri adjektívnych je zhodný komponent prídavného mena, pri 
menných je to zložka substantíva. Okrem rozdielneho komponentu sledujeme 
aj rozdielnu obraznosť pri zachovaní významu a štylistického zaradenia:  
právne mimikry   legal camouflage 
uviaznuť na mŕtvom bode to be deadlocked 
tieňový kabinet   kitchen cabinet 
stranícke kádre   party stalwarts 
politická zásterka   political cover. 

Zaujímavou vlastnosťou, s ktorou sme sa stretli v korpuse čiastočne 
odlišných ekvivalentov je variantnosť v jednotlivých jazykoch. Pri väčšine 
ekvivalentov ani jeden z jazykov nemá variant, sú známe aj situácie, kedy 
obidve frazémy (slovenská aj anglická) v ekvivalente majú varianty, ale 
v našom korpuse sme sa stretli predovšetkým so situáciou, kedy je 
variantným anglický ekvivalent: 
kuloárová politika              backroom politics 
                                          behind-the-scenes politics 
úhlavný nepriateľ                sworn enemy 
                                       mortal enemy 
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vydať sa na cestu          to take to the road 
                                    to hit the road. 
 
2.2.2 Odlišné ekvivalenty 

Odlišné ekvivalenty, nazývané aj vlastné, alebo diferencované 
ekvivalenty, majú úplne odlišné lexikálne zloženie pri zachovaní významovej 
a štylistickej ekvivalencie. V našom korpuse tvoria najpočetnejšiu skupinu 
z hľadiska ekvivalencie – 170 ekvivalentov, čo tvorí 34,48 % z celého 
množstva frazeologických ekvivalentov. V skupine odlišných ekvivalentov sú 
umiestnené frazémy zo všetkých významových skupín odborných aj 
všeobecných FJ, pre zameranie nami skúmaných textov je zaujímavá 
ekvivalencia v skupine frazém pochádzajúcich z prostredia politiky 
a politológie: 
prezliecť kabát   to cross the floor 
hra s nulovým súčtom   ro-sum game   
diplomacia cukru a biča  diplomacy of the carrot and the stick 
hra s ohňom    brinkmanship                              
zákulisné ťahy   backroom strategy 
kuloárová politika   political wrangling. 
     

Výrazne knižných frazém je medzi odlišnými ekvivalentmi len niekoľko, 
zaujímavé sú štylistické rozdiely medzi jednotlivými ekvivalentmi: Achilova 
päta / Achille´s heel / soft underbelly, všeliek / panacea (anglický ekvivalent 
je knižný s pôvodom v gréckej mytológii, slovenský ekvivalent je všeobecná 
frazeologická jednotka, i keď posunutá smerom k pólu knižnosti). 
Výraznejšiu knižnosť sme zaznamenali i v prípade ekvivalentov vzdať hold / 
to pay homage, stelesnené zlo / devil incarnate, obetný baránok / scapegoat. 
 

Podobne ako v skupine čiastočne odlišných ekvivalentov, vykazujú 
i odlišné ekvivalenty variantnosť, predovšetkým v prípade anglických 
ekvivalentov: 
byť jazýčkom na váhach       to tip the balance 
                                         to turn the scales     
ťažiť z niečoho                  make capital out of ath 
                                                to capitalize on sth 
stať sa terčom kritiky              to come under fire 
                                               to attract criticism 
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utrpieť drvivú porážku       to get a sound beating 
                                          to take a shellacking 
urobiť škrt cez rozpočet        to upset sb´s calculation 

to thwart sb´s plans   
slepá ulička                          point of no return 
                                             cul-de-sac 
krok za krokom                    inch by inch 
                                             little by little 
mať kľúčový význam              to be of paramount importance 
                                            to be of cardinal importance 
 
Vyskytli sa však i rozdielne ekvivalenty v prípade slovenskej frazémy: 
loophole              medzera v zákone                                
                 zadné dvierka                                    
to pay homage         vzdať úctu 
                          vzdať hold                                   
martial law           výnimočný stav                          
                          stanné právo.           
 
 
3 Nefrazeologické ekvivalenty 

Do skupiny nefrazeologických ekvivalentov zaraďujeme jedinečné 
(svojské, idiomatické) frazémy, ktoré sa vyskytnú iba v jednom z jazykov 
a v druhom k nim neexistuje adekvátna, ekvivalentná FJ, takže sa prekladajú 
opisom alebo lexikálnou jednotkou s podobným významom. Vo viacerých 
prípadoch sledujeme variantnosť v zmysle existencie frazeologického 
i nefrazeologického ekvivalentu, vzhľadom na zameranie našej práce dávame 
prednosť ekvivalentu frazeologickému. Celkový počet nefrazeologických 
ekvivalentov v našom korpuse je 83 v pomere k 493 frazeologickým 
ekvivalentom, čo tvorí rozdiel 410 ekvivalentov a percentuálny pomer 
85,59 % : 14,41 % v prospech frazeologických ekvivalentov. Taký výrazný 
rozdiel dokazuje bohatosť frazeologických fondov oboch jazykov, pretože iba 
14,41 % frazém nemalo v druhom jazyku frazeologický ekvivalent, ale 
všeobecnú lexikálnu jednotku, slovné spojenie, alebo opis. 
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3.1 Nefrazeologické ekvivalenty – slovo 

V tejto skupine majú frazeologické jednotky východiskového jazyka 
ekvivalent v cieľovom jazyku, ktorý nie je obrazný, zvyčajne ide o  lexikálnu 
jednotku všeobecného jazyka, najčastejšie substantívum. Nefrazeologický 
ekvivalent anglickej frazémy sa v našom korpuse vyskytol častejšie ako 
nefrazeologický ekvivalent slovenskej frazémy:  
Frazéma  slovo 
red tape  byrokracia 
trouble shooter opravár 
cross-purposes nedorozumenie 
at the same time zároveň 
shorthand  stenografia 
carpetbaggers zberba. 
 
3.2 Nefrazeologické ekvivalenty – slovné spojenie, opis 

Ekvivalent v tejto skupine je zložený z lexikálnych jednotiek 
všeobecného jazyka, ktoré nemajú obrazné zafarbenie, ani frazeologické 
zaradenie, ide o slovné spojenia, prípadne opisné vyjadrenie, ktorým je možné 
pôvodnú frazeologickú jednotku vysvetliť. Všeobecne môžeme konštatovať, 
že niektoré odborné frazémy v politologických textoch sú jedinečné, pretože 
priamo súvisia s politickými udalosťami, či osobitými politickými 
podmienkami v jednotlivých krajinách. Mnoho anglických odborných frazém 
má v slovenčine nefrazeologický opisný ekvivalent, prípadne lexikálnu 
jednotku: 
gerrymandering -  manipulovanie s volebnými obvodmi 
warmongering - vojnové štvanie 
slip law - prvé samostatné vydanie novo prijatého zákona 
deed poll - listina o jednostrannom právnom úkone 
think-tank - rozhodovacie centrum 
smart power - kombinácia tvrdej a mäkkej sily v medzinárodných vzťahoch 
twin relationship - postoj Veľkej Británie k EÚ a USA 
party ticket - stranícka kandidátska listina 
labyrinthine negotiations - komplikované vyjednávanie 
grass-roots level - radoví členovia politických strán 
sluice-gate prices - prepúšťacie ceny 
war-torn society - vojnou poznačená spoločnosť 
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blueprint - politický program 
hall-martk of legislation - označenie legislatívy 
conscientious objector - odporca vojenskej služby 
soapbox - rečnícky pult 
luminary - významná osobnosť. 
 

Medzi jedinečné frazémy z nášho korpusu, ktoré majú v slovenčine 
nefrazeologický ekvivalent, patria odborné frazémy z prostredia britského 
politického systému: 
back bencher - radový člen parlamentu 
cross bencher - nezávislý poslanec 
front bencher - člen vlády 
benchmarking - zasadací poriadok poslancov v britskom parlamente 
dispatch box - schránka pre úradné oznámenie 
the Great Seal - kráľovská pečať 
red box - škatuľa na štátne listin.y  
 

Vyskytli sa i frazémy z amerického politického prostredia: 
affirmative action - pozitívna diskriminácia 
a roll call vote - hlasovanie, pri ktorom americkí senátori odpovedajú áno/nie 
grandfather clause - ústavná klauzula 
pocket veto - zadržanie legislatívneho návrhu prezidentom 
melting pot - spoločnosť s integrovanými minoritami 
salad bowl - spoločnosť so separovanými minoritami 
grandee - starší a skúsenejší politici. 
 

V našom korpuse sme sa stretli s menším množstvom nefrazeologických 
ekvivalentov slovenských odborných frazém: 
šrotovné - Car Allowance Rebate System 
jednofarebná vláda - one party government   
čierny obchod - illicit dealings 
tretí stav - the common citizens in the Parliament 
vyššie kruhy - the upper classes. 
 

Stretli sme sa i s nefrazeologickými ekvivalentmi všeobecných frazém:  
to keep watch and word  -  prísne sledovať 
to keep an eye on sth  -  dávať pozor na niečo 
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to be sandwitched between  -  byť stlačený medzi 
rosy decription  -  optimistický opis 
to be badly needed -  byť nevyhnutný  
to be badly needed  -  byť veľmi potrebný 
the phrases of elastic meaning  -  prispôsobivé frázy 
súhlasiť naoko  -  to pretend to agree 
kolísať od niečoho k niečomu  -  to range from sth to sth 
skĺbiť niečo  -  to reason closely 
 
 
4 Záver 

Po komparatívnej analýze korpusového materiálu sme dospeli 
k nasledovným záverom. Na základe analýzy kvantitatívneho podielu 
jednotlivých skupín ekvivalentov môžeme konštatovať, že z hľadiska 
komparácie nájdeme medzi slovenským a anglickým jazykom isté percento 
zhodných a podobných frazém, ale v celom korpuse prevažujú odlišné 
a samostatné FJ. Z  kvantitatívneho hľadiska ďalej pozorujeme v celom 
korpuse výraznú dominanciu relatívnych ekvivalentov nad absolútnymi. Časť 
korpusu, ktorá sa vyznačuje absolútnou alebo takmer absolútnou zhodou, je 
takmer o polovicu menšia. Väčšina ekvivalentov všeobecných frazém patrí do 
skupiny čiastočne alebo úplne odlišných ekvivalentov, ktoré obsahujú jednu 
a viac rozdielnych lexikálnych jednotiek v zložení frazémy. Táto skutočnosť 
je podmienená prepojením frazeologického fondu s kultúrou, tradíciami, ale 
i sociálnymi, geografickými a ekonomickými podmienkami jazykového 
spoločenstva. V anglickom jazyku sa napríklad vyskytujú frazémy 
pochádzajúce z prostredia športu, alebo súvisiace s morom, v slovenskom 
jazyku dominujú frazémy súvisiace s prírodou, tradičným spôsobom života, či 
umením. Nezanedbateľná časť konfrontácie oboch častí korpusu je tvorená 
nefrazeologickými ekvivalentmi v podobe slova a slovného spojenia. 
Ekvivalent, tvorený jednou lexikálnou jednotkou sa najčastejšie vyskytuje pri 
minimálnych frazémach, pričom prekladových možností je väčšinou niekoľko 
a výber vhodného ekvivalentu závisí od kontextuálneho použitia 
východiskovej FJ v komunikáte. 

Primárne sa nezaoberáme rozdelením ekvivalentov na odborné, knižné 
a všeobecné, parciálne však môžeme pozorovať dominanciu zhodných 
a podobných ekvivalentov medzi odbornými a výrazne knižnými frazémami. 
Tento jav je spôsobený medzinárodnými výrazmi, ktoré patria do jadra 
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frazeológie (okrídlené a citátové frazémy, FJ s historickým, literárnym, 
 kultúrnym a biblickým pôvodom) a ktoré sú identické v slovenskom aj 
v anglickom jazyku. Zhodné a podobné frazémy vyplývajú predovšetkým zo 
spoločného  kultúrneho a náboženského základu oboch spoločenstiev, zatiaľ 
čo odlišné FJ sú výsledkom rozdielneho jazykového a historického vývoja, 
geografického umiestnenia ale i kultúry krajín oboch jazykových skupín. 
Ďalšou príčinou zhody v skupine odborných frazém je fakt, že mnohé 
frazémy, ktoré vznikli v období studenej vojny, ako aj frazémy, ktoré vznikli 
v anglosaských krajinách ako výsledok celosvetového vývoja 
medzinárodných vzťahov, boli doslovne prevzaté z jedného jazyka do 
druhého, so zachovaním preneseného významu, obraznosti, či metaforickosti.  

V skupine absolútnych ekvivalentov sme definovali výrazný podiel 
internacionálnych FJ, ktoré sú totožné v oboch jazykoch na základe ich 
pôvodu v latinskom, alebo gréckom jazyku. Ide o knižné frazémy, ktoré majú 
pôvod v histórii, mytológii, literatúre a ich obsahová aj významová stránka je 
rovnaká. Veľkú časť v korpuse absolútnych ekvivalentov tvoria odborné 
frazémy, ktoré vznikli v určitom vývojovom období, napríklad v čase studenej 
vojny, prípadne súvisia so špecifickou situáciou, napríklad so vznikom, 
vývojom a rozširovaním Európskej únie. Väčšina týchto odborných frazém 
nie je úplne zhodná po lexikálnej stránke, zaradili sme ich preto do skupiny 
podobných ekvivalentov. Rozdiely u podobných ekvivalentov sa netýkali 
významového, či štylistického zaradenia, aj ich obraznosť je podobná, blízka. 
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OD KONVENCIÍ K NORMÁM PREKLADU VLASTNÝCH MIEN 
V PRÁVNYCH TEXTOCH 1 

 

Alena Ďuricová 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 

 

Abstract 
Im Beitrag wird die Problematik der Übersetzung und des Gebrauchs von 
Eigennamen (Benennungen von Gerichten, Staatsanwaltschaften, 
Polizeiorganen; Behörden, Institutionen, Gesellschaften, Unternehmen u.ä.; 
Rechtsvorschriften; der juristischen Personen und der geographischen 
Benennungen)  in Rechtstexten behandelt. Es werden mögliche Lösungen der 
konventions- und sprachenpaarbedingten Übersetzungsprobleme 
vorgeschlagen. Dabei wird von der Theorie und Konventionen ausgegangen, 
und zwar mit dem Ziel die angeführten Lösungen zur Fachdiskussion zu 
bringen, sie zu verallgemeinern und Normen für den Gebrauch und 
Übersetzung von Eigennamen zu formulieren. 

 
 
 
1     Úvod 
 

Príspevok je venovaný problematike používania a prekladu vlastných 
mien v právnych textoch. Základ pre načrtnutú problematiku predstavuje 
špecifickosť právnych textov a prekladu právnych textov, prekladateľské 
problémy a potreba vlastnej teórie prekladu právnych textov.2  

Východiskom pre navrhnuté riešenia prekladateľských problémov sú 
existujúce normy, existujúce konvencie a vlastná prekladateľská prax. 

Naše poznámky, návrhy a úvahy o preklade a používaní vlastných mien 
v právnych textoch spočívajú na právnych, lingvistických a translatologicko-

                                            
1
 Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy č. APVV-0226-12. 
2 Na niektoré konkrétne problémy poukazuje aj Tuhárska (2013, 175): „Z pohľadu 
tlmočníka a/alebo prekladateľa sú ako problematické faktory vnímané predovšetkým 
terminologická nejednotnosť a častá nulová ekvivalencia vyplývajúca z možnej 
nekompatibility právnych systémov krajín či spoločenstiev.“ 
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pragmatických aspektoch. Zámerne hovoríme o preklade a používaní 
vlastných mien, pretože pri tvorbe cieľového textu si prekladateľ musí na 
jednej strane zvoliť spôsob použitia vlastného mena a na druhej strane zvoliť 
preklad alebo prepis vlastného mena. Na dosiahnutie cieľa komunikácie, t. j. 
realizáciu odbornej komunikácie sprostredkovanej prekladateľom, má výber a 
použitie jazykových prostriedkov v cieľovom texte veľký význam, teda aj 
voľba použitia vlastného mena v cieľovom texte.3  V tejto súvislosti je 
potrebné zdôrazniť kompetencie prekladateľa. Ľupták (2013, 44) pokladá 
onymickú kompetenciu za súčasť prekladateľskej kompetencie a definuje ju 
ako schopnosť používať vlastné mená akejkoľvek kategórie v ústnej 
a písomnej komunikácii so zohľadnením špecifických, ale aj 
funkcionalistických, odborných, lingvisticko-pragmatických a interkultúrnych 
aspektov. Relevantnými faktormi pre preklad je predovšetkým právo krajiny 
východiskového a cieľového textu, so zreteľom na nemecky hovoriaci 
priestor je to právny systém Rakúska, SRN a Švajčiarska4 (porov. 
Štefaňáková, 2014, 148), východiskový a cieľový jazyk, príjemca cieľového 
textu, konkrétna komunikačná situácia, druh textu a status prekladu, t.j. vzťah 
medzi východiskovým a cieľovým textom. 

Vlastné mená, ktoré sa v predmetných právnych textoch vyskytujú, 
môžeme zadeliť do nasledovných skupín: 

- mená osôb, 
- názvy súdov, prokuratúr, orgánov polície,  
- názvy inštitúcií, organizácií, spoločností,  
- názvy právnych predpisov, 
- názvy právnických osôb, obchodných mien,  
-  zemepisné názvy.  

 
V súvislosti s problematikou prekladu uvedených mien a názvov 

v právnych textoch je potrebné zdôrazniť ich identifikujúcu funkciu, t. j. 

                                            
3 Ľupták (2013,125) považuje vlastné mená za jednotku prekladu.  
4
 Štefaňáková v tejto súvislosti konštatuje: „Každý právny systém sa vyznačuje špecifikami, 

ktorými sa vzhľadom na svoj vývoj odlišuje od iných právnych systémov. Centrálne 
zákonníky civilného práva Rakúska, SRN a Švajčiarska preto vykazujú rozdiely nielen 
v stavbe a obsahu, ale líšia sa i použitím jazyka. Mnohé právne inštitúcie, a teda aj právne 
pojmy, existujú len v jednej nemecky hovoriacej krajine – napr. pojem „Einantwortung“ – 
odovzdanie pozostalosti zohráva centrálnu úlohu v tzv. „Verlassenschaftsverfahren“ – 
dedičskom konaní v Rakúsku, v Nemecku a Švajčiarsku ale vzhľadom na odlišnú právnu 
situáciu neexistuje.“ (Štefaňáková, 2014, 148) 
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vlastnosť vlastných mien pomenúvať niečo určité, konkrétne a jedinečné, a to 
vo väzbe na požiadavku presnosti a jednoznačnosti právneho jazyka. Názvy 
inštitúcií sa stávajú vlastnými menami – jedinečnými názvami – 
konkretizáciou, t. j. uvedením presného určenia sídla. V súvislosti s uvedenou 
vlastnosťou právnych textov, t.j. s cieľom dosiahnutia jednoznačnosti 
a presnosti právneho jazyka, sa vyžaduje používanie proprií pri 
uvádzaní inštitúcií, úradov a pod. 

Problematika používania vlastných mien osôb v prekladoch právnych 
textov si vyžaduje samostatnú pozornosť a väčší priestor, preto sa zameriame 
na ostatné uvedené vlastné mená. 

 
2     Problémy pri preklade názvov inštitúcií 
 

Pri hľadaní riešení a návrhov pri používaní a preklade vlastných mien 
v právnych textoch sa budeme pohybovať na línii od noriem ku konvenciám 
a od konvencií k normám, konkrétne od existujúcich noriem ku konvenciám 
a od konvencií k novým normám. Znamená to, že je potrebné vychádzať 
z teórie prekladu, zistiť, do akej miery nám ponúka návod na riešenie 
uvedených prekladateľských problémov, aké sú zaužívané riešenia týchto 
problémov a na základe noriem a konvencií sa pokúsiť o formulovanie 
„noriem“ – prekladateľských postupov pri preklade vlastných mien 
v právnych textoch.   

O názvoch súdov, prokuratúr, orgánov a pracovísk polície a o názvoch 
ďalších inštitúcií, úradov a organizácií možno pojednávať spoločne, nakoľko 
existujú pri ich používaní a preklade určité paralely. 

V translatológii panuje všeobecná zhoda o prekladateľských postupoch 
pri preklade určitých právnych textov: 
- preklad má odrážať obsah východiskového textu tak, aby boli jasné spoločné 
znaky  
a rozdiely medzi právnymi poriadkami, 
- štruktúra cieľového textu má vychádzať zo štruktúry východiskového textu,  
- štýl má byť prispôsobený očakávaniam príjemcu cieľovej kultúry. 

Konkrétne pre preklad názvov inštitúcií možno za normu pokladať teóriu 
a návod pre prax Stolzeovej (2009, 283), ktorá poukazuje na skutočnosť, že 
identifikujúce vlastné mená a toponymá zostávajú nepreložené, no názvy 
inštitúcií sa prekladajú doslovne, síce nie spravidla, ale často. Názvy inštitúcií 
sú nositeľmi pojmovej informácie, to znamená, že slúžia na identifikáciu 
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príslušnej inštitúcie a poskytujú informáciu o jej úlohe, o jej určení.5 
Podčiarkuje pojmovú informáciu názvov inštitúcií a tvrdí, že na jej základe sa 
musia názvy verejných zariadení prekladať: „Wegen dieser ihrer begrifflichen 
Information müssen die Namen öffentlicher Einrichtungen aber übersetzt 
werden.“ (Stolze, 2009, 283). Pri doslovnom preklade názvov inštitúcií sa 
používajú konvencionalizované spôsoby ich pomenúvania v príslušnom 
jazyku.6 

Napriek tomu, že Stolzeová zdôrazňuje potrebu prekladu názvov 
inštitúcií práve v súvislosti s prekladom právnych textov7, pri zohľadnení 
funkcie konkrétneho právneho textu a konkrétnej komunikačnej situácie sa 
vynára otázka, či názov inštitúcie prekladať alebo neprekladať, prípadne či aj 
v rámci jedného textu použiť v zmysle teórie skoposu odlišné prekladateľské 
postupy.  

V praxi to znamená, že je potrebné rozlišovať, či je názov inštitúcie 
uvedený v hlavičke, v adrese alebo v texte, napr. 

� Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen, 

� Okresný súd Zvolen 
Kozačeka 19 
960 68 Zvolen, 

� Okresný súd Zvolen v konaní pred sudkyňou ... rozhodol ...  
 

Pri použití názvu inštitúcie v hlavičke možno uvažovať napríklad 
o nasledovných riešeniach, pričom by sa kombináciou rôzneho typu, veľkosti, 
resp. zvýraznenia písma, podčiarknutia a zátvoriek dali vytvoriť ďalšie 
varianty. 
Názov inštitúcie v hlavičke východiskového textu: 

Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen  
 

Názov inštitúcie v hlavičke cieľového textu: 
1a) Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen 

 Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen, 
 
                                            
5 Porov. Iluk (1990). 
6 Pozri príklady tvorenia názvov vzdelávacích inštitúcií, ktoré uvádza Stolzeová (2009, 
283-284). 
7 Pozri kapitolu 5.3.3 Spezifik der Rechtstexte und Übersetzung (2009, 276-295) – 
Špecifiká právnych textov a preklad. 
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1b) Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen 
 Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen, 
 
 1c)  Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen  

       Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen, 
 
1d)  Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen  
       (Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen), 
 
1e)  Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen  
       (Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen), 
 
2.  Okresný súd (Bezirksgericht) Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen, 
 
3.  Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen. 

 
Názov inštitúcie v adrese východiskového aj cieľového textu: 

Okresný súd Zvolen 
Kozačeka 19 
960 68 Zvolen 
 

V overených prekladoch právnych textov odporúčame názov inštitúcie, 
ktorý je uvedený v hlavičke, resp. v časti odosielateľa spolu s adresou, použiť 
v cieľovom texte v obidvoch jazykoch. To znamená použiť názov inštitúcie 
bez prekladu, prevziať ho tak, ako je uvedený vo východiskovom texte a pod 
ním uviesť jeho preklad, pričom ide vlastne o preklad časti názvu vyjadreného 
apelatívom.  

Pri zohľadnení translatologických aspektov, predovšetkým požiadavky, 
že štruktúra cieľového textu má vychádzať zo štruktúry východiskového textu 
a funkcie textu v konkrétnej komunikácii, pokladáme za najvhodnejšie 
riešenie, ktoré je uvedené v bode 1c). Názov inštitúcie je uvedený vo 
východiskovom a cieľovom jazyku v hlavičke, čo je formálne vyjadrené 
podčiarknutím celej hlavičky, t.j. až za prekladom názvu inštitúcie: 

Okresný súd Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen 
Bezirksgericht Zvolen, Kozačeka 19, 960 68 Zvolen 

Názov inštitúcie v adrese odporúčame preložiť, ak uvedená adresa plní 
funkciu hlavičky, t.j. identifikáciu odosielateľa. Napríklad: 
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Polizeipräsidium Südosthessen 
Polizeidirektion Offenbach 
EG Dietzenbach 
Darmstädter Straße 33 
631 28 Dietzenbach 
Policajné prezídium Juhovýchodné Hessensko 
Policajné riaditeľstvo Offenbach 
Vyšetrovacia skupina Dietzenbach 
Darmstädter Straße 33 
631 28 Dietzenbach 
 

Týmto riešením je príjemca cieľového textu informovaný 
o odosielateľovi a o poslaní príslušnej inštitúcie a pre ďalšiu komunikáciu – 
odpoveď. Názov inštitúcie vo východiskovom jazyku mu slúži na použitie 
v adrese a preložený názov inštitúcie na použitie v texte. Tým je možné 
predchádzať použitiu nepreloženého názvu inštitúcie v texte, ktorý je 
vyhotovený v druhom jazyku komunikácie. Takéto použitie dokumentuje 
ďalej uvedený príklad, i keď zriedkavý. V niektorých textoch z inštitúcií 
nemecky hovoriacich krajín pozorujeme tendenciu uprednostniť vo 
východiskovom texte názov slovenskej inštitúcie v slovenčine:  
  

„ Rechtshilfeersuchen des Okresny sud Zvolen vom 26. August 2009  
i.S. XY; Wir beziehen uns auf Ihre Verfügung vom 30. Oktober 2009 
sowie auf das Schreiben des Okresny súd, in Zvolen, vom 26. August 
2009.“ 

 
Názov inštitúcie v texte odporúčame prekladať vždy a opierať sa pritom 

o citovaný názor Stolzeovej, t.j. prekladať doslovne. Preklad názvu inštitúcie 
je potrebný aj z gramatického hľadiska, aby sa v cieľovom jazyku mohol 
v syntaktickej konštrukcii použiť jeho ohýbaný tvar. Okrem toho sa názvy 
inštitúcií v texte uvádzajú aj ako apelatívum, pri ktorých nie je dôvod na 
nepreloženie. Napr.: 

 
Okresný súd Zvolen v konaní pred sudkyňou ... rozhodol ...  
Das Bezirksgericht hat im Verfahren vor der Richterin ... entschieden. 
Am Dienstag, 29. September 2009, um 12.00 Uhr, erschien Herr XY mit 
seiner Frau auf der Polizeistation Dietzenbach.  
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V utorok 29. septembra 2009 o 12.00 hod. sa dostavil na Policajnú stanicu 
Dietzenbach (prípadne: Policajnú stanicu v Dietzenbachu) pán XY 
s manželkou. 

V súvislosti s používaním a prekladom názvov inštitúcií sa vynára ďalšia 
otázka, a to ako prekladať, aký názov použiť v cieľovom jazyku ako 
ekvivalent. Tento problém vyplýva z rozdielov v právnych systémoch, čo má 
za následok používanie odlišnej terminológie. Arntz (1994, 286) poukazuje v 
súvislosti s odlišnými terminológiami na nevyhnutnú potrebu porovnávania 
terminológií a zároveň aj na problémy, ktoré táto komparácia prináša 
a dokumentuje to príkladmi z francúzskeho a nemeckého súdnictva. Táto 
problematika je podľa neho zvlášť výrazná pri pokuse prenosu pomenovania 
nejakej inštitúcie do jazyka krajiny, v ktorej takáto inštitúcia neexistuje, 
pričom problémy nie sú menšie ani vtedy, ak existujú podobné alebo 
porovnateľné inštitúcie. Ak rozšírime tento príklad na porovnanie názvov 
slovenských (resp. českých) a nemeckých súdov, situácia je rovnako 
komplikovaná a ani prekladové slovníky nie sú v tomto jednotné. 
V Nemecko-slovenskom  a slovensko-nemeckom prekladateľskom slovníku – 
právo – ekonomika (Krenčeyová – Krenčey) a v Nemecko-českom 
právnickom slovníku (Horálková, 2003) nachádzame tieto riešenia: 

 
Amtsgericht  súd okresný (prvého stupňa)  

súd prvostupňový 
okresní / obvodní soud 

Landgericht súd druhostupňový 
kolegiálny 

zemský soud, krajský 
soud 

Oberlandesgericht súd krajinský vrchný / vyšší 
SRN súd 3. stupňa 

vrchní zemský soud 

Bundesgerichtshof dvor súdny spolkový 
súd najvyšší spolkový 

Spolkový soudní dvůr 

 
Keďže je v názvosloví nemeckých súdov uplatnený princíp územného 

členenia, pokladáme české preklady za vhodnejšie a odporúčame používať 
názvy na základe územného členenia. V Nemecku príslušnosť 
prvostupňového a odvolacieho súdu závisí od právneho sporu, a tak 
Amtsgericht nie je prvostupňovým a Landgericht druhostupňovým súdom pre 
všetky spory.8 Ak rozšírime tento príklad na porovnanie slovenských (resp. 
českých), nemeckých a rakúskych súdov,  situácia je ešte komplikovanejšia. 

                                            
8 Schémy o príslušnosti súdov pozri napr. Weber (1999, 1620 a nasl.)  
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V nemeckom jazyku sa tak stretávame s ďalšími pomenovaniami súdov: 
Bezirksgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht, Oberster Gerichtshof.9  

V procese prekladu právnych textov patrí interpretácia a analýza ku 
kľúčovým aspektom.10 Týka sa to nielen prekladu termínov, ale aj názvov 
inštitúcií. Pri preklade názvov inštitúcií je potrebné postupovať v zmysle 
Arntzovho odporúčania analýzy a komparácie názvov v nemčine a slovenčine 
a Stolzeovej  teórie a príkladov. Odporúčame  preto použiť na analýzu 
a komparáciu paralelné texty a zohľadniť zaužívané a bežné slovné spojenia 
a slovotvorné postupy v cieľovom jazyku. Napríklad v slovnom spojení: na 
Policajnú stanicu Dietzenbach, resp. na Policajnú stanicu v Dietzenbachu 
odporúčame ako varianty riešenie s prepozíciou  aj bez prepozície, 
vychádzajúc z paralelných textov v slovenčine, napr. Okresný súd Zvolen; 
Okresná prokuratúra Zvolen; dňa 31.8.2007 o 9.30 hod. sa dostavil na ÚJKP 
OSV Zvolen; spisový materiál Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
Úradu justičnej a kriminálnej polície vo Zvolene.  

Ako sme už uviedli, prekladateľ sa pri hľadaní správneho riešenia pri 
preklade názvu inštitúcie  musí riadiť účelom a funkciou textu a konkrétnou 
komunikačnou situáciou. Pri názvoch inštitúcií je potrebné brať do úvahy 
požiadavku jednoznačnosti a presnosti a že názov inštitúcie spolu s jej 
adresou bude používať príjemca prekladu v ďalšej komunikácii. Toto 
rozhodnutie a odporúčanie podporuje aj skutočnosť, že vo východiskových 
právnych  textoch slovenských súdov, prokuratúry, či polície, sa bežne 
používajú nemecké názvy inštitúcií, v prípade, že sú listiny určené konkrétnej 
inštitúcii v nemecky hovoriacej krajine Vo väčšine prípadov je v slovenskom 
právnom texte, ktorý požaduje slovenský súd preložiť do nemeckého jazyka, 
adresa príjemcu uvedená už v nemeckom jazyku. 
 
3     Problémy pri preklade právnych predpisov 
 

Názvy právnych predpisov sú prototypmi termínov, v ktorých sa 
kumulujú interkultúrne rozdiely. Takýmito prototypmi sú aj názvy právnych 
predpisov nemecky hovoriacich krajín a Slovenska. V množstve právnych 
predpisov Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Slovenska, ku ktorým je 
potrebné pričleniť aj právne predpisy Európskej únie, prípadne ďalších krajín, 
či názvy medzinárodných dokumentov, sú zastúpené aj také, ktorých názvy 

                                            
9 Porov. Ďuricová (2008, 31). 
10 Porov. Škrlantová (2005, 131 a nasl.). 
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v nemčine a slovenčine môžeme pokladať za bezproblémové ekvivalenty. 
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hovoríme výlučne o ekvivalencii 
názvov právnych predpisov. Napr. Občiansky súdny poriadok má v nemecky 
hovoriacich krajinách (v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku) zhodný 
ekvivalent – Zivilprozessordnung. Občianskemu zákonníku zodpovedá 
v Nemecku – Bürgerliches Gesetzbuch, v Rakúsku Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch a vo Švajčiarsku Zivilgesetzbuch. V komunikácii slovenských 
štátnych orgánov   s Nemeckom a Rakúskom odporúčame preto použiť ako 
ekvivalent slovenského Občianskeho zákonníka pomenovanie Bürgerliches 
Gesetzbuch a so Švajčiarskom Zivilgesetzbuch. Pri preklade slovenského 
Trestného zákona do nemčiny odporúčame rovnako použiť termín, ktorý sa 
používa na pomenovanie tohto kódexu v príslušnej nemecky hovoriacej 
krajine, konkrétne Strafgesetzbuch, t. j. ekvivalent platný pre všetky uvedené 
krajiny. Pri preklade slovenského názvu Trestný zákon sa na Slovensku 
stretávame s názorom, že je potrebné poukázať pri preklade na skutočnosť, že 
ide o cudzí kódex vo vzťahu ku krajine cieľového jazyka a používať ako 
ekvivalent Strafgesetz a nie Strafgesetzbuch. Napriek tomu, že pri preklade 
právnych textov postupujeme prednostne v zmysle dokumentárneho typu 
prekladu, nezastávame tento názor. V právnych textoch štátnych orgánov je 
pri odvolávaní sa na príslušné zákony vždy explicitne uvedené, a teda 
dostatočne jasné, ktorej krajiny sa uvedený zákon týka. Nie je potrebné 
zvoleným ekvivalentom poukazovať na cudziu kultúru, resp., na to, že 
príjemca prekladu číta preklad, a nie originál. 

Pri preklade názvov právnych predpisov, kde z dôvodu interkulturality 
spôsobuje problémy pojmová inkongruencia, treba siahnuť po postupe, ktorý 
odporúča Stolzeová (2009, 283) pre preklad názvov inštitúcií, t.j. doslovný 
preklad. Zároveň pokladáme za vhodné uviesť v zátvorke termín 
východiskového jazyka, a to v plnom tvare alebo vo forme skratky. Uvedené 
riešenie sa vzťahuje na preklady z nemeckého jazyka do slovenčiny a opačne. 
Pri preklade do nemčiny odporúčame použiť slovotvorné postupy, ktoré sa 
uplatňujú pre tvorbe pomenúvaní nemeckých názvov právnych predpisov. 
Napr. Wohnungsbauförderungsgesetz – navrhujeme preložiť ako zákon na 
podporu rozvoja bývania, (WoBauFG), pričom je možné oprieť sa o termíny 
v slovenčine, ako napr. štátna podpora bývania, štátny fond rozvoja bývania, 
zákon o štátnom programe rozvoja bývania; Aktiengesetz ako zákon 
o akciovej spoločnosti (AktienG). 
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S uplatnením postupu doslovného prekladu sa často stretávame pri 
preklade názvov medzinárodných právnych predpisov. Tento postup 
pokladáme za nesprávny, nakoľko pre medzinárodné právne predpisy existujú 
oficiálne názvy v príslušných krajinách a jazykoch. V prekladoch právnych 
textov je potrebné použiť predmetný oficiálny názov právneho predpisu. Ako 
príklad uvádzame použitie názvu dokumentu v slovenskom a nemeckom 
texte: 
Oznámenie o postúpení dožiadania. Článok 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) 
č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych alebo obchodných veciach (Ú. v. ES L 
174 z 27.6. 2001). 
Benachrichtigung über die Weiterleitung des Ersuchens nach Artikel 7 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 174 vom 
27.6.2001). 

Z uvedeného vyplýva, že k prekladu názvov právnych predpisov 
a dokumentov je potrebné pristupovať diferencovane a brať pritom do úvahy 
aj osobnosť príjemcu, u ktorého sa predpokladajú súvisiace poznatky.11 
 
4     Problémy pri preklade obchodných mien 
 

Pri preklade obchodných mien nedochádza v podstate k problémom, 
nakoľko sa obchodné meno vlastne len „prenáša“ a neprekladá. Presné znenie 
obchodného mena a presný a správny spôsob písania obchodného mena je 
dôležitý pre všetky právne úkony, preto je potrebné zachovať jeho presné 
znenie aj v cieľovom texte. 

Obchodné meno je upravené aj v príslušných právnych úpravách, 
z ktorých vyplýva aj jeho definícia. Na Slovensku je obchodné meno 
upravené v ustanoveniach Obchodného zákonníka, diel III, obchodné meno § 
8 – 12: 

                                            
11 Na úlohu príjemcu v procese sprostredkovania informácie za pomoci jazyka poukazuje 
v širšom kontexte aj Tuhárska (2010, 14), keď v tejto súvislosti konštatuje: „Jazyk je ... 
determinovaný ... ako výslednica realizácie procesov na mentálnej úrovni, ktoré sú 
nevyhnutne spojené s istým vedomostným základom, pričom tieto procesy odrážajú aj 
potrebu primeraného použitia jazyka v konkrétnej situácii za účelom dosiahnutia úspechu 
v procese komunikácie.“ 
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„§ 8 Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ 
vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“  

a v ustanoveniach týkajúcich sa konkrétnych spoločností, napr. v diele IV, 
oddiele 1, § 107 sa upravuje obchodné meno spoločnosti s ručením 
obmedzeným: 

„Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť 
s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r.o.“ alebo 
„s.r.o.“ 

Obdobne upravuje tvorenie a používanie obchodného mena spoločnosti 
s ručením obmedzeným nemecký zákon o spoločnosti s ručením 
obmedzeným v § 4: 

„(1) Die Firma12 der Gesellschaft muß entweder von dem Gegenstand 
des Unternehmens entlehnt sein oder die Namen der Gesellschafter 
oder den Namen wenigstens eines derselben mit einem das 
Vorhandensein eines Gesellschaftsverhältnisses andeutenden Zusatz 
enthalten. Die Namen anderer Personen als der Gesellschafter dürfen 
in die Firma aufgenommen werden. Die Beibehaltung der Firma eines 
auf die Gesellschaft übergegangenen Geschäfts (Handelsgesetzbuch § 
22) wird hierdurch nicht ausgeschlossen.  
(2) Die Firma der Gesellschaft muß in allen Fällen die zusätzliche 
Bezeichnung „mit beschränkter Haftung“ enthalten.“ 

Pri obchodných menách v právnych textoch sa musí prekladateľ 
vyrovnať so skratkami, ktoré sú pripojené k obchodným menám. Ako vyplýva 
z ustanovení zákonov, dodatočné konkretizujúce označenie obchodnej 
spoločnosti je súčasťou mena a môže byť vyjadrené skratkou. Tieto skratky, 
t. j. ak sú súčasťou názvu, sa v cieľových textoch musia použiť podľa 
východiskového textu. Prekladateľ má však možnosť zvážiť, či skratku 
príjemcovi prekladu vysvetlí použitím hyperonyma „spoločnosť“, „obchodná 
spoločnosť“, alebo použitím apelatíva, pomenúvajúceho konkrétnu právnu 
formu obchodnej spoločnosti: napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť pred 
samotným názvom spoločnosti. Použitie hyperonyma „spoločnosť“ môže 

                                            
12 “Firma ist im Handelsrecht der Name unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt 
und Unterschrift abgibt.“ (Weber, 1999, 465). Substantívum „Firma“ znamená 
v nemeckom jazyku obchodné meno a nepomenúva spoločnosť alebo podnik, ktoré sa 
často hovorovo označujú ako firma. Porov. Jauch (1992, 81). 
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zároveň pomôcť vyriešiť problém v prípade, že daná forma spoločnosti 
neexistuje v krajine jazyka cieľového textu, napr. GmbH & CO. KG.  

Ďalší problém pri preklade z nemčiny do slovenčiny predstavujú 
obchodné mená, ktoré sú kombináciou slovenského mena a nemeckého 
označenia právnej formy, napr. STRACINA GesmbH, z čoho nie je jasné, či 
ide o slovenskú alebo zahraničnú spoločnosť, prípadne chybu vo 
východiskovom texte. Je samozrejme potrebné vychádzať z predpokladu, že 
ide o správny údaj a uvedený názov použiť podľa originálu. Napriek tomu 
odporúčame overiť si názov spoločnosti v obchodnom registri alebo u autora 
východiskového textu. 
 
5     Problémy pri preklade zemepisných názvov 
 

Ak vychádzame z jazykového páru nemčina – slovenčina, na úvod je 
potrebné uviesť, že niektoré zemepisné názvy nemecky hovoriacich krajín 
majú svoj oficiálny – štandardizovaný slovenský názov,13 napr. München – 
Mníchov, Frankfurt am Main – Frankfurt nad Mohanom, Wien – Viedeň, 
Republik Österreich – Rakúska republika a i. (čo platí samozrejme aj pre 
zemepisné názvy iných krajín). Pri týchto odporúčame pri prekladoch 
z nemčiny do slovenčiny, podobne ako pri názvoch inštitúcií a úradov, 
neprekladať zemepisný názov (resp. ponechať nemecký zemepisný názov) 
uvádzaný v hlavičke a adrese v úvode písomnosti.  V ďalších častiach textu 
odporúčame používať slovenské štandardizované geografické názvy.  
Potvrdzujú to aj výskumy Ľuptáka (2011, 81 a nasl.) o geografickej 
(endonymickej a exonymickej) viacjazyčnej viacnázvovosti  a jej uplatnení 
v písomnom diskurze, že toponymá, v našom prípade ojkonymá, majú 
v prvom rade identifikačnú funkciu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na 
často chybne používaný slovenský názov „Spolková republika Nemecko“ ako 
ekvivalent pre pomenovanie „Bundesrepublik Deutschland“. Správny 
slovenský názov je Nemecká spolková republika.14  

                                            
13 Štandardizované geografické názvy prerokúva Názvoslovná komisia Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, rešpektujúc pritom pravidlá  slovenského 
pravopisu. O štandardizácii geografických názvov rozhoduje ÚGKK SR so súhlasom 
Ministerstva kultúry SR (§ 18 ods. 1 zákona o geodézii a kartografii). Porov. 
http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/vsledky/nazvy-statov. 
14 Porov. http://www.culture.gov.sk/vdoc/325/nazvy-statov-1cf.html. O používaní 
oficiálneho názvu pre Nemecko píše aj ĽUPTÁK (2005, 51). 
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„Na výslovnú žiadosť nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, 
zmluvách a podobných dokumentoch medzi Nemeckou spolkovou 
republikou a Slovenskou republikou používa podoba Spolková 
republika Nemecko, v ostatných prípadoch podoba Nemecká spolková 
republika.“(http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/vsledky/nazvy-
statov). 

S nesprávnym a neodôvodneným používaním názvu Spolková republika 
Nemecko, teda v textoch, ktoré nie sú medzinárodnými dohodami, zmluvami 
a pod., sa stretávame bežne, napr. vo východiskovom právnom texte 
v slovenčine: „Z vyššie uvedených skutočností vyplýva odôvodnený záver, že 
k spáchaniu trestného činu mohlo dôjsť konaním štátneho príslušníka 
Spolkovej republiky Nemecko...“ Úlohou prekladateľa je, aby používal 
spisovný jazyk a vyhýbal sa interferenčným chybám.  

Pri preklade zo slovenčiny do nemčiny odporúčame používať výlučne 
slovenské zemepisné názvy, aj napriek tomu, že niektoré majú svoje nemecké 
ekvivalenty vyplývajúce z histórie Slovenska.15 Použitie týchto názvov by 
v právnych textoch nebolo štylisticky neutrálne. 

V zmysle vyššie uvedeného odporúčame v hlavičkách a úvodných 
častiach písomností ponechať zemepisný názov vo východiskovom jazyku. 
Pri používaní zemepisného názvu v ďalších častiach textu je potrebné 
rozlišovať, či ide o preklad do nemčiny, alebo do slovenčiny. Slovenské 
zemepisné názvy je potrebné používať v cieľovom nemeckom jazyku bezo 
zmeny. Zemepisné názvy nemecky hovoriacich, prípadne iných krajín je 
v ďalších častiach prekladu do slovenčiny potrebné používať 
v štandardizovanom tvare v slovenčine.16  
 
6      Záver 
 

Vyššie uvedené riešenia problémov pri preklade majú byť základnými 
kameňmi na ceste od konvencií k normám prekladu vlastných mien 
v právnych textoch. Uvedené odporúčania zohľadňujú názory translatológov 
i konvencie a úzus prekladateľov v praxi. S cieľom zvýšenia kvality by bolo 
vhodné, aby sa ustálil a zjednotil spôsob prekladu vlastných mien.  

                                            
15 Podľa Ľuptáka (2013, 42-47)  ide v tomto kontexte o diachrónnu a neštandardizovanú 
viacjazyčnú viacnázvovosť v toponymii. Len v prípade jediného názvu obce 
(Kunešov/Kuneschhau) možno hovoriť o úradnej viacjazyčnej viacnázvovosti. 
16 ĽUPTÁK (2005, 48-50) sa v článku zaoberá používaním exoným a endoným. 
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Problematika prekladu vlastných mien v právnych textoch nie je týmto 
samozrejme vyčerpaná a naďalej sa jej bude venovať pozornosť, a to aj 
v rámci riešenia projektu  APVV -0226-12 „Od konvencií k normám prekladu 
v právnom diskurze“. 
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Abstract 
Um sich eine imagologische Vorstellung von einem Land machen zu können, 
muss man in seinen soziokulturellen und historischen Kontext durchdringen. 
Dieser Beitrag widmet sich zwei kulturspezifischen schwedischen 
Phänomenen: laga skifte und allemansrätten, die mit schwedischen 
rechtshistorischen Realien eng zusammenhängen und das Selbstbild und 
Fremdbild Schwedens und seiner Landschaft, so wie es sich (das Bild) in 
verschiedenen literarischen und medialen Texten präsentiert, prägen. Die 
Begriffe laga skifte und allemansrätten sind ein organischer Bestandteil der 
schwedischen kulturellen Identität und damit auch der schwedischen Sprache. 
Der Übersetzer als Kulturvermittler wird im Prozess der Übersetzung sowohl 
mit der denotativen als auch konnotativen Bedeutung dieser Begrife 
konfrontiert und muss sie in Betracht ziehen. 

 
 
 
1 Úvod 

Existujú okolo nás javy, ktoré v bežnom chode života ľudia vnímajú ako 
jeho prirodzené súčasti bez toho, aby sa zamysleli nad tým, prečo majú práve 
tú podobu, akú majú, ako vznikli a čo ich prítomnosť spôsobuje. Bežný 
človek zvyčajne nepátra po tom, prečo krajina vyzerá tak, ako vyzerá, a prečo 
ju môže alebo nemôže využívať. Rovnako nepremýšľa ani o tom, že obraz 
o nej je často len konštruktom, zloženým zo stereotypov. 

Prekladateľ, ktorý pracuje s textom, je však voči podobným fenoménom 
senzibilnejší. Podľa Tancera pracujú imagologické analýzy s rôznymi druhmi 
obrazov, od výtvarných materializácií až po verbálne, pričom „za 
konkrétnymi realizáciami hľadajú mentálny obraz, predstavu, ktorá 

                                            
1 Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-0226-12. 
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ovplyvňuje naše vnímanie a konanie voči iným ľuďom, skupinám, kultúram 
a z ktorej vyplýva aj vnímanie nás samých.“2 Prekladateľ, ako znalec 
a sprostredkovateľ kultúry, by mal tento obraz poznať a vedieť, z akých 
sociokultúrnych súvislostí vychádza. Rovnako by mal poznať a správne 
interpretovať aj právne termíny a pojmy, ktoré s ním môžu súvisieť  
Vychádzajúc z obrazu Švédska a Švédov, tak ako ho prezentujú rôzne typy 
mediálnych a literárnych textov, sa v tejto štúdii venujeme dvom konkrétnym 
právnym fenoménom, ktoré zasiahli do podoby švédskej krajiny a ovplyvnili 
obraz Švédska doma i v zahraničí – ide o tzv. laga skifte a allemansrätten.  

Tento výber nie je náhodný, pretože oba fenomény sú charakteristickými 
súčasťami mozaiky, ktorou sa Švédsko sebainscenuje. Cieľom tejto štúdie je 
teda ukázať, ako právo a zákony zmenili ráz krajiny (v zmysle die 
Landschaft) a včlenili sa do obrazu krajiny (v zmysle das Land). Vzhľadom 
na zameranie témy je len prirodzené, že ťažiskom štúdie bude najmä tzv. 
receptívna fáza prekladateľského procesu.3  
 
 
2 Obraz švédskej krajiny a pozemkové reformy  

Učebnica literatúry Dikt och Verklighet (doslovný preklad Literatúra 
a skutočnosť), prostredníctvom ktorej študenti poznávajú Švédsko a jeho 
reálie, sa v jednej celej kapitole zameriava na život sedliaka vo Švédsku 
v jeho historickom vývoji, pričom uvádza o. i. aj zákony o sceľovaní 
pozemkov, ktoré ovplyvnili obraz švédskej krajiny od 17. storočia do 
súčasnosti. Predtým bolo Švédsko po stáročia krajinou rozdrobenou na malé 
polia a klasická švédska dedina vyzerala podobne ako slovenská, s domami 
nahustenými vedľa seba,  avšak s políčkami a lúkami rozptýlenými ďaleko do 
okolia.4 V krajine sa uskutočnilo niekoľko pokusov zmeniť tento stav, lebo 
vzhľadom na švédske geografické pomery boli vzdialenosti k poliam veľmi 
veľké a ich obrábanie sa tým komplikovalo. Pozemkové reformy, ktoré by 
situáciu zlepšili, sa realizovali postupne, posledná bola reforma laga skifte 
v roku 1827. Podľa autoriek uvedenej učebnice znamenala pre švédsky vidiek 

                                            
2 Tancer, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. 
Bratislava: Kalligram, 2013, 189. 
3 Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: 
Iudicium, 2002, 62. 
4 Endström, Ingegerd; Holmegaard, Margareta: Dikt och Verklighet. Stockholm: Almqvist 
& Wiksel. Liber AB, 2004, 8. 
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revolúciu, pretože mala obrovské sociálne a ekonomické dôsledky. Reforma 
spôsobila, že sa pozemky každého vlastníka  spojili do jedného veľkého 
kompaktného celku mimo pôvodnej obce, roľnícke rodiny, ktoré takto 
vzniknuté pozemky vlastnili, sa na ne museli vysťahovať a postaviť si na nich 
nové majere a farmy. Medzi jednotlivými gazdovstvami tak vznikli veľké 
vzdialenosti a tradičná švédska dedina a vidiek sa v porovnaní s minulosťou 
markantne zmenili.5  Dnešná švédska krajina, ktorá je súčasťou tak autoobrazu 
Švédska ako aj jeho heteroobrazu fungujúceho v zahraničí, je výsledkom tejto 
reformy. Jej reflexiu  nachádzame tak v literárnych ako aj mediálnych 
textoch. Plasticky vykreslenú ju nájdeme napríklad v románe Selmy 
Lagerlöfovej Cisár z Portugálie z roku 1914. Hlavná postava v ňom kráča so 
svojou dcérou na vianočnú bohoslužbu do najbližšieho kostola, pričom 
autorka opisuje ich cestu nasledovne: 
 

Kým ľudia z askedalských dolín prišli na hradskú, fakle, ktorými si 
svietili v hore, dohoreli. Ale tu im svietili na cestu ožiarené sedliacke 
chalupy. Keď sa jeden dom stratil z dohľadu, nedaľeko hneď 
zablikotal druhý. Vo všetkých oblokoch horeli sviece, aby naprávali 
chudobných pútnikov na cestu do kostola. Napokon prišli na vŕšok, 
odkiaľ bolo vidieť kostol.6     

 
Treba si uvedomiť, že výraz neďaleko musíme chápať vo švédskych 

geografických súvislostiach a môže znamenať aj niekoľko desiatok 
kilometrov. Aj na internetovej stránke múzea Selmy Lagerlöfovej v jej 
rodnom sídle Mårbacka v regióne Värmland nachádzame vyobrazenie 
charakteristického rozloženia objektov na švédskom vidieku, ktoré sú 
obkolesené lesmi a poľami, pričom ďalšie gazdovstvá sú veľmi vzdialené.7   

Aj v iných, oveľa súčasnejších druhoch textov sa táto skutočnosť 
aktualizuje ako súčasť autostereotypného obrazu švédskej krajiny. Príkladom 
je známa pieseň populárneho rockového speváka Ulfa Lundella Öppna 
landskap (preklad Otvorená krajina) považovaná v 80. rokoch minulého 
storočia za neoficiálnu švédsku hymnu, v ktorej jej autor ospevuje harmóniu 

                                            
5 Tamže. 
6 Lagerlöfová, Selma: Cisár z Portugálie a iné. Bratislava: Tatran, 1978, 23 (preklad 
Gustáv Viktory)  
7 http://www.marbacka.com/engelska/e_index.php 
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a otvorenosť priestoru symbolickej švédskej krajiny. Okrem iného sa v nej 
spieva: 
 
 Som šťastný, keď sa brieždi a polia zjasní zora 

a z diaľky znie spev kohúta zo susedného dvora. 
Hoci je taký odľahlý, keď v noci pod hviezdami  
sa nesie vrava oslavy, vzdialený nezdá sa mi.8 

  
Obraz švédskeho vidieka tak, ako sme ho charakterizovali vyššie, sa do 

povedomia obyvateľov krajiny ale i recipientov v zahraničí dostáva 
prostredníctvom literatúry už od najútlejšieho veku. Astrid Lindgrenová 
v knihe Deti z Bullerbynu z roku 1947 opisuje typickú švédsku dedinu 
nasledovne:  
 

V Bullerbyne viac detí nebýva. Tak sa volá naša dedina. Je naozaj 
malá, skladá sa iba z troch gazdovstiev – zo Severného, Stredného 
a z Južného. Býva v nej len šesť detí: Lasse a Bosse a ja a Olle a Britta 
a Anna.9 

 
Bullerbyn – minimalizovaná dedina so šiestimi deťmi na troch 

gazdovstvách. Tak vyzerá zmaterializovaný obraz zákona laga skifte 
v literatúre z polovice minulého storočia, a Švédsko sa tak s obľubou 
imagologicky prezentuje aj v súčasnosti.  

Množstvo príkladov, v ktorých sa švédska krajina zhmotňuje do obrazu 
zodpovedajúcemu uvedeným historickým súvislostiam geografického 
tvárnenia priestoru na základe zákona laga skifte, však neponúkajú len 
literárne texty. Nachádzame ich v rôznych materiáloch - v mediálnych 
textoch, knižných obrazových publikáciách, na fotografiách, vo filmoch, 
v reklamných a propagačných materiáloch, na webových stránkach 
najrôznejšieho zamerania atď. Za všetky pripomenieme implicitný stereotyp 

                                            
8 Lundell, Ulf: Öppna landskap. Dostupné na http://www.lyricsbox.com/ulf-lundell-lyrics-
oppna-landskap-zhz3c38.html, preklad MG/KM. 
 „Jag trivs bäst när dagen bräcker, d'r fälten fylls av ljus, 
 när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus. 
 Men ändå så pass nära, att en tyst och stilla natt, 
 när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt.“ 
9 Lindgrenová, Astrid: Deti z Bullerbynu, Bratislava: Slovart, 2012, 13 (preklad Mária 
Bratová) 
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švédskej krajiny figurujúci v reklame odevnej firmy Fjällräven zo severného 
Švédska10 a katalógy  firmy IKEA. 
 
3 Obraz Švédska a právo voľne sa pohybovať v prírode   

Druhým fenoménom v rámci našej štúdie, ktorý však priamo 
neovplyvňuje švédsku krajinu a jej prírodu ako takú, ale je súčasťou seba-
obrazu Švédska, je pojem allemansrätten. Je zakotvený vo švédskej ústave, 
v Zákone č. 1994:1468, v § 18 2. kapitoly, a patrí medzi základné práva 
a slobody: „Podľa práva allemansrätten majú všetci právo voľne sa 
pohybovať v prírode.“11 Okrem toho je právo allemansrätten dôležitou 
súčasťou aj niektorých ďalších zákonov švédskej legislatívy, napr. Zákona 
o životnom prostredí (Miljöbalken), Zákona o pôde (Jordabalken) a dokonca 
aj Trestného zákona (Brottsbalken). V nich sa špecifikuje jeho využitie 
s ohľadom na oblasť, ktorej sa príslušný zákon týka. Podľa bývalého člena 
švédskeho Najvyššieho súdu profesora Bertila Bengtssona, v oficiálnej 
publikácii švédskeho Úradu pre ochranu životného prostredia 
(Naturvårdsverket)12, väčšina Švédov pozná pojem allemansrätten, používa 
ho v bežnej reči a využíva ho, hoci presný obsah pojmu je pre nich často 
nejasný. Bengtsson ho definuje ako obmedzené právo využívať cudzie 
pozemky a vodné plochy. Človek môže nimi prechádzať, plaviť sa a krátko sa 
na nich zdržiavať bez súhlasu majiteľa, no nesmie mu ohroziť majetok alebo 
mu na ňom spôsobiť škodu či poškodiť jeho ekonomické záujmy. Dôležitou 
súčasťou využívania tohto práva je ohľaduplnosť voči prírode a ľuďom, ktorí 
sa v nej pohybujú. Ako uvádza internetová stránka švédskeho Úradu pre 
životné prostredie13, hoci etymológia pojmu pravdepodobne nesiaha ďalej než 
do polovice 20. storočia, jeho obsah možno vystopovať už v oveľa starších 
prameňoch. Podľa iného zdroja ho nájdeme sformulovaný už v 14. storočí 
v Krajinskom zákone Magnusa Erikssona14. Švédi považujú allemansrätten 
za svoje kultúrne dedičstvo. Dokonca má pre nich charakter národného 
symbolu.  
                                            
10 www.fjallraven.sk 
11 http://www.offc.se/grundlagen.html, preklad MG/KM. 
12 Bengtsson, Bertil: Allemansrätten. Vad säger lagen? Dostupné na: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf?pid=3915 
13 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Det-har-ar-allemansratten/ 
14 http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_42027/cf_78/NV_Allemansr-
tt_Utbildning_101019-1.PDF 
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 Právo allemansrätten nájdeme v rámci propagácie Švédska doma 
i v zahraničí vo vládnych materiáloch, informáciách štátnej správy i v rôznych 
komerčných textoch.  Príkladom, v ktorom ho identifikujeme ako súčasť 
obrazu Švédska, je oficiálny informačný bulletin švédskej vlády 
v slovenskom jazyku, propagujúci Švédsko v roku 2009, keď sa stalo 
predsedajúcou krajinou EÚ. Tento materiál predstavuje krajinu slovami „Toto 
je Švédsko“, pričom uvádza rôzne zovšeobecňujúce vyjadrenia o ňom a texty 
dopĺňa ilustratívnymi obrázkami. Jeden z dôležitých komponentov 
stereotypného obrazu, ktorý takto švédska vláda sprostredkúva navonok, je aj 
švédska príroda a jej prístupnosť pre každého: 
 
 PRÍRODA PRE KAŽDÉHO 

Švédi milujú prírodu a svoju lásku k nej preukazujú veľkou 
ohľaduplnosťou voči životnému prostrediu. V riedko osídlenom 
Švédsku má každý človek nárok tešiť sa z prírody aj tam, kde pozemok 
alebo vodná plocha sú v súkromnom vlastníctve niekoho iného. 
Podmienkou je však ohľaduplnosť voči rastlinám, zvieratám a ostatným 
ľuďom. Právo na voľný vstup do prírody je dôležitou súčasťou 
švédskej kultúry.15 

 
Vďačným materiálom na prezentáciu určitej krajiny navonok sú 

samozrejme učebnice pre cudzincov a pre študentov daného jazyka 
v zahraničí. Učebnica, s názvom Svenska utifrån, čo znamená doslovne 
Švédčina zvonka, sprostredkúva v jednotlivých kapitolách okrem základných 
gramatických javov a slovnej zásoby aj aktuálny obraz Švédska, aký chce 
o sebe táto krajina vysielať navonok. Autori zámerne vybrali témy, ktoré 
podporujú práve túto prezentáciu. Opisujú napríklad typického priemerného 
Švéda (Medelsvensson), oboznamujú študenta s typickými švédskymi 
jedlami, sviatkami, multikultúrnym charakterom krajiny a jej obyvateľov, 
a implicitne (v kapitole nazvanej I blåbärsskogen, doslovný preklad 
V čučoriedkovom lese), ale i explicitne (v kapitole s titulom Allemansrätten) 
sa dotýkajú témy slobodného prístupu každého jednotlivca k švédskej prírode: 
 

Vo Švédsku sa človek môže prechádzať v lese aj po lúkach, môže 
zbierať lesné plody, hríby (len si treba dať pozor na jedovaté huby) 
a môže trhať kvety (ak nie sú chránené). Môže stanovať v lese, ktorý 

                                            
15 Informačný bulletin Švédsko, Stockholm: Švédsky inštitút, 2009, s. 3. 
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patrí niekomu inému, bez toho, aby sa opýtal majiteľa, ale samozrejme 
nesmie stanovať na pozemku pri dome. Môže zakladať oheň (ak 
nespôsobí požiar). Celý čas však musí myslieť na to, aby nedevastoval 
prírodu a neplašil zvieratá atď. A samozrejme si musí po stanovaní po 
sebe upratať. Právo voľne sa pohybovať v prírode nazývame 
allemansrätten a sme naň veľmi hrdí! Dá sa povedať, že je to unikátna 
vec.16 

 
Aj na oficiálnej stránke www.sweden.se nájdeme informáciu v angličtine 

o práve voľného využívania prírody vo Švédsku, vďaka ktorému si ľudia 
môžu nazbierať lesné plody a trhať kvety: „Pick your own berries! In Swedish 
nature everyone is allowed to pick wild berries, mushrooms and flowers – all 
thanks to the right of public acces.“17 
 
4 Záver 

Kým východiskové texty vo švédčine určené švédskemu adresátovi, či 
už literárne alebo mediálne, upevňujú seba-obraz Švédska a švédskej krajiny, 
cieľové texty (nielen) v slovenčine, ktoré sme uviedli ako reprezentatívne 
príklady, vytvárajú a ovplyvňujú heterostereotypy a heteroobraz o Švédsku 
u nás. Samotný prekladateľský proces a jeho výsledok prispievajú k tvorbe 
takého heterobrazu. Prekladateľ si pri preklade uvedených pojmov volí medzi 
ekvivalenčným prístupom alebo použitím iných postupov, napr. 
komentujúcich translačných metód.18  
 V prípade pojmu laga skifte, pri hľadaní funkčného ekvivalentu 
nachádzame adekvátny pojem pozemková reforma, nemá však podobnú 
konotáciu ako švédsky pojem. Ako vyslovene nefunkčný ekvivalent 
uvádzame združstevňovanie pôdy alebo znárodnenie, ktoré ovplyvnili ráz 
československej krajiny v období budovania tzv. socialistického štátu tým, že 
sa vytvorili veľké zlúčené celky polí, lúk a lesov. Táto zmena v krajinnom 
prostredí sa však nestala súčasťou dnešného seba-obrazu Slovenska alebo 
Česka. Zároveň si prekladateľ musí uvedomiť, že uvedené slovenské pojmy 

                                            
16 Nyborg, Roger; Pettersson Nils-Owe; Holm, Britta: Svenska utifrån. Stockholm: 
Svenska institutet, 2001, 122, preklad MG/KM. 
17 www.sweden.se 
18 Porovnaj Guldanová, Z.: Problém preložiteľnosti/nepreložiteľnosti v kontexte súdneho 
tlmočenia/prekladu. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2013, 51-60. 
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sú zaťažené ideológiou danej doby, a preto ich z pragmatického hľadiska 
nemôže použiť ako funkčné ekvivalenty.  
 V slovenskom kontexte absentuje aj pojem s rovnakými kultúrnymi 
konotáciami, ako má vo Švédsku pojem allemansrätten. Hoci napríklad 
v zákone č. 326/2005 Z.z. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného 
hospodárstva a v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nájdeme 
definované právo jednotlivca vstupovať na lesné pozemky, a človek na 
Slovensku od detstva vyrastá s vedomím, že si môže v lese natrhať lesné 
plody, nie je toto právo súčasťou národnej identity a nie je ani národným 
symbolom v podobe komplexného pojmu, ako je to vo Švédsku. V oboch 
prípadoch zostáva na kreativite prekladateľa a funkcii prekladu, ako tieto 
pojmy vyrieši v slovenskom jazyku. Prekladateľ svojou činnosťou, či už 
transferom kultúrne špecifických pojmov, t.j. ich samotným prekladom do 
iného jazykového a kultúrneho kontextu, alebo ich substituovaním za 
existujúce koncepty v cieľovom jazyku, ovplyvňuje heterostereotypy 
o východiskovej krajine a jej heteroobraz.    
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Abstract 
Medzi jazykovedným a terminologickým výskumom existujú tesné súvislosti. 
Komparatívno-kontrastívny výskum štvorjazyčnej terminológie slovies 
potvrdzuje existenciu ekvivalenčných vzťahov rôzneho stupňa a rôzneho 
druhu vo viacjazyčnej odbornej jazykovednej terminológii i kľúčovú úlohu 
tejto terminológie pri sprostredkovaní informácií o jazyku. Príspevok je 
obzretím sa za predchádzajúcimi etapami jazykovedného výskumu 
realizovaného pod značkou Termslov v rokoch 2010 – 2011 a identifikáciou 
problémových miest v súčasnom koncipovaní kontextualizovanej gramatiky 
slovenského jazyka pre príjemcu s neslovanským (románskym, resp. 
francúzskym) materinským jazykom.  

 
 
 
1     Úvod 

Cieľom nášho zamyslenia je upriamiť pozornosť na niektoré otázky, 
ktoré sa otvárajú v jazykovednom a terminologickom výskume, a poodhaliť 
ich vzájomné súvislosti. Naším zámerom je zároveň programovo sformulovať 
témy, ktoré sú v súčasnosti hlavným predmetom nášho výskumného záujmu.  

V záujme zrozumiteľnosti a logickosti si dovolíme najprv stručne 
načrtnúť výskumnú líniu, ktorá sa vyprofilovala od roku 2003 v prácach 
výskumného tímu Termslov, ktorý pôsobí ako neformálne zoskupenie 
vedecko-pedagogických pracovníkov na Filozofickej fakulte Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho členovia pracujú na Katedre romanistiky 
a na Katedre slovenského jazyka a jazykovej komunikácie. Ide o výskumy, 
ktoré sa týkajú komparatívno-kontrastívnej jazykovedy, odbornej 
terminológie a didaktiky cudzích jazykov. Cez priezor hlavných oblastí 
záujmu a jednotlivých vybraných výskumných úloh, ktorým sme sa mali 
možnosť venovať v rámci aktivít realizovaných pod značkou Termslov, sa 
pokúsime ukázať interdisciplinárne spojivá, ktoré je z nášho pohľadu 
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potrebné vnímať ako zásadné pri interlingválne orientovaných bádaniach 
v našom geografickom i kultúrnom kontexte.  
 
 
2     Východiská 

Prvé spoločné výskumné aktivity, ktoré predznamenali súčasnú vedecko-
výskumnú orientáciu skupiny Termslov, sa začali uskutočňovať v roku 2002 
a 2003. Zo začiatku boli dvojakého, terminologického a didaktického 
zamerania. Tieto prvé, aplikované výskumy vychádzajúce priamo 
z konkrétnych a intenzívne pociťovaných potrieb praxe viedli neskôr 
k nastoleniu otázok pre základné, teoretické bádanie. Lexikografická, 
terminologická, čiastočne i terminografická línia sa začala tvoriť vďaka 
jednoduchému synchrónnemu mapovaniu stavu v oblasti bilingválnej 
slovensko-francúzskej lexikografie. Išlo o dotazníkový prieskum potrieb 
používateľov dvojjazyčných slovensko-francúzskych a francúzsko-
slovenských slovníkov, ktorého výsledky boli prezentované na viacerých 
výskumných fórach (Chovancová – Zázrivcová, 2004; Křečková – 
Chovancová – Zázrivcová, 2006). 

Prvý kolektívny didakticky smerovaný výskum mal podobu participácie 
na výskumnej úlohe zacielenej na prípravu učebníc vybraných západných 
a južných slovanských jazykov (konkrétne išlo o slovenčinu, slovinčinu 
a bulharčinu) pre francúzske, resp. frankofónne publikum (2003 – 2007). Aj 
v tomto prípade išlo o úlohu aplikovaného charakteru, ktorá však umožnila 
problematizovať otázky spojené s didaktikou slovenčiny ako cudzieho jazyka 
pre špecifický typ publika, sociokultúrne vymedzený práve príslušnosťou 
k istému, relatívne jazykovo-typologicky i areálovo vzdialenému jazykovému 
spoločenstvu. Mapovanie takéhoto terénu bolo prínosné v tom, že ho 
uskutočňovali banskobytrickí romanisti s nezanedbateľným, už viacnásobne 
prevereným a potvrdeným know-how v oblasti koncepcie učebných 
materiálov, aj keď materiálov takpovediac opačne smerovaných, teda 
prezentujúcich francúzštinu rôznym, no najmä tradičným školským cieľovým 
skupinám slovenského publika (séria učebníc En français autorov 
E. Baranovej, J.  Taišlovej a J.-L. Cluzea). Práve komplementárnosť týchto 
skúseností považujeme za prínosnú z hľadiska komplexnosti a kvality 
nazerania na didaktickú problematiku. Za výhodné pre naštartovanie 
paralelného i neskoršieho teoretického výskumu pod značkou Termslov 
možno považovať aj to, že sa pri plnení tejto výskumnej úlohy pracovalo 
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súbežne v troch národných tímoch, ktoré sa delili o skúsenosti, pod 
koordinačným dohľadom Štátneho inštitútu pre východné jazyky a kultúry 
INALCO v Paríži. Práve vďaka tomu bolo možné stať sa vnímavými 
k interlingválnym a systémovým vzťahom medzi jednotlivými slovanskými 
jazymi. Už v tejto fáze sa tak vymedzili konštanty, ktoré určovali aj neskôr 
bližší kontext didakticky orientovaných prác, na ktorých sa podieľa Termslov 
(dodnes aj v spolupráci s INALCOm), t. j. záujem o vytváranie základnej 
i aplikovanej bázy pre autonómne učenie sa cudzieho jazyky podporeného 
multimediálnymi nástrojmi (porov. Baranová – Křečková – Lemay – Pognan, 
2007).  

Druhou kľúčovou výskumnou etapou v činnosti skupiny TermSlov bol 
kontrastívny výskum gramatického metajazyka (konkrétne terminológie 
slovesa ako tematickej podoblasti patriacej do oblasti jazykovedy) 
uskutočnený v rokoch 2010 – 2011 (Chovancová et al., 2011). Išlo 
o kontrastívnu analýzu štvorjazyčnej, slovensko-francúzsko-španielsko-
talianskej terminológie klasifikácie slovies. Terminograficky orientované 
bádanie s východiskom v slovenčine, ktoré malo za cieľ vytvorenie 
elektronickej databázy termínov a súvisiaceho výkladového slovníka 
termínov, poodhalilo niektoré dôležité skutočnosti svedčiace o povahe 
jazykovednej terminológie. Terminológia lingvistiky, podobne ako 
terminológia iných silne sociokultúrne determinovaných oblastí ľudskej 
činnosti (napr. právo a i.), sa vyznačuje náročnosťou harmonizácie a vysokou 
intralingválnou i interlingválnou variantnosťou (viac o tejto problematike 
prináša Křečková, 2012). Medzi prvkami viacjazyčných terminologických 
súborov prevláda vzťah čiastočnej ekvivalencie Naopak, úplná ekvivalencia 
je skôr zriedkavosťou. Terminologické jednotky používané v lingvistike sú 
vyjadrením vnútrojazykového vzťahu, majú teda metajazykový charakter. 
Ako také odrážajú individuálne a profesionálne zázemie svojich 
používateľov, spôsob ich uvažovania o jazyku i nerovnaké segmentovanie 
reality, na ktorú jazyk odkazuje. Svedčia o tom prázdne miesta vzniknuté pri 
komparácii pojmových a termínových systémov, ktoré predstavujú bázu pre 
ďalšie teoreticko-lingvistické uvažovanie. 

Tretím, z nášho pohľadu zvlášť dôležitým výskumným projektom, ktorý 
riešil výskumný tím Termslov, bola koncepcia novej slovenskej gramatiky pre 
frankofónne publikum (2012 – 2013), dnes vo fáze prípravy záverečného 
publikačného výstupu. Voľne nadväzuje na predchádzajúce koncipovanie 
učebnicového súboru, o ktorom sme sa už zmienili, a posúva reflexiu 
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o spôsobe prezentácie cudzieho jazyka do ďalšej fázy. S ohľadom na aktuálnu 
európsku jazykovú situáciu i jazykovú politiku európskych aj národných 
inštitúcií, v deklaratívnej rovine plurilingválnu, no reálne v mnohých 
ohľadoch smerujúcu k anglofónnemu monolingvizmu a výraznému 
oslabovaniu pozície najmä „malých“ európskych jazykov, postuluje 
nevyhnutnosť kontextualizovaného gramatického (resp. lingvistického) 
diskurzu. Táto kontextualizovanosť je pritom minimálne dvojpólová a týka sa 
nielen spôsobu prezentácie samotného systému jazyka a spôsobov jeho 
praktického použitia v širšom jazykovo-typologickom usúvzťažnení 
s príbuznými i vzdialenejšími kódmi, ale aj – a predovšetkým – 
v mobilizovaní čo najširšej jazykovej výbavy adresáta takéhoto diskurzu, 
v autonómnom prístupe k osvojovaniu si jazyka za pomoci dostupných 
technických nástrojov, ktorého dôležitou súčasťou je reflexia vlastnej 
prijímateľskej skúsenosti. Otvorenou ostáva otázka možností a spôsobov 
identifikácie miest v gramatickom diskurze, ktorých sa má kontextualizácia 
(resp. prispôsobenie príjemcovi/učiacemu sa) týkať, a to vždy pre danú 
dvojicu materinského (referenčného, východiskového) a osvojovaného si 
(cudzieho, cieľového) jazyka, resp. pre jazykové skupiny, ktorých sú tieto 
jazyky súčasťou. Túto problematiku ilustruje na jazykovej dvojici 
francúzština – slovenčine Hrčková, ktorá za fenomény vhodné na 
kontextualizovanie považuje najmä mennú flexiu1, slovesný čas a spôsob, 
tvaroslovie adverbií a adjektív, predložkové väzby a i (Hrčková, 2014). 

V súčasnosti sa výskum v rámci skupiny Termslov posúva jednak 
k ďalším rozpracovaniam terminologických súborov z oblasti jazykovedy 
(v tematickej podoblasti sloveso aktuálne najmä smerom k terminológii 
valencie slovies), zároveň však k teoretizácii a diachrónnej ilustrácii pojmu 
kontextualizácie gramatického diskurzu (v spolupráci s výskumnou jednotkou 
GRAC z Paríža) a k skúmaniu interkomprehenzie ako nástroja uľahčujúceho 
prístup k neznámym jazykom.  
 
 
3     Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka 

Z uvedeného náčrtu výskumných perspektív vyplýva, že v samom centre 
záujmu banskobystrickej kontrastívnej romanistiky stojí otázka efektívnej 
mediácie, t. j. sprostredkovania poznatkov o (cudzom) jazyku. Komunikačnú 
                                            
1 Užitočný, komplexný kontrastívno-komparatívny pohľad na otázky vybraných kategórií 
slovesa prináša Klimová (2012). 
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situáciu, v ktorej by takáto mediácia mala prebiehať, chápeme v zmysle našej 
koncepcie sprostredkovanej komunikácie vychádzajúcej čiastočne 
z prenosových a čiastočne z kultúrnych komunikačných modelov 
(Chovancová, 2012). Či už je mediátorom lingvistických poznatkov 
jazykovedec, gramatik, terminológ alebo pedagóg-didaktik, ocitá sa 
v manévrovacom priestore medzi dvoma interlokučnými inštanciami 
s rozličnou povahou a statusom, najčastejšie medzi 
individuálnym/kolektívnym učiacim sa na jednej strane a na druhej strane 
inštitucionálnym tvorcom akceptovaného jazykovedného diskurzu často 
určeného prioritne pre príjemcov s rovnakým materinským jazykom, ako je 
jazyk, ktorého sa tento diskurz týka. Vzhľadom na skúsenostnú 
nekompatibilitu medzi takto vymedzenými „interlokútormi“ a na zvýšené 
riziko informačného šumu je mediátor nevyhnutne konfrontovaný s potrebou 
uspôsobiť formuláciu informačného obsahu tak, aby sa týmto nežiadúcim 
komunikačným efektom predišlo. V tejto súvislosti hovoríme v súlade 
s teoretickým vymedzením výskumného programu GRAC 
o kontextualizovaní odborného gramatického (jazykovedného) diskurzu. Pod 
kontextualizáciou rozumieme: 

 
„des variations (ou écarts) par rapport à une description vulgarisée 

transposant [...] des savoirs savants (ceux de sciences du langage et de la 
linguistique française/du français) ou véhiculant une description 
ordinaire moyenne (dite grammaire ordinaire ou description de 
référence) légitimée par les traditions de l’enseignement en France et 
dans les pays francophones“ (Programme de recherche du groupe 
GRAC, 2011)2. 

Rozumieme ňou aj také adaptácie, ktoré vyplývajú z existencie 
konkrétneho kultúrneho a/alebo vyučovacieho kontextu, pre ktorý je 
gramatický diskurz určený: „des adaptations aux intuitions épilinguistiques et 
aux représentations métalinguistiques des apprenants, fortement informées 
par la nature morphosynaxique de la langue 1 et de son enseignement dans 

                                            
2 „Variácie (alebo odchýlky) voči vulgarizovanému opisu transponujúcemu vedecké 
poznatky (poznatky vied o jazyku a francúzskej jazykovedy, resp. jazykovedy 
francúzskeho jazyka) alebo vyjadrujúce bežný opis jazyka (typický pre bežnú 
používateľskú gramatiku či referenčný spôsob deskripcie) overený vyučovacou tradíciou 
vo Francúzsku a vo frankofónnych krajinách“ (preklad autorky). 
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les premiers cycles des apprentissages de cette même langue 1“3 (Programme 
de recherche du groupe GRAC, 2011).  

Mediátor gramatického diskurzu si tak musí položiť tieto otázky:  
1. Ktoré gramatické informácie je potrebné kontextualizovať? Inak 

povedané, ktoré informácie o osvojovanom jazyku si vyžadujú adaptáciu pre 
potreby zvolenej cieľovej skupiny a prečo? Do akej miery môžu byť pri 
kontextualizovaní odborného výkladu o gramatike osvojovaného jazyka 
nápomocné poznatky kontrastívnej lingvistiky a do akej miery poznatky 
jazykovej typológie? Je žiaduce cielene budovať u príjemcu aspoň základnú 
poznatkovú bázu z týchto disciplín? Teória interkomprehenzie, ktorá sa 
zaoberá trénovaním porozumenia cudzím (doposiaľ neštudovaným) jazykom 
na základe využívania analógií, pozitívneho transferu, transparentných prvkov 
a inferovania, naznačuje možnú užitočnosť tohto prístupu (Capucho, 2008; 
Pognan, 2010, 2013 a i.). Napokon, ako konštatuje Nobili, pripomínajúc 
názor B. Croceho (1904), jazykové (i medzijazykové) porozumenie sa javí 
ako „la progresiva verifica delle conoscenze con sé stessi e con gli altri“4 
(Nobili, 2014). 

2. Aké postupy je možné využiť pri kontextualizovaní gramatického 
(lingvistického) diskurzu? Predpokladáme, že k nim patrí formulovanie 
výrokov o funkčnej ekvivalencii gramatických prostriedkov v referenčnom 
a v cieľovom jazyku, vytváranie grafických reprezentácií gramatických javov, 
ktoré uľahčia ich memorizáciu, netradičné zoskupovanie gramatických javov 
v porovnaní s referenčnými gramatikami, paralelná explikácia súvisiacich 
javov, detailnejšia deskripcia vybraných javov v porovnaní s referenčnými 
gramatikami a pod. V neposlednom rade je to aj preklad odbornej gramatickej 
terminológie alebo navrhovanie nových termínov. Otázna je možnosť zaobísť 
sa na určitej úrovni bez prísne vedeckého gramatického metajazyka pri 
sprostredkovaní informácií o jazykovom systéme osvojovaného jazyka. Ak by 
sme takúto možnosť pripustili, potom by bolo potrebné špecifikovať, za 
akých okolností, do akej miery a pri akom spôsobe kontextualizovania je 
reálna.   

3. Aký metajazyk si vybrať na prezentovanie javov osvojovaného 
jazyka? To znamená, okrem iného, aké jednotky odbornej terminológie 

                                            
3 „prispôsobenia epilingvistickej intuícii a metalingvistickým reprezentáciám učiacich sa, 
silne ovplyvnených  morfosyntaktickou povahou jazyka 1 a spôsobom jeho vyučovania na 
prvých stupňoch štúdia tohto jazyka“ (preklad autorky). 
4 „postupné overovanie poznatkov so sebou samým aj s inými“ (preklad autorky). 
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použiť, najmä v prípade, že v jazykovom vedomí prijímateľa mediovaných 
poznatkov o cudzom jazyku, ktoré je determinované jeho materinským (či 
iným referenčným) jazykom, niektoré jazykové javy a ich pomenovania nie 
sú explicitne prítomné alebo sú prítomné inak než u expedienta týchto 
informácií? Napríklad ako hovoriť o limitných slovesách, o vide, o slovesnej 
intencii, javoch, ktoré sú súčasťou gramatického systému slovenského jazyka, 
ak francúzska jazykoveda takéto kategórie nepozná, resp. priamo s nimi 
nepracuje? Ako čo možno najvhodnejšie upozorniť na rozdiely v použití 
čiastočne ekvivalentných termínov veta a phrase (porov. Veselá, 2011b, 
všeobecnejšie o sémantike v medzijazykovom kontakte Zázrivcová, 2008), 
attribut a doplnok a pod.? Ako sprostredkovať prijímateľovi s iným 
materinským jazykom informácie o jazykovom systéme, ktorý odráža 
nevyhnutne odlišné „videnie sveta“? 

Aké postupy má mediátor k dispozícii, ak v systéme termínov 
referenčného alebo osvojovaného jazyka chýba niektorý prvok? Môže využiť 
opis, explikáciu, aproximáciu či „naturalizáciu“, t. j. hľadať akceptovateľný 
a príjemcovi pochopiteľný, i keď povedzme nie celkom adekvátny termín 
v terminologickom systéme druhého jazyka?  

Teminologický výskum klasifikácií slovies, v ktorom sme hľadali 
ekvivalenty 84 slovenských termínov v troch románskych jazykoch, ukázal, 
že 3 slovenské termíny nemajú ekvivalent ani v jednom z troch 
skúmaných románskych jazykov (limitné sloveso, konverzné sloveso a pod.). 
Viaceré, napriek zdanlivej podobnosti, sa odišujú v pojmových obsahoch, na 
ktoré odkazujú (napr. tranzitívne sloveso a verbe transitif). Ak v prípade 
klasifikácií slovies ekvivalenciu termínov spájame s totožnosťou množín 
konkrétnych prvkov, ktoré jednotlivé skupiny slovies s osobitných 
terminologickým označením tvoria, potom je zjavné, že o úplnej ekvivalencii 
bude možné uvažovať len vo vzácnych a skutočne veľmi ojedinelých 
prípadoch. Tento predpoklad sa potvrdzuje aj pri stanovovaní vzťahov 
ekvivalencie na základe konfrontácie definícií, ktorý sme využili, resp. na 
základe identifikácie pozície označovaného pojmu v pojmovom systéme 
a stanovenia interkonceptuálnych vzťahov medzi pojmami5, ktoré sa označujú 
hyperonymnými a hyponymnými, antonymnými a synonymnými, 
izonymnými, resp. príbuznými termínmi, ktorý mal pre nás pomocnú funkciu.   

                                            
5 Rozpracovanie tejto problematiky v oblasti slovnej zásoby priemyselného dizajnu 
prezentovala D. Veselá (2011a). 
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Započatý kontrastívny výskum terminológie valencie slovies, ktorý je 
súčasťou formulovania koncepcie gramatiky slovenčiny pre frankofónne 
publikum, ukazuje aj iné špecifiká kontrastívnej terminologickej analýzy, t. j. 
najmä vplyv sociokultúrneho kontextu na vytváranie a dostupnosť 
terminologických označení. Terminológia valencie slovies je do veľkej miery 
ovplyvnená lingvistickým smerovaním, školou, myšlienkovým prúdom, ktorý 
zastupujú jej používatelia alebo tvorcovia. Spresnime, že v našom prípade ide 
o analýzu tesnièreovskej a post-tesnièreovskej valenčnej terminológie.  
 
 
4      Záver 

Jazykovedná (a v rámci nej gramatická) terminológia je jedným 
z hlavných problémových miest pri sprostredkovaní informácií 
o gramatickom systéme cudzieho jazyka. Dôvodom je vysoká miera jej 
variantnosti, úzka prepojenosť s fungovaním konkrétneho jazykového 
spoločnestva. Sociokultúrna podmienenosť jazykovedných termínov 
výraznou mierou prispieva k vytváraniu potreby adaptovať jazykovedný 
(gramatický) metajazyk povahe jazykového vedomia cieľovej skupiny 
učiacich sa, čo nemusí byť vždy v súlade so zásadami vedeckej 
terminologickej práce. 
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Abstract  
Im vorliegenden Artikel wurde auf das Mischen von Schriftlichkeit und 
Mündlichkeit auf dem Hintergrund vom Rechtsdiskurz hingewiesen. Im 
Mittelpunkt stehen Texte, die als schriftliche Verfassung des Gesprochenen 
entstehen, oder die schriftlichen Unterlagen für die mündliche Überlieferung 
beim Rechtsdiskurz dienen. Gerade dynamischer Charakter von solchen 
Äußerungen beeinflusst das Translationspotential dieser Texte. An Beispielen 
aus den Aussagen von den sog. Gerichtsshows wird ans Überschneiden der 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit hingewiesen, was sich als ein wichtiger 
Übersetzungsfaktor erweisen kann.

 
 
1  Úvod 

Zámerom príspevku je poukázať na prenikanie ústneho prejavu do 
písomného a naopak  pri právnych úkonoch. V praxi sa často stretávame 
s potrebou sprostredkovania interkultúrnej, verbálnej, ale aj neverbálnej 
komunikácie napríklad pri výsluchoch a pojednávaniach pred súdom. 
V takých prípadoch sa translačný proces realizuje aj ako medzijazykový 
prevod hovoreného slova pre orgány vyšetrovania, výkon trestu, súdy 
a podobne. Dynamický charakter takého jazykového prejavu vplýva na 
translačný potenciál takýchto textov. Na príkladoch zo slovenského 
a nemeckého súdneho pojednávania bude poukázané na prelínanie ústnosti 
a písomnosti ako dôležitého faktoru pre translačný proces. 

 
 

2 K prelínaniu ústnosti a písomnosti  

Je potrebné poukázať na súvislosti medzi pojmami ústnosť/hovorenosť 
a hovorovosť. V ústnej komunikácii sa hovorová forma chápe ako samostatná 
varieta jazyka s celoplošnou platnosťou používania (Findra, 2007). 
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Hovorovosť a hovorenosť sa teda prelínajú, avšak s prihliadnutím na oblastné 
používanie nemusí isť o totožné javy. Predovšetkým sa to ukazuje pri 
viacerých varietách jazyka, obzvlášť ak berieme do úvahy opozíciu 
pluricentrickej nemčiny1 a monocentrickej slovenčiny. V hovorovej podobe 
jazyka teda bude prirodzená existencia variantných foriem, ktoré si budú 
navzájom konkurovať. Faktory môžu byť aj sociálne aj individuálne, tie vo 
výraznej miere vplývajú na produkciu východiskového textu a tým vplývajú 
aj na samotný prekladový proces. Bežný jazyk sa vymyká aj normovanosti, 
pretože pri komunikácii v bežnej dorozumievacej sfére nie je spisovnosť na 
prvom mieste. (Horecký – Bosák, 2007). Ak tieto skutočnosti aplikujeme na 
situáciu translačného charakteru pred súdom, ide o špecifickú náročnú 
situáciu, hlavne pre sprostredkovateľa medzijazyčnej komunikácie, ktorým je 
práve súdny tlmočník.  

Prelínanie ústnosti a písomnosti dnes nachádzame na viacerých 
komunikačných poliach. Často narážame na rozpor medzi realitou 
a normatívnosťou komunikačných aktov. Či v ústnom, alebo v písomnom 
prejave dochádza k balansovaniu medzi jazykovým úzom a kodifikačnými 
normami. Tendenciou prístupu v rámci modernej lingvistiky je preto 
vnímanie ústnosti a písomnosti ako dvoch rovnocenných médií, ktoré 
prinášajú výhody a nevýhody vzhľadom na ich komunikačnú situáciu 
(Bohušová, 2012). Tendencia k prenikaniu ústnosti do písomnosti je často 
podvedomá a vyskytuje sa v rôznych komunikačných situáciách, nevynímajúc 
právnické prostredie. 
 
2.1 Ústno-písomné texty  

Korelácia ústnosti a písomnosti je v poslednom štvrťstoročí vo viacerých 
komunikačných sférach charakteristická svojim priam masívnym 
inklinovaním k ústnosti. Pritom je zaujímavé pozorovať, že táto tendencia sa 
neupína len na oblasti, ktoré počítajú s bežnou hovorenou rečou/jazykom, 
hovoreným/hovorovým jazykom, hovorenou/hovorovou slovenčinou a pod., 

                                            
1 Štefaňáková charakterizovala fenomén pluricentrizmu nasledovne: „V modernej 
lingvistike sa ako pluricentrické označujú také typy národných jazykov, ktorými sa hovorí 
minimálne v dvoch suverénnych štátoch. Dôležitým faktorom je, že v nich majú štatút 
oficiálneho štátneho a úradného jazyka a hovorí sa nimi v úradoch, inštitúciách, školách 
a mediách.“ (Štefaňáková, 2012, 9). Na pluricentrický charakter nemčiny v mediálnej 
oblasti poukázala prostredníctvom jazykovej analýzy rakúskych a švajčiarskych denníkov  
(porov. Štefaňáková, 2003).  
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a nielen na žánre, ktoré sa aktivujú posilňovaním spontánnosti, okamihovosti, 
neoficiálnosti, neformálnosti, fragmentárnosti a nehotovosti komunikačných 
aktov. Ústnosť sa teda stáva kľúčovým výstavbovým komponentom 
rozširujúceho sa počtu komunikačných sfér. Tie prijímajú viacero 
dvojznačných čŕt a spolu podporujú utváranie hybridných komunikátov 
(Patráš 2012, 182).  

Hybridné texty, ktoré sa nachádzajú na hranici ústnosti a písomnosti 
bližšie popísala Bohušová (201, 15) ako texty: 

a) primárne produkované ako ústne, sekundárne však boli zapísané 
(napr. prednesy pripravených textov prednášok, alebo komentáre 
k powerpointovým prezentáciám), alebo  

b) primárne  koncipované písomne, sekundárne však v komunikačnej 
situácii slúžia v ústnej podobe (napr. zápisnice z rokovaní, 
vypočúvaní, svedectiev, súdnych pojednávaní a pod.).  

V tomto príspevku sa sústredíme na oba typy textov, ktoré často slúžia aj 
ako východiskové texty pre translačný proces pri súdnom tlmočení. Práve 
problematika a expresívnosť spontánnych prejavov v takom prípade vedie 
k rôznym odchýlkam, nepresnostiam, nedokonalostiam, ba až defektom vo 
východiskových textoch.  

 
 

3 K pojmom právny a právnický text  

V príspevku vychádzame z právnických textov, preto je najskôr potrebné 
uviesť na pravú mieru pojmy právny a právnický text. Tematike jazyka 
právnych textov sa venoval vo svojom príspevku Djovčoš (2008, s. 23-24), 
v ktorom zhrnul niekoľko náhľadov. Spomínal Tomášekove (2003) definície 
právneho jazyka ako komunikačného prostriedku v rámci práva ako 
normatívneho systému, ako aj Čulenovej (2005) vnímanie právneho jazyka 
ako jazyka zákonov, ktorý však vychádza z prirodzeného jazyka, ale pre 
potrebu precíznosti a jednoznačnosti je potrebné ho formalizovať.  
 
2.2 Náhľady na právny jazyk a text  

Bohušová (2010, 16) za právne texty pokladá: „písomne prepracované, 
obsahovo a formálne stabilné texty zákonov, vyhlášok, noviel a pod., ktoré 
majú záväznú platnosť a preto ich forma podlieha dlhej príprave a presným 
jazykovým korektúram odborníkov na právny systém.“ 

Skupinu právnych textov rozdelila Simonnæs (2005, 54) nasledovne: 
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a) normatívne texty, ktoré určujú právo napr. texty zákonov 
b) texty, ktoré vychádzajú z práva napr. právne rozhodnutia 
c) odbornú právnu literatúru napr. právne knihy, komentáre  
Právny jazyk sa teda vzťahuje predovšetkým na jazyk právnych 

predpisov (zákony, ústava a pod.), pre ktorého realizáciu je dôležitý predmet, 
ku ktorému sa daný predpis vzťahuje a gramatika prirodzeného jazyka, 
v ktorom je predpis formulovaný. Zároveň sa vyznačuje právnymi termínmi, 
ktoré sú konkrétnou realizáciou právneho jazyka. Problematiku právneho 
textu, jazyka a ich prekladateľského potenciálu sa venovali napr. Ďuricová 
(2003), Knap-Dlouhá – Šrlantová (2009), Sandrini (1999), Simonnæs (2005), 
Štefková (2013), Tomášek (2003) a iní. 

 
2.3 Náhľady na právnický jazyk a text  

Naproti tomu stojí v korelácii k právnemu jazyku, právnický jazyk. 
Jazyk, ktorý používajú právnici pre hodnotenie, výklad atď. právnych 
predpisov. Právnický jazyk má teda charakter metajazyka. Slúži na 
objasňovanie právnych formulácií (porov. Navrátil, 2012). O metajazyku, 
ktorý v sebe obsahuje ďalšie jazykové, kultúrne a odborné prvky v súvislosti 
s právnickým textom hovorí aj Štefčík (2006, 463). Zdôrazňuje, že 
v translačnom procese je okrem všeobecného dorozumievacieho prostriedku 
s inými kultúrnymi prvkami potrebná predovšetkým znalosť právnického 
jazyka ako dorozumievacieho jazyka na súde s odborne funkčným 
zameraním.  Právny a právnický jazyk sa vzájomne ovplyvňujú a sú navzájom 
prepojené. Obe formy však majú rovnakú funkciu, a to sprostredkovať obsah 
práva.  

Predmetom skúmania sú v tomto príspevku práve právnické texty, ktoré 
Bohušová (2010, 16) opisuje ako písomné alebo ústne texty profesionálov 
v oblasti práva, súdnictva a pod., ktoré nemajú striktne danú formu. Aj keď 
im ako predloha slúžia právne texty, bežnou praxou je, že preberajú aj 
doslovné citáty z predchádzajúcich zápisníc. Tu je potrebné zdôrazniť, že 
právnický text sa nemusí obsahovo viazať iba na právo, súdnictvo 
a zákonnosť, ale rovnako aj na rôzne vedné odbory, či témy. V takýchto 
textoch môžeme nájsť právny jazyk s termínmi a preň charakteristickými 
komplikovanými konštrukciami, ako aj bežný jazyk, s prvkami hovorového 
štýlu, s jednoduchými vetami. V tejto špecifickej komunikácii majú písomné 
právne texty prioritnú funkciu oproti iným typom odbornej komunikácie, kde 
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platí primárnosť ústneho média jazyka (porovnaj Bohušová 2012, Ďuricová 
2013). 

 
3.3   Právnické texty z translačného hľadiska 

Z translačného hľadiska sa v praxi práve súdny tlmočník musí situácii 
flexibilne prispôsobiť a v súdnom konaní sa musí vyrovnať s rôznymi druhmi 
textov s často diametrálne odlišnou slovnou zásobou.  Müglová (2009, 194-
195) opisuje 4 okruhy textov procesuálneho priebehu súdneho konania: 

a) vznesenie obžaloby a poučenie svedka: štandardizované texty  
b) reč prokurátora a obhajcu: argumentačné prejavy, ktoré popri 

právnickej terminológii môžu obsahovať aj expresívnejšie 
vyjadrenia 

c) výpovede obžalovaných, žalujúcich a svedkov: popri expresívnych 
výrazových prostriedkoch cez opis udalostí odbornou 
terminológiou môžu obsahovať aj subštandardné jazykové variety 
(dialekty, slang, žargón) 

d) vynesenie rozsudku: texty s deklaratívnou intencionálnosťou. 
 
 
4 Východiskové texty ústno-písomného charakteru pri translácii  

 Vychádzajúc z rozdelenia, ktoré prezentovala Müglová (2009, 194-195), 
môžeme na príkladoch z prostredia súdneho pojednávania poukázať na 
prelínanie ústnosti a písomnosti a z toho vyplývajúcich výziev pre samotný 
translačný proces. Pre demonštráciu poslúžia excerpty z právnických relácií 
(po nemecky Gerichtsshow), ktoré našli uplatnenie rovnako v slovenských 
ako aj nemeckých televíziách.  
 Tento formát nesie prvky viacerých žánrov, avšak štruktúrou sa opiera 
o súdne procesy v reálnych situáciách. Pri súdnom pojednávaní, kde je 
potrebné sprostredkovanie informácie prostredníctvom súdneho tlmočníka, 
vzniká z dôvodu rôznorodosti druhov textov pre transláciu niekoľko výziev, 
na ktoré je možné nahliadnuť z perspektív spomínaných okruhov textov.  
 
4.1   Vznesenie obžaloby a poučenie svedka pri súdnom tlmočení  

 Na úvod relácie spravidla v nemeckých reláciách odznie pre uvedenie do 
problematiky vznesenie obžaloby. Práve pri tomto druhu textov môžeme 
poukázať na hranicu medzi ústnosťou a písomnosťou, nakoľko sú tieto texty 
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vopred písomne pripravené, ale v translačnej situácii ústne podané. V tomto 
prípade má tlmočník neľahkú úlohu vyrovnať sa s terminologicky nasýteným 
štandardizovaným textom, ktorý je prednesený v neprimerane rýchlom tempe, 
preto je potrebná dôkladná príprava vopred. Terminologicky vychádza 
z právneho jazyka a jeho štylistiky, avšak je potrebné zdôrazniť aj odlišnosti 
právnych systémov a jazykov styčných kultúr. Ako príklad je možné uviesť 
situáciu pri pouční svedka v nemecky hovoriacom prostredí z relácie Richter 
Alexander Holt zo dňa 25.9.2012. Vznesenie obžaloby obsahuje aj presné 
vymedzenie trestných činov a ich stupňa:  

Obžaloba formuluje: Anklage: schwere Brandstiftung und gefährliche 
Körperverletzung /obžaloba: trestný čin podpaľačstvo a ťažké ublíženie na 
zdraví. V tomto prípade je potrebná precíznosť a jednoznačnosť 
prekladu/pretlmočenia.  

Súčasťou poučenia svedka je aj formulácia sudcu, keď sa pýta na vzťah 
obžalobného a svedka. Sudca konštatuje: Verwandt oder verschwägert sind 
sie mit dem Angeklagtem nicht./  S obžalovaným nie ste v príbuzenskom 
vzťahu. Na tomto príklade je možné pozorovať, že v nemeckom právnom 
jazyku sa pre vyjadrenie príbuzenského vzťahu používajú dve slová, verwandt 
aj verschwägert, ktoré zahŕňajú vzťah, ktorý vznikol nie len rodom, ale aj 
sobášom, zatiaľ čo v slovenčine používame iba v príbuzenskom vzťahu. Pre 
adekvátne sprostredkovanie informácie je potrebné sa na tieto skutočnosti 
vopred dôkladne pripraviť. 
 
4.2  Reč prokurátora a obhajcu pri súdnom tlmočení 

Príspevky prokurátora ako aj obhajcu sa opierajú o písomnú prípravu na 
pojednávanie, avšak skôr nesú prvky ústnej komunikácie, keďže vnikajú 
spontánne ako reakcia na danú situáciu. V takýchto prejavoch je možné často 
nájsť silne argumentatívne až persuazívne výpovede expresívneho charakteru. 
Rovnako sa vo vyjadreniach nachádzajú aj defektné štylizácie. Pre 
demonštráciu slúžia príklady z relácie Súdna sieň zo slovenského jazykového 
prostredia. 

 Obhajoba: Prečo ste na to spílenie nezobrali nejakého 
odborníka?/Warum haben Sie für das Sägen nicht einen Fachmann 
beauftragt? V tomto prípade je potrebné poukázať, že pri pretlmočení by sa 
mala defektná štylizácia, či nesprávny výber jazykových prostriedkov 
nahradiť prirodzenou komunikačnou alternatívou v cieľovom jazyku. 
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Neutralizáciu ako tlmočnícku stratégiu v tomto prípade rozvíja Bohušová 
(2010, 20). 

Avšak výber tlmočníckej stratégie závisí aj na obsahu a intencionalite 
danej výpovede. Pri tlmočení apelatívnej výpovedi obhajcu, ktorú badať nie 
len obsahovo, ale aj vo forme opakovane formulovanej výzvy, je potrebné 
sprostredkovať rovnakú úroveň apelatívnej výpovede. Ako príklad možno 
uviesť vyjadrenie obhajoby: „Zjavne nerozumiete, lebo týmto Vaším konaním 
čerešne vyschli a musel ich môj mandant vyrúbať a vznikla mu škoda, vy 
tomu stále nerozumiete?“/ Anscheinend verstehen Sie nicht, da durch ihre 
Tätigkeit die Kirschbäume  austrockneten und so entstand meinem Mandant 
ein Schaden, noch immer verstehen Sie nicht?     
 
4.3  Výpovede obžalovaných, žalujúcich a svedkov pri súdnom tlmočení 

Vo výpovediach obžalovaných, žalujúcich, či svedkov je možné často 
pozorovať hovorový jazyk, ktorý je najčastejšie markantný v negatívnych 
emocinálnych výpovediach.  
Na túto skutočnosť je možné poukázať vo výpovedi žalujúceho: 

Žalujúci: Trvám na svojom návrhu, dokiaľ mi tento pajác všecko 
nevycáluje./ Ich bestehe meinen Antrag, bis mir dieser Trottel alles 
zurückzahlt. Pri pretlmočení je potrebné súčasne využiť, aj nevyužiť 
neutralizáciu. Pokiaľ sa vo východiskovom texte objaví jazykový 
subštandard/ varieta, v cieľovom texte ju nenahrádzame ľubovoľným 
subštandardným výrazom cieľového jazyka, ale práve tu aplikujeme 
neutralizáciu, keďže táto časť realizácie jazyka nie je súčasťou intencie 
výpovede. Avšak pri použití expresívneho výrazu pajác, je vo výpovedi 
vyjadrený výrazný negatívny postoj žalujúceho k obžalovanému, ktorý je 
potrebné sprostredkovať rovnakým, alebo podobným výrazovým 
prostriedkom. Podobný príklad sa vyskytol aj v nemeckej relácií. Svedok: 
„Dieser Vollspack hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank.“/ Tento blázon 
nemá všetkých päť pokope.  

Hranica ústnosti a písomnosti sa tu taktiež ukazuje vo výpovediach 
svedkov, obžalovaných a žalobcov, ktoré sú často zapísané a slúžia pre 
potreby ďalšieho konania.  

 
4.4  Vyhlásenie rozsudku pri súdnom tlmočení  

Vyhlásenie rozsudku je podobný prípad ako vznesenie obžaloby. 
Písomné, precízne pripravené a právne odborné texty s jasnou a predpísanou 



 

79 

štruktúrou, ktoré by mal tlmočník pred pojednávaním dôverne poznať. 
Informačne sprostredkúva rozsudok ako aj výkon trestu.  

Téma prekladu/tlmočenia tohto druhu textov poskytuje množstvo 
ďalších východísk pre hlbšie analýzy. V tomto prípade môžeme poukázať na 
úvodnú formuláciu rozsudku v slovenskom jazyku: „V mene Slovenskej 
Republiky súd rozhodol“ v nemeckom jazyku: „Im Namen des Volkes 
verkündige ich folgendes Urteil“   
 
5 Záver    

Vo všeobecnosti možno pozorovať, že s prelínaním ústnosti a písomnosti 
sa stretávame aj v oblasti právnických textov, ktoré pri súdnom tlmočení 
slúžia ako východiskové texty. Nakoľko je problematika bohatá na výskumné 
podnety, zaslúži si pozornosť pre translatologické aj lingvistické účely. 
Faktom však ostáva, že pre translačný proces môžu byť prínosné ďalšie 
výskumy takýchto rôznorodých textov v právnickom prostredí.  
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Abstract 
L’analyse contrastive des systèmes notionnels et terminologiques de la 
linguistique en français et en slovaque a été l’un des objectifs partiels du 
projet franco-slovaque APVV: SK-FR-0023-11/ Egide: 26355PE Conception 
d’une nouvelle grammaire slovaque pour les francophones. Dans ce cadre, le 
corpus bilingue des termes slovaques et français de la valence des verbes a été 
élaboré en tenant compte, notamment, des approches des travaux 
contemporains des linguistes slovaques (J. Nižníková, M. Sokolová, M. 
Ivanová) d’une part, ainsi que de ceux des linguistes français ou 
francophones, de l’autre. L’article présente les spécificités de l’élaboration 
des corpus de la terminologie bilingue dans le domaine spécifique des 
sciences du langage tel que la problématique de la valence des verbes. 

 
 
 
1 Koncepcia gramatiky slovenčiny pre frankofónne publikum 

 V rokoch 2012 – 2013 bol, v spolupráci Katedry romanistiky a Katedry 
slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici na jednej strane a francúzskym univerzitným inštitútom pre východné 
jazyky a kultúry INALCO v Paríži na strane druhej, riešený slovensko-
francúzsky projekt bilaterálnej spolupráce APVV Slovensko – Francúzsko 
2011 (č. projektu SK-FR-0023-11) Koncepcia novej gramatiky slovenčiny pre 
frankofónne publikum zameraný na tvorbu koncepcie gramatiky slovenského 
jazyka pre frankofónne publikum. Hlavným cieľom projektu bolo 
sprostredkovať frankofónnemu publiku informácie o slovenskom jazyku 
a vytvoriť nástroje na ľahšie osvojovanie si systému slovenského jazyka 
zohľadňujúc pritom špecifiká zvolenej cieľovej skupiny. 
 Pilotná kapitola novej gramatiky slovenského jazyka pre frankofónne 
publikum, zameraná na prezentáciu problematiky valencie slovenských 
slovies, uvádza aj základnú dvojjazyčnú slovensko-francúzsku terminológiu 
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z oblasti valencie slovies, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu, pričom 
v roku 2012 bolo na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvorených a vložených do terminologickej 
databázy Termslov 29 terminologických záznamov k francúzskym termínom 
z oblasti valencie slovesa s uplatnením tesnièrovskej perspektívy (Tesnière, 
1959) a v roku 2013 bolo, s uplatnením  post-tesnièrovskej perspektívy 
a funkčného generatívneho popisu (Lopatková – Žabokrtský – Kettnerová 
a kol., 2008), na základe terminologickej analýzy slovenských publikácií 
z oblasti valencie slovies (Nižníková, 2001; Nižníková – Sokolová a kol., 
1998; Ivanová, 2006) doplnených do databázy Termslov ďalších 30 
terminologických záznamov v slovenčine a k nim bolo priradených, po 
terminologickej analýze publikácií z oblasti francúzskej, resp. frankofónnej 
jazykovedy, 30 ekvivalentných terminologických záznamov vo francúzštine. 
Terminologické záznamy boli realizované podľa princípov terminologickej 
práce zohľadňujúc špecifiká jazykovednej terminológie. Ekvivalencia medzi 
inojazyčnými termínmi je realizovaná na základe kontrastívnej analýzy 
pojmových a terminologických systémov v slovenčine a vo francúzštine. 
 
 
2 Terminológia valencie slovies z perspektívy francúzskej, 
resp. frankofónnej lingvistiky 

 Francúzska terminológia valencie slovies vychádza z práce L. Tesnièra 
(1959) Eléments de syntaxe structurale, ktorá rozlišuje vo francúzštine 
predikáty podľa počtu a povahy argumentov, ktoré viažu. Z pohľadu 
valenčného potenciálu sa spomedzi slovných druhov najväčšou variabilitou 
vyznačujú slovesá, ktoré ako štruktúrne centrá výpovede, na rozdiel od mien, 
môžu organizovať až tri rôzne konštitutívne argumenty. Terminológia 
Tesnièrovej štrukturalistickej teórie je v súčasnej francúzskej jazykovede 
konfrontovaná s terminológiou, ktorú prinášajú novšie vedecké výskumy 
publikované napríklad v súbore štúdií Actance et valence dans les langues de 
l'Europe, ktorého editorom je J. Feuillet (1998), alebo v publikácii G. Lazarda 
(1994) L’Actance či v príspevku P. Pognana (2008) De la théorie à 
l’application : Vallex, une démarche exemplaire, ktorý vo svojich výskumoch 
valencie slovies vychádza z teórie funkčného generatívneho popisu P. Sgalla 
a J.  Panevovej. Problematikou valencie slovies sa zaoberajú aj frankofónni 
lingvisti, napr. Karl van den Eynde a Piet Mertens (2010), analyzujúc 
valenciu francúzskych slovies v slovníku Le dictionnaire de valence 
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DICOVALENCE. Informácie o výskumoch v oblasti valencie slovies 
uvádzajú viaceré francúzske výkladové jazykovedné slovníky a gramatiky 
francúzskeho jazyka, pričom značný priestor venuje problematike valencie 
slovies najmä encyklopedický slovník Nouveau dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage od autorov O. Ducrot a J.-M. Schaeffer (1995), ale aj 
výkladový slovník jazykovedných termínov Dictionnaire des sciences du 
langage (Neveu, 2011) a gramatika francúzskeho jazyka Grammaire 
méthodique du français autorov M. Riegel, J.-Ch. Pellat a R. Rioul (2009). 
 
 
3 Terminológia valencie slovies z perspektívy slovenskej a českej 
lingvistiky 

 V slovenských lingvistických výskumoch (porov. Ivanová, 2006) 
nadväzuje na Tesnièrovu valenčnú teóriu teória intencie slovesného deja ktorú 
definoval E. Paulíny ako „zameranie dejania smerom od ľavointenčného 
participanta ako agensa alebo nositeľa dejania smerom k pravointenčnému 
participantu“(Ivanová, 2006, 20). J. Ružička vymedzuje intenciu a intenčnú 
hodnotu slovesa v 60. rokoch 20. storočia, J. Kačala definuje intenciu 
slovesného deja ako lexikálno-gramatickú kategóriu slovesa a sémantickú 
vlastnosť slovesa ako predikátu spájateľného s pomenovaniami inej 
slovnodruhovej platnosti (Ivanová, 2006). Intenciu na úrovni formy (valenciu) 
a intenciu na úrovni významu (intenciu) rozlišuje M. Sokolová (1995) 
prepájajúc klasifikáciu slovies s ich valenčnou a intenčnou štruktúrou 
a navrhuje prepojenie klasifikácie slovies podľa valenčnej a intenčnej 
štruktúry, pričom štyrom valenčným štruktúram zodpovedá osem intenčných 
typov. Toto chápanie valencie a intencie sa uplatnilo vo Valenčnom slovníku 
slovenských slovies (Nižníková – Sokolová, 1998) ktorý bol, spolu 
s monografiou J. Nižníkovej (2001) Vetné modely v slovenčine 
a s monografiou M. Ivanovej (2006) Valencia statických slovies, 
východiskom pre výber slovenských termínov valencie slovies analyzovaných 
v rámci projektu Koncepcia novej gramatiky slovenčiny pre frankofónne 
publikum (APVV Slovensko – Francúzsko). 
 Výskumy problematiky slovesa v českej lingvistike prebiehajú 
v niekoľkých školách. V našej práci sa sústreďujeme na teóriu funkčného 
generatívneho popisu (FGP) J. Panevovej a P. Sgalla, ktorá nadväzuje na idey 
generatívnej gramatiky. Ako uvádza M. Ivanová (2006), základným rysom 
FGP je stratifikačný pohľad na jazyk, pričom sa rozlišuje 5 jazykových rovín: 
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tektogramatická, tagmemická, morfologická, morfonologická a fonetická. Za 
najdôležitejšiu otázku v súvislosti s problematikou valencie sa v rámci FGP 
považuje vzťah medzi rovinou tektogramatickou a tagmemickou, t. j. 
syntaktickou, pričom M. Ivanová (2006, s. 25) konštatuje, že : „pri vymedzení 
aktantov ide o prístup, ktorý je na polceste medzi koncepciou L. Tesnièra 
a Ch. Fillmora. [...] Aktantov je iba päť druhov (agens, paciens, adresát, 
pôvod, výsledok). Distribúcia aktantov sa riadi nasledujúcimi pravidlami: 
jediný aktant v rámci = agens, iba dva aktanty = agens a paciens, tri a viac 
aktantov = agens + paciens + adresát/pôvod/výsledok.“ 
 
 
4 Terminologické aspekty prezentácie valencie slovenských slovies vo 
francúzštine 

 Tvorba dvojjazyčnej databázy slovenských a francúzskych termínov 
z oblasti valencie slovies realizovaná v rámci projektu APVV Slovensko – 
Francúzsko 2011 SK-FR-0023-11 Koncepcia novej gramatiky slovenčiny pre 
frankofónne publikum zohľadňuje terminologické aspekty troch oblastí 
výskumov valencie slovies. Východiskom je slovenská terminológia valencie 
slovies s dôrazom na práce M. Sokolovej, J. Nižníkovej a M. Ivanovej. 
Francúzske ekvivalenty slovenských termínov vychádzajú z analýzy 
aktuálnych publikácií zameraných na teóriu a výskumy valencie slovies 
v oblasti francúzskej, resp. frankofónnej jazykovedy, pričom výber 
slovenských analyzovaných termínov je ovplyvnený teóriou funkčného 
generatívneho popisu J. Panevovej a P. Sgalla, nakoľko počítačové 
spracovanie analyzovaných slovenských slovies a ich ekvivalentov vo 
francúzštine bolo v rámci projektu Koncepcia novej gramatiky slovenčiny pre 
frankofónne publikum realizované podľa metodiky VALLEXu (Lopatková – 
Žabokrtský – Kettnerová a kol. Valenční slovník českých sloves, 2008). 

Francúzske ekvivalenty slovenských termínov z oblasti valencie slovies 
sú určené na základe pojmovej a terminologickej analýzy slovenských 
termínov a ich predpokladaných francúzskych ekvivalentov, s dôrazom na 
kontrastívnu analýzu pozícií predpokladaných ekvivalentných termínov 
v príslušných pojmových systémoch v slovenskom a vo francúzskom jazyku 
a na kontrastívnu analýzu pojmov slovenských termínov a ich 
predpokladaných ekvivalentov vo francúzštine. Celkovo bolo analyzovaných 
30 slovenských termínov, ku ktorým bolo priradených primárne 30 
francúzskych ekvivalentov. 
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5 Realizácia ekvivalencie medzi slovenským a francúzskym termínom 
z oblasti  valencie slovies. 

 Pri realizácii ekvivalencie inojazyčných jazykovedných termínov sa 
vynárajú problémy v oblasti metajazyka, spôsobené nielen konfrontáciou 
jazykových systémov, ale aj odlišnými prístupmi v rámci jazykovedného 
výskumu. Kým termín ako taký má v danej tematickej oblasti presný význam 

vymedzený definíciou a vzťahuje sa na mimojazykovú skutočnosť: [jazyk ⇔ 
mimojazyková realita], jazykovedný termín vytvára vnútrojazykový vzťah: 
[jazyk ⇔ jazyk], nakoľko jazyk slúži aj na opis a výskum seba samého. 
Pojmový obsah jazykovedného termínu závisí nielen od charakteru 
popisovaného jazyka, ale aj od teoretických prístupov ku skúmaniu jazyka. Aj 
keď terminologická práca v oblasti jazykovednej terminológie vychádza zo 
všeobecných zásad tvorby terminologických súborov je žiaduce, aby 
zohľadňovala špecifiká jazykovednej (meta)terminológie ako terminológie 
pseudopreskriptívnej. Realizácia ekvivalencie inojazyčných jazykovedných 
termínov vychádza, opierajúc sa o analýzu paralelných textov, z kontrastívnej 
analýzy pojmov a z kontrastívnej analýzy pojmových systémov, v ktorých sa 
analyzované termíny vyskytujú. 

Francúzska terminológia valencie slovies sa vzťahuje prioritne na 
valenciu francúzskych slovies, kým slovenská terminológia valencie slovies 
sa vzťahuje prioritne na valenciu slovenských slovies. Pri realizácii 
dvojjazyčnej slovensko-francúzskej jazykovednej terminológie z oblasti 
valencie slovies vychádzame z predpokladu, že ekvivalencia inojazyčných 
jazykovedných termínov založená, na kontrastívnej analýze pojmov 
a pojmových systémov skúmanej tematickej oblasti, umožňuje zviditeľniť 
rozdiely v pojmovej reprezentácii tzv. ekvivalentných termínov a určiť stupeň 
ich ekvivalencie. Pojem slovenského termínu nemusí vo všetkých svojich 
sémantických príznakoch zodpovedať pojmu predpokladaného 
ekvivalentného francúzskeho termínu. Rovnako ani pojmové systémy 
analyzovanej tematickej oblasti nemusia byť (a častokrát ani nie sú) medzi 
dvomi, resp. viacerými jazykmi zhodné. 

V prvej fáze terminologického výskumu zameraného na zostavenie 
dvojjazyčného korpusu slovenských termínov a ich ekvivalentných termínov 
vo francúzštine bolo, na základe analýzy publikácií J. Nižníkovej (2001), 
J. Nižníkovej a M. Sokolovej (1998) a M. Ivanovej (2006) vytypovaných 30 
nosných slovenských termínov z oblasti valencie slovies, ktoré boli následne 
analyzované podľa štruktúrovaného súboru  informácií  umožňujúcich 
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realizáciu dvojjazyčnej jazykovednej terminológie. Tento štruktúrovaný súbor 
informácií vzťahujúcich sa na termín v slovenčine na jednej strane a na jeho 
predpokladaný ekvivalent vo francúzštine na strane druhej, bol v rámci 
terminologickej analýzy inojazyčných termínov uložený v databáze TermSlov 
na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, ktorej štruktúra bola vytvorená za účelom terminologickej 
analýzy inojazyčných termínov z oblasti lingvistiky v rámci projektu VEGA 
č. 01/0790/10 Konstrastívny výskum gramatického metajazyka : terminológia 
slovies riešeného v rokoch 2010 a 2011. Na základe analýzy pôvodných 
francúzskych, resp. frankofónnych, jazykovedných textov z tematickej oblasti 
valencie slovies boli vytypované predpokladané francúzske ekvivalenty 
analyzovaných slovenských termínov. Následná kontrastívna analýza 
štruktúrovaných informácií vzťahujúcich sa na slovenský termín na jednej 
strane a na jeho predpokladaný ekvivalent vo francúzštine na strane druhej 
umožnila určiť mieru ekvivalencie inojazyčných termínov. Realizácia 
ekvivalencie inojazyčných termínov pritom vychádzala v prvom rade 
z kontrastívnej analýzy pozícií pojmov v príslušných pojmových systémoch 
a z kontrastívnej analýzy pojmov inojazyčných termínov, ktoré sa javili, na 
základe kontrastívnej analýzy ich pojmových systémov, ako ekvivalentné.  
 
5. 1  Kontrastívna analýza pojmových systémov 

 Kontrastívna analýza pojmových systémov sa považuje za jeden zo 
základných postupov tvorby dvojjazyčnej, resp. viacjazyčnej jazykovednej 
terminológie. Kontrastívna analýza pojmových systémov slovenských 
a francúzskych termínov z oblasti valencie slovies poukázala na súlad 
pojmových systémov slovenskej a francúzskej terminológie valencie slovies 
na jednej strane, ale na druhej strane aj na rozdiely medzi nimi, najmä pokiaľ 
išlo o pojmové podsystémy, tj. pojmové systémy nižších úrovní. O súlade 
pojmových systémov by sme mohli hovoriť napríklad pokiaľ ide o hyponymá 
slovenského termínu slovesné doplnenie a jeho francúzskeho ekvivalentu 
complément du verbe. Termín slovesné doplnenie má dve hyponymá: 
valenčné doplnenie a nevalenčné doplnenie. Francúzsky termín complément 
du verbe má rovnako dve hyponymá: actant a circonstant. Aj pokiaľ ide 
o hyponymá  termínu valenčné doplnenie (termíny ľavovalenčné doplnenie 
a pravovalečné doplnenie) a hyponymá jeho francúzskeho predpokladaného 
ekvivalentu actant (termíny actant gauche, resp. jeho synonymum prime 
actant, a actant droit), konštatujeme súlad, avšak k nesúladu v inojazyčných 
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pojmových systémoch dochádza pri definovaní jednotlivých typov 
ľavovalečných doplnení (actant gauche = prime actant) ale aj 
pravovalenčných doplnení (actant droit). Kým slovenský termín 
ľavovalenčné doplnenie má tri hyponymá: termíny agens, procesuál a statuál,  
pre francúzsky termín actant gauche, resp. pre jeho synonymum prime actant, 
v analyzovaných textoch žiadne hyponymá neboli doložené. Slovenský 
termín pravovalenčné doplnenie má v analyzovaných textoch viaceré 
hyponymá, z ktorých uvádzame termíny objekt, paciens, rezultát, adresát, 
benefaktor. Na druhej strane francúzsky ekvivalent slovenského termínu 
pravovalenčné doplnenie, termín actant droit bol doložený v analyzovaných 
textoch iba dvomi hyponymami: second actant a tiers actant. Javí sa, že 
rozdiely medzi hyponymami inojazyčných ekvivalentných termínov 
ľavovalenčné doplnenie a prime actant (actant gauche) a rovnako aj medzi 
hyponymami inojazyčných ekvivalentných termínov pravovalenčné 
doplnenie a  actant droit, vyplývajú z rozdielnej terminologickej a pojmovej 
analýzy jazykových javov: pri klasifikácii valenčných doplnení sa 
v slovenskej jazykovede kladie dôraz nielen na syntaktický ale aj na 
sémantický aspekt, kým francúzska jazykoveda klasifikuje valenčné 
doplnenia s dôrazom na hľadisko syntaktické. 
 
5. 2 Kontrastívna analýza pojmov 

 Pri kontrastívnej pojmovej analýze slovenských termínov a ich 
predpokladaných francúzskych ekvivalentov aplikujeme komponentovú 
analýzu, pričom mieru ekvivalencie inojazyčných termínov určujeme na 
základe analýzy definícií, čiže kontrastívnou analýzou ich sémanticky 
relevantných príznakov. Napríklad slovenský termín ľavovalenčné doplnenie 
definuje J. Nižníková (2001, 14) takto: „Pod termínom ľavovalenčné 
doplnenie máme na mysli gramatický podmet vety (východiskovú substanciu 
slovesnej intencie i valencie)“. Jeho predpokladaný francúzsky ekvivalent, 
termín prime actant je definovaný podobne: Les actants constituent la valence 
du verbe (ou de tout autre catégorie dotée d’une valence). Ils sont 
hiérarchisés de manière exclusivement syntaxique, d’après la fonction 
syntaxique qu’ils remplissent dans la phrase active : sujet = actant 1 (prime 
actant), complément d’objet direct = actant 2, complément d’objet indirect = 
actant 3. (Bortolussi, 2014), pričom gramatika francúzskeho jazyka autorov 
M. Riegel – J.-Ch. Pellat – R. Rioul (2009, 234) uvádza: Les trois actants 
de « donner » (dénommés dans la terminologie de L. Tesnière (1959) prime 
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actant, second actant et tiers actant selon leur ordre d’occurence dans la 
phrase canonique) assurent respectivement les fonctions de sujet [...], d’objet 
direct [...], et d’objet indirect introduit par la préposition à [...]. Le second et 
le tiers actant peuvent ne pas être réalisés sous certaines conditions: [...]. 
 Definície slovenského termínu ľavovalenčné doplnenie a francúzskeho 
termínu prime actant teda zhodne uvádzajú rovnaký sémanticky relevantný 
príznak: „podmet vety“ , čiže „ sujet“.To umožňuje považovať slovenský 
termín ľavovalenčné doplnenie a francúzsky termín prime actant za 
ekvivalentné termíny, rovnako ako ich sémantický príznak „pozícia vľavo od 
slovesa“, čo dokumentujú nasledujúce príklady, v ktorých sa  ľavovalenčné 
doplnenie, resp. prime actant, nachádza vľavo od slovesa: Alfred donne le 
livre à Charles. (Tesnière,1959, 102) ; žiak písal, matka písala, dieťa písalo 
(Nižníková, J. – Sokolová, M. a kol., 1998, s. 31). 
 
 
6 Záver 

 V aktuálnom štádiu skúmania ekvivalencie inojazyčných (slovenských 
a francúzskych) jazykovedných termínov z oblasti valencie slovies 
konštatujeme, že k základnej slovenskej terminológii z tejto tematickej 
oblasti, ktorá predstavuje spolu 30 analyzovaných termínov, bol priradený 
francúzsky ekvivalent ku všetkým slovenským termínom okrem jedného, 
pričom ekvivalencia medzi slovenských termínom a jeho ekvivalentným 
francúzskym termínom sa javí vo väčšine prípadov skôr ako čiastočná, i keď 
by bolo možné hodnotiť ekvivalenciu medzi slovenskými a francúzskymi 
termínmi pomenúvajúcimi základné pojmy z oblasti valencie slovies ako 
úplnú, napríklad pokiaľ ide o termíny: valencia slovies – valence des verbes, 
valenčná štruktúra – cadre valenciel, valenčná pozícia – position valencielle, 
valenčné doplnenie – actant, nevalenčné doplnenie – circonstant. 
Ekvivalenciu inojazyčných termínov, ktoré sa vzťahujú na štruktúru toho 
ktorého jazyka, resp. vychádzajú z rôznych tradícií jazykovedných výskumov, 
hodnotíme ako čiastočnú. Pri výskume analyzovanej dvojjazyčnej slovensko-
francúzskej terminológie z oblasti valencie slovies sa vyskytol aj jeden 
slovenský termín, ku ktorému sa zatiaľ nepodarilo priradiť francúzsky 
ekvivalent. Ide o termín intencia slovesného deja, ktorý definoval E. Paulíny 
(porov. Ivanová, 2006, 20-22) ako „zameranie dejania“ smerom od 
ľavointenčného participanta ako agensa alebo nositeľa dejania smerom 
k pravointenčnému participantu [...] a ktorý sa v neskorších prácach J. 
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Ružičku vymedzuje ako lexikálno – gramatická kategória slovesa, v ktorej sa 
spája „podstata slovies ako pomenovaní nesamostatne existujúcich 
dynamických príznakov a tranzitná povaha slovesného deja“. V prístupe 
M. Sokolovej (1995) sa rozlišuje „intencia na úrovni formy (valencia) a 
intencia na úrovni významu (intencia)“. V analyzovanej francúzskej, resp. 
frankofónnej jazykovednej literatúre sme predpokladaný francúzsky 
ekvivalent pre slovenský termín intencia, resp. intencia slovesného deja 
neidentifikovali. 
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Abstract 
Der Artikel behandelt die Bedeutung des Fremdsprachenunterrichts an der 
Polizeiakademie in Bratislava und berücksichtigt dabei die Bedürfnisse in der 
fremdsprachlichen Fachkommunikation bei Polizeibeamten – sowohl den 
Studenten an der Polizeiakademie als auch Fachleuten aus der Praxis – sowie 
bei den Zivilstudenten. Die Autorin informiert über die Unterrichtskonzeption 
der fremdsprachlichen Fachkommunikation an der Polizeiakademie in 
Bratislava. Sie präsentiert auch das Forschungsprojekt des Lehrstuhls für 
Fremdsprachen „Sprachmodule für ausgewählte Polizeidienste“ (VÝSK. 
165), in dem die Ergebnisse der Umfrage über die Bedürfnisse der 
fachsprachlichen Kommunikation in der Polizeipraxis reflektiert werden, 
bespricht seine Teilergebnisse und die Umsetzung der Ergebnisse im 
Fachsprachenunterricht. 

 
 
1 Úvod 

O tom, že znalosť cudzích jazykov sa stala v dnešnom globalizovanom 
svete samozrejmosťou a  pre lepšie profesionálne uplatnenie priamo 
nevyhnutnosťou, dnes už nikto nepochybuje. Aj občania Slovenskej republiky 
si uvedomujú, že nutnosť ovládania cudzích jazykov je determinovaná nielen 
našim členstvom v EÚ, ale aj rozmanitosťou spoločensko-kultúrnej klímy 
v našom európskom priestore. Ak v dnešnej dobe chce človek niečo 
v spoločnosti dosiahnuť, tak pred ním stojí výzva po celý život zdokonaľovať 
svoje cudzojazyčné kompetencie. S cudzojazyčnými znalosťami sa človek 
lepšie presadzuje na trhu práce, s ovládaním jazyka rastie dokonca jeho 
význam na pracovnom trhu. So slobodou pohybu v rámci EÚ naši občania 
častejšie prichádzajú do styku s občanmi z celého sveta a musia s nimi 
profesionálne i súkromne na úrovni a kompetentne komunikovať v cudzom 
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jazyku. V opačnom prípade by  jazyková bariéra mohla spôsobovať problémy 
pri riešení rôznych pracovných a súkromných situácií.  
 
 
2 Výučba cudzích jazykov na Akadémii Policajného zboru   

Cudzí jazyk v kontexte štúdia na vysokej škole treba chápať viac než 
len výučbový predmet, je to nástroj formovania nových odborníkov 
schopných samostatne získavať vedomosti a vzdelávať sa. Aj Akadémia 
Policajného zboru v Bratislave, tak ako  ostatné vysoké školy, venuje 
pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov. Nezabúda pritom na jednu zo 
základných požiadaviek kladených na vysokoškolsky vzdelaného odborníka 
a tou je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka na takej úrovni, aby bol 
schopný komunikovať v danom jazyku na odborné témy svojej špecializácie. 

Akadémia Policajného zboru poskytuje vzdelanie vo všetkých stupňoch 
vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch – 
v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. V uvedených 
študijných programoch poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v  dvoch 
študijných odboroch: 8.3.1 Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 
(OOM) a 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby (BVSS). V študijnom 
odbore 8.3.1 OOM sa vzdelávajú študenti-príslušníci Policajného zboru ako aj 
civilní študenti, v študijnom odbore BVSS študujú iba civilní študenti. 
Súčasťou vysokoškolského vzdelávania v oboch študijných odboroch je aj 
výučba cudzieho jazyka.  

Vyučovanie cudzích jazykov na Akadémii PZ prechádzalo počas 20-
ročnej existencie školy mnohými zmenami. Pre účely tohto príspevku sa 
zameriame na posledných približne desať rokov. Štúdium cudzích jazykov na 
A PZ bolo v nedávnej minulosti ovplyvnené mnohými faktormi. Prvým bol 
prechod na trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania (Bc, Mgr, 
PhD). Zmeny sa týkali časovej dotácie na výučbu cudzieho jazyka, rozloženia 
počtu hodín v semestroch a počtu skúšok a zápočtov. Zároveň dochádzalo 
k zmenám charakteru predmetu – zaradenie ako povinný predmet (PP) alebo 
povinne voliteľný predmet (PVP). Menila sa aj obsahová náplň predmetu 
Cudzí jazyk v jednotlivých semestroch výučby jazyka. Súviselo to so 
zavedením povinnej maturity z cudzieho jazyka, keď každý študent strednej 
školy povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka na úrovni B1 ˗ B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Vzhľadom na 
skutočnosť, že študenti prichádzali (alebo by aspoň mali prichádzať) 
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s vedomosťami na tejto úrovni, katedra jazykov prehodnotila svoje tematické 
plány a vytvorila novú koncepciu vyučovania cudzích jazykov. Od zimného 
semestra akademického roka 2008/2009 sa rozhodla upustiť od vyučovania 
„všeobecného“ jazyka v prvom semestri svojej výučby a pripravila nový 
model výučby uvádzajúci odborný cudzí jazyk už od prvého semestra 
bakalárskeho štúdia. Skúsenosti však ukázali, že na začiatku prvého ročníka 
sa študenti ešte len zoznamujú so základmi svojho odboru a problémy im 
spôsobovala aj tá najzákladnejšia cudzojazyčná terminológia, tú 
zatiaľ neovládali ani vo svojom materinskom jazyku. Preto Katedra jazykov 
APZ navrhla zaradiť predmet Cudzí jazyk až do druhého semestra 
bakalárskeho štúdia. Zmena bola realizovaná, avšak aj s problematickou 
zmenou charakteru predmetu v tomto semestri z povinného na povinne 
voliteľný predmet. Problém spočíva v tom, že študenti-príslušníci PZ si 
v rámci povinne voliteľných predmetov musia vybrať predmet Služobná 
príprava (služobný pomer „nepustí“). Pritom naše skúsenosti ukazujú, že je 
stále výrazný rozdiel medzi vstupnými jazykovými znalosťami civilnej 
mládeže a poslucháčov-policajtov, a z tohto dôvodu by práve títo potrebovali 
oveľa viac hodín výučby cudzieho jazyka. 

V súčasnosti je teda v druhom semestri bakalárskeho štúdia ponúkaný 
predmet Cudzí jazyk ako povinne voliteľný predmet a je ponímaný ako 
postupný prechod od všeobecného jazyka k základom odborného jazyka. 
V treťom a štvrtom semestri majú študenti cudzí jazyk ako povinný predmet 
a výučba končí po štvrtom semestri skúškou z odborného jazyka.  

Študent si v rámci bakalárskeho štúdia sám vyberá ako Cudzí jazyk I. 
ten cudzí jazyk, z ktorého maturoval (alebo v ňom dosahuje lepšie výsledky). 
Civilní študenti majú v rámci prípravy na skúšku (pokiaľ si vyberú v letnom 
semestri ako PVP cudzí jazyk) teoreticky vlastne o jeden semester výučby 
cudzieho jazyka viac než študenti-príslušníci PZ. Po absolvovaní skúšky 
majú študenti možnosť prehlbovať svoje cudzojazyčné vedomosti v rámci 
povinne voliteľného predmetu v 5. semestri bakalárskeho štúdia. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad  rozloženia hodín a kreditov 
v štúdiu predmetu Cudzí jazyk I. v bakalárskom štúdiu dennej i diaľkovej 
formy. Rozpis hodinovej dotácie, spôsob ukončenia a kreditové ohodnotenie 
práce študenta sú rovnaké v oboch študijných odboroch 8.3.1 
Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a 8.3.2 Bezpečnostné verejno-
správne služby. 
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Bakalárske štúdium - Cudzí jazyk I. (PVP, PP) 

 
Semester 

Denné štúdium Diaľkové štúdium 
Rozsah Ukončenie Kredity Rozsah Ukončenie Kredity 

2. PVP 24 hodín zápočet 2 10 hodín zápočet 2 
3. PP 24hodín zápočet 2 11 hodín zápočet 2 
4. PP 48 hodín skúška 3 12 hodín skúška 3 
5. PVP 24 hodín zápočet 2 6 hodín zápočet 2 

 
Z tabuľky vidno, že predmet Cudzí jazyk I. je na dennom i diaľkovom 

štúdiu na Akadémii PZ zaradený v druhom semestri bakalárskeho štúdia 
najprv ako povinne voliteľný predmet. Študenti denného štúdia si pri prvom 
zápise volia z ponuky dvoch cudzích jazykov – anglického a nemeckého, 
pričom podmienkou ich výberu je, že ich jazykové znalosti a zručnosti by 
mali byť na úrovni „mierne pokročilý“. Pri voľbe cudzieho jazyka už viac než 
desať rokov zaznamenávame enormný nárast záujmu o štúdium angličtiny, čo 
je z hľadiska lepšieho uplatnenia sa na medzinárodnom trhu práce vcelku 
pochopiteľné. Pre katedru jazykov to však znamená zvýšené nároky na 
organizáciu výučby a pre študentov to znamená väčšie počty študentov 
v jednej skupine. Druhým najčastejšie vyberaným jazykom u študentov 
denného štúdia je nemecký jazyk. V ponuke katedry jazykov je aj ruský 
jazyk, ale keďže máloktorý denný študent sa pred nástupom na Akadémiu PZ 
učil ruštinu a učiť tento jazyk „od nuly“ ich nemôžeme, ponuka výučby 
ruského jazyka platí len pre študentov externého štúdia. Študenti externého 
štúdia sú vekovo starší, žiadny iný cudzí jazyk ako ruštinu sa buď neučili 
alebo sa mu nevenovali natoľko, aby v ňom mohli pokračovať v štúdiu 
odborného jazyka. Ruský jazyk mali na základnej alebo strednej škole, 
niektorí z ruštiny aj maturovali. Sami však neskôr priznávajú, že si zvolili 
ruštinu ako „najľahšiu“ alternatívu a nepredpokladali, že odborná ruština 
z bezpečnostno-právnej oblasti nie je o nič ľahšia ako v angličtine alebo 
nemčine. V treťom, štvrtom a piatom semestri bakalárskeho štúdia potom 
študenti pokračujú v tom istom jazyku, ktorý si vybrali ako povinne voliteľný 
predmet, prípadne ako povinný predmet. 

V magisterskom štúdiu si študenti v rámci povinne voliteľných 
predmetov môžu vybrať Cudzí jazyk II., to znamená, že si vyberajú iný 
cudzí jazyk ako v bakalárskom štúdiu. Obsahovo je to všeobecný cudzí jazyk 
a výučba má študentom sprostredkovať základné vedomosti a komunikatívne 
zručnosti v tomto jazyku, je teda zameraná na všeobecnú komunikáciu 
bežného dňa, gramatika zahŕňa základné morfologické a syntaktické javy. 
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Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad  rozloženia hodín a kreditov 
v štúdiu predmetu Cudzí jazyk II. v magisterskom štúdiu dennej i diaľkovej 
formy. Rozpis hodinovej dotácie, spôsob ukončenia a kreditové ohodnotenie 
práce študenta sú rovnaké v oboch študijných odboroch 8.3.1 
Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a 8.3.2 Bezpečnostné verejno-
správne služby. 

 
Magisterské štúdium – Cudzí jazyk II. (PVP) 

 
Semester 

Denné štúdium Diaľkové štúdium 

Rozsah Ukončenie Kredity Rozsah Ukončenie Kredity 
2.  PVP 24 hodín zápočet 3 6 hodín zápočet 3 

3.  PVP 24 hodín zápočet 2 6 hodín zápočet 2 

 
V magisterskom štúdiu si študenti – pokiaľ si ako povinne voliteľný 

predmet zvolia Cudzí jazyk II. – vyberajú nasledovne: Ak v bakalárskom 
štúdiu absolvovali anglický jazyk, môžu v magisterskom štúdiu študovať 
nemecký alebo ruský jazyk a nemčinári môžu voliť medzi angličtinou 
a ruštinou. Pritom sa všetky tieto jazyky vyučujú od samého začiatku. 
Môžeme konštatovať, že pri  predmete Cudzí jazyk II. u študentov 
jednoznačne vedie ruský jazyk. Boom záujmu o štúdium tohto slovanského 
jazyka zaznamenávame už niekoľko rokov. Treba poznamenať, že výučba 
ruštiny na vysokej škole nefilologického zamerania (a ešte k tomu „od nuly“) 
má svoje špecifiká. Tie súvisia predovšetkým s odlišnou grafickou stránkou – 
azbuku sa študenti musia naučiť sami a na prvých vyučovacích hodinách si 
môžu pripadať ako prváci v základnej škole: učia sa čítať a písať. Pomocou 
nahrávok sa naučia správnu výslovnosť a intonáciu a postupne získavajú 
základné komunikačné zručnosti: orientujeme sa predovšetkým na čítanie 
s porozumením, počúvanie a hovorenie.  

Svoje špecifiká má aj výučba poslucháčov externého štúdia A PZ – 
prebieha síce počas konzultačných sústredení, avšak ťažisko ich 
cudzojazyčnej prípravy spočíva v  samoštúdiu. Z dôvodu veľmi nízkej 
hodinovej dotácie na výučbu cudzích jazykov v externom štúdiu tak učiteľ 
vlastne môže študentov len obsahovo-metodicky zamerať a usmerniť. Stáva 
sa skôr manažérom poznávacieho procesu poslucháča, orientuje ho 
v problematike a materiáloch a klasické vyučovanie ostáva mierne v úzadí. 
Odborná pomoc učiteľa je však pri osvojovaní si odborného jazyka stále 
nevyhnutná, pretože individuálne štúdium – najmä u študentov s nízkou 
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úrovňou východiskových jazykových znalostí a zručností – je neúčinné, 
prípadne málo efektívne a náročné na čas.  

 
 
3 Odborné jazykové vzdelávanie na Akadémii PZ a jeho perspektívy 
v kontexte európskej integrácie a globalizácie 

Obsahová stránka výučby cudzieho jazyka na Akadémii PZ sa 
v dennom i diaľkovom štúdiu zameriava podľa študijného odboru (OOM, 
BVVS) na oblasť výkonu policajných činností, základy právnickej 
terminológie súvisiacej s policajnými činnosťami a tiež na oblasť verejnej 
správy. Príprava v odbornom jazyku sa orientuje na rozvíjanie všetkých 
jazykových zručností s dôrazom na prácu s cudzojazyčným textom 
a zdokonaľovanie jeho porozumenia, na rozvoj hovorenia a počúvania 
s porozumením, na aktívnu reprodukciu získaných informácií ako 
i kompetentnú písomnú komunikáciu. Ideálnym stavom je schopnosť 
študenta presne a kultivovane sa vyjadrovať v cudzom jazyku a prezentovať 
odborné poznatky a fakty, a to tak v písomnej, ako aj ústnej forme. 
Napĺňanie tohto ideálu je dlhodobý a náročný proces, vyžadujúci si na jednej 
strane mimoriadne motivovaného študenta, na druhej strane vyššiu hodinovú 
dotáciu na výučbu cudzieho jazyka a vyššiu frekvenciu vyučovacích hodín.  

Výučba cudzích jazykov na Akadémii PZ sa v priebehu existencie školy 
úspešne popasovala z viac alebo menej podceňujúcim postojom zo strany 
profilujúcich odborných katedier. Podceňovanie sa veľmi rýchlo 
pretransformovalo do žiadosti o pomoc v situáciách, keď v rámci otvárania 
sa zahraničiu bolo treba profilujúce predmety prezentovať v cudzom jazyku. 
V tejto súvislosti treba spomenúť mobilitu zahraničných pedagógov 
a študentov v rámci ERASMU, prijatia delegácií z partnerských 
zahraničných vysokých škôl, ministerstiev a policajných inštitúcií, stretnutia 
expertov, jazykové kurzy pre účastníkov mierových misií a pod. Na všetkých 
týchto podujatiach participovala aj Katedra jazykov A PZ, ktorá si svojimi 
aktivitami vydobyla rovnoprávne postavenie spolu s ostatnými odbornými 
katedrami Akadémie PZ. Môžeme tiež s potešením konštatovať, že na 
mnohých riadiacich postoch v rámci Ministerstva vnútra SR a Policajného 
zboru SR pracuje čoraz väčší počet nielen odborne, ale aj jazykovo veľmi 
kompetentných pracovníkov – našich bývalých poslucháčov. Veľkou výzvou 
v tomto smere je aj budúce predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej 
únii v roku 2016, keď Slovenská republika bude musieť do vedenia rôznych 
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medzinárodných pracovných zasadnutí delegovať odborne i jazykovo 
kompetentných zástupcov. 

V tejto súvislosti chceme spomenúť vedecko-výskumné aktivity Katedry 
jazykov Akadémie PZ v Bratislave, ktorá sa podieľa na zvyšovaní odbornej 
cudzojazyčnej kompetencie pracovníkov Ministerstva vnútra a verejno-
správnych orgánov SR. Riešiteľský tím Katedry jazykov Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave rieši od roku 2011 v spolupráci s domácimi 
a zahraničnými partnermi medzinárodnú vedeckovýskumnú úlohu „Jazykové 
moduly pre vybrané služby PZ“ (Nováková et al., 2011, VÝSK. 165). Cieľom 
tohto medzinárodného projektu je na základe analýzy súčasného stavu 
jazykového vzdelávania príslušníkov PZ a na základe zistenia aktuálnych 
i perspektívnych potrieb príslušníkov PZ v oblasti cudzojazyčného 
vzdelávania navrhnúť moduly jazykového vzdelávania pre 
príslušníkov piatich policajných služieb PZ (poriadkovej polície, kriminálnej 
polície, dopravnej polície, vyšetrovania, krízového manažmentu a v oblasti 
trestného práva) v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.  Na 
vedeckovýskumnej úlohe spolupracuje 25 expertov zo Slovenskej republiky, 
Maďarska, Ruskej federácie a Českej republiky. Riešiteľský tím pozostáva 
z 13 riešiteľov zodpovedných  za prípravu  študijných materiálov v cudzích 
jazykoch, 2 riešiteľov zodpovedných za technickú podporu a 10 odborných 
konzultantov pôsobiacich v aktívnej policajnej službe. Učebný materiál 
v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku má byť spracovaný na úrovni B1 –  
B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Publikované boli už niektoré výstupy tohto vedecko-výskumného projektu: 
učebnica odborného nemeckého jazyka „Deutsch im Beruf – Polizei“ (2014) 
a „Slovník terminológie krízového manažmentu pre študentov Akadémie PZ 
v Bratislave Slovensko-anglický a Slovensko-nemecký“ (2013). Obe tieto 
publikácie sú už súčasťou základného edukačného materiálu 
v cudzojazyčnom vzdelávaní študentov denného a diaľkového štúdia 
Akadémii PZ v Bratislave. Učebnica „Deutsch im Beruf – Polizei“ ponúka 
komplexný učebný materiál  na výučbu nemeckého odborného jazyka na 
Akadémii PZ v Bratislave (materiál bol v štádiu zostavovania testovaný 
v procese výučby študentov denného a diaľkového štúdia). Možnosti použitia 
učebnice sú však širšie – využiť ju možno aj v prípravnom jazykovom kurze 
nemeckej odbornej terminológie pre uchádzačov MEPA (Stredoeurópska 
policajná akadémia) alebo ako edukačný materiál na samoštúdium policajtov 
z  praxe v rámci ich celoživotného cudzojazyčného vzdelávania. 
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V septembri 2014 bol na Intranete Ministerstva vnútra SR sprístupnený 
ďalší čiastkový výstup tejto VVÚ: „Jazykový modul Dopravná polícia – 
anglický jazyk“. Je to multimediálna učebná pomôcka vhodná na 
samoštúdium pre všetkých záujemcov o štúdium odborného anglického 
jazyka, na zdokonalenie ich jazykových zručností a celkové zvýšenie úrovne 
ich cudzojazyčnej komunikatívnej kompetencie s využitím informačných 
a komunikačných technológií. Autorky sa zamerali na oblasť odbornej slovnej 
zásoby, použitej samostatne, vo frázach a krátkych textoch. Odborná lexika sa 
precvičuje v cvičeniach zostavených pomocou programu Hot Potatoes. 
Autorky veria, že pre užívateľov to bude príťažlivý a motivujúci učebný 
materiál. Uvítajú ho iste aj študenti externého štúdia, predovšetkým 
príslušníci polície, ktorí vzhľadom na nízku hodinovú dotáciu jazykovej 
výučby na A PZ  tu nájdu vhodný učebný materiál na samoštúdium. Tento 
edukačný materiál je určený aj na celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie 
príslušníkov polície vo výkone služby. Avšak nielen policajt, ale každý (aj 
civilný) zamestnanec Ministerstva vnútra SR má prístup na príslušný link 
a môže tak inovatívnou formou zvyšovať svoje cudzojazyčné kompetencie. 
 
 
4 Záver 

Do konca roku 2014 katedra jazykov plánuje sprístupniť na Intranete 
MV SR ďalšie výstupy spomínanej vedeckovýskumnej úlohy: multimediálny 
edukačný materiál na samoštúdium odborného nemeckého jazyka „Jazykový 
modul Poriadková polícia“, „Jazykový modul Dopravná polícia“ a „Jazykový 
modul Vyšetrovanie“. Používať sa bude ako doplnkový študijný materiál 
v priamej výučbe študentov A PZ denného i diaľkového štúdia, v prípravnom 
jazykovom kurze odborného nemeckého jazyka MEPA a veríme, že hlavne 
príslušníci polície vo výkone služby dostanú príležitosť rozvíjať svoje 
cudzojazyčné kompetencie v rámci toľko odporúčaného celoživotného 
vzdelávania. Doteraz mohli tvrdiť, že neexistujú kurzy cudzieho jazyka so 
zameraním na ich špecializáciu a ak existujú, môže sa na nich zúčastniť len 
limitovaný počet záujemcov alebo že pre pracovné povinnosti nestíhajú. 
Multimediálny materiál v anglickom a čoskoro aj v nemeckom jazyku im 
umožní, aby po tomto edukačnom materiáli mohli siahnuť hocikedy, keď to 
budú potrebovať a bude im to časovo vyhovovať.  

Autorky v súčasnosti zostavujú dotazník pre používateľov oboch 
jazykových mutácií uvedených multimediálnych výučbových materiálov, aby 
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mohli vyhodnotiť, do akej miery jednotlivé výstupy pomáhajú zefektívniť 
a zatraktívniť odborné cudzojazyčné vzdelávanie príslušníkov spomínaných 
služieb Policajného zboru. Sami užívatelia sa vyjadria, do akej miery im 
uvedené edukačné materiály pomohli zlepšiť ich schopnosť komunikovať 
v cudzom jazyku o svojom odbore a teda schopnosť ovládať „jazyk pre 
špecifické účely“ („language for specific purposes“, LSP).  
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SITUÁCIA, KONFLIKT, KRÍZA ALEBO MOCENSKÝ BOJ? 

Základné pojmy a (polito)lingvistické termíny a ich realizácia na príklade 
mediálnej prezentácie  udalostí na Ukrajine 

 

Eva Molnárová 

 Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

 
Abstract 
Die politische Komunikation ist einer der wichtigsten Termini der Forschung 
von Sprache in der Politik. Politische Prozesse werden im Rahmen 
politolinguistischen Studien vor allem als sprachlich konstituierte politische 
Kommunikationsprozesse angesehen. Dabei entstehen mehrere Fragen des 
terminologischen Charakters. Dieser Artikel beschäftigt sich mit sechs 
Grundtermini,  die hinsichtlich  drei politologischer Hauptkategorien definiert 
werden, und zwar der Staat, die Macht und die Politik. Die politolinguistische 
Relationen zwischen Termini Sprache und Politik werden anhand von 
konkreten Beispielen der Situation in Ukraine erklärt. 

 
 
 
1 Úvod – základné pojmy a termíny politolingvistiky 

Jazyk a politika sú dva vzájomne prepojené javy. Moc, ktorú realizujú 
jednotliví politickí predstavitelia, vo veľkej miere závisí od toho, akým 
spôsobom a na akej kvalitatívnej úrovni používajú jazyk ako nástroj 
komunikácie.1 Na uskutočnenie svojich politických zámerov využívajú 
médiá, ktoré sa tak stávajú ďalším prostriedkom politickej komunikácie. Preto 
pri výskumoch v tejto oblasti považujeme za potrebné okrem politického 
diskurzu zohľadňovať aj diskurz mediálny, ktorý má svoje vyjadrovacie 
prostriedky. 

Odborná spoločensko-politická lexika, ktorá sa používa v politickej 
komunikácii, je často všeobecne zrozumiteľná bežným recipientom, keďže 

                                            
1
 Tuhárska (2010, 14) vníma v tejto súvislosti jazyk nasledovne: „Jazyk ... ako výslednica 
realizácie procesov na mentálnej úrovni, ... pričom tieto procesy odrážajú aj potrebu 
primeraného použitia jazyka v konkrétnej situácii za účelom dosiahnutia úspechu 
v procese komunikácie.“ 
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politické texty, v ktorých sa vyskytuje, sú zamerané na masového adresáta, 
ale zároveň je súčasťou terminologických systémov jednotlivých vedných 
disciplín. Spoločensko-politická lexika je práve tou súčasťou jazykového 
systému, v ktorom sa výrazne odráža typ štátneho zriadenia spoločnosti, 
spôsoby jej organizácie a spoločensko-politické názory nositeľov jazyka. 
Fungovanie a rozvoj tohto systému priamo, resp. sprostredkovane odráža 
široké spektrum spoločensko-politických procesov. 
 Na základe výsledkov z našich predchádzajúcich výskumov (Molnárová, 
2013) sme sa rozhodli definovať spoločensko-politickú lexiku ako súhrn slov 
a slovných spojení, ktoré obsahujú sémantický komponent, poukazujúci na 
vzťah k vnútornej a zahraničnej politike a politickému životu štátu. 
Spoločensko-politická lexika je preto viazaná na národné špecifiká 
politického diania, ktoré nachádzajú svoj odraz v jazyku. 

Základnou jednotkou spoločensko-politickej lexiky, ako každej slovnej 
zásoby, je lexikálna jednotka. Definície lexikálnych jednotiek z oblasti 
spoločensko-politickej lexiky sú príliš rôznorodé a obsahovo nekorešpondujú. 
Ich predmetom je však stále rovnaký typ jazykových jednotiek, ktoré pre ich 
neoddeliteľnú spojitosť s politickým dianím pre účely nášho výskumu 
pomenúvame politémami.   
 Ďalším dôležitým termínom je diskurz, ktorý sa v súčasnosti vyznačuje 
nejednotnosťou definovania. Považujeme ho za multidimenzionálny jav so 
zložitou komunikačno-kognitívnou podstatou (Алефиренко – Корина, 2011, 
17). Súčasťou obsahu politického diskurzu by mali byť všetky komponenty, 
ktoré sa nachádzajú vo vedomí emitora a recipienta a dokážu vplývať na 
vznik a percepciu prejavu. Patria k nim všetky texty, ktorých obsah berie do 
úvahy autor alebo adresát daného textu, politické názory autora a jeho funkcia 
pri vytváraní textu, predstavy autora o adresátovi textu, politická situácia, 
v ktorej je text vytvorený a v ktorej ďalej žije. Uprednostňujeme teda 
diskurzný prístup k analýze textu. 
 Hlavnou úlohou politickej komunikácie – čiže „dorozumievania 
v politike“ (Odaloš, 2000, 173) je boj o politickú moc a z tohto hľadiska sa 
jazyk stáva prostriedkom na získanie politickej moci v spoločnosti. Politická 
komunikácia predstavuje špecifický druh politických vzťahov, na základe 
ktorých dominantné politické subjekty riadia vznik a rozširovanie 
spoločensko-politických myšlienok. 
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 V jazyku politickej komunikácie sa odráža model vzťahu politických 
a štátnych inštitúcií, médií a občanov, ktorý je zároveň modelom politickej 
komunikácie. Komunikácia sa realizuje dvoma smermi: 

1. „Názory politických a štátnych inštitúcií sa šíria prostredníctvom médií 
vertikálne medzi jednotlivými inštitúciami a horizontálne k občanom 
do spoločnosti; 

2. názory občanov na politiku sa priamo odrážajú v médiách na základe 
individuálnych vystúpení, často sú však prezentované kolektívnou 
formou (napr. prieskumy verejnej mienky, referendum)“ (Odaloš, 2000, 
174). 

 Médiá ako spojovací komunikačný článok sú teda predpokladom 
úspešného fungovania tohto typu politickej komunikácie2, a preto sme si pre 
praktickú časť nášho príspevku vybrali analýzu novinových článkov. 
Jazykom používaným na politickú komunikáciu je politický jazyk, resp. jazyk 
politiky (Burkhardt, 1996; Катаева, 2009, 7-8). Tento zahŕňa nielen politický 
jazyk masmédií, ale aj jazyk politikov, odborný jazyk politiky a jazyk 
občanov, ktorí hovoria o politike.  
 W. Dieckmann (1975, 1981) vo viacerých svojich prácach 
klasifikuje vlastnosti politického jazyka. Mohli by sme konštatovať, že ich 
delí na dve základné skupiny.  Do prvej z nich patrí napr.  neurčitosť, 
astraktnosť, zložitosť, nejednoznačnosť významov, nepresnosť, 
viacvýznamovosť, čiže vlastnosti, ktoré sú charakteristické aj pre iné 
lexikálno-sémantické podsystémy. Za typickú vlastnosť politickej lexiky 
považuje ideologicky podmienenú viacvýznamovosť, ktorá je determinovaná 
kontextom, politickou situáciou a politickými cieľmi. 
 A. N. Baranov (2007) považuje za typické znaky politického jazyka 
významovú neurčitosť (politici sa často snažia vyjadrovať svoje názory čo 
najvšeobecnejšie), fantómnosť (mnohé znaky politického jazyka nemajú 
reálny denotát), iracionálnosť (základ v podvedomí), ezoterickosť (skutočný 

                                            
2
 Štefaňáková analyzovala funkciu médií z rôznych perpektív. V tejto súvislosti poukázala 
na to, že médiá vo veľkej miere ovplyvňujú povedomie ľudí a patria preto k socializačným 
inštitúciám:  „... médiá majú hlavný vplyv na to, aké informácie sa dostanú k čitateľovi 
(poslucháčovi), resp. aké názory sa dostanú k verejnosti. Stupeň autonómie médií pri 
zabezpečovaní, spracovaní a zverejňovaní informácií /tém/názorov je podmienený tým,  
ako veľmi príslušné médium závisí od určitých ideologických, ekonomických a 
konkurenčných názorov alebo do akej miery je nštitucionálne, ideologicky a ekonomicky 
závislé.“ (Štefaňáková, 2012, 58) 
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zmysel politických výrokov je často pochopiteľný len pre „zasvätených“), 
dištancovanosť a  teatrálnosť. 
 Podľa D. V. Oľšanského (2002, 563 – 564) spočíva osobitosť politického 
jazyka „ в его назначении служить материализованной (устной или 
письменной) языковой формой фиксации политических идей и практики 
власти, в которых одновременно и обнаруживается и скрывается их 
подлинный смысл“.  Ďalšou vlastnosťou podľa D. V. Oľšanského je 
axiologickosť, pričom „ оценки доминируют над фактами“  dominuje 
vplyv na emócie a nie na rozum. 
 Charakteristickou črtou politického jazyka je jeho sémantická 
a štylistická otvorenosť, ktorá spôsobuje prenikanie jazykových jednotiek 
z iných spoločenských oblastí, používanie politických termínov v neodbornej 
komunikácii, neprítomnosť štylistickej ustálenosti. Využitím rôznych 
jazykových prostriedkov s cieľom interpretácie faktov vzniká možnosť nielen 
recipientov informovať, ale aj manipulovať s ich vedomím, traktovať 
informáciu v prospech zainteresovanej strany. Politika je vždy bojom o moc 
a víťazí ten, kto ovláda komunikatívne zbrane dokonalejšie. Takže aj 
v demokratických spoločnostiach dochádza k jazykovej manipulácii vedomia 
občanov, pričom pod jazykovou manipuláciou rozumieme skryté vplývanie 
zainteresovanej strany na recipienta, ktorého cieľom je dosiahnutie určitého 
efektu (Михалева, 2008, 73-77). Využívajú sa k tomu napr. manipulatívne 
termíny (stereotypy), ktoré zastupujú sociálne (politické) objekty 
v zjednodušenej, schematizovanej forme. Opakovane ich používajú politici vo 
svojich vystúpeniach, opakujú sa v masovokomunikačných prostriedkoch, 
a tým sa zaužívajú vo vedomí ľudí, t. z. stávajú sa masovými stereotypmi. 
V týchto nomináciách (aj v ďalej excerpovaných článkoch) prevláda 
emocionálno-hodnotiaci sémantický komponent, bohužiaľ skôr negatívny, 
ktorý je zameraný na odmietanie, nevraživosť a odsudzovanie určitých skupín 
obyvateľstva. Výskumy potvrdili, že často opakované politémy vyvolávajú 
u recipientov zodpovedajúcu reakciu na informáciu (Назаренко, 2008, 23).  
 
 
2 Praktická aplikácia  

 Keď sa zamyslíme nad informovaním o situácii na Ukrajine 
v jednotlivých masmédiách, môžeme na konkrétnych príkladoch vidieť 
realizáciu teoretických tvrdení z prvej časti príspevku3. Už samotné titulky 
                                            
3 Zdroje excerpovaných článkov uvádzame v zozname literatúry. 
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v slovenských, ukrajinských, ruských a nemeckých novinách často odrážajú 
osobnú zainteresovanosť krajiny na danej situácii, resp. odrážajú práve 
aktuálny postoj oficiálnych kruhov k udalostiam. 

V prípade Slovenska sú to v poslednom období najmä otázky súvisiace 
s dodávkami plynu:   

• Ukrajina zanedbala plynovody viac ako Slovensko; 

• Ukrajina naliehavo pýta plyn zo Slovenska; 

• Ukrajina nás ťahá do sporu s Rusmi; 

• Ukrajina dostala pomoc, prepadá sa však do recesie; 

• Rusko, Ukrajina a EÚ budú rokovať o plyne; 
Ukrajinské noviny Segodňa informujú tak o oficiálnych politických 

udalostiach ako aj o každodenných problémoch bežných ľudí:  
• В Украине начинается волна "зарплатных майданов"? – informácia 

o zhromaždení obyvateľov Žitomirskej oblasti, ktorí sa rozhodli 
bojovať za ochranu finančných práv vojakov v zóne antiteroristických 
operácií; 

• Жители Донецка о том, что сейчас происходит в городе: нас 
обстреливают, на улицах пахнет порохом – o situácii v uliciach  
Donecka; 

• Аксенов грозится не пускать в Крым европейских дипломатов – 
k vyhláseniu premiéra „krymskej vlády“ o odvete za sprísnené sankcie 
voči RF. 

Ruské Izvestia prinášajú titulky s emotívnym nábojom, ale aj konštruktívne 
informácie: 

• Россия и Украина помирились в Австрии – informácia o účasti oboch 
krajín na veľtrhu súčasného umenia v Rakúsku; 

• Большинство украинцев винят Россию в кровопролитии на 
Донбассе – informácia o „údajnom“ zasahovaní ruských vojsk 
v Donbase; 

• «Правый сектор» объявил войну евреям в Одессе – o útokoch na 
členov židovskej obce v meste Odesa; 

• Джо Байден настроил против США Европарламент – komentár 
k vyjadreniu vice-premiéra USA, že jeho krajina prinútila EÚ 
k sankciám voči Rusku; 

Ako sme už uviedli, pri sprostredkovaní informácií  často dominuje 
hodnotenie nad faktami, vplyv na emócie a nie na rozum recipienta. S tým 
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súvisia aj obrazné výrazové prostriedky, rečnícke otázky, využívanie 
nespisovnej lexiky v texte a pod.4:  

• Kam kráča Ukrajina? 
• bojovne naladení demonštranti; 
• v nedeľu zavládlo napätie; 
• nad Doneckou oblastnou správou zaviali ruské vlajky; 
• na Ukrajine to opäť vrie; 
•  „hlúpe“ rozhodnutie Nikitu Chruščova z roku 1954 darovať polostrov 

Ukrajine; 
• rozdúchavanie konfliktu; 
• dojem obkľúčenej pevnosti; 
• vrtkavá ekonomická politika; 
• krajina zostane odrezaná od svetových kapitálových trhov; 
• z ruského trhu odtiekli investície v objeme 75 miliárd dolárov; 
• čiastočné zničenie kolóny ruských obrnených vozidiel  znervóznilo 

trhy, keďže Rusko patrí ku kľúčovým vývozcom ropy na svete; 
• melodramatický apel na prezidenta Putina; 
• Jaceňukove samozvané suplovanie prezidenta Porošenka; 
• ako dôvod udávajú jeho prázdne ruky po nedávnom návrate z Kanady 

a USA; 
• Jaceňuk si urobil v OSN kortešačku. 

Z novinových zdrojov, ktoré uvádzame v zozname literatury, sme 
vyexcerpovali aj výroky, resp. komentáre niekoľkých najvyšších 
predstaviteľov zúčastnených štátov, t. z. z politologického hľadiska 
najvyšších reprezentantov politickej moci. Moc, ktorú presadzujú jednotliví 
politickí činitelia, v mnohých prípadoch závisí aj od toho, do akej miery a na 
akej profesionálnej úrovni ovládajú jazyk a hlavne rečnícky prejav v tomto 
jazyku. Veď práve jazyk môžeme považovať za dôležitý prostriedok, nástroj 
realizácie moci. Politik by mal preukazovať svoju jazykovú kompetenciu, aby 
bol schopný prezentovať svoje politické myšlienky, názory a obhajovať svoju 
politickú pozíciu. Vo sfére politiky dochádza k úzkemu prepojeniu ľudskej 
osobnosti a jazyka, ktorý sa v politickom diskurze stáva multifunkčným 
prostriedkom spájajúcim jazykové charakteristiky osobnosti (štýl a forma 
rečového prejavu, miera spisovnosti a obraznosti, resp. expresivity 
vyjadrovania atď.) s mimojazykovými funkciami prejavu politika, akými sú 

                                            
4 Preklad E. Molnárová 
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persuázia (presviedčanie), ovplyvňovanie verejnej mienky, podnecovanie 
k určitým druhom činnosti a pod. Celý tento komplex faktorov je výrazne 
antropologicky podmienený, pretože je vytváraný a realizovaný človekom 
a slúži ako nástroj ľudského konania. Ak je politická moc taktiež realizovaná 
cez jazyk, ako zdôrazňujú mnohí jazykovedci (Водак, 1997, 19), tak by sme 
museli zvážiť, či výroky niektorých politikov by skutočne zodpovedali úrovni 
kladenej na oficiálnych predstaviteľov štátov, ktorý by mali používať napr. 
spisovný jazyk s odbornými termínmi, ich vyjadrovanie by malo byť presné 
a jednoznačné a pod. 

Ako prvé sme vybrali emotívne výroky ukrajinského prezidenta Petra 
Porošenka, ktoré predniesol po svojom zvolení do úradu: 

• Nechcem vojnu, nechcem pomstu. Želám si mier a chcem aby mier 
nastal. 

• Prosím vás, zložte zbrane a ja zaručím imunitu všetkým, ktorí nemajú 
na rukách krv. 

• Krym bol, je a zostane ukrajinský. 
Neskôr na tlačovej konferencii v Kyjeve apeloval: Musíme zničiť model, 

ktorým si oligarchovia rozdelili moc v štáte, musíme prejsť k spoločnosti, 
v ktorej platia pravidlá a panuje poriadok a otvorená ekonomika. V tejto 
súvislosti je zaujímavé, že práve on je dodnes považovaný za jedného 
z popredných ukrajinských oligarchov. 

Varovanie ukrajinského premiéra Jaceňuka, ktoré adresoval zrejme 
predstaviteľom RF:  

• Výzvy na federalizáciu sú pokusom zničiť ukrajinskú štátnosť 
a scenárom, ktorý napísalo Rusko. Cieľom je rozdeliť a zničiť Ukrajinu, 
premeniť časť Ukrajiny v zotročené územie pod ruským diktátom.  

Z tribúny 69. zasadania Valného zhromaždenia OSN zaznelo z úst 
ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňuka: Pán Putin, môžete vyhrať bitku 
proti armáde, ale nikdy nezvíťazíte nad národom - jednotným ukrajinským 
ľudom ... Príde čas, keď Rusko požiada Ukrajinu o prepáčenie. 

Charkovský primátor Hennadij Kernes pri odchode zo schôdzky 
novinárom povedal, že nijaké separatistické referendum v Charkove nebude. 
Vyhlásil tiež, že najnovšie nepokoje na východe Ukrajiny si objednali (ruský 
prezident Vladimír) Putin a (zosadený ukrajinský prezident Viktor) 
Janukovyč. 

Bývalý dočasný ukrajinský prezident Oleksandr Turčynov sa vyjadril 
k situácii na východe Ukrajiny s pomerne vágnym záverom:  Cieľom Ruska je 
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destabilizácia situácie na Ukrajine, zosadenie vedenia štátu, zmarenie 
prezidentských volieb a „rozorvať našu krajinu na kúsky... Separatizmus 
a použitie zbraní proti vlastnému štátu, ktoré predstavujú priame ohrozenie 
bezpečnosti a života občanov, nie sú politikou, ale závažným zločinom... Proti 
zločincom budeme postupovať primerane a rozhodne, upozornil. 
 Americký minister zahraničných vecí John Kerry vyzval Moskvu, aby sa 
verejne dištancovala od aktivít separatistov, sabotérov a provokatérov 
na Ukrajine, pretože pokračujúce kroky Moskvy na destabilizáciu Ukrajiny 
by Rusku privodili ďalšie straty. 

Washington vyzval Putina a jeho vládu, aby skoncovali so všetkými 
snahami o destabilizáciu Ukrajiny, a varoval pred ďalšou vojenskou 
intervenciou. 

Americký vyslanec pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe (OBSE) Daniel Baer vyhlásil, že Rusko by malo pristúpiť 
k zmierneniu krízy, v ktorej hrá hlavnú úlohu. 
 Za lexikálne „najzaujímavejšie“ považujeme výroky českého prezidenta 
Miloša Zemana v tradičnej rozhlasovej relácii Hovory z Lánov zo 6.10. 2014: 
„Krym, ať budeme verbálně deklarovat cokoliv, nebude Ukrajině v dohledné 
době vrácen. A západní mocnosti, respektive EU se s tím musí smířit“. Pritom 
prehlásil, že sa pripojenie Krymu k Rusku snaží „pochopit s ohledem na 
„hloupé“ rozhodnutí Nikity Chruščova z roku 1954 darovat poloostrov 
Ukrajině a také vzhledem k tomu, že si to většina tamního obyvatelstva 
evidentně přála“. 

„Ale i pro mě, a to nejsem žádný jestřáb, je jakási red line anexe nebo 
pokus o anexi východní části Ukrajiny. Tady bych se skutečně změnil 
z holubice na člověka, který by volal po velmi tvrdých sankcích, protože to už 
by byla řetězová reakce, která by zasáhla na území svrchovaného státu. Té 
části, která si vydobyla samostatnost a je hodna této samostatnosti,“ povedal 
Zeman. 

„V okamžiku, kdy by se Rusko rozhodlo rozšířit svoji teritoriální expanzi 
na východ Ukrajiny, přestává legrace“. 

K jazykovému zákonu, ktorý neumožňuje po rusky hovoriacim 
Ukrajincom používať ruštinu v úradnom styku podotkol: „Nevím, který blázen 
ho vymyslel“. 
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3 Záver 

 Z dôvodu nejednotnosti chápania pojmu spoločensko-politická, resp. 
politická lexika a rozsahu lexikálnych jednotiek spadajúcich do tejto skupiny 
sme sa v prvej časti nášho príspevku pokúsili presnejšie vymedziť pojmový 
aparát, na ktorom sa snažíme v našich výskumoch stavať.  V druhej časti sme 
sa teoretické tvrdenia snažili čiastočne ilustrovať príkladmi aktuálnej 
politickej udalosti. Značnú časť sme venovali výrokom politikov, keďže 
v centre pozornosti súčasného lingvistického výskumu a najmä výskumov 
v oblasti politiky je človek, ako jej subjekt aj objekt. Človek, a teda aj (najmä) 
najvyšší predstavitelia štátov majú podiel na konštituovaní,  realizovaní alebo 
prijímaní jazykových a diskurzívnych štruktúr (porov. funkčno-
antropologickú koncepciu jazyka, Sokolová, 2009, 9 – 13). Podobne všetky 
politické udalosti vo svete môžu byť posudzované na základe 
antropocentrických fragmentov (Sipko, 2011). Aj keď sa nie vždy 
v odborných štúdiách najmä zo sociologickej a mediálnej oblasti priamo 
používa termím spoločensko-politická lexika, interdisciplinárne analýzy moci 
a jej vzťahu k médiám, reprezentácie vzťahov sociálnych skupín 
v mediálnych obsahoch sa ho vo väčšej alebo menšej miere vždy dotýkajú.  
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Abstract 
The paper is focused on development of political realia from our recent 
history. It deals with some practical translation problems resulting from 
different social systems above all, but it is also influenced by development. 
Many realia cease to exist, therefore the students of translation studies often 
do not understand their own historic realia during practical translation 
exercises. Another problem arises from absence of similar realia in the other 
culture, even if the translator has the language of the mentioned culture at his 
command. Seemingly the easiest is the work with realia which are unique 
because they exist only in one culture. They are not translated but taken over 
by other languages instead. The paper also contains practical exercise of 
realia, and ways how to solve their translation.

 
 
 
1 Úvod 

Cieľom príspevku je poskytnúť praktické príklady transferu politických 
reálií do angličtiny alebo z angličtiny do slovenčiny. 

Krátky slovník slovenského jazyka definuje reálie ako „poznatky, údaje 
o živote a kultúre istého obdobia, prostredia (najmä národa)“.1 Keďže sa 
dotýkajú celého spoločenského systému, často sú v konkrétnej kultúre 
jedinečné a navodzujú atmosféru danej kultúry. Lingvoreálie môžu byť 
prekladateľským orieškom, hoci v kultúre východiskového jazyka môže ísť 
o notoricky známu súčasť slovníka. Pri ich prevedení do iného jazyka sa 
môže stať, že ani sám prekladateľ im nerozumie, lebo ich nepozná. To platí aj 
pre vlastné reálie, ktoré už patria k archaizmom či historizmom. Dôležitú 
úlohu hrá prekladateľova empíria a kultúrna rozhľadenosť, lebo ich musí 
dekódovať. Vyžadujú si prirodzené zakomponovanie do textu tak, aby sa im 
dalo rozumieť. Pre svoju jedinečnosť sa často nedajú jednoducho preložiť. Pri 

                                            
1 Krátky slovník slovenského jazyka.2003. Bratislava : VEDA, s. 612 
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reálnych inkongruenciách, keď nie je v oboch kultúrach zhoda, prichádza 
k nulovému prekladovému ekvivalentu. Prekladateľ ich musí opísať, 
vysvetliť, alebo analogicky prirovnať k niečomu podobnému v cieľovom 
texte. V pravom zmysle slova nejde o preklad, ale o substitúciu niečím 
podobným, primeraným, zodpovedajúcim a zhodným nie prekladovým 
slovom, ale obsahom pojmu.  

Reálie sú materiálne i abstraktné. Ako sme spomínali, nájdeme ich vo 
všetkých oblastiach života spoločnosti Pri naturáliách môžu byť pri preklade 
orieškom napríklad binomické pomenovania v botanike, najmä pri 
endemických druhoch. Čo sa týka kulturálií, často sa píše o úskaliach pri 
preklade ľudových pranostík a zvykov, typických jedál, súčastí krojov, 
ľudových hudobných nástrojov a podobne. Politické reálie, ktorým sa venuje 
tento príspevok, sú však pri výskume popoluškou. 
 
 
2 Politické reálie 

 S politickými reáliami sa stretávame v televíznom a rozhlasovom 
spravodajstve i v tlači. Dnešná globalizovaná doba nám vďaka ľahšej 
komunikácii s okolím, ba aj globálne, situáciu v poznaní iných kultúr 
uľahčuje. Veľkou pomôckou je internet. Pokiaľ ide o slovenské reálie 
z nedávnej histórie, zväčša sú totožné s českými, často sa preberali z ruštiny 
a sú pre naše kultúry spoločné. 

Ak sa reálie dostanú do iných kultúr, najčastejšie sa preberajú v jazyku 
pôvodiny a neprekladajú sa. Spomeňme termíny ako glasnosť, perestrojka, 
stachanovec, sejm, duma, House of Commons, Bundestag a podobne. 

Napriek tomu, že vybrané príklady sa týkajú našej nedávnej histórie, 
tento typ reálií sa môže vyskytovať aj v súčasných textoch, najčastejšie ako 
odkazy pri spomienkach na minulosť, alebo pri práci s archívnymi textami 
a podobne. 

 K notoricky známym slovám a spojeniam v politických textoch z nášho 
minulého politicko-spoločenského systému patrili napríklad  
ergonymá: Ústredný výbor Komunistickej strany Československa/ Slovenska, 
Zbor povereníkov, Socialistický zväz mládeže; 
podujatia: zjazd KSČ/KSS/KSSZ; zjazd SZM; akcia Z; 
oslovenia a pozdravy: súdruh, súdružka, Česť práci;  
členovia organizácií: zväzák, iskra, odborár, pionier (jestvuje aj angličtine, ale 
má celkom iný význam);  
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nápisy a heslá: Česť tvojej úderníckej práci! Brigáda socialistickej práce; 
toponymá: Dedina mládeže;  
vyznamenania: hrdina socialistickej práce, zaslúžilý/národný umelec; 
iné slovné spojenia: Trať mládeže, Pieseň práce, údernícke hnutie, 
Gottwaldova päťročnica, Gottwaldova mládež, mládež, držiteľka rána, 
splniť/prekročiť záväzok, plniť plán na xx percent (v angličtine je buď plniť 
alebo neplniť, plán je vždy 100 %, t. j. treba použiť sloveso prekročiť o koľko 
%), brigáda (v zmysle práca zadarmo v rámci rozličných akcií) 
skratky: ÚV KSČ/KSS, BSP, SZM, ROH, VHJ a podobne. 
 
 
3 Preklad politických reálií z nedávnej histórie 

Politické reálie, ktoré už nie sú aktuálne, môžu byť úskalím aj pre 
rodených používateľov jazyka. Uľahčenú situáciu má prekladateľ 
s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Je vo výhode, ak žil v období, keď 
boli aj životnou realitou. Naša generácia žila v socializme a lingvoreálie 
týkajúce sa politického života boli bežnou súčasťou našej reality. Na 
ilustráciu praktickej práce s nimi použijeme príklady z prekladu textov 
obsahujúcich politické reálie vo filmových týždenníkoch. 

Od roku 1945, keď sa znárodnila československá kinematografia, až do 
roku 1990, keď zaniklo oddelenie Slovenského filmu Spravodajský film, sa 
v kinách pred celovečernými filmami premietali filmové týždenníky. Súčasní 
študenti na hodinách prekladu toto obdobie nezažili a tieto reálie nepoznajú, 
takže pedagóg im môže vysvetliť obsah pojmu len prirovnaním k dnešným 
televíznym novinám. Pri ich vzniku u nás televízia prakticky ešte nebola, ale 
neskôr spoľahlivo fungovali aj popri televízii a diváci boli na ne zvyknutí. Po 
zániku výrobno-hospodárskej jednotky Slovenský film autorské práva na 
slovenské filmové diela získal Slovenský filmový ústav. Dnes všetky tituly 
archivuje, digitalizuje a prekladá do cudzích jazykov zo slovenských titulkov 
podľa šablóny, takzvanej jednotnej titulkovej listiny. Preto vznikla aj 
požiadavka na titulkovanie filmových týždenníkov a ich preklad do 
anglického jazyka a to je aj dôvod, prečo sa v príspevku uvádzajú práve také 
príklady.  
 
3.1.  Problémy a úskalia 

Texty k týždenníkom sa robili formou komentárov. Pri archivovaní sa 
dnes dramaturgicky skracujú na jedno- alebo dvojriadkové titulky, ktoré majú 
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obmedzený počet znakov. Je potrebné takto to vysvetliť, pretože jedným 
z problémov, pred ktorými stojí ich prekladateľ, je obmedzenie dĺžky textu 
v titulkoch, čo sťažuje prekladateľovi prácu. Filmové týždenníky sú plné 
politických reálií platných v minulom režime.  
 Prvým prekladateľským orieškom je preklad názvu tohto filmového 
spravodajstva do angličtiny. Slovníkový preklad Newsreel nie je 
problematický, aj keď sa názvy týždenníkov menili. Boli to Československá 
filmová kronika, Československé filmové noviny i Československý týždeň vo 
filme, najdlhšie Týždeň vo filme/TÝŽDEŇ vo FILME/ TÝŽDEŇ VO FILME 
v týchto grafických variantoch, až po Kinožurnál či Kino žurnál. V anglickom 
preklade Newsreel však nevidieť posun v názve, ku ktorému priebežne 
dochádzalo. Vzhľadom na obsah pojmu sa pri preklade do angličtiny nič 
nemení, problém nastáva až pri poslednom čísle filmového týždenníka (č. 52 
z roku 1990) pred definitívnym zrušením týždenníkov vo filmovej distribúcii, 
pretože sa venuje práve vývoju filmového spravodajstva a uvádza 
príklady týchto zmien v názvoch. Tam by sa už žiadalo odlíšiť to v preklade, 
lebo slovo Newsreel, ktoré nemá synonymum, tieto zmeny nevyjadruje. Keby 
sme chceli zmeny v názvoch vyjadriť, žiadali by sa doplniť doslovným 
prekladom, napríklad: Newsreel, literally translated as The Week in the Film 
(Filmový týždenník, v doslovnom preklade Týždeň vo filme); alebo 
Newsreel, literally translated as Film News (Filmový týždenník, v doslovnom 
preklade Filmové spravodajstvo); prípadne Newsreel, literally translated as 
Czechoslovak Film Week (Filmový týždenník, v doslovnom preklade 
Československý týždeň vo filme) či nejako podobne. To by však vyznelo 
smiešne, keďže obsah pojmu sa nijako nemení. Nie je to možné ani technicky 
vzhľadom na obmedzený počet znakov v titulkoch. V knihe možno dopĺňať 
vysvetlivky, ale vo filmových titulkoch ani v dabingu nie sú takéto 
doplňovania textu vysvetlivkami technicky možné. Najlepším riešením teda 
bolo skrátiť text tak, že sa namiesto rozličných názvov uviedol aj v slovenčine 
titulok, pri ktorom nebol problém s prekladom do angličtiny:  
 
Bola to dlhá cesta plná premien It was a long journey  
aj v názvoch.     full of changes also in titles.2  

 
Neznalosť niektorých reálií v cieľovom jazyku a cieľovej kultúre si 

vyžaduje vysvetlenie. Napríklad pri preklade antroponým, v našom prípade 

                                            
2 (TVF 52/1990, titulok č. 148) 
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mien politických činiteľov nestačí len meno, alebo pri lokálnych toponymách 
názov, ktoré čitateľovi či divákovi nič nehovoria. Treba ich priblížiť 
vysvetlivkou. V titulkoch ide o jedno slovo navyše, ktoré nie je v slovenskej 
pôvodine. Nie je to technický problém, ak sa z ďalšieho titulku vynechá 
menej podstatná informácia. Nemožno totiž pridať ďalší titulok, pretože sú 
vopred očíslované a ako v slovenčine, vo všetkých jazykových mutáciách sa 
na základe jednotnej šablóny rovnaký význam textu prekladá pod rovnakým 
číslom. Napríklad: 
 
Aj súdruh Gottwald a Nejedlý  President Gottwald 
mu priali veľa úspechov a síl   and Academician Nejedlý 
 
v rozvíjaní pokrokového   wished him success in developing 
divadelníctva.    progressive theatre art. 3 

 
V preklade bolo treba doplniť k menu funkciu, meno anglickému 

čitateľovi nič nehovorí. Tým sa však text predĺžil, nevošiel do prvého riadku, 
bolo ho treba rozdeliť do dvoch a text z druhého riadku pôvodiny presunúť do 
ďalšieho titulku. Zo slovenského textu v druhom titulku museli ísť zákonite 
von informácie veľa (úspechov) a síl, inak by dva titulky nestačili. 

 
Príklad na podobný prípad, keď bolo treba z jednoriadkového titulku 

urobiť dvojriadkový: 
 
Aký je váš názor na Hendrycha?  What do you think of Hendrych, 
       Communist Party CC member?4 

(CC = člen Ústredného výboru KSČ) 
 

V ďalšom prípade sa nič hovoriace meno celkom vynechalo, zostala len 
funkcia. 
 
Predseda MNV v Starej Lesnej  Local National Committee Chairman 
Štefan Podstavek.     in Stará Lesná.5 
 

                                            
3 (TVF 28/1952, č. tit. 113, 114) 
4 (TVF 14/68, č. tit. 28) 
5 (TVF 45/71 č. tit. 54) 
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Príklad na iný typ zmeny súvisiacej s prekladom mena: 
 
Vykročili milióny     Millions of red stars appeared, 
červených hviezd,   
 
a v každom z nich bol Iľjič.  with Lenin in each. 6 
 

V tomto prípade nestačilo len otcovské meno, treba aj priezvisko. Je to 
opačný prípad, ako poznáme z anglických textov, kde sa stáva, že známe 
mená sa spomínajú len krstným menom.  
 
Napríklad: Galileo namiesto Galilei resp. Galileo Galilei, Wolfgang namiesto 
Wolfgang von Eschenbach alebo aspoň Eschenbach atď.  
 
Napr. In Wolfram’s cryptic prose...   
Preklad: V Eschenbachovom záhadnom prerozprávaní...  
 
From now on Wolfram’s Stone was completely forgotten.  
Preklad so šľachtickým predikátom: Odvtedy sa celkom zabudlo na 
„kameň“ Wolframa von Eschenbach. 7 
 
 Ďalší príklad sa týka kolokácie rodná strana, ktorá bola v našom 
slovníku veľmi frekventovaná. Spolu so synonymami naša strana alebo len 
jednoducho strana išlo vždy o komunistickú stranu. Keďže v pluralitných 
politických systémoch si vyžaduje doplnenie o názov strany, pri preklade 
treba prívlastok komunistická – Communist. V nasledujúcom príklade stačila 
skratka CP (Communist Party), lebo v predchádzajúcich titulkoch sa niekoľko 
ráz spomínala, takže zo skratky sa dal význam vydedukovať. Keby sa muselo 
uviesť plné znenie, bol by problém s prekladom ďalšieho titulku, ktorý sa 
vzhľadom na svoj obsah nedá skrátiť. Už aj tak je oveľa dlhší ako 
v slovenčine. 
 

                                            
6 (TVF 17/1960 č. tit. 14, 15) 
7 HANCOCK, G. 1997. The Sign And the Seal. Arrow Books Limited, Random House UK 
Limited. Príklady s. 66, 53, 59. Slovenský preklad HANCOCK, G. 2000. Znak a pečať. 
Bratislava : Remedium. Príklady s. 58, 49, 53. Príkladov s týmito dvoma podobami je 
v origináli veľa, ide len o ilustráciu z náhodne vybraných strán. 
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Družstevníci z Lehníc sú vďační Co-op farmers from Lehnice 
 rodnej strane a vláde   are grateful to CP and to Government, 

 
a práca úderníkov    and the work of shock workers 
im bude vzorom.    will serve them as an example. 8 
 
 V titulkoch je problematický aj preklad jednoslovného termínu 
päťročnica do angličtiny, pretože sa skladá z dvoch slov, pričom prvé je 
zloženina – five-year plan. Samotný preklad nespôsobuje problém, ale 
technicky má preklad titulku o štyri znaky viac. Ak sa k nemu priradí 
prívlastok a vznikne známa kolokácia Gottwaldova päťročnica, v angličtine je 
to nezrozumiteľné. Prečo Gottwaldova? A kto bol Gottwald? V titulkoch 
nemožno urobiť výklad. 

Reálie, ktoré sme prebrali z iných kultúr a jazykov (v nasledujúcom 
príklade z ruštiny), nemusia byť jasné ani nášmu súčasnému prekladateľovi 
alebo čitateľovi ani anglicky hovoriacemu. Napríklad titulky: 
 
Rusko cárov a popov,   The Russia of tsars and popes, 
katorg a nahajok,   of katorgas and nagaikas, 9 
 
si žiadajú vysvetlenie, že katorga bola nútená práca trestancov v pracovných 
táboroch a nahajka krátky hrubý bič s kovovou špičkou, ktorý používali 
v cárskom Rusku kozáci. Opäť takéto poznámky nemožno zakomponovať do 
titulkov, lebo informácie z nasledujúcich titulkov nemožno vypustiť. Bez ich 
porozumenia však divák nepochopí obsah, posolstvo výpovede a dekódovanie 
zostáva na ňom. 
 

Ďalšia prekážka prekladateľa titulkov do cudzieho jazyka sú nejasnosti, 
ktoré vznikajú  pri názvoch lokálnych podnikov, napríklad: 
 
Pracuje v Merine, v Bučine a pod.  
 
Z dôvodu neznalosti miestnych reálií sa žiada doplniť o všeobecné podstatné 
meno: Pracuje v podniku Merina/Bučina, aby nevznikol dojem, že ide 

                                            
8 (TVF 47/1951, č. tit. 140, 141) 
9 (TVF 17/1960, č. tit. 16) 
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o toponymá. Problémom je tu opäť technické obmedzenie pri skracovaní 
textov na titulky. 
 
3.2.  Skratky 

Ako je známe, zásada pri preklade reálií hovorí, že pri neznámych 
a zriedka používaných skratkách je najlepšie uvádzať plné znenie. Keby sa 
vyskytovala rovnaká skratka v pôvodine často, odporúča sa pri prvom výskyte 
uviesť celý názov a do zátvorky dať skratku, ktorá sa bude používať alebo 
obmieňať s plným znením, prípadne uvádzať skrátenú verziu. Keď sú už 
slovné spojenia známe, až potom sa môžu nahrádzať skratkami (KSČ, KSS, 
SNP) alebo univerbizovanými výrazmi, ako to bolo bežné pri slove strana 
namiesto komunistická strana či Povstanie namiesto Slovenské národné 
povstanie. 
Príklady našich skratiek, ktoré sa vyskytovali či vyskytujú v politických 
textoch a vo filmových titulkoch sa pre svoju stručnosť uprednostňujú, ale pri 
preklade treba zväčša uvádzať plné znenie: 
SZM – Socialistický zväz mládeže 
KSČ/KSS – Komunistická strana Československa/Slovenska 
VOSR – Veľká októbrová socialistická revolúcia 
SNP – Slovenské národné povstanie 
BSP – Brigáda socialistickej práce  
VHJ –véhájéčka – výrobno-hospodárska jednotka 
PO – Pionierska organizácia 
ZNB – Zbor národnej bezpečnosti 
ROH – Revolučné odborové hnutie 
 
3.3. Preklad – nepresnosti a posunuté významy 

Pri politických reáliách, ktoré sú jedinečné pre konkrétnu kultúru, 
zákonite prichádza pri prevode do iných jazykov k prekladateľskému 
problému. Sú orieškom, úskalím, ktoré nie vždy obsahujú slovníky a ak sa 
nedajú preložiť, treba hľadať prirovnania. Poslednou slamkou, ktorej sa 
topiaci prekladateľ chytá, sú vysvetlivky, objasnenie buď priamo v texte alebo 
ako poznámky pod čiarou. Je to možnosť, ktorú prekladateľ titulkov nemá. 
Uvádzame príklady na niektoré slová či slovné spojenia, ktoré sú orieškom 
pre prekladateľa bez empírie, nehovoriac o študentoch prekladateľstva. 



 

 

119 

Štátne majetky. Anglický prekladový ekvivalent podnikov tohto typu za 
socializmu State Farms je síce najčastejší, ale asi nie je najlepší. V angličtine 
totiž evokuje buď 1. Youtube kanál alebo 2. názov personálnej agentúry.  

Pionier a súdruh. Tieto dve slová sa dostali do nášho politického 
slovníka zmenou významu. Slovo pionier sme síce prevzali z angličtiny, tam 
má však význam priekopník. Aby sa to dalo odlíšiť, členov pionierskej 
organizácie prekladáme ako Young Pioneers. Napriek tomu je toto spojenie 
nejednoznačné, pretože pod týmto názvom je v anglicky hovoriacich 
krajinách vo význame mladí priekopníci známy román, film aj televízny 
seriál. Politický význam, že ide o člena pionierskej organizácie (Pioneer 
movement, Communist youth organisation), si čitateľ/divák domyslí len 
z kontextu. 

Oslovenie súdruh sa spočiatku týkalo členov komunistickej strany, 
neskôr nahradilo bežné oslovenie pán. Angličtina ho pozná v podobe 
comrade, francúzština camarade, španielčina camarada vo význame 
spolubývajúci človek, druh; comrade in arms je druh v zbrani či v boji, 
spolubojovník. Na Kube sa dodnes používa ako oslovenie totožné s naším 
obsahom pojmu. Oslovenie pán/pani sa v angličtine používa len 
s priezviskom, ale v slovenčine súdruh/súdružka aj s činiteľským podstatným 
menom. Preto u nás vtedy bežné oslovenie súdruh inžinier by v anglickom 
preklade ako comrade engineer vyznelo nielen čudne, ale aj smiešne. 

Budovateľ mieru. Ak pri preklade použijeme kalk peace builder, 
dostávame celkom inú konotáciu a význam ako u nás v období socialistického 
budovania. Peace builders posielajú náklady s humanitárnou pomocou, čiže 
ide o humanitárnych pracovníkov. V angličtine nie je pri preklade slova 
budovateľ vhodné ani synonymum constructor namiesto builder, pretože zo 
spojenia budovatelia mieru preloženého doslovne ako Constructors of Peace 
dostaneme názov organizácie v Kolumbii (preto veľké písmená). 

 Budovateľ socializmu, budovať mier, mierové budovanie, bojovať za 
mier, boj za mier, zápas o mier, budovateľské úsilie/nadšenie a pod. V našom 
nedávnom politickom slovníku to boli veľmi frekventované spojenia. Žili sme 
v mieri, ale aj tak sme ustavične bojovali za mier, budovali mier a venovali sa 
boju za mier či zápasu o mier. Mierové budovanie či budovanie mieru sa síce 
prekladá do angličtiny ako peacebuilding, ale v angličtine je obsahom pojmu 
urovnávanie mieru, pokusy o nastolenie mieru v krízových miestach, nie tam, 
kde sa žije v mieri. Preto prichádza k vynútenému posunu významu, ktorého 
správne pochopenie zostáva na čitateľovi. 
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Radostný, uprostred mierového  Our working people spent 
budovania šťastný,    a joyful May 9th, 

 
bol 9. máj     a happy day in the midst 
nášho pracujúceho ľudu.   of building socialism.10 
 
 
Záver 

Aj týchto niekoľko praktických príkladov dokazuje, že prekladateľ nie je 
len sprostredkovateľ komunikácie medzi dvoma jazykmi, ale aj mediátor 
medzi dvoma kultúrami. Kladie si za cieľ poskytnúť čitateľovi vo 
východiskovej kultúre rozširovanie obzorov a poznanie iných kultúr. 
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PROFESNÍ NĚMECKÝ JAZYK HOSPODÁ ŘSKÉ SFÉRY 
Z POHLEDU APLIKOVANÉ LINGVISTIKY 

Tomislav Potocký 

Vysoká škola finační a správní, o.p.s., Praha 
 

 
Abstract  
Im vorliegenden Beitrag wird die Sprachschicht „Berufssprache“ thematisiert. 
Es wird auf die  Klassifiezierungsfrage der Berufssprache innerhalb des 
Sprachensystems des Wirtschaftsdeutschen verwiesen, wobei auf zwei 
linguistische Modelle der fachübergreifenden Handlungsfelder der 
beruflichen Kommunikation (Braunert, Buhlmann) eingegangen wird. Ferner 
wird das Konzept der kommunikativen Handlungskompetenz von H. Funk 
erörtert. 

 
 
 
1 Diskurzivní povaha jazykového obrazu světa      

Užití cizího jazyka v profesně odborném kontextu má vždy povahu 
diskurzu, zahrnujícího „veškeré mluvené interakce a psané texty, spjaté 
s komunikací o odborných tématech či s komunikací při výkonu určité profese, 
pro něž je příznačný odborný styl či alespoň zapojování profesionalismů, 
přičemž alespoň jeden z účastníků takového komunikačního spojení je 
nerodilým uživatelem přirozeného jazyka, v němž je diskurz veden“ (Janoušek, 
2007, 127).   

Právě kontextový přesah diskurzu představuje pro osvojování 
odborného, resp. profesního jazyka specifická úskalí, jež bývají mnohdy 
opomíjena. Důvodem je v kognitivní lingvistice sice dobře známá, ale 
v lingvodidaktice zatím málo reflektovaná heterogennost jazykového obrazu 
světa. Ten totiž „není jednolitý, homogenní, ale naopak mnohovrstevnatý, 
komplikovaný, někdy i vnitřně rozporný. Má řadu rovin a 'pater', je 
rozrůzněný teritoriálně (dialekty), sociálně (profesní jazyky, slangy), stylově 
i podle sfér komunikace. Například obraz světa interpretovatelný z odborných 
textů, obrazy světa jednotlivých vědních oborů se většinou diametrálně liší od 
toho, jak se dané výseky světa jeví v kontextu přirozeného světa, v běžné, 
'naivní' reflexi a komunikaci“ (Vaňková et al., 2005, 52). 
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2 Vymezení profesního jazyka a jeho začlenění do sféry nadoborové 
komunikace 

Z prokazatelného faktu, že příliš jednoznačná kategorizace jazykového 
systému není opřena o exaktně definované základní pojmy (jazyk obecný, 
resp. odborný), ani o odpovídající metodologickou základnu, je z celku 
jazykového materiálu vydělována ještě třetí jazyková vrstva, kterou J. Březina 
s odkazem na H. Kalverkämpera označuje jako „parciálně (částečně) 
srozumitelný jazyk“ (Březina, 2006, 48). Jde o kategorii bez jasných kontur a 
obecně akceptovatelného definičního vymezení, což vyplývá z toho, že se 
v tomto případě uživatelé jazyka, resp. účastníci komunikace pohybují 
v širokém prostoru ohraničeném oběma krajními póly, tj. odborným, resp. 
obecným jazykem, v jehož rámci je srozumitelnost jazykových prostředků 
silně ovlivňována konkrétními kontextuálními relacemi. Díky této skutečnosti 
je zřejmé, že tato jazyková sféra, jejíž „definiční obor“ má pro každého 
z mluvčích jiný rozsah, představuje jakousi přechodovou zónu mezi 
odborným a obecným jazykem vzpírající se v důsledku své 
„neuchopitelnosti“ jakémukoliv statickému modelu jazykového systému.  

Prostupnost jazykových vrstev odborného a obecného jazyka a jejich 
vzájemné difuze v reálném jazykovém provozu jednotlivých oborů lidské 
činnosti je kromě jiného zdrojem subtilnější stratifikace pojmosloví 
jazykových variet. Společným průnikem (lexikálního) výraziva odborného 
a obecného jazyka vzniká pole, které je v německém prostředí nejčastěji 
obsazeno pojmy profesní jazyk (Berufssprache), či profesně zaměřený jazyk 
(beruflich orientierte Sprache, resp. berufsbezogene Sprache).   

Pokusy rozlišit odborný, profesní a obecný jazyk z pozice pragmatických 
kategorií a diferencovaných komunikačních cílů byly učiněny zejména 
v prostředí anglosaského odborného diskurzu, který na rozdíl toho 
německého, zaměřeného zejména na identifikaci určujících podmínek a jevů 
světa odborné komunikace, tradičně vykazuje mnohem intenzivnější zájem 
o otázky spojené s problematikou vyučování odborného a oborově, resp. 
profesně profilovaného jazyka (Kohn, 1988, 39). Pragmatická účelová 
racionalita se ukazuje pro užití jazyka v profesních kontextech jako zvlášť 
důležitá hybná síla, neboť podmiňuje dosažení společných komunikačních 
cílů. Nezbytnou podmínku představuje zdařilá kooperace komunikačních 
partnerů spojená s přizpůsobením jejich reakcí povaze komunikační situace, 
protějšku komunikace, dále úrovni vlastní vědomostního zázemí 
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a v neposlední řadě rovněž sociolingválnímu registru (např. zdvořilostní 
normě adekvátní pro danou sociální roli).  

Komunikační bariéry vznikají často tehdy, když se komunikační partneři 
nenacházejí na stejném stupni odborné a jazykové specializace a nejsou tak 
schopni vzájemné jazykové a kulturní flexibility. Z toho lze odvodit, že 
nadoborová komunikační kompetence, která by své nositele uschopnila 
k překonávání komunikačních bariér, nespočívá primárně v rovině vlastního 
odborného jazyka, ale ve zvládnutí různorodých jazykově a kulturně 
podmíněných požadavků profesní každodennosti. 

Vybavenost aktérů nadoborovou komunikační kompetencí 
předznamenává úspěšný průběh jejich komunikace v pracovních vztazích: 
Profesní specialista může například při schůzce se zákazníkem ke 
zprostředkování oborově relevantního obsahu jen stěží použít výlučně 
odborný jazyk. Aby došlo ke kýžené konvergenci oborových a sociálních 
zázemí interagujících mluvčích, nepostačí snížení stupně odbornosti v mluvě 
experta. Dotyčný se celkově musí přizpůsobit nastalé situaci, což, řekněme, 
při poradenské schůzce znamená osvědčit sociální a komunikační kompetence 
přesahující horizont jedné konkrétní profesní specializace: V naznačeném 
případě se jedná např. o schopnost naslouchat zákazníkovi, klást otázky, 
poukazovat na něco, signalizovat souhlas apod.  
 
 
3 Modely nadoborových oblastí řečového jednání (Braunert, 
Buhlmannová) 

Stupeň specializace a míry zastoupení lexikálních jednotek odborného, či 
obecného jazyka v profesně, resp. oborově profilovaných textech, resp. 
komunikátech je odvislý od působení determinačních faktorů komunikační 
situace a komunikačních partnerů.  Vzájemná sociálně komunikační „souhra“ 
má podle J. Braunerta potenciál eliminovat „ztráty způsobené zadrhnutým 
komunikačním soukolím“ („ Reibungsverluste“), k nimž může docházet při 
integraci frekventantů jazykových kurzů do praktického pracovního života – 
a to i navzdory jejich jinak dobrým znalostem obecného a odborného (cizího) 
jazyka (Braunert, 1999, 102). 

Braunert při své analýze jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch für den 
Beruf (ZDfB) dokládá, že mezi obecným a profesním jazykem existuje blízká 
příbuznost, zatímco hranice odborného a profesního jazyka jsou vymezeny 
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výrazně ostřeji. Výrazové prostředky obecného jazyka se v kontextu 
podnikové sféry kumulují do jednotlivých oblastí (řečového) jednání 
(Handlungsfelder) v rámci profesní komunikace, jakými mohou být například 
small talk, představení se, žádost o místo (Braunert, 1999).   

Tyto komunikáty náleží ke standardnímu inventáři jazykového materiálu 
pro výuku profesního jazyka, stěží je ovšem nalezneme v učebnicích jazyka 
odborného. „Profesní jazyk zaujímá středové postavení mezi jazykem 
obecným a odborným, což vyplývá ze z toho, že speciálně pro oblast 
podnikové ekonomiky bývají konstitutivní profesně-odborná řečová jednání 
rázu osobní a věcné integrace realizována právě prostředky obecného jazyka, 
zatímco se řečová jednání zaměřená např. na instruktáž a zaškolení aktérů 
uskutečňují prostřednictvím jazykových prostředků jazyka odborného“ 
(Becker, Braunert, Eisfeld, 1997,  9). V rámci tohoto středového postavení je 
průnik obecného a profesního jazyka výrazně větší než překryv s jazykem 
odborným.   

 
Obr. 1: Průniky lexikálního výraziva jednotlivých vrstev jazyka (Braunert, 1999, 99) 

V návaznosti na Boltenův model „vypreparovaly“ R. Buhlmannová 
a A. Fearnsová komplex řečových jednání, jež zahrnuje komunikační oblasti 
společné celému spektru různorodých oborově profesních profilací 
(Buhlmann; Fearns, 2000, 14). Jedná se přitom o standardní komunikační 
situace společné profesní sféře napříč obory: smalltalk, domluvu schůzky, 
představení podniku, prezentování, argumentování, ovládání počítače apod. 
Jejich zvládnutí nemusí být přímou součástí odborné kompetenční výbavy 
komunikanta, představuje ovšem podmínku jeho jazykové a sociální 
způsobilosti k adekvátnímu jednání v nejrůznějších kontextech profesní 
komunikace.  

Akcent na „jednání“ se ostatně v posledních dvou desetiletích stal 
známkou nejen moderně koncipovaného jazykového vzdělávání, ale odborné 
profesní přípravy vůbec. Kompetence k jednání (Handlungskompetenz) 
přitom spočívá zejména v samostatném plánování, provádění a kontrolování 
profesních činností.   
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3.1. Model komunikativní kompetence v hospodářské němčině H. Funka 

Netradiční úhel pohledu zvolil pro svůj model hospodářské němčiny H. 
Funk. Nebyl veden záměrem navrhnout nějaký nový schematický popis 
jazyka odrážející komplexní realitu světa hospodářství, ale východiskem 
svých úvah učinil otázku „Co mají studující němčiny umět a jakými 
kompetencemi musejí disponovat, aby byli sto adekvátně komunikovat 
v neustále se proměňujícím profesním kontextu“ (Funk in Schlack, 2000, 
158). Autorovi tedy primárně nešlo o definici hospodářské němčiny na 
základě lingvistických ukazatelů, mnohem více jej zajímalo, jaké složky 
komunikativní kompetence mluvčí v jazyce hospodářské sféry uplatňují.   
 Pro Funkův přístup je charakteristické, že reaguje jak na aktuální 
tendence v hospodářské komunikační sféře (zejména k internacionalizaci 
a k rozšiřování komunikačních výrazových prostředků o elementy 
hovorového jazyka), tak v trendy v didaktice cizích jazyků (spojené 
s přednostní orientací na zájmy edukanta, s podporou strategií učení 
a s interkulturními akcenty).  

  
Obr. 2: Funkův model Komunikativní kompetence v hospodářské němčině (Schlak, 2000, 
s. 159) 
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 Jak je patrné z grafického znázornění, představuje středobod Funkova 
modelu komunikativní kompetence. Východiskem konstruktu „komunikativní 
kompetence v hospodářské němčině“ bylo přesvědčení autora o tom, že 
v současných neustále se proměňujících podmínkách profesní komunikace je 
nejvíce zapotřebí všeobecně komunikativní kompetence uplatňovaná 
v běžném, každodenním sociálním styku, nevyžadující speciální odborně 
jazykovou průpravu. Pracovníci s mezinárodním pracovním záběrem už podle 
Funka zdaleka nekomunikují na bázi obchodní korespondence, ale je po nich 
stále více vyžadováno, aby skutečně interagovali a spolupracovali. Podíl 
obecné a odborné složky v učivu vždy závisí na učebním cíli odvozeném od 
konkrétní profesní situace cílové skupiny frekventantů jazykových kurzů 
(Schlack, 2000, 159). 
 Funkova koncepce zůstala pouze ve fázi schématického nástinu, neboť ji 
její původce dále nerozpracoval. Přesto lze konstatovat, že představuje 
zajímavý pokus o propojení lingvistické a lingvodidaktické perspektivy na 
problematiku hospodářského německého jazyka.   
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PROFESIONÁLNY PROFIL ÚRADNÉHO PREKLADATE ĽA1 
 

Jana Rakšányiová 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 
Abstract 
Im Zentrum stehen zwei Fragen: erstens die ofizielle slowakische, im Gesetz 
verankerte Bezeichnung „prekladateľ“, d. h. „Übersetzer“, ist eigentlich ein 
Hyperonymum und drückt das Spezifische nicht aus (so wie die deutschen 
Termini „der staatlich annerkannte/ beeidigte/ bestellte“ usw. Übersetzer). 
Wir plädieren daher für eine Änderung im Gesetz. Ein Translator, der 
Spezialist für juristische Texte ist, muss über besondere Fertigkeiten 
verfügen, wobei vor allem die Sachkompetenz  im Vordergrund steht und 
konkrete Merkmale hat. 

 
 
 
Úvod 

Aktuálne riešený projekt základného výskumu APVV- 0226-12 Od 
konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prináša od úvodnej fázy 
výskumu niekoľko základných problémov, z ktorých chceme na tomto mieste 
poukázať na dva: 

1. Nejestvujúce kodifikované pomenovanie prekladateľa vykonávajúceho 
svoju činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

2. profesionálny profil tohto prekladateľa, t. j. jeho kompetencie/ 
translačné zručnosti. 

 
 
Taxón úradný prekladateľ 

Nepochybne prekvapivá kombinácia termínu taxón a diskutovaného 
pomenovania úradný prekladateľ si zaslúži hneď na úvod patričné 

                                            
1 Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy č. APVV-0226-12. 
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zdôvodnenie. Hoci v humanitných vedách nemôžeme uplatňovať takú 
jednoznačnú nomenklatúru a kategorizáciu ako v prírodovedných 
disciplínach, siahli sme (v rámci interdisciplinárnych inšpirácií) po 
Linnéovskej systematike botaniky. Známe úrovne, nazývané základné 
taxonomické kategórie usporiadané od ríše po druh2, by sme si „vypožičali“ 
s úmyslom vniesť systém aj do prekladateľských špecializácií.  

Z umiestnenia našej profesie v univerze by sme si požičali posledné tri 
najšpecifickejšie kategórie a na rozhraní hyperbolizácie (pričom skutočne 
nechceme  vulgarizovať), ale zamýšľanej systematizácie by sme vzťahy 
nadradenosti a podradenosti mohli sprehľadniť nasledovne: 
„čeľaď“: translátor 
„rod“:  prekladateľ 
  tlmočník  
„druh“:   prekladateľ3 umelecký / audiovizuálnych textov / technickej 

dokumentácie / úradný prekladateľ 
Posledný uvádzaný „druh“ si ako osobitné species vyžaduje svoj termín 

ako pomenovanie v rámci kodifikovanej nomenklatúry, najmä ak ide vlastne 
o jedinú profesiu bližšie určenú zákonom. Tento zákon č. 382/2004 Z. z. 
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov hovorí len o tlmočníkoch 
a prekladateľoch. Sledovaný termín prekladateľ je tu však hyperonymum, 
tvorí paradigmatický vzťah hyperonymie a v exaktnom chápaní, v prípade 
translácie textov s hodnotou verejnej listiny, by mal byť doplnený atribútom 
smerujúcim k podstate tohto druhu prekladateľskej činnosti. 

Prekladatelia tvoria totiž veľmi heterogénnu skupinu od expertov, cez 
živnostníkov (SZČO), osôb v slobodnom povolaní, v závislej činnosti, vo 
vedľajšom pracovnom pomere, pracujúcich na dohodu až po suterén – 
fuškárov a diletantov. Vykonávanie tohto povolania (napr. pre agentúry, 
vydavateľstvá) nie je na Slovensku vo všeobecnosti podmienené autorizáciou, 
certifikáciou, členstvom v komore4 a pod. Len v dvoch oblastiach jestvujú 
regulatíva: 

 

                                            
2  ríša – kmeň (oddelenie) – trieda – rad – čeľaď – rod – druh  
3 Ako špecifikácia druhu jestvuje veľké množstvo špecializácií, tu z hľadiska priestoru 
neuvádzaných. 
4 Komora prekladateľov totiž na Slovensku ani neexistuje a už dve desaťročia sa vedú 
diskusie prečo, ako, alebo či ju vôbec založiť.  
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1. Príloha č. 2 k (živnostenskému) zákonu č. 455/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prináša zoznam viazaných živností, v ktorom pre 
živnosť Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské 
a tlmočnícke služby platia podmienky 

-  dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo 
vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo  

- preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa 
má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť, 

ale s výnimkou spomínaného: 
2. Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorý sa vzťahuje (podľa nášho názoru) na transláty s najvyšším 
stupňom právnej platnosti a administratívnej relevancie. Preto je 
vyhotovovanie prekladov predmetného žánru, formátu podmienené 
overenými osobnostnými a odbornými kvalitami prekladateľa. O to 
paradoxnejšie je zistenie, že pre spomínaný žáner neexistuje 
kodifikované a záväzné pomenovanie. Prekvapuje nás, že aj 
Ministerstvo spravodlivosti SR vedie Zoznam znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov: tu treba podotknúť, že nie je prekladateľ ako 
prekladateľ a bolo by treba jasne odlíšiť túto skupinu translátorov 
s pečaťou (i pečiatkou!), ktorí nepochybne sú experti na špecifický 
druh odbornej interlingválnej komunikácie. 
Uvažujeme teda o preklade podľa zákona 382/2004. Taký preklad je 

vlastne verejná listina, t. j. písomný dokument, na ktorom je 
odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis 
úradnej osoby5 a z hľadiska semaziologickej a onomaziologickej správnosti 
treba zaviesť korektné pomenovanie pre takýto translát aj jeho autora.  

Podstata javu aj samotná prax si vyžaduje hyponymum, teda 
konkrétnejší, podradený pojem k hyperonymu preklad. Pre súdy, matriku, 
políciu, nestačia „iba“ preklady, vyžadujú sa špecifické preklady, ktoré sa 
potom (bez opory v zákone) pomenúvajú rôzne: súdny preklad, úradný 
preklad, preklad s pečiatkou, úradne overený preklad, overený preklad, ba až 

                                            
5 http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-pravo/Overovanie-
listin%E2%80%93APOSTILY/Verejne-listiny-vydane-slovenskymi-organmi.aspx 
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bludne preklady so súdnou doložkou6 (správny výraz je prekladateľská 
doložka), právny preklad7. 

Často sa používa termín súdny preklad, súdny tlmočník a prekladateľ8, 
čo však vyjadruje len časť výkonu. Zadávateľmi prekladov sú totiž okrem 
súdov aj iné orgány, právnické a fyzické osoby a nejde vždy výlučne o právne 
texty.  

Na ilustráciu uvádzame kodifikované pomenovania tejto profesie 
v piatich štátoch: 

                                            
6 Takto označujú daný žáner prekladateľské agentúry ponúkajúce služby a tieto 
pomenovania kolujú aj v bežnej komunikácii. 
7 Niektoré agentúry zdôrazňujú, že úradný a právny preklad nie sú totožné druhy, iné ich 
používajú ako synonymá, čo nie je správne, pretože preklady právnych textov tvoria síce 
významný, avšak iba jeden druh úradných prekladov . 
8 Aj na stránkach EÚ: 
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-cs.do 



 

132 

Tab. 1 Pomenovanie predmetného druhu prekladateľskej profesie, ako ho uvádza príslušný 
zákon daného štátu, príp. ako sa uvádzajú v prekladateľskej doložke. 

SR ČR SRN Rakúsko Švajčiarsko 
prekladateľ soudní 

tlumočník9 
• staatlich anerkannte und 

ermächtigte Übersetzerin 
für...  

• beeidigter Übersetzer für ...  

• XY, ermächtigt und 
allgemein beeidigt 

• beeidigt/ermächtigt/bestellt 
durch ... 

• vereidigte Dolmetscherin für 
... 

• für beglaubigtes 
Dolmetschen oder 
Übersetzen: ... 

• Die Zulassung muss 
vorliegen als Vereidigte/r 
oder Öffentlich Bestellte/r 
oder Ermächtigte/r 
Dolmetscher/in oder 
Übersetzer/in ...  

• Gerichtsübersetzer/-
dolmetscher 

• Urkundenübersetzer (laut 
den Rechtsvorschriften des 
jeweiligen Bundeslandes 
öffentlich bestellt und 
allgemein vereidigt/beeidigt 
oder ermächtigt)10  

allgemein 
beeideter und 
gerichtlich 
zertifizierter 
Dolmetscher11   

vereidigte 
Übersetzerin 
/ vereidigter 
Übersetzer12   

                                            
9 Zákon o soudních znalcích a soudních tlumočnících - návrh ministerstva spravedlnosti ze 
září 2003 v paragrafovaném znění a s důvodovou zprávou uvádza o. i.: (4) Výkonem 
tlumočnické činnosti se rozumí provádění 
a) tlumočnických úkonů v soudním a správním řízení a v rozhodčím řízení a v případech, 
kdy to stanoví zvláštní právní předpis, 
b) úředních překladů písemností potřebných k právním úkonům fyzických nebo 
právnických osob. 
10 Synonymický rad pomenovaní vzniká na základe faktu, že každá spolková krajina má 
svoj zákon, ktorým špecifikuje a pomenúva túto profesiu. Prekladatelia môžu činnosť 
vykonávať len v spolkovej krajine, kde boli menovaní predsedom krajinského súdu. 
www.bdue.de 
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Za zmienku stojí, že v Rakúsku a Švajčiarsku sa kodifikovaným 
pomenovaním smú označovať len prekladatelia, ktorých patričným postupom  
vymenoval príslušný súd.  Používať uvedenú príslušnosť  neoprávnene je 
dokonca trestný čin. 

 
Tab. 2 Pomenovanie daného druhu prekladu (výsledku prekladateľskej činnosti), ako ho 
uvádza príslušný zákon daného štátu. 

SR ČR SRN Rakúsko Švajčiarsko 
preklad13 úřední překlad 

tlumočnický 
úkon 

offiziell 
bestätigte 
Übersetzung  
bescheinigte 
Übersetzung  
bestätigte 
Übersetzung  
beglaubigte 
Übersetzungen 
von Urkunden, 
Fachtexten 
(Recht, 
Wirtschaft, 
Medizin). 

beglaubigte 
Übersetzung 

amtlich 
beglaubigte 
Übersetzung 

 
Jasne a opakovane treba zdôrazniť, že hyperonymá prekladateľ, preklad 

sú pre potreby zákona nedostatočné14 a treba apelovať na kompetentných, aby 
tu nastala zmena a jasne, presne a korektne by sa pomenoval profesionál 
a výsledok jeho úkonu. 

V tomto tvrdení nie sme sami, pomenovanie úradný prekladateľ funguje 
v praxi a za jeho zavedenie sa zasadzujú aj ďalší zainteresovaní odborníci. 
Spomeňme o. i. Z. Guldanovú, ktorá vo svojej dizertácii Preklad a tlmočenie 

                                                                                                                                    
11 Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Dolmetscher, http://www.gerichtsdolmetscher.at/index.php?lang=de 
12 Association suisse des traducteurs-jurés / Associazione Svizzera dei Traduttori Giurati / 
Associazium svizzra dals traductors güros / Schweizerischer Verein vereidigter Übersetzer 
www.astj.ch/de 
13 Zákon 382/2004 v §e 21 uvádza: Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. V 
§-e 23: Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úkonu prekladateľskej činnosti (kurzívou 
vyznačila autorka). 
14 Podrobnejšie sme sa návrhu venovali v štúdii O chýbajúcom termíne. Dostane sa do 
zákona úradný prekladateľ? (v tlači)  
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pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci (2013) uvádza argumenty, ktoré 
opodstatňujú zavedenie adekvátneho pomenovania pre daného prekladateľa. 

Za najvýstižnejšie považujeme termíny úradný prekladateľ a úradný 
preklad a budeme ich používať aj v ďalších prácach. 
 
„Druh“ úradný prekladateľ 

Profesionalita (a čo všetko pod tento pojem spadá), právna 
zodpovednosť, etika – to sú len niektoré charakteristiky definujúce 
translátora, ktorý absolvoval individuálnu aj inštitucionalizovanú prípravu, 
skúšky a zápis do Zoznamu prekladateľov a tlmočníkov na Ministerstve 
spravodlivosti SR. 

O kompetenciách, zručnostiach, teda profesionalite jestvuje množstvo 
sekundárnych prameňov (Ďuricová, Gromová 2009,  Müglová 2009). Za 
pozoruhodný a aktuálny zdroj možno označiť Štefkovej monografiu (2013), 
kde  sa venuje prekladateľským kompetenciám špecifikovaným na právneho 
prekladateľa. 

V tejto súvislosti spomenieme aspoň dva moderné podnetné modely, 
ktoré môžeme aplikovať na naše požiadavky.  

Prvý sformulovali nemeckí prekladatelia (ich reprezentanti)15 
a zaujímavé je, že vychádzajú z osobnostných zručností, nazývaných v rámci 
anglifikovanej nemčiny „soft skills“:  
• Flexibilität  
• Kontaktfähigkeit  
• Lernbereitschaft  
• Selbstständige Arbeitsweise  
• Sorgfalt  
• Sprachliche Ausdrucksfähigkeit  
• Umgangsformen  
• Verantwortungsbewusstsein16. 

Nie náhodou usporiadali autori tejto škály jednotlivé zručnosti podľa 
abecedy – skutočne je ťažké zoradiť ich hierarchicky podľa dôležitosti. Každá 
zručnosť je kamienkom mozaiky a bez ktorejkoľvek by boli v mozaike 
„diery“. Uvedené kompetencie by sme mohli prirovnať k pevnému, 

                                            
15 Nájdeme ho na stránke www.bdue.de  
16 Flexibilita – schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty – ochota učiť sa – 
samostatnosť v práci – starostlivosť (v zmysle zodpovednosť, korektnosť) – schopnosť 
využiť jazykový register – správanie a etiketa v prejave – vedomie zodpovednosti. 
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potrebnému či nevyhnutnému fundamentu translačných zručností, ktorým sa 
chceme venovať v ďalšom výklade. 

Druhý proklamovaný model vznikol v rámci projektu EÚ European 
Masters in Translation  EMT.  
 
Obr. č. 1 Prekladateľské zručnosti, model EMT 

Vysvetlivky: kompetencie zhora v smere hodinových ručičiek: jazyková 
kompetencia, interkultúrna, rešeršná, technická, odborná; v strede: servisná 
(praktická na trhu práce).17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Translačné zručnosti18 úradného prekladateľa 

Tradične sa za centrálne zručnosti považuje jazyková + odborná 
(v širšom zmysle slova kultúrna) zručnosť: „[...] die auf Sprach- und 
Kulturkompetenz aufgebaut und vor allem auch den kognitiven und 
sprachlichen Umgang mit dem jeweiligen Wissensgebiet, Sachbereich oder 

                                            
17 Verziu v anglickom a francúzskom jazyku možno nájsť na stránke EMT, ktorá má tri 
jazykové mutácie. 
18 Termíny kompetencie a zručnosti používame v translatológii ako synonymá. 
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Gegenstand der Kommunikation miteinschließt.“ (Pöchhacker 2000, 44-45, 
cit. podľa Bittnerová 2014, 33) 

Aplikované na prekladateľa právnych textov  ide Sandriniho teória ešte 
ďalej: „Der Übersetzer von Rechtstexten besitzt neben den offensichtlichen 
Sprachkenntnissen, der Fähigkeit zur Terminologierecherche und zur 
rechtsvergleichenden Terminologiearbeit, zur Textanalyse und zum Erkennen 
von Textsortenmerkmalen auch ausführliche Kenntnisse in beiden 
Rechtsordnungen.“ (Sandrini 1999, 39) 

Z praxe poznáme stereotypnú predstavu, že právny textom rozumejú 
právnici, ktorí ich na základe svojej odbornosti skombinovanej s ovládaním 
cudzieho jazyka aj lepšie preložia. Aj na tento problém sa zameriava naša 
anketa (respondentmi sú zadávatelia zo sektora verejnej moci), ktorá je síce 
ešte v štádiu rozpracovania, ale z doterajších výsledkov predkladáme 
nasledovné výsledky jednej z tém:  
 

Zastávate názor, že úradné preklady („s pečiatkou“) dokážu vytvoriť na 
skutočne profesionálnej úrovni:  
1. osoby s právnym vzdelaním a znalosťou  odborného jazyka, 
2. absolventi filologického štúdia (jazyk a kultúra, prekladateľstvo) po 

absolvovaní právneho minima a odbornej skúšky, 
3. absolventi rôznych odborov magisterského štúdia so záujmom o cudzí 

jazyk, 
4. osoby bez vysokoškolského vzdelania, ale so znalosťou cudzieho jazyka, 

napr. po pobyte v zahraničí, z komunikácie v rodine, na jazykovo 
zmiešanom území  a pod. 

 
Štatistické výsledky k 15. 10. 2014: 

1. Osoby s právnym vzdelaním .......... 45 % 
2. Absolventi filologického štúdia.......45 % 
3. Absolventi rôznych odborov ...........  5 % 
4. Neviem ..............................................5 % 

Nepochybne to dokazuje úctu súdnych, policajných a iných orgánov 
k našej profesii a je výzvou na udržanie a zvyšovanie imidžu prekladateľa. 
 

Odborná kompetencia má v prípade právneho prekladu jednu 
nevyhnutnú bázu, a tou je rešeršná kompetencia. Filológ nezvládne právo 
v celej jeho šírke, ale svoju profesionalitu  a intelektuálnu výbavu 
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kompletizuje rešeršnou zručnosťou. Terminológiu mu nestačí vyhľadať 
v dvojjazyčnom slovníku, to je len prvá orientácia, ale musí pátrať po 
všetkých významových zložkách termínu (v Horeckého chápaní na rovine 
logického spektra a sémantickej rovine) a až potom selektovať na 
onomaziologickej a onomatologickej rovine. Preklad právneho textu je totiž 
predovšetkým konfrontáciou dvoch právnych systémov, a až následne 
konfrontuje dva jazykové systémy. Ukážeme to na dvoch kulturémach, výpise 
a odpise z registra textov, ako ich k sebe možno priraďovať. Na druhej strane 
však treba zdôrazniť, že tabuľkové priraďovanie je klamlivé a zohľadňuje len 
princíp sémantického minima, nie všetkých príznakov logického spektra 
termínu. 
 
Prípadová štúdia: Výpis / odpis z registra trestov 

SK D A CH NL 
Výpis z registra 
trestov 

Führungszeugnis Strafregister-
bescheinigung 

Strafregister-
auszug 

Bewijs/ 
Getuigschrift / 
Verklaring van 
goed gedrag 
 
Verklaring 
omtrent het 
gedrag (VOG) 
(Osvedčenie 
o bezúhonnosti) 

Odpis z registra 
trestov 
(pre 
zamestnávateľa) 

Behördliches 
Führungszeugnis 
(Für den 
öffentlichen 
Arbeitgeber) 

(=Strafregister-
bescheinigung) 

(=Strafregister-
auszug) 

   
detto 

(na prácu 
s deťmi 
a mládežou) 

Erweitertes 
Führungszeugnis 
(„zum Zwecke 
des Schutzes der 
Minderjährigen) 

"Strafregister-
bescheinigung 
Kinder- und 
Jugendfürsorge
" 

 Uitreksel uit het 
strafregister 

 Persönlicher 
Bundeszentral-
registerauszug 

   

 
Tento príklad je len ilustratívnou skicou bez nároku na úplné riešenie 

interlingválnej a najmä interkultúrnej ekvivalencie. 
 



 

138 

Záver s otvorenými otázkami do diskusie 

Za aktuálne problémy celého komplexu faktorov okolo úradného 
prekladateľa považujeme tri ťažiská: 

1. Miesto úradného prekladateľa v prekladateľskom teréne 
2. Jeho „viditeľnosť“ (t.j. potreba senzibilizovať prostredie) 
3. Etika výkonu profesie. 

Chýbajúca sociológia prekladu nastoľuje teda tri okruhy problémov, 
ktoré by mala riešiť aplikované translatológia: 

1. Sociálny priestor, v ktorom sa pohybuje prekladateľ 
2. Kultúrny priestor 
3. Hodnotový systém. 

Tieto otázky zostávajú ako ďalšie výzvy výskumu v našom projekte, 
a to v spolupráci so širokou sociokultúrnou sférou.  
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Abstract 
The article is concerned with the existence of so called false friends in legal 
text translation. The author tries to highlight their potential translation 
problems in the text, on the example of several selected pair of false friends. 
Also, the author provides examples to inform translators and both students 
and law-related professionals communicating in English of the existence of 
a linguistic phenomenon of false friend in order to avoid incorrect 
interpretation of the word in question and not to select the first word which 
comes to their mind since the meaning of it may be misleading. 

 
 
 
Úvod 

Právny preklad si vyžaduje, aby na strane prekladateľa boli splnené 
minimálne dve základné požiadavky. Prvou je dôkladná znalosť 
východiskového i cieľového jazyka. Druhou požiadavkou je znalosť právnych 
systémov krajín, ktorých jazyk je predmetom prekladu. Úroveň tejto znalosti 
je určovateľom kvality právneho prekladu. Dobrý prekladateľ právneho textu 
má nielen schopnosť zachovať integritu právnej informácie daného 
dokumentu, ale tiež zachytiť jemné nuansy jazyka, ktoré vplývajú na 
zrozumiteľnosť prekladaného textu. 

Bázlik (2009, 17) uvádza niekoľko terminologických oblastí, ktoré sa 
navzájom prelínajú a môžu byť príčinou vzniku chyby v preklade. Sú to 
oblasti „polysemantic words, synonyms and collocations, faux amis, dummies 
a binomials“. V prípade, ak si je prekladateľ textu vedomý existencie slov 
pochádzajúcich napr. z uvedených oblastí, môže znížiť riziko vzniku chyby 
v preklade na minimum. Jednou z chýb, ktorá vzniká aj v procese právneho 
prekladu, je nesprávny preklad lexikálnych jednotiek ako dôsledok existencie 
tzv. zradných slov, alebo falošných priateľov (z fr. „faux amis“ alebo z angl. 
„false friends“). Trup (1999, 205) tento fenomén definuje ako „zradné slová“, 
ktoré sa zvyčajne chápu ako slová ekvivalentné svojím pôvodom (majú napr. 



 

 

141 

spoločný latinský či grécky etymón), prípadne morfologickou a fonetickou 
štruktúrou, ale vývojom v rôznych jazykových prostrediach nadobudli odlišný 
význam. Tieto slová sa však podľa Hladkého (1990, 5) nemusia líšiť len 
významovo. Medzi slovenčinou a angličtinou je množstvo rozdielov 
v pravopise týchto slov (paragraf – paragraph) a ešte viac rozdielov existuje 
v ich výslovnosti (kaucia – caution). Dochádza tiež k posunom na úrovni 
slovnodruhovej príslušnosti (konfident – ako substantívum a confident ako 
adjektívum).  

Termín „false friends“ sa často zamieňa s termínom „false cognates“ 
(nepravé kognáty). Kognáty (z lat. cognatus – pokrvný príbuzný; tiež „true 
friends“) sú slová, ktoré majú spoločný etymologický pôvod. Príkladmi 
kognátov v indoeurópskych jazykoch sú slová noc, night (angl.), nuit (fr.), 
Nacht (nem.) atď., ktoré pochádzajú z proto-indoeurópskeho slova nókʷts. 
Nepravé kognáty sú slová, ktoré sú podobné, alebo identické svojim tvarom 
alebo významom, ale majú odlišný pôvod. Toto ich odlišuje od „false 
friends“, ktoré síce majú spoločný pôvod a (podobný) slovný základ, ale sa 
odlišujú svojím významom. Tieto slová, v slovenčine označované tiež ako 
nepravé ekvivalenty (Dove, Štulrajterová, 2010), spadajú do troch širších 
kategórií: 

1. Slová, ktoré majú spoločný slovný základ, ale ktoré časom 
nadobudli odlišný význam (napr. angl. actual – slov. aktuálny): 
tieto sú tzv. pravé kognáty, alebo „false friends“; 

2. slová, ktoré nemajú spoločný slovný základ a ktoré vyzerajú 
podobne len na náhodnej báze (napr. fr. pain – angl. pain): tieto sú 
tzv. „false cognates“; 

3. slová, ktoré majú spoločný slovný základ a jeden alebo viacero 
spoločných významov, ale ktorých význam je aj odlišný (angl. 
representation – slov. reprezentácia, vyhlásenie): tieto sú tzv. 
čiastočné „false friends“.  

  
V ďalšom texte budeme pre označenie „false friends“ používať 

slovenský ekvivalent podľa Trupa (1999) zradné slová, nakoľko nepôsobia 
v slovenskom texte rušivo. Z tohto dôvodu, zradné slová, ktoré uvádzame 
v texte ako príklady, sa tiež pohybujú na rovine od absolútnej odlišnosti 
sémantického významu až po rôznu intenzitu prelínania významov slova 
alebo ako už bolo uvedené vyššie, na rovine odlišnej slovnodruhovej 
príslušnosti (Štulajterová, 2009). 
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Tieto príklady uvádzame so zámerom upozorniť študentov ako 
i profesionálov, zaoberajúcich sa právom, s potrebou komunikovať 
v anglickom jazyku, na existenciu fenoménu zradných slov, aby sa vyhli 
nesprávnej interpretácii predmetného slova a nesiahli hneď po prvom 
význame, ktorý sa ponúka, lebo tento môže byť zavádzajúci.  

Nižšie poskytujeme niektoré príklady zradných slov súvisiacich 
s právom v abecednom poradí. Je nutné podotknúť, že uvedené ekvivalenty 
v mnohých prípadoch zďaleka nepokrývajú všetky významy daného slova, 
preto ďalšie významy, nesúvisiace s právom, je potrebné vyhľadať 
v slovníku. 

 
anglický jazyk (slovenský ekvivalent) slovenský jazyk (anglický ekvivalent) 
 
absolve (zbaviť, oslobodiť)    absolvovať (graduate, pass) 
Act (zákon)     akt (act, document, operation, process) 
accord (dohoda, súlad)    akord (chord) 
action (žaloba, čin)    akcia (event) 
actual (skutočný)     aktuálny (current) 
administration (riadenie, správa, vykonávanie:  administrácia [časop.] ([classified] advertising 
department) 
the ~ of the law, am. vláda, administratíva-činnosť) 
administrative (správny, administratívny)  administratíva ([št.] (government), am. administration;
      činnosť administration, hovor. admin, papierovanie - 
      paperwork)      
advocate (zástanca [nejakého názoru])   advokát (attorney-at-law,solicitor/barrister (U.K.), 

advocate (Scot.) 
affect (ovplyvniť)    afekt (affection, emotion, outburst of passion) 
affected (dotknutý, napr. osoba)   afektovaný (affected [behaving with an affect]) 
agency (agentúra, správny orgán, zastúpenie) agentúra (agency) 
agenda (program, napr. schôdze)   agenda (office work) 
bar (prepážka v súdnej sieni, the Bar  bar (night club) 
brit. obhajcovia, amer. právnici, be called  
to the bar – stať sa obhajcom, právnikom) 
caution (poučenie o právach zadržaného)  kaucia (bail) 
commission (spáchanie, provízia)   komisia (commission, committee, board) 
complex (zložitý)     komplexný (comprehensive) 
concourse (veľká hala na letisku/stanici)  konkurz (open competition, audition, bankruptcy 

proceeding) 
concurrence (súhlas, súbežnosť)   konkurencia (competition) 
connexion, -ction (spojenie; súvislosť;  konexia (an influential/powerful friend,  contact,  
prestup; konexia; príbuzný)   connexions, -ctions) 
confidant (dôverník)    konfident (informer) 
confident (presvedčený, sebaistý)   konfident (informer) 
construction [of the agreement] (výklad zmluvy) konštrukcia (construction) 
criminal (zločinec)    kriminál (jail) 
demented (dementný)    dementovaný (officially denied) 
effect (účinok)     efekt (effect, show) 
effective (účinný, napr. zmluva)   efektívny (efficient, effective) 



 

 

143 

eventual (konečný, finálny)   eventuálny (potential) 
eventually (nakoniec)    eventuálne (possibly) 
evidence (dôkaz)     evidencia (record-keeping, filing) 
exhibit (vecný dôkaz, dôkazný predmet)  exhibícia (exhibition, show) 
express (výslovný, jasný, presný, expresný)  expresný (express) 
formulary (liekopis)    formulár (form) 
hymn (chválospev)    hymna (anthem) 
illegal (nezákonný)    ilegálny (clandestine) 
legal (legálny, zákonný, právnický, právny)  legálny (legal, lawful, legitimate) 
legitim(at)ize (legalizovať, učiniť zákonným) legitimovať(sa) (show proof of identity, prove one´s 

identity) 
manifestation (prejav)    manifestácia (demonstration) 
material (materiálny, hmotný, závažný, podstatný) materiálny (material, pecuniary, financial)  
maturity (splatnosť, napr. pohľadávky)  maturita (school-leaving examination) 
ordinance (nariadenie, výnos, vyhláška)  ordinancia (surgery, out-patients´ department, clinic) 
ordinary (obyčajný)    ordinárny (vulgar) 
pamphlet (brožúra)    pamflet (lampoon [satirical], dafamatory article) 
paragraph (odsek)    paragraf (article, section [in a law]) 
penalty (trest, odplata)    penalta (penalty) 
perspective (hľadisko)    perspektíva ([future] prospects) 
petition ([žalobný] návrh, žiadosť)   petícia (petition, request) 
process (priebeh, postup, úradná listina,  proces (lawsuit, trial, case, process – nie súdny) 
proces – nie súdny) 
protection (ochrana)    protekcia (favouritism) 
provision (ustanovenie, napr. zákona, poskytnutie) provízia (commission) 
public (verejenosť)    publikum (audience) 
publicist (tlačový, propagačný pracovník)  publicista (journalist) 
qualified (obmedzený, kvalifikovaný, oprávnený) kvalifikovaný (qualified, skilled) 
qualify (kvalifikovať (sa), oprávňovať, obmedziť) kvalifikovať (qualify, consider, regard as, judge the 

quality) 
regulation (pravidlo, nariadenie, predpis, smernica) regulácia (control) 
represent (zastupovať)  reprezentovať (be, comprise, form [act as an example 

of) 
representation (vyhlásenie)   reprezentácia (representation) 
respectively (v uved. poradí, zvyč. sa neprekladá) respektíve (or, as the case may be) 
scene (miesto činu)    scéna ([divadelná] stage, [hádka]scene, shouting match) 
sentence (rozsudok)    sentencia ([výrok, poučka] theorem) 
service (doručovanie [súdnych] písomností  servis ([služba] service, service station) 
specific (určitý, konkrétny)   špecifický ([odlišujúci] distinctive) 
statute (zákon)     štatút (stanovy, pravidlá organizácie) 
term (zmluvná podmienka, doba platnosti,  termín ([časový] deadline, [výraz] term) 
termín) 
title (právny titul, nárok)    titul ([akademický] degree, title) 
transparent (priehľadný)    transparent (banner) 
viz (totiž [=namely])    viz. (see, cf., compare) 

 
Nakoľko v článku nie je možné venovať sa všetkým, vybrali sme len 

niekoľko z vyššie uvedených predstaviteľov zradných slov so zámerom 
poukázať na rôzne možnosti ich interpretácie a následného správneho použitia 
v odbornom texte, prípadne v jeho preklade. 
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A. caution – S. kaucia 
Odlišný sémantický obsah je prítomný v prípade slova caution, ktoré 

zvádza k prekladu – kaucia, avšak slovo kaucia sa do angličtiny prekladá ako 
bail. Spoločný latinský etymón (cautio – 1. opatrnosť, obozretnosť 2. záruka, 
zábezpeka 3. dlžobný úpis - Špaňár, Hrabovský,  2003, 90) je tu prítomný, 
avšak v súčasnosti viac používaný latinský význam caution ako „word of 
warning“ (varovné slovo), vstúpil znovu do povedomia na prelome 16. a 17. 
storočia. Dovtedy bol význam slova caution poznačený vplyvom staro-
francúzštiny  „caution“ – záruka, ručenie, z prelomu 12. a 13. storočia. Preto 
sa slovo caution prekladá ako varovanie, upozornenie, napomenutie, poučenie 
o právach zadržaného a pod. Odlišný význam slov caution a bail 
dokumentujú aj vety z webovej stránky1, poskytujúcej inštruktáž ako 
postupovať, keď je osoba obvinená z trestného činu: „If a police officer 
believes you have committed an offence, s/he must caution you by explaining 
that it may harm your defence if you do not mention when questioned 
something which you later rely on in court. ... Once the questioning is 
finished, the police will decide whether to release you without charge (the 
case will then be dropped), release you on bail...“ 
 

A. actual – S. aktuálny 
Čo sa týka už uvádzanej dvojice actual – aktuálny, pri preklade do 

slovenčiny študenti časť vety „... shares actually held by shareholders.“, 
automaticky prekladajú ako „... akcie aktuálne vlastnené akcionármi.“, zatiaľ 
čo výraz actually zodpovedá prekladu v tvare skutočne, reálne. Pri opačnom 
preklade slovného spojenia, vyskytujúceho sa tak v právnom ako aj 
v politickom prostredí, aktuálne problémy, je preto vhodné preložiť napr. ako 
current issues, príp. topical issues. 

 
A. statute – S. štatút 
Taktiež vo vzťahu slov statute – štatút, u študentov dochádza pri 

neznalosti anglo-amerického práva k nesprávnemu prekladu slova statute ako 
štatút, pretože základný význam slova statute je zákon, prijatý zákonodarným 
orgánom (formal written law enacted by legislative body). Ako alternatívny 
význam v prostredí medzinárodného práva (ako aj v slovenskom právnom 
prostredí), napr. v súvislosti s medzinárodným dohovorom, ktorý ustanovuje 

                                            
1 http://www.lawyerlocator.co.uk/lawyer/legal_issues/get_article/id/303/i-have-been-
accused-of-a-crime/ [Online]. [Cit. 2013-8-22].   
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inštitúciu, ako napr. Statute of the International Court of Justice, je 
aplikovateľný preklad v podobe termínu štatút, čo platí aj vice versa.  Takisto 
v prípade prídavného mena statutory v kolokácii so statutory interpretation, 
adekvátny preklad je interpretácia/výklad zákona, a nie napr. štatutárna 
interpretácia/výklad alebo interpretácia/výklad štatútu, avšak v prípade 
kolokácie statutory body je potrebný preklad – štatutárny orgán, na rozdiel od 
termínu statutory benefits, ktorý sa prekladá ako zákonné dávky. Z toho 
vyplýva, že v prípadoch polysémie slov (čo je prípad aj iných zradných slov) 
sa často treba riadiť kontextom. 

 
A. construction – S. konštrukcia 
Zaujímavosťou je slovo construction, ktoré automaticky nabáda 

k prekladu konštrukcia, avšak pri jeho výskyte v právnom texte môže 
nadobudnúť odlišný význam, pretože v takomto prípade nie je odvodený od 
slova construct, ale od základu slova construe, čo v angličtine znamená 
vykladať, vysvetliť, interpretovať, atď., a preto ho napr. v kolokácii 
construction of will preložíme ako výklad poslednej vôle. 
 

A. material  – S. materiálny  
Obdobným spôsobom sa dá pristupovať k výkladu adjektíva material, 

ktorý znovu v prvom momente nabáda k využitiu potenciálneho „falošného 
priateľa“ – materiálny. Zatiaľ čo v prípade termínu material damage je 
správny preklad vecná/materiálna škoda, ako aj v prípade prekladu oblasti 
práva, material law – hmotné právo, Böhmerová (2010, 89) poskytuje ďalšie 
príklady, v ktorých sa toto adjektívum (v postavení „falošného priateľa“) 
vyskytuje v množstve odlišných kolokácií, napr.  

material misrepresentation - podstatné skreslenie skutočnosti 
material allegation   - závažné obvinenie 
material difference   - podstatný/závažný/zásadný rozdiel 
material evidence   - závažný dôkaz 
material breach of contract - závažné porušenie zmluvy 
material fact  - podstatná skutočnosť; rozhodujúca   

súčasť zmluvy 
material truth   - skutočná pravda 
material needs   - osobné potreby; telesné potreby 
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a tiež sa dá použiť napr. v spojení material witness ako korunný svedok, čo 
však môže byť tiež vyjadrené ekvivalentami crown witness, principal witness 
alebo chief witness. 
 

A. advocate – S. advokát 
Na margo tejto dvojice slov, Bázlik (2007) vysvetľuje, že 

„terminologické rozdiely zodpovedajú aj inštitucionálnym reáliám“, napríklad 
advokát má v slovenčine význam „obhajca“ (counsel) alebo „právny 
zástupca“ (legal representative), kým v angličtine sa buď použije 
všeobecnejší termín lawyer („právnik“), príp. attorney (US)  alebo sa striktne 
rozlišuje medzi právnikmi vystupujúcimi ako solicitor a barrister (UK), 
ktorých pôsobnosť sa neprekrýva, každý z nich plní iné úlohy (pozri tiež 
Schneiderová, 1999). Slovenský termín advokát súhrnne pomenúva obidve 
tieto povolania. V angličtine síce existuje aj „falošný priateľ“ advocate, ale 
toto slovo skôr znamená „prívrženec“, „osoba podporujúca nejakú vec alebo 
činnosť“. Bázlik (2007) pokračuje, že „prekladateľ musí zvážiť, kde je rozdiel 
možné ignorovať a použiť rovnaký termín, a zvlášť riešiť situácie, v ktorých 
je rozlíšenie potrebné“. V prípade tlmočenia z oblasti práva môže byť 
užitočnou aj znalosť ortoepie, kedy je potrebné odlíšiť výslovnosť substantíva 
advocate [ˈædvəkət] od slovesa advocate [ˈædvəkeɪt]. 
 

A. agency – S. agentúra  
Anglické slovo agency predstavuje nielen agentúru, ako napr. travel 

agency – cestovná agentúra, ale má nespočetný počet odlišných významov, 
ekvivalenty ktorých súvisia s označením inštitúcií, napr. správny orgán, 
zastupiteľstvo, kancelária, úrad, sprostredkovateľňa, alebo zastúpenie, 
s podstatnými menami, ktoré označujú aktivity, alebo ich výsledky, napr. 
sprostredkovanie, zastupovanie, činnosť, pôsobnosť alebo označujú agenta – 
činiteľa. Podľa Böhmerovej (2010, 88), v takýchto a podobných prípadoch je 
znovu potrebné mať na mysli, že systemická lexikálna polysémia môže, ako 
pravidlo, vystupovať v rámci kolokácie, preto ak je takýto výraz súčasťou 
kolokácie, je nevyhnutné overiť si danú kolokáciu v lexikografických 
zdrojoch. Tieto odhalia, že napr. zastúpenie bude pri preklade aplikovateľné 
v nasledujúcich prípadoch: 

 
actual agency   – skutočné zastúpenie 
exclusive agency   – výhradné zastúpenie 
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agency contract   – zmluva o zastúpení 
deed of contract   – listina o zastúpení 
agency in fact    – faktické zastúpenie 
implied agency    – mlčky dohodnuté zastúpenie 
ostensible agency   – zdanlivé, alebo predstierané zastúpenie 
special agency   – špeciálne zastúpenie 
agency relationship   – vzťah na základe zastúpenia 
 

Naopak, napr. government agency sa prekladá ako štátny výkonný orgán, 
administrative agency ako správny orgán, úrad a employment agency ako 
sprostredkovateľňa práce. Taktiež, niektoré kolokácie, ktoré obsahujú slovo 
agency nemusia obsahovať žiadny z vyššie uvedených prekladových 
ekvivalentov a sú vyjadrené odlišne, napr. ekvivalent slovného spojenia 
counter-intelligence agency je kontrarozviedka. 

 
A. legal  – S. legálny  
Dvojica slov legal – legálny je tiež jedným z príkladov čiastočných 

zradných slov, pretože pri preklade týchto slov existuje ich ekvivalentný tvar 
v cieľovom jazyku, avšak v niektorých prípadoch voľba siahnuť hneď po 
tomto, v danom prípade zdanlivom ekvivalente, nemusí byť správna. 
U študentov existuje tendencia pri preklade právnej terminológie zvoliť si 
ekvivalent, ktorý sa však môže ukázať ako zradné slovo a tak aj v prípade 
tejto dvojice, v prvom momente nahrádzajú daný výraz ekvivalentom legálny. 
Podľa Chromej (2002, 21), adjektívum legal má tri základné možnosti 
prekladu, t.j. a) právny: legal act, legal history, legal relations; b) právnický: 
legal literature, legal profession; c) zákonný: legal heir, legal owner, legal 
representative. Navyše, legal capacity je spôsobilosť na právne úkony, legal 
action je (súdny) proces/žaloba, legal language je jazyk práva a pod. 
Rovnako, pri spätnom preklade dochádza ku chybám, kedy zákonný nárok nie 
je legal ale legitimate claim, zákonný vek je lawful age, legálny trh je lawful 
market, a pod. ako aj legitimate decision nie je legitímne ale právoplatné 
rozhodnutie a lawful authorities nebudú zákonné orgány, ale osoby/orgány 
oprávnené vykonávať verejnú moc, atď.  

Illegal v angličtine znamená predovšetkým nezákonný, t.j., „nie v súlade 
so zákonom“, zatiaľ čo v slovenskom jazyku slovo ilegálny je chápané skôr 
vo význame utajovaný, konšpiračný. Takže, podvratná činnosť bude illegal, 
ale nie illegitimate alebo lawless, dieťa bude legitimate alebo illegitimate, ale 
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nie illegal, illicit  alebo unlawful a manžel nebude svoju ženu označovať ako 
legitimate alebo legal, ale ako lawful (Bázlik, 2009, 17). 

 
Vyššie uvedený príklad je tiež dokumentáciou skutočnosti, že existencia 

zradných slov súvisí často aj s ich polysémiou a dokonca s jej 
najextrémnejšou formou – enantiosémiou, kedy v rámci jednej lexémy 
koexistujú lexémy protichodnej polarity. Svedčí o tom aj dvojica slov 

A. qualified – S. kvalifikovaný 
pretože slovo qualified v sebe nesie okrem množstva iných významov aj 

významy ako napr. kvalifikovaný, znalecký, oprávnený, schopný, 
kompetentný, spĺňajúci predpoklady, presne stanovený, vhodný, ale aj 
protichodné významy ako napr. chybný, s výhradami, obmedzený alebo 
podmienený. Ako uvádza Böhmerová, A (2010, 86), v rámci dvoch polarít, 
terminologické použitie uvedeného slova zahŕňa nasledujúce kolokácie: 

 
qualified majority   - kvalifikovaná väčšina 
qualified elector   - oprávnený volič 
qualified fee   - stanovený poplatok 
qualified approval  - schválenie s výhradami 
qualified accounts  - chybné účty 
qualified stock option - obmedzená akciová opcia 
qualified acceptance - podmienená akceptácia 

 
a preto môže byť niekedy problematické správne určiť textovú polaritu, 
pretože zatiaľ čo qualified opinion znamená kvalifikovaný/znalecký názor, 
vyššie uvedený výraz qualified approval znamená schválenie s výhradami, 
teda nie úplný súhlas, ale súhlas obsahujúci kritické výhrady. 
 

A. title – S. titul 
Často používaným slovom, typickým najmä pre akademické prostredie 

je slovo „titul“, používané vo význame „hodnosť“. Avšak práve v tomto 
význame sa do anglického jazyka prekladá ako degree, napr. titul „magister“ 
sa prekladá ako Master´s degree.  

Anglické slovo title sa zas v inej súvislosti spätne prekladá ako funkcia, 
napr. funkcia riaditeľa, pričom preklad slovenského slova funkcia do 
anglického jazyka použitím slova function, čiže zvolením ďalšieho zradného 
slova, by bol chybný, aj keď existuje ekvivalent  slova funkcia vo význame 
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fungovanie, napr. technologickej inštalácie, kedy je tento ekvivalent namieste. 
Slovo title sa však v právnom texte prekladá tiež ako titul, čo je však 
z translatologického hľadiska skôr „výpožička“ (Biloveský, 2009), a nemusí 
významovo zodpovedať originálu, pretože napr. v spojení legal title to 
property by doslovný preklad právny titul k majetku nebol považovaný za 
správny a sémanticky adekvátny preklad by bol vlastnícke právo.  

Podľa Baštínovej (2005, 40) existujú aj zradné slová, ktoré sú si veľmi 
blízke alebo totožné, čo sa týka sémantického významu, ale môžu sa líšiť na 
rovine štylistickej, t.j. sú to štylisticky príznakové zradné slová, pretože sa 
v anglickom jazyku pohybujú na rovine neutrálnosti, v slovenskom prostredí 
môžu znieť knižne, pretože pochádzajú z vyššej štýlovej vrstvy jazyka 
a vytvárajú zvláštny štylistický efekt. V citovanom texte nachádzame napr. 
dvojice: signifikantný – significant, adekvátny – adequate, iritovať – irritate, 
preferovať – prefer, kontroverzia – controversy a konzekvencia – 
consequence. Avšak, jazyk práva má okrem používania špecifickej 
terminológie, tendenciu siahať tiež do terminologickej lexiky slovenského 
jazyka, a preto v právnom texte tieto slová, pochádzajúce z knižnej lexiky, 
nemusia byť pociťované ako štylisticky príznakové a pôsobiace neprirodzene, 
za aké by mohli byť považované v inom, neutrálnom, neodbornom texte. 

Ďalšie zradné slová, ktoré sú kombináciou štylistických a sémantických 
zradných slov sú podľa Baštínovej (2005, 41) príklady slov precízny – 
precise, urgentný – urgent, vágny – vague, majorita – majority a minorita – 
minority. V týchto typoch slov, odhliadnuc od skutočnosti, že v texte môžu 
pôsobiť rušivo z dôvodu ich štylistickej príznakovosti, napriek tomu, že majú 
aj blízky alebo identický význam, nesú so sebou aj význam, ktorý 
v slovenskom jazyku nie je prítomný. 

Na tomto mieste by som rada uviedla príklad z praxe, známy 
z rozprávania jedného právnika, ktorý s ďalším slovenským kolegom, ktorý 
poznal anglickú právnu terminológiu, dojednávali zmluvu v angličtine. 
Zaujímavé bolo, že keď hovorili medzi sebou, jeho slovenský kolega sa 
o dotknutej strane (angl. „affected party“) vyjadroval ako o strane 
afektovanej. Tento kolega vedel, že afektovaný v slovenčine neznamená to 
isté ako „affected“ a napriek tomu, používal tento tvar. Jedným z vysvetlení, 
prečo sa to dialo, môže byť istá lenivosť mysle hľadať ekvivalentný výraz, ale 
pravdepodobnejšie vysvetlenie je, že (zrejme podvedome) sa opieral 
o terminológiu používanú len istým okruhom ľudí, ktorí sú zvyknutí 
dojednávať zmluvy v angličtine. Právny žargón prijatý v tejto skupine teda 
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nezávisí od lingvistického rámca daného jazyka, ale je prijímaný a chápaný 
„zasvätenými“.  

Je možné, že časom slovníky príjmu aj tento nový, rozšírený význam 
k tomu pôvodnému, ale zatiaľ je takto používané slovo chápané ako rušivý 
prvok komunikačného aktu a zároveň ako príklad zradného slova. 

Pohybujúc sa v rámci Európskej únie, znalosť jedného cudzieho jazyka 
môže byť nápomocná pri komunikácii, pretože máme mnoho spoločných 
slov, prípadne slov so spoločným slovným základom, avšak takto vnímané 
podobnosti môžu viesť aj k nedorozumeniu, napr. medzi základnými jazykmi 
používanými v rámci EÚ. Napr. termín acquis communautaire znamená 
súbor zákonov EÚ, nie acquis (znalosť); opportunité nie je opportunity 
(príležitosť), ale advisability (vhodnosť), pays tiers sú non-member countries 
(nečlenské krajiny), nie third countries (krajiny tretieho sveta) a Statute des 
fonctionnaires označuje služobný poriadok a nie statute, čiže zákon. 

 
nemecko – anglické zradné slová  z oblasti práva - príklady 
  
absolvieren -  to complete a course or exam absolve = lossprechen  
Advokat  attorney, lawyer    advocate = Befürworter 
Paragraf - section (of a law)  paragraph = Absatz, Abschnitt (in 

a text) 
Parole - motto, slogan, password    parole = Bewährung 
Provision  - commission, fee    provision =  Vorsorge 
Prozess trial, law suit     process = Verfahren, Vorgang 
 
francúzsko – anglické zradné slová z oblasti práva - príklady 
 
bribes - fragments     bribes = pots-de-vin 
injures – (verbal) abuse    injuries = blessures 
procès - trial      process = processus 
patron – boss     patron = client 
 
španielsky termín francúzsky termín anglický termín slovenský termín 
baño / vaňa, kúpele bagne / galeje  bagnio  / kúpele baňa 

 
Pri prekladoch oficiálnych dokladov, napr. vysvedčení sa často 

stretávame s prekladom slova gymnázium. V latinčine má toto slovo dva 
významy, miesto na cvičenie ako aj miesto na štúdium. V angličtine slovo 
gymnasium v súčasnosti označuje len miesto na cvičenie. Avšak v nemčine 
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(Gymnasium) ako i v slovenčine toto slovo označuje miesto na štúdium. 
Takže anglické a nemecké a slovenské slovo sú falošnými priateľmi. Nakoľko 
súhlasíme s Bázlikom (2007), že pri preklade je dôležité hľadať termín, ktorý 
je v cieľovom jazyku zaužívaný a čo najviac zodpovedá zdrojovému jazyku, 
preklad tohto slova do anglického jazyka je potom možné riešiť napr. 
ponechaním slova gymnázium v názve školy a v zátvorke, príp. vysvetlivke, 
uviesť funkčný ekvivalent grammar school, resp. secondary school/high 
school. 

Ako sme videli vyššie, "právo" jedného právneho systému, nemusí byť 
presne "právom" iného právneho systému. Na tento fenomén poukázala aj 
Štefaňáková v súvislosti s pluricentrizmom nemčiny a existenciou rôznych 
právnych systémov nemecky hovoriaceho priestoru (Štefaňáková, 2014, 149). 
Zdá sa, že názor, že právny preklad by mal byť orientovaný prevažne na 
východiskový jazyk potrebuje prehodnotenie. Aby sme dosiahli skutočnosť, 
že jedno "právo" bude prekladom aproximované inému "právu", alebo sa 
dostaneme aspoň čo najbližšie, aby sme sa vyhli nedorozumeniu, musíme 
vziať do úvahy rôzne faktory cieľového jazyka. Tiež potrebné je vziať do 
úvahy právny úzus, kontextové premenné a účel a komunikačné funkcie 
textov prekladaných do cieľového jazyka. Je tiež dôležité si uvedomiť, že 
právne pojmy z odlišných krajín, sú len zriedka, ak vôbec niekedy, identické. 
Je zbytočné hľadať absolútnu ekvivalenciu pri preklade právnych pojmov. 
Z hľadiska prekladateľských postupov, vzhľadom na obrovské odlišnosti 
medzi jazykovými dvojicami a rôznymi právnymi systémami sa nám ponúka 
viacero odlišných prekladateľských postupov. Napríklad, prekladové postupy 
sa môžu pohybovať od doslovného prekladu (alebo formálnej ekvivalencie, 
alebo prekladu slovo za slova), cez funkčnú ekvivalenciu k pôžičkám 
a deskriptívnej ekvivalencii (Cao, 2007, 59). 
 
 
Záver 

Na záver by sme chceli ešte raz podotknúť, že poskytnutím informácii 
v tomto článku si kladieme za cieľ uvedomenie si skutočnosti, že slovo, ktoré 
poznáme zo všeobecnej slovnej zásoby, môže mať v právnom ako aj inom 
odbornom texte odlišný, terminologický význam, stáva sa pre nás „zradným 
slovom“ a je užitočné vedieť o jeho existencii. Taktiež súhlasíme s Bázlikom 
(2009, 20), že hoci chyby sa vyskytujú vo všetkých typoch prekladu, je 
nevyhnutné ich eliminovať predovšetkým v oblastiach ako napr. právo alebo 
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medicína, kde nesprávny preklad môže zmeniť osud človeka, pravdepodobne 
s negatívnymi následkami. Znalosť problematických oblastí a poukázanie na 
ich existenciu môže pomôcť prekladateľom eliminovať riziko nedorozumenia. 
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Abstract 
Gegenstand des Beitrags ist eine oftmalige Dichotomie, bzw. Uneinigkeit der 
Fachterminologie in der slowakischen Translationswissenschaft, das Problem 
ihrer Verständlichkeit und eventueller Lösungen zur Vermeidung von 
Missverständnissen. Aus fachlichen und historischen Gründen befasst sich die 
Untersuchung nicht nur mit dem Slowakischen, sonden in einigen wenigen 
Aspekten auch mit dem Deutschen. 

 
 
 
Úvod 

Terminológia translatologickej vedy sa odvíjala od ostatných príbuzných 
vedeckých disciplín o jazyku, teda predovšetkým lingvistiky a jej súčastí vo 
všetkých hlavných svetových jazykoch. V kontexte vedeckého diskurzu sa 
chceme zamerať najmä na slovenský a nemecký jazyk. Autori pracujú so 
širokou terminologickou paletou presných aj menej precíznych pojmov, ktoré 
často používajú ako synonymá, teda na obmenu textu. Niektoré termíny však 
nie sú ešte sémanticky ustálené, pričom autori musia dopĺňať sprievodné 
vysvetlenie. Tejto potrebe sa nevyhol ani sám autor príspevku. 
 
 
Vývin translatologickej terminológie 

Základy translatologického terminologického aparátu v slovenskom 
kontexte položili teoretici ako A. Popovič či F. Miko, pričom boli ďalej 
rozvíjané ich nasledovníkmi v súlade s potrebami teórie prekladu aj 
tlmočenia. Ešte A. Popovič rozoznáva vo svojej klasifikácii vied o preklade aj 
teóriu ústnych foriem prekladu a používa preklad ako strešný termín, 
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 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
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pokrývajúci aj tlmočenie. Postavenie teórie tlmočenia však bolo v danom 
období úplne iné ako dnes. K podobnému vývinu došlo v rámci Lipskej školy, 
zastúpenej O. Kadem a G. Jägerom a ďalšími teoretikmi postulovaním pojmu 
„Sprachmittlung“, platného tak pre preklad ako aj pre tlmočenie. Vlastnú 
teóriu tejto translácie definoval Kade ako „Translationswissenschaft“. Tento 
termín sa udržal prakticky až dodnes a používa sa prakticky invariantne pre 
termín „translatológia“ v slovenčine. Naproti tomu „Sprachmittlung“ možno 
označiť za zriedkavejšie používaný a nahradzovaný explicitnými termínmi 
„Dolmetschen“ a „Übersetzen“.  

Nejednotnosť termínov, zostávajúcich sčasti stále na úrovni pojmov, 
keďže všeobecná zhoda na používanom názvosloví je podľa nášho názoru 
skôr implicitná ako explicitná, vedie k širokospektrálnemu používaniu 
názvov, ktoré si často žiadajú jednoznačné vysvetlenie. Táto situácia 
pretrváva do súčasnosti a je otázne, či na nej treba niečo meniť. 
 
 
Translatologická terminológia a možné riešenia 

V predchádzajúcich riadkoch sme spomínali zaužívanú názvoslovnú 
prax slovenskej a nemeckej translatologickej terminológie, uvádzajúc názov 
disciplíny. Zastavme sa teraz pri ďalších základných pojmoch z translatológie 
– výrazom invariant či ekvivalent. Podľa Popoviča je invariant redukovateľná 
sémantická kostra textu, diela, prehovoru: „... invariantné jadro predstavujú 
stále, základné, nemeniteľné sémantické prvky v texte“  (Popovič 1975, 276). 
Invariant je teda (ako opak variantu – variácie významu) celistvým 
sémantickým odzrkadlením významového jadra originálneho textu. Tým 
môžeme termín variant považovať do značnej miery za synonymický 
s termínom ekvivalent. A to napriek tomu, že invariant sa zväčša chápe ako 
ekvivalent na vyššej ako lexikálnej rovine. Obidva termíny si neprekážajú 
a môžeme ich uvádzať podľa potrebného kontextu našich komentárov. 

Iný príklad nejednotnosti vidíme v prípade názvov, označujúcich 
jednotlivé fázy prekladového procesu, resp. procesu tlmočenia. Salevská 
(1986) rozlišuje recepciu, transpozíciu a realizáciu, Nováková (1993 ff.) fázy 
identifikácie, asimilácie a syntézy, pričom autorkám ide v tejto súvislosti 
predovšetkým o zdôraznenie špecifických aspektov jednotlivých parciálnych 
aktivít. V našej monografii (Stahl 2013, 52-59) dávame prednosť termínom 
recepcia, transpozícia (prekódovanie) a produkcia, čím sa opierame sčasti 
o H. Salevskú, neznamená to však odlišný názor na priebeh uvedených 
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procesov. Aj recepcia východiskového textu značí identifikáciu, hoci 
identifikácia v sebe zahŕňa aj aktívny aspekt pochopenia textu a je azda 
v súvislosti s tlmočením aj terminologicky exaktnejšia. Recepciu pokladáme 
za všeobecný termín, označujúci celý proces príjmu informácie, ktorá 
pochopenie nepriamo implikuje. 

Podobnú problematiku terminologickej synonymie možno nájsť v oblasti 
prekladateľsko- tlmočníckych operácií rekonštrukcie VT do podoby CT. Tu 
autori často hovoria o transformáciách, posunoch, meniacich buď lingvistickú 
štruktúru CT (konštitučný posun), sú dôsledkom individuálnych rozhodnutí 
prekladateľa či tlmočníka či reálií východiskovej kultúry alebo výsledkom 
chyby uvedeného interaktanta (porov. Popovič, 42-43). 

Zdanlivú synonymiu možno vidieť v terminologických radoch, 
označujúcich rečníka, produkciu textu, účastníkov komunikačnej situácie 
(jednoduchej alebo pri prevode medzi dvomi jazykmi), výsledok 
prekódovania z jedného jazyka do druhého či pôsobenie systému 
východiskového jazyka na systém cieľového jazyka. Bližší pohľad na 
niektoré termíny však synonymiu relativizuje. 
 
1. rečník – producent (textu): emitent, expedient, vysielateľ 
2. účastník komunikačnej situácie: aktant, komunikant, prípadne interaktant 

ako prekladateľ alebo tlmočník (pozri vyššie) 
3. príjemca: recipient, percipient 
4. vplyv (jazyka A na jazyk B): inteferenčný vplyv, retardačný vplyv, 

inhibitujúci vplyv 
 

Všimnime si synonymický rad, označujúci príjemcu (textu) 
v komunikačnej situácii (3). Názov recipient, pochádzajúce z latinského 
označenia recipiens je dostatočne terminologicky priezračný, bez možných 
implikácií ďalších významov. Napriek tomu považujeme druhý uvedený 
termín v danom synonymickom rade za presnejší. Percipient, používaný 
v rovnakom kontexte na označenie rovnakého príjemcu a pochádzajúci 
z latinského percipiens podľa verba percipere („percipovať“) predstavuje 
osobu, ktorá nielenže prijíma ale aj vníma a logicky chápe prijímaný text, 
prehovor, komunikát. V tejto súvislosti môžeme synonymiu označiť vskutku 
iba za relatívnu, v translatologickej literatúre však často používanú. 

V prípade rečníka, producenta textu (1), podobnú relativizáciu nemožno 
nájsť (emitent z lat. emittere značí vysielať, teda vysielateľ, expedient, 
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podobne ako emitent (emitor) (porov. Pálenčárová 2008). Podobne aj termín 
aktant, komunikant možno používať zámenne, keďže komunikačný kontext je 
vopred daný. Takto možno definovať aj názov interaktant, označujúci 
sprostredkovateľa, v našom prípade prekladateľa či tlmočníka. Termíny 
inteferenčný, retardačný vychádzajúce z odlišných sémantických jadier 
označujeme v teoreticko-metodologickej praxi translatologického výskumu 
synonymne. Adjektívum retardačný pritom vyjadruje význam – spomaľujúci, 
obmedzujúci z latinského verba retardovať – retardare, adjektívum 
interferenčný spájame s rušivým vplyvom niečoho (subjektu, objektu, sily, 
apod. teda aj jazyka) na niečo (rovnako objekt alebo aj jazyk, alebo subjekt, 
napr. tlmočníka či prekladateľa). Najčastejšie nimi označujeme negatívny, 
rušivý vplyv gramatických štruktúr východiskového jazyka na cieľový text 
v prípade nekvalitného prekladu alebo tlmočenia. 
 Iný prípad, implikujúci skôr polysémiu, sa týka terminológie týkajúcej sa 
spracovania VT do podoby CT a ktorého výsledok je buď „komunikatívna 
ekvivalencia“, „podmienená ekvivalencia“ či „heterovalentné 
sprostredkovanie“. Uvedené termíny zavádza už O. Kade a G. Jäger 
v sedemdesiatych rokoch, keď im ide o komunikatívne funkčný ekvivalent 
cieľového textu voči VT, resp. o „heterovalentné sprostredkovanie“ originálu 
do cieľového jazyka formou interpretácie namiesto substitúcie (Jäger 1975), 
predovšetkým v oblasti prekladu. Niektorí autori však používajú označenie 
heterovalentného sprostredkovania ako nedostatočnú, resp. chýbajúcu 
ekvivalenciu. 

Posledný príklad, ktorý uvádzame, sa týka aplikácie termínov kohézia 
a koherencia, najmä pri textovolingvistickej analýze prekladových či 
tlmočníckych textových korpusov. K najčastejšej zámene prichádza pri 
uplatňovaní uvedených termínov napr. ako povrchová koherencia – formálna 
gramaticko-štylistická správnosť textu v kontraste s označením hĺbková 
kohézia – zachovanie logickej sémantickej stopy v CT. Obidva atribúty 
pritom možno vymeniť. 

Niektoré príklady sme usporiadali do štruktúrovanej formy s cieľom 
poukázať na niektoré významové nejednoznačnosti predmetného názvoslovia, 
zvolené označenia synonymie sú samozrejme pracovné. 
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reálna kontextová synonymia 
ekvivalent, invariant 
rečník, producent, emitent, emitor, expedient, vysielateľ 
účastník komunikácie, aktant, komunikant, 
interaktant, prekladateľ, tlmočník, sprostredkovateľ 
prekódovanie, prevod, transpozícia,  
produkcia, realizácia, syntéza 
interferenčný, retardačný, rušivý,  
zdanlivá kontextová synonymia 
príjemca, recipient, percipient 
recepcia, príjem, pochopenie, identifikácia 
obsah, význam, zmysel 
 
 
Záver 

Mohli by sme uviesť aj ďalšie príklady, ktoré sú však podobnej 
nejednoznačnej povahy a neprinesú riešenie jednoznačnosti predmetnej 
terminologickej otázky. 

Nejednotnosť je daná povahou lingvistiky a translatológie (príbuznej 
disciplíny) ako spoločenskej vedy (humanitnej), ktorá neoperuje s exaktným 
terminologickým aparátom prírodných vied. Niektoré ako posledne menované 
prípady sú však výsledkom neustálenosti transl. terminoĺógie ako 
inštrumentária relatívne mladej vedy. Odporúčanie do praxe 
translatologického výskumu pri pomenúvaní javov a procesov znie používať 
čo najznámejšie a najjednoznačnejšie termíny, aby zámer autora zostal jasný 
a zreteľný. Zachovanie súčasného stavu nepovažujeme za nevyhovujúce 
riešenie, ide skôr o diskusiu na predmetnú tému, ktorú by sme chceli 
podnietiť. 
 
Vysvetlivky 

VT – východiskový text 
CT – cieľový text 
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PRÁVNE SYSTÉMY NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN A ICH 
TERMINOLOGICKÉ ŠPECIFIKÁ V OBLASTI RODINNÉHO PRÁVA 

V KOMPARÁCII 1 
 

Jana Štefaňáková 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

 
Abstract 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der rechtsvergleichenden Terminologiearbeit 
in Bezug auf verschiedene Rechtssysteme der deutschsprachigen Länder. Im 
Vordergrund steht die diachrone und synchrone Analyse der Rechtsordnungen 
Österreichs, Deutschlands und der Schweiz und funktionaler Vergleich 
terminologischer Spezifika dieser Länder am Beispiel einiger Begriffe aus 
dem Bereich des Familienrechts. 

 
 
 
1 Úvod  

Právne pojmy prislúchajú vždy príslušným národným právnym 
poriadkom, ktoré majú vlastné tradície, princípy a predstavy o hodnotách. 
Každý právny systém disponuje špecifickými pravidlami na výklad obsahu 
právnych pojmov a termínov, v ktorých sa odzrkadľuje situácia príslušného 
kultúrneho priestoru. V rôznych právnych poriadkoch preto nadobúdajú 
mnohé pojmy špecifický význam. S týmto fenoménom sa konfrontujú aj 
prekladatelia pri preklade právnych textov nemecky hovoriacej proveniencie. 
Predkladaný príspevok reaguje na daný jav a venuje pozornosť niektorým 
aspektom práce s terminológiou so zreteľom na rôzne právne systémy 
nemecky hovoriaceho priestoru. Jeho cieľom je poukázať na osobitosti 
rakúskeho, nemeckého a švajčiarskeho právneho poriadku a s nimi súvisiace 
terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva na príklade funkčnej 
komparatívnej analýzy vybraných termínov.   
 
 

                                            
1Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-0226-12. 



 

 

161 

2 Práca s právnou terminológiou rôznych právnych systémov 

Popri deskriptívnej a normatívnej, jednojazyčnej a viacjazyčnej práci 
s právnou terminológiou možno pracovať s terminológiou v rámci jedného 
právneho systému alebo viacerých právnych systémov.2 Sandrini sa 
podrobnejšie zaoberal  metodikou deskriptívnej práce s právnou 
terminológiou rôznych právnych systémov. Poukázal na to, že jej podstatou 
by nemalo byť hľadanie terminologickej ekvivalencie, ale porovnávanie 
termínov používaných v príslušných právnych systémoch, pri ktorom by sa 
malo vychádzať z presného ohraničenia obsahu národných pojmov (porov. 
Sandrini, 1996). Rozdiely v obsahu pojmov väčšinou podmieňujú aj rozdiely 
v jazykovej forme. Tak je to aj v prípade pojmov „Landeshauptmann“ 
(Rakúsko) a „Ministerpräsident“ (SRN), ktoré označujú podobné funkcie 
(predseda krajinskej vlády), navzájom sa ale odlišujú rozsahom kompetencií. 
I keď právne poriadky nemecky hovoriacich krajín vykazujú terminologické 
rozdiely3, netvoria od seba celkom nezávislé právne jazyky, pretože napriek 
terminologickým a obsahovým odlišnostiam používajú rovnakú jazykovú 
bázu – teda nemecký jazyk. Ďuricová (2008, 34) poukazuje na skutočnosť, že 
nemecký právny jazyk používa odlišné termíny nielen v súvislosti 
s odlišnosťami v právnom systéme príslušnej nemecky hovoriacej krajiny, ale 
aj pri pomenúvaní zhodných právnych javov. Správny preklad textov z oblasti 
rakúskeho, švajčiarskeho a nemeckého práva si často vyžaduje analýzu 
významu resp. obsahu termínov používaných v príslušných právnych 
poriadkoch týchto krajín. V tomto kontexte má význam aj porovnávanie 
právnej podstaty resp. národných právnych poriadkov. Stahl zdôraznil, že 
„...zásadou pri preklade by mala byť funkčnosť daného termínu a v konečnom 
dôsledku aj jeho ustálenosť.“ (Stahl, 2013, 111-116)  Podľa Rheinsteina 
(1987, 20) sa pri porovnávaní právnych systémov sledujú, opisujú 
a klasifikujú právne fenomény a skúmajú súvislosti medzi nimi alebo inými 
spoločenskými fenoménmi, napr. politikou, ekonomikou, náboženstvom, 
                                            
2
 Ďalší problém pri práci s právnou terminológiou predstavuje porušovanie vlastností 

termínov predovšetkým používaním synoným. Porov. napr. Ďuricová 2011, 46 a nasl. 

3
 Ďuricová (2008, 33 a nasl.) uvádza v tejto súvislosti napr.: „odlišné termíny pre 
pomenovanie valného zhromaždenia – orgánu obchodných spoločností, konkrétne akciovej 
spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v Nemecku a Rakúsku. Odlišné 
pomenovanie sa teda používa nielen v súvislosti s príslušnou krajinou, ale aj v súvislosti 
s konkrétnou spoločnosťou.“ – spol. s r.o.: Gesellschafterversammlung (D), 
Generalversammlung (A); a.s.: Hauptversammlung (D), Hauptversammlung-
Eigentümerversammlung (A). 
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štruktúrou obyvateľstva a i. Takéto porovnávanie má obsahovo širší rámec 
ako porovnávanie terminológie. Sandrini (1996, 149) poukázal na nasledovné 
základné aspekty komparácie: 

- pri komparácii právnych systémov sa neporovnávajú navzájom 
jednotlivé právne normy alebo pojmy, ale komplexná súvislosť nejakej 
konkrétnej normy;  

- základným objektom pre porovnanie právnych systémov nie je pojem 
(tak ako pri práci s terminológiou), ale vecný problém alebo konkrétna 
právna otázka, ktorá súvisí s reálnou skutočnosťou a musí sa riešiť 
prostredníctvom príslušnej právnej normy. Pri takomto porovnávaní je 
potrebné získať radikálny odstup od pojmov jedného konkrétneho 
právneho systému a predsudkov voči nemu; 

- predmetom porovnávania je vždy funkcia príslušnej normy, preto sa 
v tejto súvislosti hovorí aj o funkčnom porovnaní právnych systémov.  

 
Teoretici v oblasti odborného prekladu akcentujú, že práca prekladateľa 

by sa mala oddeliť od práce s terminológiou, pretože prekladateľ musí pri 
preklade okrem odborno-obsahových kritérií dodatočne zohľadniť aj textové 
kritériá. Relevantné je preto rozlíšenie medzi  „pojmovou ekvivalenciou“ 
a „textovou ekvivalenciou“ (na podklade práce s prekladom). Teória a prax 
prekladu dokazujú, že neexistuje absolútna zhoda právnych pojmov rôznych 
právnych systémov. Tá by mohla existovať len vtedy, keby sa úplne 
zhodovala norma, právne metódy a rozsudky, čo by ale znamenalo, že ide 
o ten istý právny systém. Odborníci v oblasti právneho prekladu preto 
odmietajú absolútnu ekvivalenciu právnych pojmov rôznych právnych 
systémov, pripúšťajú ale porovnávanie právnych pojmov vzhľadom na ich 
regulačnú funkciu v práve. Pritom môžu existovať približne rovnaké 
usmernenia pre jeden konkrétny právny problém, môže sa ale odlišovať vecná 
podstata, na ktorú sa tieto usmernenia vzťahujú. Pre prácu s terminológiou 
v oblasti práva podľa Sandriniho všeobecne platí: 

- ekvivalencia pojmov rôznych právnych systémov sa môže dosiahnuť 
len parciálne; 

- pri práci s terminológiou nejde o porovnávanie ekvivalencie, ale 
skúmanie obsahových informácií o pojmoch v porovnávaných 
právnych systémoch; 
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- porovnávanie právnych systémov sa uskutočňuje 
prostredníctvom porovnávania systému pojmov, pri ktorom sa 
vychádza z definícií obsahu jednotlivých pojmov (Sandrini, 1996, 136). 

 
Z predchádzajúceho výkladu vyplýva, že práca s terminológiou v zmysle 

sledovania terminologickej ekvivalencie resp. odlišností pojmov nie je 
výlučne jazykovou záležitosťou. Porovnávanie terminológie je úzko späté 
s právnym porovnávaním. V tejto súvislosti v podobnom duchu konštatuje aj 
Tuhárska (2013, 175): „Z pohľadu tlmočníka a/alebo predkladateľa sú ako 
problematické faktory vnímané predovšetkým terminologická nejednotnosť 
a častá nulová ekvivalencia vyplývajúca z možnej nekompatibility právnych 
systémov krajín či spoločenstiev.“ Zastávame názor, že aj v podobne 
vystavaných právnych poriadkoch Rakúska, Švajčiarska a SRN možno len 
zriedkavo hovoriť o terminologickej ekvivalencii v zmysle funkčnej zhody 
existujúcich právnych pojmov. Problémom pri funkčnom porovnávaní je 
skutočnosť, že k mnohým právnym termínom neexistuje všeobecne uznávaná 
definícia. Aktuálne výskumy v oblasti právneho jazyka v jednotlivých 
nemecky hovoriacich krajinách preukazujú, že existuje len málo takých 
právnych pojmov, ktoré sa jednoznačne môžu priradiť k jednej z variet 
nemeckého jazyka (rakúskej, spolkovej, švajčiarskej). Zákonníky Rakúska, 
SRN a Švajčiarska sa definovaním právnych pojmov líšia. V porovnaní 
s rakúskym občianskym zákonníkom (ABGB) obsahuje nemecký zákonník 
(BGB) a švajčiarsky zákonník (ZGB) podstatne menej definícií. Tento fakt 
sťažuje porovnávanie nemeckej právnej terminológie používanej v nemecky 
hovoriacich krajinách (porov. Kucharski, 2009).  
 
 
3 Aspekty porovnávania právnych systémov 

Právna komparatistika je jedným z najmladších právnych odvetví. 
Donedávna prebiehal spor o jej existencii. Bolo sporné, či ide o samostatné 
právne odvetvie, alebo ide len o názov pre pracovnú metódu v právnej vede. 
Právna komparatistika sa zaoberá porovnávaním rôznych právnych systémov 
s cieľom zistiť ich podobné a rozdielne črty. Rovnako ako pre komparatistiku 
iných vedných disciplín (napr. v lirerárnej vede – porov. Höhn, 2005, 275; 
v politolingvistike – porov. Molnárová, 2013, 41) je pre ňu príznačné 
používanie porovnávacej metódy. Porovnávaciu právnu vedu možno 
vymedziť ako vedu, podstatou ktorej je skúmanie práva za účelom získavania 
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nových poznatkov porovnávaním a rozlišovaním rôznych právnych systémov 
alebo ich súčastí, pričom sa zohľadňuje ich historický vývoj, národné tradície 
a determinujúce spoločenské procesy. Táto metóda  je východiskom aj pre 
prácu s terminológiou resp. komparáciu pojmov rôznych právnych 
poriadkoch. Porovnávanie rôznych národných právnych poriadkov sa môže 
uskutočniť dvoma spôsobmi: 

1. Pri tzv. makro-porovnávaní sa skúmajú právne systémy ako celky. 
Analyzujú sa zásady a metódy použitia práva, výkladu zákonov, 
postupov pri urovnávaní a rozhodovaní sporov, foriem riešenia 
konfliktov a historického vývoja. Do tejto oblasti patrí aj riešenie 
otázok, akým spôsobom sa vyrovnávajú materiálne škody, na základe 
akých princípov sa v trestnom procese uskutočňuje zabezpečovanie 
dôkazov, v akej miere sú sudcovia naviazaní na predchádzajúce súdne 
rozhodnutia alebo porovnanie funkcií rôznych osôb činných v právnej 
sfére (napr. advokátov, notárov, sudcov a i.). 

2. Mikro-porovnávanie  sa vzťahuje na porovnanie špeciálnych právnych 
noriem a inštitúcií. V centre pozornosti je porovnanie pravidiel, podľa 
ktorých sa riešia špecifické vecné problémy v rôznych právnych 
poriadkoch. Patrí sem napr. aj skúmanie otázok: Akým spôsobom ručí 
výrobca za vzniknuté škody, ktoré utrpí konzument získaním chybného 
produktu? Podľa akých hľadísk sa určuje právo na starostlivosť o dieťa 
pri rozvode manželstva? Akým spôsobom usmerňuje dedičské právo 
prevod dedičstva na dediča v prípade, že nebol spísaný testament? 
(porov. Rheinstein, 1987)  

 
Hranice medzi makro- a mikro-porovnávaním právnych systémov nie sú 

jednoznačné. Základným metodickým princípom porovnávania právnych 
systémov je princíp funkčnosti.  
 
 
4 Právne poriadky nemecky hovoriacich krajín v diachrónii 
a synchrónii 

Vzhľadom na to, že práca s terminológiou nie je len jazykovou 
záležitosťou, ale opiera sa o funkčnosť pojmov v príslušných právnych 
systémoch, venujeme v nasledujúcej časti pozornosť analýze právnych 
poriadkov Rakúska, SRN a Švajčiarka s poznámkami vo vzťahu k rodinnému 
právu.     
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4.1   ABGB – Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch(ABGB) – Všeobecný 
občiansky zákonník pôvodne nazývaný Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 
Monarchie bol vyhlásený 1. mája 1811 patentom cisára Františka I. pre 
všetky zeme Rakúskeho cisárstva okrem uhorskej časti Habsburgskej 
monarchie. Do platnosti vstúpil v roku 1812 a dodnes platí ako najdôležitejšia 
kodifikácia civilného práva v Rakúsku. Je najstarším zákonníkom medzi 
nemecky hovoriacimi krajinami.  V období vzniku vychádzal z tradície 
rímskeho práva a zohľadňoval predovšetkým koncepciu prirodzeno-právneho 
racionalizmu. K ranným predchodcom kodifikácie rakúskeho civilného 
zákonníka patrili už v polovici 18. storočia tzv. Codex Theresianus, tzv. 
Josephinisches Gesetzbuch (Jozefínsky zákonník) a tzv. Westgalizisches 
Gesetzbuch autora Karla Antona von Martini, ktorý vstúpil do platnosti 
v roku 1797 v západnej Galícii obsadenej krátko predtým Habsburgskou 
monarchiou. Tvorcom všeobecného občianskeho zákonníka  ABGB, ktorý 
platil pre všetky nemecké krajiny rakúskej monarchie, je žiak Martiniho 
Franz von Zeiller. Pod vplyvom nového nemeckého občianskeho zákonníka, 
ktorý vstúpil do platnosti v roku 1900, bola v Rakúsku v roku 1904 
vymenovaná komisia pre prípravu nového občianskoprávneho kódexu. 
Komisia nebola úspešná, preto sa prípravou návrhu začalo zaoberať 
ministerstvo spravodlivosti. Osnova bola zverejnená v roku 1907, ale do 
začiatku 1. svetovej vojny predložený návrh nebol prijatý. V priebehu vojny 
sa uskutočnili tri novelizácie prostredníctvom nariadení cisára Františka 
Jozefa I. Po rozpade rakúskej monarchie sa v nástupníckych štátoch 
zachovala platnosť Všeobecného občianskeho zákonníka ABGB. 
Schneiderová poukázala na jeho preklad do viacerých jazykov: 
„Najvýraznejším prekladateľským počinom bol preklad rakúskeho 
občianskeho zákonníka z roku 1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – 
ABGB) do desiatich jazykov: češtiny, chorvátčiny, maďarčiny, taliančiny, 
poľštiny, ruštiny, rumunčiny, srbčiny, slovinčiny a dokonca latinčiny“ 
(Schneiderová, 2013-2014, 266). Podľa zákona prijatého v roku 1849 boli 
všetky texty považované za rovnocenné. V roku 1922 sa dokonca rozšírila 
jeho pôsobnosť aj na Burgenland, ktorý dovtedy patril Maďarsku. Na 
Slovensku v tom čase platilo maďarské civilné právo. Platnosť ABGB zanikla 
v nástupníckych krajinách až vytvorením zákonníkov socialistického 
Československa (r. 1951) a Poľska (1965). V Chorvátsku platil ABGB do 
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roku 1946, neskôr sa postupne nahradzoval inými právnymi predpismi. 
V súčasnosti je zákonník ABGB kódexom civilného práva v Rakúsku 
a Lichtenštajnsku. Prvých sto rokov sa do jeho textu takmer nezasahovalo, až 
novely z rokov 1914, 1915 a 1916 priniesli výrazné zmeny v dôsledku 
prispôsobovania sa nemeckému občianskemu zákonníku (z roku 1896). 
Ďalšie reformy sa uskutočnili opäť v sedemdesiatych rokoch 20. storočia 
(v oblasti rodinného práva bola v roku 1984 nahradená oblasť práva s názvom 
Entmündigung tzv. poručníckym právom – Sachwalterschaft. Veľké časti 
rakúskeho osobného práva sú regulované zákonmi mimo ABGB (napr. 
manželské, nájomné právo, právo na ochranu spotrebiteľov).  

 
ABGB pozostáva z 1502 paragrafov a člení sa na úvod a 3 diely:  
Úvod obsahuje ustanovenie o pôsobnosti a výklade zákonov, o prameňoch 
práva, zákaze retroaktivity, vylúčenie normatívneho pôsobenia sudcovského 
rozhodnutia a zásadu monopolu štátnej ochrany práv. 
1. diel: rodinné a osobné právo 
2. diel: právo k veciam (prvý oddiel – vecné práva vrát. dedičského práva, 
druhý oddiel – osobné práva k veciam) 
3. diel: spoločné predpisy osobných a vecných práv 
 

Pokiaľ ide o rodinné právo v Rakúsku, väčšina právnych predpisov 
z tejto oblasti je obsiahnutá v osobnom práve (1. časť ABGB). Zavedením 
nemeckého zákona o manželstve v roku 1938, ktorý platí v Rakúsku ako 
špeciálny zákon vedľa ABGB, bola zrušená väčšina predpisov z oblasti 
manželského práva. Majetkovo právnymi vzťahmi medzi manželmi sa ale 
zaoberajú §§ 98ff. a 121ff. ABGB (Koziol/Welser, 2006, 439). Normy 
rodinného práva majú sčasti osobno-právny a sčasti majetkovo-právny 
charakter. Týkajú sa rodinných vzťahov ako takých (napr. rodičovského práva 
na výchovu) alebo súvisiacich majetkových vzťahov. V centre pozornosti 
stoja povinnosti rodičov týkajúce sa starostlivosti o dieťa, majetkové 
záležitosti sú regulované konzekventne.   
 
4.2   BGB – Das Bürgerliche Gesetzbuch 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) – Nemecký občiansky zákonník 
predstavuje základný právny predpis nemeckého občianskeho práva. Do 
platnosti vstúpil 1. Januára 1900 ešte v čase existencie Nemeckej ríše. Jeho 
vzniku predchádzala dlhoročná spolupráca dvoch právnych komisií. BGB je 
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dnes centrálnym kódexom nemeckého všeobecného súkromného práva, ktorý 
upravuje najdôležitejšie právne vzťahy medzi súkromnými osobami. 
Neponúka ale úplnú kodifikáciu civilného práva. Pred vytvorením Nemeckej 
ríše v roku 1871 a zákonníka BGB bolo právo v jej jednotlivých krajinách 
rozdrobené. Existovali rôzne predpisy: tzv. Gemeines Recht, das Preußische 
Allgemeine Landrecht (ALR) z roku 1794, Code Civil z roku1804, Badisches 
Recht z roku 1810, der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilisz roku 1756, 
das Jütische Recht z roku 1241, der Sachsenspiegel bzw. das gemeine 
Sachsenrecht und das Sächsische BGB z roku 1865. Snahám o jednotnú 
kodifikáciu predchádzal už v roku 1814 spor medzi Antonom Friedrichom 
Justus Thibautom a Friedrichom Carlom von Savigny. Zatiaľ čo sa liberálne 
orientovaný Thibaut snažil presadiť jednotnú kodifikáciu občianskeho práva 
kvôli zjednodušeniu styku občanov a zjednoteniu národa, konzervatívny 
Savigny sa postavil voči tejto snahe negatívne. Právo v tejto dobe považoval 
za nevyzreté a spor s Thibautom  vyhral. Po vzniku Nemeckej ríše v roku 
1871 sa zostrili požiadavky na vytvorenie občianskeho zákonníka. Už v roku 
1867 sa snažil ríšsky snem spolku „Norddeutscher Bund“ získať kompetencie 
na regulovanie občianskeho práva, ale až v roku 1873 rozhodol snem 
a spolková rada zmeniť Ríšsku ústavu. Na tejto úlohe pracovalo niekoľko 
komisií. Prvé návrhy znenia občianskeho zákonníka predložila spolkovej rade 
prípravná komisia (tzv. Vorkomission).  V roku 1874 bola zvolaná 1. komisia 
pozostávajúca z 9 sudcov, pracovníkov ministerstva a dvoch profesorov, ktorá 
po dôkladnom prehodnotení predložila v roku 1888 prvý návrh zákonníka. 
Návrh vychádzajúci z princípov všeobecného práva a učenie Savignyho bolo 
ale kritizované ako antisociálne, nedobové a ťažko zrozumiteľné. 2. Komisia 
zvolaná v roku 1890 predložila pod vedením generálneho referenta Gottlieba 
Plancka druhý návrh, ktorý bol nakoniec po malých zmenách uskutočnených 
spolkovou radou v roku 1896 predložený Ríšskemu snemu ako tretí návrh. Do 
platnosti vstúpil po niekoľkoročnom prejednávaní v dvoch komisiách 1. 
januára 1900 aj s úvodným zákonom k občianskemu zákonníku, ktorý 
obsahuje dodnes platné ustanovenia a klauzuly pre zákonodarstvo spolkových 
krajín. V období vzniku bol BGB prvou kodifikáciou súkromného práva 
platnou pre celú ríšu. Odvtedy sa v ňom uskutočnilo množstvo zmien. V roku 
2002 bol novelizovaný v oblasti dlžobného práva, pričom jeho text bol 
prispôsobený aj novej ortografickej reforme. Jeho vplyv sa prejavil aj na 
Ďalekom východe v Číne a v Japonsku. Kritici ho ale nepovažujú za vydarené 
dielo, vyčítajú mu, že mu chýba jednotný filozofický základ, je ťažko 



 

168 

zrozumiteľný a neurčitý. Jedným z jeho štýlotvorných prvkov je zásada Treu 
und Glauben (princíp dobrej viery ako základná zásada nemeckého 
zmluvného práva).  

 
BGB sa skladá z 2385 paragrafov, člení sa na 5 kníh. 
1. kniha: všeobecná časť – oddiely o osobách, veciach, právnych úkonoch, 
lehotách a počítaní času, premlčaní a výkone práv; 
2. kniha: záväzkové právo; 
3. kniha: vecné právo; 
4. kniha: rodinné právo; 
5. kniha: dedičské právo. 
 

Najdôležitejšie ustanovenia súčasného rodinného práva sú obsiahnuté 
v 4. knihe BGB (§§ 1297 až 1921). Do tejto oblasti patria tzv. Eherecht, 
Unterhaltsrecht, Abstammungsrecht, Kindschaftsrecht, Vormundschaftsrecht. 
Podľa čl. 74 GG (Grundgesetz) patrí rodinné právo pod tzv. konkurujúce 
zákonodarstvo (t.j. spadá do kompetencie spolkového snemu ako aj 
príslušných spolkových krajín, pričom spolkový snem má vždy prednostné 
právo zákonodarstva – porov. Kucharski, 2009).  
 
4.3   ZGB – Das Schweizerische Zivilgesetzbuch 

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) – Švajčiarsky občiansky 
zákonník je kodifikáciou centrálnych častí švajčiarskeho súkromného práva. 
Jeho autorom je Eugen Huber a do platnosti vstúpil v roku 1912. Pred jeho 
vznikom bolo právo v jednotlivých švajčiarskych kantónoch rovnako 
rozdrobené ako v Nemeckej ríši. Po porážke Napoleona bola na Viedenskom 
kongrese v roku 1815 obnovená nezávislosť Švajčiarska a ustanovená jeho 
neutralita (tzv. trvalá neutralita). Po tzv. Sonderbundskej vojne medzi 
katolíckymi a protestantskými kantónmi bola v roku 1848 v krajine prijatá 
nová ústava, ktorá zmenila dovtedajší spolok suverénnych kantónov na 
unitárny spolkový (federálny) štát. Od polovice 19. storočia platili 
v jednotlivých kantónoch rôzne kodifikácie občianskeho práva. 
K najvýznamnejším patril zákonník kantónu Zürich Das Privatrechtliche 
Gesetzbuch für den Kanton Zürich autora Johanna Caspara Bluntschliho 
(1853/1855). V iných kantónoch sa opierali buď o francúzsky zákonník Code 
civil (západné Švajčiarsko, Tessin) alebo rakúsky všeobecný občiansky 
zákonník  ABGB (Bern, Luzern, Solothurn, Aargau). Na konci 19. storočia sa 
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začala čoraz viac presadzovať potreba zjednotenia švajčiarskeho práva. Na 
podnet Švajčiarskeho spolku právnikov (Schweizer Juristenverein) bol 
poverený profesor Eugen Huber z Bernu vypracovaním porovnávacej štúdie 
civilného práva jednotlivých kantónov. Po vypracovaní tzv. „Systému 
švajčiarskeho súkromného práva“ (System des Schweizerischen Privatrechts 
– 3 zväzky, 1886–1893) mal za úlohu vypracovať čiastkové návrhy práva pre 
civilný zákonník (postupne vzniklo v r. 1893: manželské právo; 1895: 
dedičské právo; 1896: záložné právo). Predložené návrhy boli po posúdení 
komisiou expertov prepracované a zverejnené. Po prerokovaní v národnej 
rade v rokoch 1905 – 1907 bol 10. decembra 1907 jednohlasne prijatý 
Švajčiarsky civilný zákonník ZGB. V roku 1911 bol k nemu pričlenený ako 
osobitná časť obligačný zákon. V súčasnosti  pozostáva Švajčiarsky 
občiansky zákonník ZGB z dvoch častí – občianskeho zákonníka (1907) 
a obligačného zákona (1911). ZGB rovnako ako BGB nemá jednotný 
filozofický základ. Odborníci ho hodnotia vo svojej záväzkovej časti ako 
výrazne komercionalizovaný, občianske právo splýva s obchodným právom. 
Po jazykovej stránke sa ale ZGB považuje za vzorový. Vyznačuje sa použitím  
všeobecne zrozumiteľného ľudového jazyka a malým výskytom  odborných 
termínov, čím sa výrazne odlišuje od nemeckého občianskeho zákonníka 
BGB, ktorý kladie dôraz na pojmy. ZGB bol inšpiráciou pre vznik kodifikácie 
v Turecku a niektorých krajinách Blízkeho východu.  

 
ZGB obsahuje 2163 článkov, delia sa do úvodného titulu a piatich kníh.  
Úvodný titul:  10 článkov – sudca, ak nemôže vec rozhodnúť podľa zákona, 
rozhodne, akoby bol sám zákonodarcom (zásada Treu und Glauben; zákaz 
zneužitia práva) 
1. kniha: právo osôb 
2. kniha: právo rodinné 
3. kniha: dedičské právo 
4. kniha: vecné práva 
5. kniha: záväzkový kódex 
 

Ustanovenia týkajúce sa rodinného práva sa nachádzajú v druhej knihe 
ZGB. Vo švajčiarskom rodinnom práve je akcentované vedúce postavenie 
manžela ako živiteľa rodiny, postavenie ženy je ale v porovnaní s BGB 
silnejšie. So zreteľom na majetkovoprávne vzťahy medzi manželmi existovali 
v 19. storočí rôzne formy spoluvlastníctva. Najviac rozšírené bolo tzv. 
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„Gütergemeinschaft“  (majetkové spoluvlastníctvo), ktoré sa prenieslo aj do 
ZGB (porov. Kucharski, 2009).   
 
5 Funkčná analýza terminologických špecifík právnych poriadkov 
Rakúska, SRN a Švajčiarska s príkladmi z rodinného práva  

Vychádzajúc z princípu funkčnosti sprostredkúva nasledovná kapitola 
analýzu pojmov z oblasti rodinného práva vzhľadom na ich regulačnú funkciu 
v príslušnom právnom poriadku nemecky hovoriacich krajín. Bázou pre 
porovnanie termínov boli rešerše ustanovení a terminológia používaná 
v oblasti rodinného práva v zákonníkoch ABGB, BGB a ZGB, ktoré sú 
dostupné v internetových databankách: http://www.ris2.bka.gv.at, 
http://www.bundesrecht.juris.de a http://www.gesetze.ch.  

Kvôli obmedzenému priestoru uvádzame len vybrané príklady 
špecifických termínov s výkladom ich definície, právnej podstaty 
a komentárom so zreteľom na ich funkčnosť v rakúskom, nemeckom 
a švajčiarskom práve.  
 

1. Oznámenie, Vyrozumenie 

Rakúsko: Edikt – verejné oznámenie  
Definícia: Termín „Edikt“ označuje verejné oznámenie nejakej právne 
relevantnej situácie. (Terminus "Edikt" bezeichnet eine öffentliche 
Bekanntmachung eines rechtlich relevanten Sachverhalts.) 
Právna podstata: z.B. § 44a AVG, § 3 AO, § 71 EO, § 813 ABGB.  
Komentár: Pojem „Edikt“ pochádzajúci z latinského jazyka (lat. edicere: 
oznámiť – verkündigen) sa v rakúskom právnom poriadku nachádza na 
rôznych miestach. Vo všetkých prípadoch označuje verejné oznámenie – 
vyrozumenie právne relevantného stavu veci.   
 
Nemecko: Öffentliche Bekanntmachung – verejné oznámenie 
Definícia: Termín „Öffentliche Bekanntmachung“ označuje rovnako ako 
v Rakúsku verejné oznámenie právne relevantnej situácie. 
Právna podstata: z.B. § 52 PStG, § 948 deutsche ZPO, § 9 InsO.  
Komentár: BGB používa tento termín na rôznych miestach, termín "Edikt" 
sa v nemeckom práve nepoužíva.  
 
Švajčiarsko: Öffentliche Auskündung – verejné oznámenie  
Synonymum: amtliche Auskündung  
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Definícia: Termíny „Öffentliche Auskündung“ a „Amtliche Auskündung“ 
označujú rovnako ako „Edikt“ v Rakúsku a „Öffentliche Bekanntmachung“ 
v SRN verejné oznámenie nejakej právne relevantnej situácie. 
Komentár: V ZGB sa používa termín "Auskündung" na rôznych miestach 
(napr. v čl. 36 v súvislosti s tzv. „Verschollenerklärung“ – vyhlásenie 
o nezvestnom, čl. 387 ZGB v súvislosti s určením poručníka). V súvislosti 
s dedičským právom sa vyskytuje napr. v čl. 558 ZGB:  

"(1) Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten auf Kosten der Erbschaft 
eine Abschrift der eröffneten Verfügung, soweit diese sie angeht.  
(2) An Bedachte unbekannten Aufenthalts erfolgt die Mitteilung durch 
eine angemessene öffentliche Auskündung." 

 

2. „Kniha uzavretých manželstiev“  

Rakúsko: Ehebuch   
Definícia: Register vedený príslušnými úradmi, do ktorého sa zapisujú údaje 
ohľadne uzavretia manželstva osôb.  
(Ein von den Personenstandsbehörden geführtes Register, in das 
Eheschließungen von Personen und die damit in Zusammenhang stehenden 
Daten eingetragen werden.)  
Právna podstata: §§ 24 bis 26 PStG  
§ 24 PStG:  

"(1) Die Eheschließung ist in Anwesenheit der Verlobten und der Zeugen 
zu beurkunden.  
  (2) In das Ehebuch sind einzutragen  
1. die Familiennamen und die Vornamen der Verlobten, ihr Wohnort, der 
Tag, der Ort und die Eintragung ihrer Geburt sowie ihre Zugehörigkeit zu 
einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft;  
2. die Erklärung der Verlobten über den Ehewillen;  
3. der Ausspruch des Standesbeamten;  
4. der Tag und der Ort der Eheschließung;  
5. die Familiennamen und die Vornamen der Zeugen sowie ihr Wohnort;  
6. Erklärungen der Verlobten über die Bestimmung des gemeinsamen 
Familiennamens oder die Weiterführung des bisherigen Familiennamens 
durch einen Ehegatten, über die Voran- und Nachstellung des bisherigen 
Familiennamens und über die Bestimmung des Familiennamens der aus 
der Ehe stammenden Kinder;  
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7. die Angabe, welchen Familiennamen die Ehegatten zu führen haben, 
gegebenenfalls Angaben nach § 10 Abs. 2 zweiter Satz. 
(3) Die Eintragung ist von den Ehegatten, den Zeugen, einem allenfalls 
zugezogenen Dolmetscher und dem Standesbeamten zu unterschreiben."  

Komentár: Manželstvo v Rakúsku môže byť uzavreté na každom matričnom 
úrade (v Rakúsku – Personenstandsbehörde – § 46 Abs. 2 PStG 1983). Akt 
uzavretia manželstva  rovnako ako v iných krajinách podlieha určitým 
ustanoveniam. Matrikár sa snúbencov pred svedkami musí jednotlivo opýtať, 
či chcú spoločne uzavrieť manželstvo (§ 47 Abs. 2 PStG 1983). Snúbenci 
osobne za prítomnosti matrikára vyhlásia, že do manželstva chcú vstúpiť. 
Potom môže matrikár vyhlásiť manželstvo za platné (§ 47 Abs. 2 PStG 1983) 
a za prítomnosti novomanželov a svedkov uzavretie manželského zväzku 
zapísať do knihy uzavretých manželstiev (Ehebuch). Zápis musia podpísať 
manželia aj svedkovia – § 24 PStG 1983 (Welser, 1997, 453).  
 
Nemecko: Eheregister  
Právna podstata: § 1310 BGB:  

"(3) Eine Ehe gilt auch dann als geschlossen, wenn die Ehegatten erklärt 
haben, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, und  
1.  der Standesbeamte die Ehe in das Eheregister eingetragen hat,  
2. der Standesbeamte im Zusammenhang mit der Beurkundung der Geburt 
eines gemeinsamen Kindes der Ehegatten einen Hinweis auf die 
Eheschließung in das Geburtenregister eingetragen hat oder  
3. der Standesbeamte von den Ehegatten eine familienrechtliche 
Erklärung, die zu ihrer Wirksamkeit eine bestehende Ehe voraussetzt, 
entgegengenommen hat und den Ehegatten hierüber eine in 
Rechtsvorschriften vorgesehene Bescheinigung erteilt worden ist und die 
Ehegatten seitdem zehn Jahre oder bis zum Tode eines der Ehegatten, 
mindestens jedoch fünf Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt haben."  

Komentár: Ustanovenia pre uzavretie manželstva sa v Rakúsku a SRN 
zásadne nelíšia, v nemeckom práve sú ale predpisy rozpísané podrobnejšie. 
Podľa §15 ods. 1 nemeckého PStG sa v nadväznosti na uzatvorenie 
manželstva musia do knihy uzavretých manželstiev zapísať nasledovné údaje:  

1. deň a miesto uzavretia manželstva, 
2. krstné meno a priezvisko manželov, miesto a deň ich narodenia, na 

žiadosť jedného z manželov aj náboženská príslušnosť,  
3. priezvisko manželov po uzavretí manželstva.  
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CH: Eheregister (pôvodné označenie registra uzavretých manželstiev)  
Synonymum: elektronisches Personenstandsregister "Infostar"  
(označenie pre  elektronický register, v ktorom sa zaznamenávajú uzavreté 
manželstvá v súčasnosti)  
Právna podstata: ZStV 2004  
Podľa čl. 7 ZStV 2004 sa do registra „Infostar“ zapisujú nasledovné údaje 
a udalosti:  

a. Geburt – narodenie;  
b. Findelkind – nájdené dieťa;  
c. Tod – smrť;  
d. Tod einer Person mit unbekannter Identität – smrť osoby neznámej 

identity;  
e. Namenserklärung – stanovenie mena;  
f. Kindesanerkennung – priznanie dieťaťa;  
g. Bürgerrecht – občianske právo;  
h. Ehevorbereitung – príprava na manželstvo;  
i. Ehe – manželstvo;  
j. Eheauflösung – ukončenie manželského zväzku;  
k. Namensänderung – zmena mena;  
l. Kindesverhältnis – vzťah k dieťaťu;  
m. Adoption – adopcia;  
n. Verschollenerklärung – vyhlásenie za nezvestného;  
o. Geschlechtsänderung – zmena pohlavia;  
p. 12 Vorbereitung der Eintragung einer Partnerschaft – príprava 

zápisu partnerského vzťahu;  
q. 13 Eintragung einer Partnerschaf  – zapísanie partnerstva;  
r. 14 Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft – ukončenie 

zapísaného partnerstva.  
Komentár: Podľa čl. 102 ZGB sa akt uzavretia manželstva koná verejne 
v prítomnosti svedkov pred matrikárom. Keď snúbenci pred matrikárom 
vyslovia súhlas na uzavretie manželstva, manželstvo je vyhlásené za 
uzatvorené. Do 31.12.2004 sa po uzavretí manželstva vykonával zápis do 
knihy uzatvorených manželstiev, tento register sa ale spolu s ďalšími 
registrami (kniha narodení, umrtí atď.) podľa čl. 92 ZStV 2004 uzatvoril 
a nahradil elektronickým registrom INFOSTAR – tzv. "elektronische 
Personenstandsregister Infostar". Od roku 2005 sa všetky udalosti civilného 
života zaznamenávajú v elektronickom registri, na ktorý sú napojené všetky 
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civilné matričné úrady. Zaznamenávanie údajov je v kompetencii matričných 
úradov a uskutočňuje sa tak ako predtým decentralizovane. Rodinný register 
bol nahradený registrom osôb. Všetky žijúce osoby zapísané v rodinnom 
registri sú nanovo prepísané s aktuálnymi údajmi do registra osôb. Udalosti 
týkajúce sa civilného stavu osôb sú zaznamenané len v elektronickej forme. 
Z pôvodných registrov si môžu oprávnené osoby vyžiadať kópie v papierovej 
forme.   
 

3. Poručníctvo  

Rakúsko: Besachwalterung – poručníctvo 
Definícia: Určenie poručníctva 
Právna podstata: § 268 Abs. 1 ABGB:  

"(1) Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit 
leidet oder geistig behindert ist (behinderte Person), alle oder einzelne 
ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu 
besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen dazu ein 
Sachwalter zu bestellen."  

Komentár: V Rakúsku sa pre určenie poručníctva do roku 1984 používal 
pojem Entmündigung. V roku 1984 sa toto označenie zmenilo na 
„Sachwalterschaft“. Poručníci sú definovaní ako zástupcovia osôb, ktoré trpia 
psychickou chorobou alebo sú duševne postihnuté, a preto nie sú schopné 
postarať sa o seba bez spôsobenia újmy. Poručník je stanovený súdnou 
cestou, preberá starostlivosť o nespôsobilú osobu, jej majetok a vykonáva 
potrebné akty ako jej zástupca. Pri jeho určení sa berú do úvahy osobné 
vzťahy a spôsobilosť vykonávať poručníctvo (porov. Welser, 2005, 460).  
 
Nemecko: Rechtliche Betreuung (durch einen Betreuer) – poručníctvo  
Synonymum: Bestellung eines Amtsvormunds (určenie poručníka 
úradnou cestou) 
Právna podstata: §§ 1896ff. BGB  
§ 1896 Abs. 1 BGB:  

"Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das 
Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn 
einen Betreuer."  
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Komentár: Nemecký termín „rechtliche Betreuung“ a rakúsky pojem 
„Sachwalterschaft“ sú porovnateľné právne inštitúty pokiaľ ide o podstatu ich 
regulačného účelu. V niektorých detailoch sa ale odlišujú. V nemeckom práve 
platilo do 1.1. 1992 poručnícke právo pre plnoletých – Vormundschaftsrecht 
für Volljährige. V tom čase sa rozlišovalo medzi tzv. 
„Gebrechlichkeitspflegschaft“ (opatrovníctvo v prípade choroby) a tzv. 
„Entmündigung“ (poručníctvo postihnutých). Zavedenie poručníctva malo za 
následok úplné zbavenie svojprávnosti postihnutého. Všetky práva 
postihnutého prešli na poručníka. Postihnutí nemali volebné právo a nemohli 
uzatvárať ani manželstvo. Išlo o veľmi silný zásah do práv postihnutého. 
Z právneho hľadiska mohol za zverenca vykonávať akékoľvek právne úkony 
len poručník. Poručníctvo viedlo preto k diskriminácii postihnutého a jeho 
sociálne postavenie v spoločnosti bolo dehonestujúce. Ďalšou nevýhodou 
bolo, že prevládala forma poručníctva prostredníctvom úradom stanovených 
poručníkov - tzv. „Amtsvormundschaft“. Jeden takýto poručník spravoval 
súčasne aj 200 prípadov súčasne, išlo preto skôr o anonymné  zastupovanie 
ľudí na neurčitý čas.  Zavedenie poručníctva stanovoval občiansky súd 
a určenie poručníka sa konalo prostredníctvom justičného úradníka 
poručníckeho súdu. Zrušenie poručníctva a opatrovníctva chorých bolo 
možné len formou dodržania zodpovedajúceho postupu. V roku 1992 vstúpilo 
do platnosti nové poručnícke právo nazvané Betreuungsrecht. V porovnaní 
so starým poručníckym právom – Vormundschaftsrecht neobmedzuje 
zverencov v práve vykonávať právne úkony. Postihnutí môžu vstupovať aj do 
manželstva.    
 
Švajčiarsko: Bestellung eines Vormunds – poručníctvo 
Právna podstata: Art. 360ff. ZGB  
Art. 369 Abs. 1 ZGB:  

"Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die infolge von 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ihre Angelegenheiten nicht zu 
besorgen vermag, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der 
Fürsorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefährdet."  

Art. 373 Abs. 1 ZGB:  
"Die Kantone bestimmen die für die Entmündigung zuständigen Behörden 
und das Verfahren."  

Komentár: V Rakúsku bol termín „Entmündigung“ nahradený termínom 
„ Sachwalterschaft“ v roku 1984, v SRN termínom „Betreuung“ v roku 
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1992. Výraz „Entmündigung“  sa v súčasnom období používa už len vo 
švajčiarskom práve. Švajčiarsky občiansky zákonník celoplošne zjednotil 
pojem „Entmündigung“ v roku 1907. Ako dôvod pre právne relevantné 
určenie poručníctva sa vo švajčiarskom práve uvádza psychická choroba, 
slabomyseľnosť (čl. 369 ZGB), alkoholizmus, hazardovanie, zmena v živote v 
dôsledu nemravného správania, spravovanie majetku, ktoré môže doviesť 
poškodeného alebo jeho rodinu do stavu finančnej núdze alebo chudoby (čl. 
370 ZGB); väzba dlhšia ako jeden rok  (čl. 371 ZGB) a starecká bezvládnosť 
(čl. 372 ZGB; len na žiadosť dotknutej osoby). Vedľa poručníctva existuje aj 
možnosť pridelenia tútora (Beistand), ktorý preberá poručníctvo len čiastočne 
(na určité úkony) bez uznania príslušnej osoby ako nesvojprávnej (čl. 367 
ZGB). Vo Švajčiarsku pôsobia poručnícke úrady, ktoré sa líšia rozsahom 
kompetencií v jednotlivých kantónoch.  V súčasnosti sa vo Švajčiarsku 
pripravuje revízia poručníckeho práva.  
 
 
Záver 

Z predchádzajúcej funkčnej analýzy vybraných termínov je zrejmé, že 
v oblasti nemeckého právneho jazyka existujú značné terminologické 
rozdiely, ktoré vyplývajú nielen z historicky podmieneného vývinu tohto 
jazyka, ale i z rozdielnosti právnych systémov nemecky hovoriacich krajín. 
Na túto skutočnosť reaguje aj predkladaný príspevok, ktorého cieľom nebolo 
len poukázať na osobitosti právnych poriadkov Rakúska, SRN a Švajčiarska 
v diachrónii a synchrónii a z nich vyplývajúce terminologické špecifiká na 
konkrétnych  príkladoch z rodinného práva, ale aj apelovať na potrebu 
zohľadniť tieto špecifiká v procese translácie vzhľadom na ich funkčný 
význam v právnych poriadkoch nemecky hovoriacich krajín.   
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KTORÝ JE VE ĽKÝ, STREDNÝ, ČI MÁLO ROZŠÍRENÝ JAZYK 
PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE? 1 

Analýza objemu prekladov vyhotovených prekladateľmi registrovanými 
v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v rokoch 2009-2012 

 
Marketa Štefková – Lucia Matejková 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 
Abstract 
An der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava und 
Philosophischen Fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica 
verläuft ab 1.10.2013 das Projekt TransIus – Von Konventionen zu Normen 
der Übersetzung im juristischen Diskurs. Das Ziel des Projektes ist es, eine 
komplexe Theorie der Übersetzung der juristischen Texte mit der Hinsicht auf 
die Übersetzung aus und in wenig verbreitete Sprachen mit dem Akzent auf 
die slowakische Sprache zu formulieren. Um den Markt mit juristischen 
Übersetzungen in der Slowakei beschreiben zu können, hat das 
Expertenkollektiv eine Forschung im Archiv des Justizministeriums der 
Slowakischen Republik durchgeführt. Im vorgelegten Beitrag wird der 
Umfang der Übersetzungen in den Jahren 2009-2012 quantitativ ausgewertet. 
Die verarbeiteten Daten werden im Kontext des slowakischen Marktes mit 
Fachübersetzung interpretiert. Es wird auf einige Spezifika des Marktes mit 
der Rechtsübersetzung hingewiesen, die sich aus dem Charakter und aus der 
Weise der Ausübung der Übersetzungstätigkeit auf dem Gebiet der 
Rechtskommunikation ergeben. 

 
 
 
1 Úvod 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
a Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prebieha od 
1.10.2013 projekt TransIus – Od konvencií k normám prekladu v právnom 
diskurze. Projekt nadväzuje na aktivity medzinárodných vedeckých tímov 

                                            
1
 Tento príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy č. APVV-0226-12. 
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a medzinárodnej profesijnej organizácie prekladateľov a tlmočníkov právnych 
textov EULITA, ktoré v poslednom desaťročí iniciovali niekoľko projektov 
na profesionalizáciu a skvalitnenie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti 
v oblasti právnej komunikácie.  

Cieľom projektu je sformulovať ucelenú teóriu právneho prekladu 
s ohľadom na preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na 
slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk. Projekt je ďalej zameraný na 
preklad vo viacjazyčných právnych systémoch, fungovanie jazyka vo 
viacerých právnych systémoch a etablovanie vedeckého tímu odborníkov na 
právny preklad v európskom a globálnom kontexte. Dosiahnutie hlavného 
cieľa projektu sa bude realizovať pomocou čiastkových cieľov, medzi ktoré 
patrí tvorba aktuálnej bibliografie právneho prekladu, zostavenie súboru 
základného pojmového aparátu. Riešiteľský kolektív pozostáva z desiatich 
odborníkov – translatológov, lingvistov, pedagógov a prekladateľov z praxe.2  

Jedným z odporúčaní medzinárodných fór je zmapovať trh s právnymi 
prekladmi v jednotlivých krajinách i na celoeurópskej úrovni a vytvoriť tak 
lepší obraz o objeme prekladov a podmienkach výkonu činnosti prekladateľa 
a tlmočníka v právnej komunikácii. Vychádzajúc z tohto odporúčania zaradil 
riešiteľský kolektív do cieľov projektu aj úlohu zmapovať objem prekladov 
vyhotovovaných úradnými prekladateľmi na Slovensku. Za účelom analýzy 
trhu s právnymi prekladmi na Slovensku  vykonal riešiteľský kolektív 
výskum v archíve Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Analyzovali sme výpisy 
z prekladateľských denníkov, ktoré sú prekladatelia zo zákona povinní 
zasielať na ministerstvo v polročných intervaloch. Vo výpisoch sa uvádza 
osobitne počet prekladateľských úkonov vyhotovených v danom polroku pre 
štátne orgány a počet úkonov pre fyzické a právnické osoby. 

V predloženom príspevku uvádzame a vyhodnocujeme výsledky 
štatistického výskumu výpisov z denníkov prekladateľov v rokoch 2009-
2012. Spracované údaje sú interpretované v kontexte trhu s odborným 
prekladom na Slovensku a poukazujú na niektoré špecifiká trhu s právnym 
prekladom vyplývajúce z charakteru a spôsobu výkonu prekladateľskej 
činnosti v oblasti právnej komunikácie. 
 

                                            
2
 Viac o projekte: Štefková 2013 a, b, alebo  www.fphil.uniba.sk/transius 
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2      Analýza objemu prekladov 

Z údajov dostupných v archíve Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, 
že v zozname prekladateľov bolo k máju 2012 zapísaných 833 prekladateľov 
pre 34 jazykov. Vzhľadom na spôsob spracovania údajov a ich dostupnosť 
nebolo možné vyčísliť presný počet prekladateľov z jednotlivých jazykov 
v každom zo skúmaných rokov.  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame celkové objemy prekladov 
z jednotlivých jazykov v rokoch 2009-2012, ako i počet prekladov 
vyhotovených pre štátne orgány a pre fyzické a právnické osoby: 
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Anglický 22 040 2 851 19 189 24 806 3 036 21 770 15 420 1 752 13 668 26 531 2 744 23 787 

Arabský 345 140 205 273 53 220 11 0 11 126 18 108 

Arménsky 0 0 0 4 2 2 8 4 4 0 0 0 

Bengálsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bieloruský 6 2 4 93 10 83 17 6 11 8 2 6 

Bulharský 110 30 80 112 42 70 176 65 111 65 11 54 

Český 393 89 304 611 26 585 193 21 172 240 59 181 

Čínsky 123 13 110 132 5 127 0 0 0 389 13 376 

Dánsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Fínsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francúzsky 325 16 309 5 978 842 5 136 4 038 282 3 756 5 495 375 5 120 

Grécky 165 43 122 377 105 272 38 9 29 95 66 29 

Hebrejský 0 0 0 51 24 27 0 0 0 0 0 0 

Holandský 4 873 961 3 912 3 516 506 3 010 3 192 501 2 691 5 565 1 004 4 561 

Chorvátsky 558 77 481 1 424 88 1 336 306 20 286 435 25 410 

Japonský 28 4 14 39 15 24 22 8 14 125 83 42 

macedónsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maďarský 8852 3 263 5 589 11 881 2 092 9 789 6108 1 905 4 203 10 200 2 244 7 956 

Moldavský 21 18 3 38 28 10 8 8 0 18 17 1 

Nemecký 41 343 4 929 36 414 43 658 6 002 37 656 28 569 3 586 24 983 47 466 4 079 43 387 

Nórsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perzský 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poľský 3 286 433 2 853 3 223 688 2 535 1 890 326 1 564 3 346 686 2 660 

Portugalský 194 108 86 206 8 198 176 6 170 0 0 0 

Rumunský 344 117 227 522 315 207 225 126 99 207 146 61 

Ruský 1 683 170 1 513 3 391 383 3 008 1 559 186 1 373 1 601 111 1 490 

Slovinský 797 62 735 0 0 0 583 56 527 433 48 385 

Srbský 739 90 649 547 89 458 117 15 102 932 62 870 

Španielsky 1 846 190 1 656 1 863 95 1 768 932 107 825 2 261 2 44 2 017 

Švédsky 222 34 188 186 13 173 107 18 89 209 41 168 
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taliansky 12 433 544 11 889 19 101 819 18 282 7 062 863 6209 12 109 1 957 10 152 

turecký 255 21 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ukrajinský 1 783 180 1 603 1 859 248 1 611 1 586 139 1 447 4 586 475 4 111 

vietnamský 758 34 724 1 320 377 943 669 92 577 439 57 382 

Tabuľka č. 1: Celkový počet prekladov, počet prekladov pre štátne orgány (ŠO) a fyzické 
a právnické osoby (FO a PO) v r. 2009-2012 

 
Vzhľadom na možnosť porovnania výsledkov výskumu za viaceré roky 

riešiteľský kolektív spracoval objemy prekladateľských úkonov za roky 2009 
– 2012, ktoré boli v čase realizácie výskumu dostupné v archíve MS SR. 
Zaujímalo nás najmä, či je objem úkonov v jednotlivých rokoch a jazykoch 
porovnateľný alebo či na objem úkonov vplývajú faktory, ako napríklad 
hospodárska kríza, vstup krajiny do EÚ a pod. Poradie jazykov v tabuľke je 
usporiadané abecedne. 
 
2.1 Interpretácia výsledkov analýzy 

Výsledky analýzy výpisov z denníkov prekladateľov zapísaných 
v zozname Ministerstva spravodlivosti ukazujú, že objem prekladov pre 
jednotlivé jazyky nie je priamoúmerný veľkosti daného jazyka podľa počtu 
hovoriacich. Súvisí skôr s obchodnými a politickými vzťahmi Slovenska 
s krajinami, v ktorých sa daný jazyk používa. Okrem toho má na umiestnenie 
jazyka v rebríčku objemu prekladateľských úkonov vplyv aj status jazyka na 
Slovensku. Popredné umiestnenie maďarčiny pri prekladateľských úkonoch – 
na štvrtom mieste vo všetkých štyroch analyzovaných rokoch – vychádza 
z jazykovo-politických práv maďarskej menšiny na Slovensku. Podobne 
možno interpretovať aj výsledky pre český a poľský jazyk. 

Pri analýze objemu prekladateľských úkonov nás zaujali veľké 
diskrepancie v počte úkonov v rámci jedného jazyka medzi jednotlivými 
analyzovanými rokmi. Máme na mysli napríklad prípad francúzskeho jazyka, 
pri ktorom môžeme vo vyššie uvedenej tabuľke vyčítať v roku 2009 výrazne 
menej prekladateľských úkonov, než v nasledujúcich troch rokoch; podobný 
prípad sa vyskytuje pri slovinskom jazyku v roku 2010, pri čínskom jazyku 
v roku 2011 a pri portugalskom jazyku v roku 2012. Evidujeme i opačný 
prípad – výrazne vyššie zastúpenie jazyka bieloruského a hebrejského v roku 
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2009 ako v ostatných troch analyzovaných rokoch. Jedným z vysvetlením 
môže byť aj fakt, že niektorí prekladatelia nezasielajú na MS SR výpisy 
z denníkov alebo ich zasielajú nepravidelne alebo nesprávne vyplnené, ako 
uvádzame nižšie.  

Poradie štyroch najväčších jazykov podľa celkového objemu 
vykonaných prekladov je v rokoch 2009- 2012 rovnaké. Zloženie ostatných 
jazykov dopĺňajúcich prvú desiatku je s výnimkou roka 2009, v ktorom 
z prvej desiatky vypadla francúzština a na 10. miesto sa dostala slovinčina, 
rovnaké, no poradie týchto jazykov sa mení. Za účelom sprehľadnenia 
výsledkov analýzy sme zastúpenie desiatich najväčších jazykov v rokoch 
2009-2012 spracovali do nasledujúcich štyroch koláčových grafov: 
 

 

 

Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie desiatich najväčších jazykov podľa celkového objemu 
prekladov vykonaných prekladateľmi registrovanými v zozname MS SR v rokoch 2009-
2012 

 
 Na prvom mieste sa podľa celkového počtu prekladov vyhotovených pre 
štátne orgány i pre fyzické a právnické osoby vo všetkých štyroch rokoch 
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umiestnila nemčina, nasleduje angličtina, tretie miesto zastupuje taliančina 
a štvrté miesto maďarčina. Objem úkonov z a do nemčiny pritom predstavuje 
takmer dvojnásobok úkonov z angličtiny. Na piatom mieste sa v rokoch 2009 
a 2012 prekvapujúco umiestnil menej rozšírený jazyk - holandčina, v rokoch 
2010 a 2011 to bola francúzština. Zarážajúce môže byť i umiestnenie 
taliančiny na treťom mieste, ešte pred francúzštinou, španielčinou či ruštinou. 
Postavenie týchto jazykov si vysvetľujeme už spomínanými obchodnými 
kontaktmi a väzbami Slovenska s krajinami, v ktorých sa týmito jazykmi 
hovorí. Tomu, že na trh s prekladmi majú veľký vplyv sociokultúrne 
a politické faktory, nasvedčuje, že sa v prvej desiatke jazykov umiestnili 
okrem maďarčiny vždy i poľština a ukrajinčina. 
  

Zaujímavým zistením je i pomer objemu prekladov zadaných zo strany 
štátnych orgánov a fyzických a právnických osôb.  Tieto údaje zobrazuje 
nasledujúci graf: 
 

 
Graf č. 2: Pomer prekladov zadaných štátnymi orgánmi (ŠO) a fyzickými a právnickými 
osobami (FO a PO) v rokoch 2009-2012 

 
Z uvedeného vyplýva, že celkový počet prekladateľských úkonov 

zadaných fyzickými a právnickými osobami vo všetkých rokoch 
niekoľkonásobne prevyšuje počet prekladateľských úkonov zadaných 
štátnymi orgánmi. Pre úplnosť údajov sme rovnaké porovnanie za roky 2009-
2012 vykonali aj pri prvých piatich jazykoch, ktoré sú podľa celkového 
objemu prekladov v danom roku najviac zastúpené: 
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Graf č. 3: Pomer prekladateľských úkonov zadaných štátnymi orgánmi (ŠO) a fyzickými 
a právnickými osobami (FO a PO) v rokoch 2009-20012 v piatich najväčších jazykoch 
podľa celkového objemu zákaziek 

 
Zo spracovaných dát vyplýva, že pri piatich najväčších jazykoch je 

objem prekladateľských úkonov zadaných zo strany fyzických a právnických 
osôb výrazne vyšší, než objem prekladov zadaných štátnymi orgánmi. 
Rozdiel medzi objemom prekladateľských úkonov vykonaných pre štátne 
orgány a pre fyzické a právnické osoby je najmenší pri maďarskom jazyku, 
pri ktorom nemožno hovoriť o niekoľkonásobne vyššom počte 
prekladateľských úkonov pre fyzické a právnické osoby, v roku 2009 dokonca 
zákazky zadané štátnymi orgánmi presahujú polovicu počtu zákaziek 
zadaných fyzickými a právnickými osobami. Tento fakt má pravdepodobne 
opäť korene v postavení maďarčiny ako jazyka najväčšej národnostnej 
menšiny na Slovensku a s ním súvisiacou zvýšenou potrebou úradných 
prekladov z a do tohto jazyka, ktoré na rôzne účely požadujú štátne orgány. 

K skutočnosti, že objem prekladov vyhotovených pre fyzické 
a právnické osoby je pri väčšine jazykov výrazne vyšší než objem prekladov 
pre štátne orgány, prispieva pravdepodobne i to, že množstvo prekladov, ktoré 
musia byť vyhotovené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov 
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vedenom MSSR a ktoré musia byť opatrené pečiatkou, nezadáva priamo 
orgán štátnej moci, ale fyzická či právnická osoba, od ktorej úradný preklad 
vyžaduje orgán štátnej moci, napríklad matričný úrad, polícia a pod. 
Množstvo prekladov, ktoré vyžadujú orgány verejnej moci, resp. ktoré sú 
použité v konaní pred týmito orgánmi, sú zadávané prekladateľom 
sprostredkovane cez prekladateľské agentúry, čo rovnako výrazne navyšuje 
počet úkonov pre právnické osoby. 

Z tabuľky č. 1 ale vyplýva, že najmä pri menej frekventovaných 
jazykoch je rozdiel medzi objemom prekladov vyhotovených pre štátne 
orgány a pre fyzické a právnické osoby menší. Pri niektorých jazykoch 
(portugalský a moldavský jazyk  v roku 2009, rumunský a moldavský jazyk 
v rokoch 2010 a 2011, rumunský, grécky, japonský a moldavský jazyk v roku 
2012) počet prekladateľských úkonov pre štátne orgány dokonca prevyšuje 
počet úkonov pre fyzické a právnické osoby. Tvrdenie, že objem prekladov 
zadaných fyzickými a právnickými osobami prevyšuje objem prekladov 
zadaných štátnymi orgánmi, nie je teda možné generalizovať pre všetky 
jazyky. Faktor zadávateľa ovplyvňuje frekventovanosť jazyka na slovenskom 
trhu a iné sociokultúrne vplyvy. 

Porovnanie objemu úkonov pre štátne orgány a fyzické a právnické 
osoby je zaujímavé aj z toho hľadiska, že v prípadoch, kedy objem úkonov 
pre štátne orgány prevyšuje objem úkonov pre ostatných zadávateľov, je 
výkon činnosti v danom jazyku, najmä ak ide o málo rozšírený jazyk 
s nízkym počtom úkonov, často nerentabilný. Dôvodom sú dlhé lehoty 
vyplácania odmien za vykonané úkony zo strany štátnych orgánov i vysoké 
sadzby minimálnych sociálnych a zdravotných odvodov. 
 
2.2 Okolnosti vplývajúce na presnosť výsledkov 

Z hľadiska správnej interpretácie údajov poukazujeme na niekoľko 
dôležitých skutočností, ktoré vplývajú na vytvorenie celkového obrazu 
o objeme skúmaných prekladov. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že 
nami vykonaný výskum štatisticky vyčísľuje počet prekladateľských úkonov 
a nie počet normostrán prekladu. Prekladateľský úkon pritom môže 
predstavovať jednu normostranu, ale môže mať, a v zadaniach štátnych 
orgánov spravidla aj máva, viac normostrán. Objemy niektorých úkonov 
môžu napr. v prípade prekladu celých vyšetrovacích spisov dosahovať až cez 
sto normostrán. 
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Druhým faktorom, ktorý výrazne vplýva na interpretáciu výsledkov 
výskumu, je, ako uvádzame vyššie, že mnohí prekladatelia nezasielajú výpisy 
z denníkov tak, ako im to ukladá zákon, resp. ich zasielajú vo forme, z ktorej 
nie je možné vyčítať skúmané údaje. Je potrebné zdôrazniť, že ide o pomerne 
vysoké percento nezaslaných výpisov z prekladateľských denníkov: v roku 
2009 nezaslalo  výpis z celkového počtu zapísaných prekladateľov 37 %, 
v roku 2010 39,9 %, v roku 2011 47,7 % a v roku 2012 42,4 %.1 Mohli by 
sme sa domnievať, že ide o menej aktívnych prekladateľov, u ktorých bol 
počet úkonov za daný rok nulový, no toto tvrdenie nie je z dôvodu 
nedostupnosti podkladov podložené. Na druhej strane môže chýbajúci výpis 
z prekladateľského denníka aktívneho prekladateľa úplne zmeniť postavenie 
jazyka v rebríčku, a to najmä pri jazykoch s menším počtom prekladateľov, 
no tento prípad pravdepodobne ovplyvnil aj vypadnutie takého veľkého 
jazyka, akým je francúzština, z prvej desiatky jazykov v roku 2009. 

Pre objektívnejšiu interpretáciu dát poukazujeme na to, že i nulové 
hodnoty pri niektorých jazykoch môžu byť spôsobené vyššie uvedenou 
skutočnosťou. Napriek vysokému podielu chýbajúcich výpisov 
z prekladateľských denníkov možno konštatovať, že analyzované údaje sú 
v súvislosti so slovenským trhom s prekladmi vyhotovenými prekladateľmi 
registrovanými v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti reprezentatívne.  
 
 
3 Záver 

 Z vykonaného výskumu vyplýva, že celkový objem prekladov pre 
jednotlivé jazyky nie je priamoúmerný veľkosti daného jazyka podľa počtu 
hovoriacich. Na objem zadaných úkonov vplývajú skôr obchodné 
a sociopolitické vzťahy a postavenie daného jazyka, najmä s ohľadom na 
národnostné menšiny na Slovensku alebo na kontakty so susedskými 
krajinami. 

Napriek veľkému počtu nezaslaných výpisov z prekladateľských 
denníkov, ktoré môžu mať za následok skreslenie dát najmä pri jazykoch 
s menším objemom prekladov alebo s menším počtom prekladateľov, 
považujeme výsledky získané analýzou materiálu za reprezentatívne. Na 
prvých štyroch miestach sa podľa objemu prekladov umiestnili v rokoch 
2009-2012 nemecký, anglický, taliansky a maďarský jazyk. Zloženie 
                                            
1 Viac informácií: Matejková (2013) 
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ostatných jazykov v prvej desiatke je tiež konštantné. Takisto sa vo všetkých 
analyzovaných rokoch pri celkovom objeme prekladov potvrdil výrazne vyšší 
podiel prekladov zadaných fyzickými a právnickými osobami, rovnako ako 
pri piatich najväčších jazykoch jednotlivo. 

Spracované údaje majú význam nielen z hľadiska normovania výkonu 
prekladateľskej činnosti príslušnými štátnymi orgánmi, ale aj z hľadiska 
prípravy a profesionalizácie ďalšieho vzdelávania prekladateľov právnych 
textov a pri tvorbe prekladateľských pomôcok. Aj zmapovaním slovenského 
trhu s prekladmi vyhotovenými prekladateľmi zapísanými v zozname 
Ministerstva spravodlivosti SR sa riešiteľský kolektív pokúša diagnostikovať 
prázdne miesta v skúmanej oblasti. Výsledky budú predstavovať základ pre 
ďalší výskum, v rámci ktorého  budú sformulované konvencie a normy 
vedúce k ucelenej teoretickej báze v oblasti právneho prekladu a prispievajúce 
k zvyšovaniu úrovne prekladov právnych textov na Slovensku. 
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Abstract 
Dieser Beitrag hat versucht, einige wesentliche Defizite aufzuzeigen, welche 
die heutige Korpuslinguistik im Zusammenhang mit dem Bereich der 
Übersetzungswissenschaft aufweist. Es sollten auch weder die bereits 
erzielten Fortschritte noch die Verdienste der Korpuslinguistik bestritten 
werden. Vielmehr soll der Beitrag als konstruktive Kritik verstanden werden, 
die auch Perspektiven und aussichtsreiche Ansätze zur Überwindung der 
genannten Defizite im Bereich der Übersetzungwissenschaft und 
Korpuslinguistik zeigt.

 
 
 
Úvod do problematiky 

Počítačová technológia a jej metódy na poli lingvistiky prinášajú nové 
možnosti pre detailnejšie poznanie autentického jazyka, ktoré sa práve 
v spojení s technickými, informačnými a komunikačnými prostriedkami 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou vedeckého výskumu.1 V posledných 
desaťročiach popri modernizácii a technickom pokroku v mnohých smeroch 

                                            
1
 V posledných desaťročiach sa stal práve internet jedným z najvyužívanejších pracovných 
priestorov pre prekladateľa. Oprávnene sa možno opierať o tvrdenie, že mnohí 
prekladatelia v súčasnej dobe využívajú internet ako dôležitý pramenný zdroj pre získanie 
informácií a terminológie k určitej téme. Mnohopočetné internetové vyhľadávače ponúkajú 
v prvom rade možnosť nachádzať a zároveň aj využívať takmer nekonečné množstvo 
jedno- alebo viacjazyčných textov v rozličných odborných oblastiach spolu s mnohými 
autentickými konferenčnými alebo prekladateľskými prameňmi, ktoré v mnohých 
prípadoch slúžia ako základ pre prípravu na preklad alebo tlmočenie, príp. z hľadiska 
analytického ako pramene pre empirický výskum. Pritom ide často o paralelné texty, t.j. 
tematicky alebo obsahovo príbuzné texty v cieľovom jazyku, ktoré sa môžu využiť na 
sprístupnenie (odhalenie) lingvistických aj nelingvistických informácií, t.j. na 
vyhľadávanie vhodných ekvivalentov nejakého termínu v inom jazyku. Jeho postavenie 
ako zdroja reprezentatívnej vzorky jazyka je však z mnohých aspektov (a predovšetkým 
z aspektu vedeckej analýzy jazyka) veľmi vágne. 
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rozvoj informačných technológií umožňujúcich okrem iného aj záznam 
a prepis písomných a hovorených prameňov do jazykových korpusov 
prispieva významnou mierou k skúmaniu a poznávaniu rozličných aspektov 
jazyka. Elektronické spracovanie a uchovávanie údajov tak významnou 
mierou napomáha narastajúcemu významu korpusov a z hľadiska dostupnosti 
a rozmanitosti autentického jazykového materiálu aj k jeho efektívnemu 
využitiu nielen na výskumné účely, ale aj v prekladateľskej praxi. Poznanie 
jazyka založené na korpusovej analýze a výskume sa ukazuje ako 
jednoznačne hlbšie a presvedčivejšie ako akýkoľvek výskum, ktorý bol 
realizovaný v predchádzajúcich obdobiach. Vyplýva to aj z množstva údajov, 
ktoré prináša korpus v digitalizovanej podobe,  a je neporovnateľne vyššie 
a systematicky analyzované pomocou počítačových programov, so štatisticko-
matematickými detailami (konkordancia, frekvencia, spoluvýskyt, zdroj) 
a minimálnymi odchýlkami v jednotlivých lingvistických rovinách 
a disciplínach. Všetky tieto počítačom podporované pracovné techniky vedú 
nielen v lingvistike, ale aj na (prekladateľskom) poli cudzích jazykov k vyššej 
internacionalizácii, intenzifikácii, k urýchľovaniu a tiež aj k zverejňovaniu 
výmeny názorov, skúseností a výsledkov, s čím vstupujú do výskumných 
procesov nielen nové impulzy v podobe objavných informácií, postupov 
a metód, ale aj s nimi súvisiace riziká. 

 
 

1 Korpus a korpusová lingvistika 

Elektronické korpusy jednotlivých jazykov predstavujú elektronické 
databázy obsahujúce texty východiskového jazyka, ale aj cudzojazyčné texty 
z rôznych štýlov, žánrov, tematických oblastí, sú vybavené výkonným 
vyhľadávacím systémom a zodpovedajúcimi jazykovými informáciami. 
Poskytujú komplexný obraz o reálnom používaní jazyka a slúžia ako 
referenčný zdroj poznatkov o danom jazyku, ale aj o iných jazykoch, ktoré sú 
súčasťou paralelných korpusov tak okrem iného aj v lingvistickom 
a lexikografickom výskume. Ich úlohou však nie je nahrádzať gramatické 
a kodifikačné príručky, ale ich využitie môže do veľkej miery zefektívniť aj 
prekladateľskú činnosť a to rýchlejším prístupom k jazykovým dátam, ako aj 
k ich jazykovednému spracovaniu (morfologicky, syntakticky, žánrovo 
spracované texty). Vzhľadom na rozsah jednotlivých korpusov neexistuje iný 
rozsiahly zdroj reálneho (prirodzeného) jazyka. Na efektívnu možnosť 
využitia korpusu pri preklade poukazujú nielen pozitíva samotného korpusu, 
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ale obzvlášť aj fakt, že prostredníctvom neho možno poskytnúť reálne 
jazykové údaje, autentický jazyk, ktorý nie je upravený (napr. pre 
pedagogické účely). Prekážkou pre frekventovanejšie využitie korpusu však 
môže byť ako nedostatočná znalosť samotného korpusu a vyhľadávania 
v ňom, tak aj problémy technického charakteru počas práce s korpusovým 
manažérom.  

Jazykový korpus s reálne pozorovateľnými a verifikovateľnými údajmi 
sa používa ako lingvistický nástroj pri empirickom výskume jazyka príp. jeho 
vybraných fenoménov. V podstate akýkoľvek súbor textov môže slúžiť ako 
jazykový korpus (aj v počítačovom spracovaní) a predstavovať tak bázu 
empirických (jazykových) výskumov: „[…] korpus je rozsiahly vnútorne 
štruktúrovaný a ucelený súbor jazykových dát, ktoré sú elektronicky uložené 
a spracované, čo umožňuje všestranne a opakovane ich lingvisticky skúmať“ 
(Šimková, 2007, 4). Čermák (1995, 119) vymedzuje textový korpus v súlade s 
predchádzajúcou definíciou, aj keď s minimálnymi odchýlkami, ako 
„vnútorne štruktúrovaný, unifikovaný a zvyčajne aj oindexovaný (definovaný 
vhodnými značkami) a ucelený rozsiahly súbor elektronicky uložených 
a spracovaných údajov väčšinou v textovej podobe, organizovaný so zreteľom 
na využitie pre určitý cieľ, ku ktorému je tiež pokladaný za reprezentatívny.“ 
Nakoľko však korpus získava v posledných rokoch špecifické postavenie, je 
potrebné ho definovať podľa určitých kritérií2: „Korpus je súborom 
písomných alebo ústnych vyjadrení v jednom alebo viacerých jazykoch. [...]. 
Súčasti korpusu, texty alebo nahrávky pozostávajú z údajov samotných ako aj 
z metadát, ktoré tieto údaje (dáta) opisujú, a z lingvistických anotácií, ktoré sú 
týmto dátam priradené“ (Lemnitzer/Zinsmeister, 2006, 40). V súčasnom 
vnímaní sa tak korpusom (v korpusovej lingvistike3) rozumie istý ucelený 
súbor textov, ktorý je zostavený s prihliadnutím na cieľ svojho 
reprezentatívneho využitia, s podporou počítačovej techniky a spracovaný 
súborom korpusových metód (Čermák, 2006, 10). Súčasné korpusy majú 

                                            
2Základné kritériá výberu korpusu, ku ktorým patria napríklad aj reprezentatívnosť, 
ustálenosť, veľkosť korpusu, obsah textu, však nezohľadňujú všetky typy (súbory) 
písaných textov v rovnakej miere. Vzhľadom na analýzu vybraného textu z hľadiska 
korpusu tak nie je dôležité len zohľadňovať všetky uvedené kritériá, ale jasne si stanoviť 
spôsob skúmania istého korpusu.  
3 Korpusová lingvistika je lingvistická disciplína, ktorej rozvoj je úzko spätý s nástupom 
počítačov a informačných technológií, nakoľko skúma jazyk prostredníctvom 
elektronických jazykových korpusov, pričom sa zaoberá aj ich výstavbou, spracovaním 
a metodológiou. 
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väčšinou reprezentatívny charakter, t.j. pozostávajú proporcionálne z textov 
tak, aby ich zloženie odrážalo buď istý sledovaný žáner, tematickú oblasť 
alebo celé univerzum jazyka 

Typ a počet kritérií môže variovať podľa zámeru využitia korpusu, tieto 
kritériá slúžia predovšetkým na priblíženie jazykových zákonitostí, príp. na 
overenie hypotéz a teórií a stávajú sa tak základom korpusovej analýzy 
(Glück, 2005). Práca s korpusom konkrétneho jazyka ponúka možnosť 
vychádzať z kvalitatívne a kvantitatívne dostatočnej základne informácií či 
jazykových jednotiek, predstavujúcich súbor primárnych dát, ktoré sú 
zámerne zvolené a usporiadané podľa určitých jazykovedných kritérií. Korpus 
sa pokúša byť aj vzhľadom na rôznorodosť svojich primárnych jazykových 
jednotiek určitým výsekom jazyka, ktorý má slúžiť zvolenému výskumu, 
zohľadňujúc stanovený cieľ, podľa ktorého sa daný jazyk bude skúmať ako 
celok vo všeobecnosti alebo len jeho určitá varieta, ktorá je definovaná 
ďalšími mimojazykovými faktormi ako čas, priestor (dialekt nejakej oblasti), 
skupina hovoriacich (jazyk medicínsky, mládeže) či komunikačná situácia4. 
Predovšetkým elektronické korpusy tak ponúkajú neporovnateľné možnosti 
v rámci práce s textom v porovnaní so ´štandardnými písanými korpusmi´ ‒ 
slovníkmi, a to nielen v rozsahu, ale aj v rýchlosti a precíznosti pri 
(abecednom alebo frekvenčnom) triedení a štatistickom vyhodnocovaní 
výsledkov hľadania. Veľkosť alebo rozsah korpusu je jedným z kritérií, ktoré 
sa môže meniť podľa účelu využitia vybraného korpusu, takže z tohto 
hľadiska nemožno hovoriť o univerzálnom rozsahu zosumarizovaných dát. 
Vychádzajúc z tejto skutočnosti možno nejaký (jazykový) fenomén 
jednoznačne identifikovať len v dostačujúcom kontexte, keďže korpus 
poskytuje takéto možnosti len v prípade, ak sa aj skúmaný fenomén v ňom 
v dostatočnej miere objavuje tak, aby mohla byť skúmaná jeho zákonitosť 
(Lemnitzer/Zinsmeister, 2006). 
 
 
 
 
                                            
4Ku kritériám, podľa ktorých možno rozlíšiť jednotlivé typy korpusov, patria  napr. dátové 
média (počítačovo sprístupnený vs. nesprístupnený korpus), spracovanie prameňov (korpus 
s poznámkovým vs. bez poznámkového aparátu), jazykové prostriedky (korpus písaného 
jazyka vs. korpus hovoreného jazyka), kritérium časovosti (korpus súčasného jazyka vs. 
historický korpus) alebo počet jazykov (jednojazyčný vs. viacjazyčný korpus) (Scherer, 
2006). 
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2 Korpus a preklad 

Hlavným cieľom využitia elektronického korpusu nie je detailná 
reprezentácia celého jazyka aj z dôvodu neustáleho obohacovania 
a rozširovania slovnej zásoby. Rovnako aj z pohľadu korpusovej lingvistiky je 
„práca“ na prekladoch vymedzená, nakoľko prekladaný text v porovnaní 
s originálnou textovou produkciou je vždy vnímaný ako menejhodnotný 
a druhotný. Sager (1984) ako jeden z prvých lingvistov vníma nevyhnutnosť 
analyzovať preklady ako druh textovej produkcie a identifikovať špecifické 
vlastnosti prekladaných textov. Zároveň vždy vymedzuje hodnotu prekladu 
v závislosti od originálu. Priepasť medzi korpusovou lingvistikou 
a prekladateľstvom bola odstránená až prostredníctvom prezentovaných 
výsledkov výskumov Bakera (1993) ktorý využil korpusy pri skúmaní 
prekladateľských univerzálií, čím sa pokúšal o vymedzenie vplyvu 
východiskového jazyka prekladu, aby týmto spôsobom lokalizoval vo 
východiskovom jazyku nezávislú vzorku v prekladoch a zároveň aj 
univerzálne vlastnosti prekladov. Jeho vplyvom narástol aj počet 
publikovaných diel, ktoré sa venovali v rámci korpusovej lingvistiky aj téme 
prekladu. Prítomnosť prekladaných textov je aj v súčasnosti žiadaná 
v prekladateľských korpusoch, ale väčšinou v pozícii sprievodného textu 
k pôvodnému prameňu. Aj z tohto dôvodu sa vnímali preklady textov ako 
sekundárne zdroje, nie dostatočne reprezentatívne pre korpus istého jazyka aj 
napriek ich využiteľnosti na poli prekladu.  

Podľa Olohana (2004, 16) sú metódy korpusovej lingvistiky v rámci 
prekladu obzvlášť významné pri deskriptívnej analýze v preklade 
využívaného jazyka. Tak ako kvantitatívna, tak aj kvalitatívna 
korpusovolingvistická analýza môže napomôcť objaviť v oblastiach lexiky, 
syntaxe a analýzy diskurzu prototypické (všeobecne reprezentatívne) znaky 
prekladov. Tymoczko (1998, 657) zdôrazňuje predovšetkým efektívne 
využitie korpusov v integrácii jazykovedných a interkultúrnych faktorov 
v preklade a tiež získavanie vplyvu ideológie na proces prekladu. Z tohto 
hľadiska je dôležité poukázať aj na možné obmedzenia využitia korpusov 
v tejto oblasti. Korpusovolingvistické metódy podľa Masona (2001, 71) ako 
potenciálne efektívne však nemôžu v prípade korpusovolingvistickej analýzy 
konkordancií (súborov riadkov so všetkými textovými príkladmi hľadaného 
slova v skutočnom kontexte, ktorý sa už v nejakom texte použil) spĺňať 
pozíciu všeobecne platných záverov. Zdôrazňuje však, že pragmatické faktory 
ovplyvňujúce rozhodovací proces počas prekladu nemožno analyzovať 
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pomocou korpusovolingvistických metód ako napríklad analýzou typu textu, 
druhu textu alebo komunikačnou intenciou. Skúmanie ideologického vplyvu 
na rozhodnutia prekladateľa v súvislosti s prekladmi pomocou korpusov, 
vyžaduje vysokú mieru interpretácie zo strany skúmateľa, keďže celkovo 
musia byť výsledky vnímané ako špekulatívne. Z týchto dôvodov sa môžu 
korpusovolingvistické metódy v prekladateľskej činnosti úspešne uplatniť len 
pri riešení jazykovo-špecifických problémov prekladu. Pri ostatných typoch 
(kultúrnych a pragmatických) problémov prekladu sa však odporúča využívať 
tradičné metódy (bližšie pozri Tymoczko, 1998). 

Dôvody pre pomalší nástup korpusovej lingvistiky na pole prekladu sú 
rôznorodé. Na jednej strane sa prekladatelia ešte dostatočne nevyrovnali 
s možnosťami, ktoré ponúka korpusová lingvistika a korpus ako relevantný 
zdroj informácií pre realizáciu či analýzu prekladu, na strane druhej chýbajú 
špecifické počítačovo-lingvistické postupy, ako pristupovať k požiadavkám 
prekladateľov. Počítačová a korpusová lingvistika môže aj napriek tomu istou 
mierou prispievať k podpore a rozvoju prekladateľskej praxe. 

 
 

3 Korpus ako súčasť prekladateľskej praxe? 

 V protiklade k všeobecným a prekladateľským programom obsahujúcim 
špecificky vymedzenú terminológiu, ktorá dodnes medzi prekladateľmi 
a tlmočníkmi dosiahla istý stupeň všeobecnej znalosti, dosiahli 
korpusovolingvistické metódy dodnes minimálnu alebo takmer žiadnu 
rezonanciu v oblasti prekladu a tlmočenia. Jedinú výnimku predstavuje 
deskriptívne tlmočníctvo (prekladateľstvo), ktoré už niekoľko rokov hľadá 
poznatky o najrozličnejších aspektoch tlmočenia (Fantinuoli, 2006). 
Korpusová a počítačová lingvistika môže do istej miery prispievať 
k zefektívneniu prekladateľskej a tlmočníckej praxe. Pri začínajúcich 
prekladateľoch môžu korpusy tvorené politickými prejavmi či ekonomickými 
analýzami zodpovedať otázky týkajúce sa špecifík vybraného jazyka, 
predovšetkým vo vzťahu k tlmočníckej a prekladateľskej problematike. 
Začínajúci prekladateľ sa tak stáva emancipovanejším, u profesionálnych 
tlmočníkov sa týmto spôsobom zas podporuje optimalizácia prípravnej fázy, 
v ktorej prekladateľ pripravuje cielené informácie  a formy vyjadrenia na 
určitú tému. Získané dáta jazykového a nejazykového charakteru sa tak môžu 
systematizovať a použiť pre nasledujúce preklady, čo dlhodobo zvyšuje 
hospodárnosť jednotlivých prekladateľských prístupov (Fantinuoli, 2006). 
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 Pri získavaní a analýze korpusových dát5 možno využiť nástroje 
korpusovej analýzy – software korpusovej analýzy a jej jednotlivé programy, 
ku ktorým patria: 

1. Korpusové štatistiky – ich funkciou je prezentovať frekvenciu 
hľadaného termínu v celom korpuse, subkorpuse alebo 
v jednotlivých textoch korpusu.  

2. Funkcia vytvárania zoznamov slov – prostredníctvom nich sa môžu 
vytvárať lematizované alebo nelematizované zoznamy slov celého 
korpusu alebo subkorpusu v každom zo skúmaných jazykov. Slová 
sa zoraďujú podľa abecedy alebo frekvencie slov v korpuse. 

3. Funkcia konkordancie – pomocou nej možno vytvárať jednojazyčné 
alebo dvojjazyčné konkordancie z celého korpusu. Vyhľadávané 
slovo môže vyhľadávať podľa lemy alebo prvej, poslednej alebo inej 
časti slova6  

4. Funkcia kolokátora – umožňuje zistiť, ktoré slová v korpuse sa 
najčastejšie spolu (v priamom kontakte) vyskytujú. Pri 
vyhľadávanom slove, ktorého kolokáty sa hľadajú, možno aj určiť, 
v akom odstupe sa kolokáty hľadaného slova vyskytujú.  

Jazykové korpusy jednotlivých jazykov sú vybudované na obrovskom 
a vyváženom množstve textov, ku ktorým má bezplatný prístup akýkoľvek 
lingvista či prekladateľ (či záujemca o jazyk) zaujímajúci sa o tento 
počítačom archivovaný, spracovávaný a prehľadávaný zdroj informácií, ktorý 
je na jednej strane ponúkaný na  internete všetkým záujemcom na 
celonárodnej úrovni, avšak na druhej strane sa zväčšuje, do budúcnosti 
i minulosti. Poznanie zákonitostí a pravidiel výstavby a využívania jazyka tak 
vyplýva len zo skúmania jeho skutočné užívania (úzu), čím možno predstaviť 
práve typické a predovšetkým časté užívanie jazyka.  

                                            
5 Bližšie informácie k najznámejším korpusom nemeckého a slovenského jazyka a tiež 
k prezentácií možností ich využitia pri analýze jazyka pozri Šuchová, J. (2014).   
6 Každý riadok konkordancie ako výpisu alebo excerpcie z nejakého zdroja možno podľa 
potreby zväčšovať, čím sa stáva aj empirickým príkladom pre využívanie slova 
v skutočnom kontexte, ktorý už niekto raz použil. Skúmaním, porovnávaním a analýzou 
konkordančných riadkov tak možno zistiť, aké je základné, menej časté či frekventované 
využitie slova. Popri najfrekventovanejších príkladoch výskytu vybraného slova sa však 
možno stretnúť aj s javmi a spôsobmi menej častými a zriedkavými, v hraničných 
prípadoch dokonca s experimentovaním v jazyku. Všeobecne práve takáto rôznorodosť 
odráža, narozdiel od zjednodušených príručiek a slovníkov, skutočnú pluralitu (či dokonca 
variabilitu) jazyka, ktorá je prejavom každého vývoja v jazyku. 



 

196 

4 Záver 

Korpusová lingvistika ponúka vhodné metódy na analýzu textov nielen 
v jednom jazyku, ale aj v kontrastívnom pohľade. Význam korpusov spočíva 
predovšetkým v ich funkcii ako zdrojov empirických (autorom 
neovplyvnených, nezávislých) dát, umožňujúcich lingvistom vyslovovať 
objektívne podložené závery. Korpusová lingvistika sa v súvislosti 
s používaním jazyka (based usage) a princípom autenticity korpusových 
textov pokúša prezentovať nové perspektívy vo výskume využitia korpusov 
pri preklade a jeho analýze: Tieto začínajú práve s precíznou deskriptívou 
používania jazyka a končia s efektívnym využívaním korpusových nástrojov 
v špecifickej oblasti prekladu. Využitie korpusov pri preklade alebo analýze 
prekladaných textov ponúka veľa možností, ktoré si však vyžadujú 
komplexnejšie riešenie nielen z teoretického, ale predovšetkým z empirického 
hľadiska.  
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ZEFEKTÍVNENIU PREKLADATE ĽSKEJ PRAXE?1 

 
Zuzana Tuhárska 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 

 
Abstract 
Der vorliegende Artikel ist auf die Beantwortung der Frage ausgerichtet, 
welchen Beitrag die Methode der Korpusanalyse für die Dolmetsch- und 
Übersetzungspraxis sowie für die universitäre Bildung auf diesem Gebiet 
leisten kann. Dabei wird die Fachsprache der Jura fokussiert. Unter 
Anwendung von Daten-Beispielen aus einer Korpusanalyse, welche mittels 
der Softweare AnctConc durchgeführt wurde, werden diesbezüglich konkrete 
Möglichkeiten vorgestellt.  

 
 
 
1 Na úvod 

Predkladaný príspevok má za cieľ priblížiť možné odpovede na otázku, 
akým spôsobom môže prispieť metóda korpusovej analýzy k zefektívneniu 
prekladateľskej praxe a zároveň ako môže korpusová analýza napomôcť 
zvýšeniu kvality v procese univerzitného vzdelávania v oblasti osvojovania si 
odborných cudzích jazykov, resp. konkrétneho odborného cudzieho jazyka, 
a síce odborného jazyka práva. Korpusová analýza ako jedna z metód 
sprístupňujúca texty na empirickej báze ponúka v tomto ohľade viaceré 
výhody (prov. o.i. Tuhárska 2013, 177 ff.): korpus zostavený z „reálnych“ 
zdrojov, t.j. korpus ako súbor autentických (nie „umelo“ vytvorených) textov 
je odrazom reality, skutočnej jazykovej situácie, a je preto zdrojom 
neskreslených informácií o jazyku a jeho používateľoch (porov. Hoehn, 
2011). Výstupy korpusovej analýzy tvoria súbory dát majúce empirický 
charakter, čím je podčiarknutá objektívna povaha zistených skutočností 
a eliminovaný vplyv subjektívnej inferencie analyzujúceho. Zostavenie resp. 

                                            
1
 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-0226-12. 
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výber dostatočne rozsiahleho korpusu zabezpečuje jeho reprezentatívnosť, t.j. 
prostredníctvom metódy korpusovej analýzy je možné získať potrebné 
množstvo empirických dát, ktorých interpretácia má štatistickú relevantnosť 
a zistené závery sa dajú aplikovať aj na iné texty rovnakého typu. Zároveň je 
však potrebné poznamenať, že metóda korpusovej analýzy je z dôvodu 
nutnosti systematického spracovania obrovského množstva získaných dát 
viac-menej výlučne viazaná na použitie príslušných počítačových softvérov 
vyvinutých za účelom lingvistickej analýzy textov.  

Odpoveď na vyššie uvedenú otázku sa pokúsime sprostredkovať na 
základe konkrétnych, vybraných príkladov výstupov korpusovej analýzy, 
ktorá bola realizovaná za pomoci počítačového softvéru AntConc. Tento 
umožňuje získanie rôznych typov dát, ktorých výpovedná hodnota sa dá 
uplatniť pri zostavovaní slovníkov, pri tvorbe učebných materiálov pre 
budúcich tlmočníkov a prekladateľov ako aj v procese konvencionalizácie 
prekladateľských postupov vybraných textových typov. Za východiskové 
považujeme v tomto zmysle (1) predstavenie korpusu, (2) voľbu príslušných 
funkcií analýzy, ktoré poskytnú výstupy relevantné pre uplatnenie vo vyššie 
uvedených sférach a (3) následnú demonštráciu uplatnenia výstupov 
korpusovej analýzy prostredníctvom konkrétnych príkladov s poukázaním na 
vybrané možnosti realizácie v praxi. 
 
 
2 Korpus a jeho analýza 

Vzhľadom na na akcentovanie translatologického aspektu skúmanej 
problematiky sme aj pri zostavovaní korpusu uplatnili príslušný kontrastívny 
aspekt. Analyzovaný korpus pozostáva z dvoch – z hľadiska typológie textov 
– identických častí, ktoré sú porovnateľné svojím rozsahom a časovou 
aktuálnosťou. Kontrastívnu zložku tvorí práve jazyk, v ktorom sú časti 
korpusu skoncipované (nemecký a slovenský). Keďže predmetom skúmania 
je odborný právny jazyk, vybrali sme texty z tejto oblasti, a síce daňový 
poriadok a Steuergesetzbuch vzťahujúci sa na Švajčiarsko. Časť korpusu 
skoncipovanú v slovenskom jazyku Zákon o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 563/2009 Z. z. - úplné 
znenie (ďalej len daňový poriadok)  sme získali z internetových zdrojov : 
http:/ /www.vyvlastnenie.sk/predpisy/danovy-poriadok/ [Online]. 
[Cit. 2013-08-25]. Ide o aktualizované úplné znenie – stav k 24.1.2014. 
Z rozsahového hľadiska pozostáva slovenská  časť korpusu z 42 288 tokens 
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(t.j. slovných jednotiek) a z 5156 types (t.j. typových jednotiek). Časť korpusu 
v nemeckom jazyku tvorí Steuergesetzbuch (Ausgabe 2012) z internetového 
zdroja 
https://www.yumpu.com/de/document/view/22724793/steuergesetzbuch-
ausgabe-2012-steuerverwaltung-basel-stadt/7 [Online]. [Cit. 2013-08-25], 
s rozsahom 39 912 tokens a 6841 types.  

V súvislosti so zamýšľaným uplatnením výstupných dát získaných 
prostredníctvom metódy korpusovej analýzy sme zvolili tri z funkcií, ktoré 
ponúka softvér AntConc, a síce word list, collocates a clusters. 
O možnostiach a výhodách ich aplikácie sme bližšie pojednávali aj na inom 
mieste (porov. Tuhárska 2013, 183 f.). Funkcia word list umožňuje základné 
zorientovanie sa v korpuse prostredníctvom sprehľadnenia frekvenčných dát. 
Údaj o častosti výskytu lexém alebo iných jazykových jednotiek v korpuse 
tvorí – za predpokladu, že miera dôležitosti danej jazykovej jednotky koreluje 
s mierou jej výskytu v korpuse – východiskovú hodnotu. Vzhľadom na 
vlastnosti korpusu autentickosť a reprezentatívnosť  možno vysloviť tézu, že s 
jazykovými jednotkami s vysokou mierou opakovateľnosti bude prekladateľ 
a/alebo tlmočník s najväčšou pravdepodobnosťou častokrát konfrontovaný aj 
v praxi, a preto je dôležité venovať im primeranú pozornosť. Tabuľky č. 1 a 2 
znázorňujú najčastejšie sa vyskytujúce autosémantické lexikálne výrazy 
z oboch častí korpusu. 

 

Tabuľka č. 1 
Daňový poriadok 

Word list – frekvencia autosémantických výrazov (lexém) 
 lexéma  frekvencia poradie 
1. dane  1001 2 
2. daňového  429 12 
3. zákona 345 14 
4. daňový 332 16 
5. správca 319 17 
6. predpisov 214 20 
7. správcu 194 21 
8. subjekt 169 24 
8b. znení 169 25 
9. správca 167 26 
10. daňovej 164 28 
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Tabuľka č. 2 
Steuergesetzbuch 

Word list – frekvencia autosémantických výrazov (lexém) 
 lexéma  frekvencia poradie 
1. Abs. 399 8 
2. Teil 315 10 
3. Wirksam 307 14 
4. Person 241 23 
5. Abschn. 225 26 
6. CHF 196 31 
7. Nr. 174 35 
8.  GRB 155 39 
8b.  Steuern 155 40 
9. Fassung 142 44 
10. Personen 135 46 
 

Vyhodnotením a porovnaním dát z oboch tabuliek je možné dospieť 
k viacerým záverom. Hodnoty uvedené v oboch tabuľkách odrážajú o.i. 
typologické špecifiká porovnávaných jazykov. Slovenčina ako flexívny jazyk 
vykazuje na pozíciách s vyššou frekvenciou viac autosémantických výrazov 
ako nemčina, ktorá najmä v morfosyntaktickej rovine nesie črty analytického 
jazyka, a preto sú na prvých miestach dát odrážajúcich frekvenciu zastúpené 
prevažne kratšie, synsémantické formy, čo zodpovedá Zipfovmu zákonu 
(dlhšie slová vykazujú vo všeobecnosti nižšiu frekvenciu). Túto skutočnosť 
odráža aj pomer medzi slovnými (tokens) a typovými jednotkami (types) 
v sledovaných častiach korpusu. Z korpusových dát (types : tokens) je 
zreteľné, že na jednu typovú jednotku (type) pripadá v slovenskej časti 
korpusu 8,20 slovných jednotiek (tokens) a v nemeckej časti korpusu 5,83 
slovných jednotiek. Z uvedeného vyplýva, že slovenská časť korpusu 
vykazuje z formálneho hľadiska väčšiu diverzitu  ako nemecká. Rozdiely 
takéhoto druhu vyplývajúce z typologicky podmienených diferencií medzi 
jazykmi sú síce dôležité aj z translatologického aspektu a ponúkajú zaujímavé 
výpovedné hodnoty, avšak na tomto mieste nestoja v centre pozornosti, preto 
im nebude venovaná bližšia pozornosť. Ďalším, nie len z translatologického 
hľadiska dôležitým indikátorom vlastností korpusu, je aj identifikácia 
slovných čeľadí a sémantických polí. Zvýšená frekvencia niektorých slov 
s rovnakým slovotvorným základom vystupuje do popredia najmä v spojitosti 
s dátami získanými zo slovenskej časti korpusu. Formy ako dane, daňového, 
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daňový, daňovej alebo správca, správcu sú zastúpené vo výraznej miere. Po 
ich vyabstrahovaní do roviny lexém sú výpovedné hodnoty ešte zreteľnejšie. 
Táto skutočnosť smeruje k argumentácii v prospech opodstatnenia venovať 
takýmto formám a ich kombinačnému potenciálu primeranú pozornosť. Ich 
systematické preskúmanie  a analýza môžu nájsť uplatnenie vo všetkých už 
spomínaných oblastiach (zostavovanie slovníkov, príprava učebných 
materiálov, proces konvencionalizácie /normovania prekladateľských 
postupov). V nemeckej časti korpusu nie sú hodnoty, ktoré by demonštrovali 
prepojenosť daného typu textu s konkrétnymi slovným čeľaďami 
a sémantickými poľami až také očividné. Aj tu možno hľadať súvislosť 
s typologickou charakteristikou jazyka. V procese slovotvorby dominuje 
v nemčine (a to najmä v odborných textoch) slovotvorný postup kompozície, 
ktorého produktom sú determinatívne kompozitá, majúce rovnakú výpovednú 
hodnotu ako ich slovenské ekvivalenty vyjadrené spravidla prostredníctvom 
kombinácie prídavného a podstatného mena. So zreteľom na Zipfov zákon 
však možno konštatovať, že tieto, pomerne komplexné formy sa v úvodných 
pozíciách frekvenčnej tabuľky (prov. tabuľka č. 2) nevyskytujú. Za účelom 
získania dát s výpovednou hodnotou, ktorá by bola ekvivalentná k slovenskej 
časti korpusu, je preto potrebné zvoliť iný postup a popri základných formách 
sa sústrediť aj na kompozitá (a zároveň príp. preveriť aj deriváty) obsahujúce 
príslušné konštituenty. Zaujímavú informáciu môže poskytnúť aj zistenie 
frekvencie odbornej slovnej zásoby a jej odlíšenie od neutrálnych 
jazykových výrazov. Vyšpecifikovanie odborných lexém resp. ich 
frekvenčného zastúpenia  na základe empirického prístupu ponúka 
porovnávací základ pre zhodnotenie lexikálnych špecifík odborného jazyka. 
Empirické výstupy korpusovej analýzy sú tak na jednej strane konfrontované 
s poznaním prekladateľa a/alebo tlmočníka, vytvoreným na skúsenostnom 
základe, zároveň však poskytujú možnosť odbúrania čisto subjektívneho 
vplyvu v procese posudzovania charakteru daného typu textov. Vzhľadom na 
skutočnosť, že jedným z atribútov odborných jazykov je aj presnosť vo 
vyjadrovaní sa, je pri hodnotení odborného charakteru v lexikánej rovine 
dôležité sledovať nie len izolované lexikálne prostriedky, ale za zmysluplné 
možno považovať  aj zasadenie príslušného výrazu do istého kotextuálneho 
rámca. V tomto ohľade je pri korpusovej analýze účelné využiť softvérové 
funkcie kolokácie (collocations) a zreťazenia (clusters). Prostredníctvom nich 
možno zachytiť kombinačný potenciál lexém vytipovaných za pomoci 
funkcie zoznam slov (word list).  
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 Na demonštráciu funkcie collocations sme na základe dát získaných 
prostredníctvom funkcie word list zvolili lexému dane. Prostredníctvom 
funkcie kolokácie sme získali údaj kombinačnom potenciáli vybranej lexémy 
s lexémami vyskytujúcimi sa priamo pred ňou (t.j. naľavo od lexémy dane). 
Za rovnakým účelom sme z nemeckej časti korpusu zvolili ako objekt 
skúmania lexému Steuer.  Dátové výstupy korpusovej analýzy sú predstavené 
v tabuľke č. 3. 
 

Tabuľka č. 3 
Daňový poriadok 

Collocations – frekvencia kolokácií naľavo od výrazu 'dane' (hodnoty token) 
 dvojčlenná kolokácia 

(1L)  
frekvencia poradie 

1. správca dane 318 1 
2. správcu dane 192 2 
3. Správca dane 167 3 
4. správcovi dane 75 4 
5. správcom dane 42 5 
6. platenia dane 35 6 
7. vyrubenie dane 12 7 
8. platenie dane 10 8 
9. určenie dane 9 9 
9b. určení dane 9 10 
9c. rozdielu dane 9 11 
9d. rozdiel dane 9 12 
10. vrátenie dane 8 13 
11. platiteľom dane 7 14 
 

Dáta zhrnuté v tabuľke č. 3 premietajú vyššie konštatovaný flexívny 
charakter slovenčiny, a preto sa tak v plnej miere neodráža kombinačný 
potenciál lexémy dane v rovine type (samotných prvých päť pozícií je 
obsadených len rôznymi formami frázy správca dane). Vzhľadom na túto 
skutočnosť považujeme za efektívne vyabstrahovanie konkrétnych flexívnych 
foriem do roviny frazém, aby lepšie vynikla druhová diverzita kolokácií na 
typovej úrovni (type). Výsledky takejto abstrakcie sú uvedené v tabuľke č. 4. 
 
 
 
 



 

204 

Tabuľka č. 4 
Daňový poriadok 

Collocations – frekvencia kolokácií naľavo od výrazu 'dane' (hodnoty type) 
 dvojčlenná kolokácia 

(1L) 
frekvencia 

1. správca dane 797 
2. platenie  dane 50 
3.  určenie dane 22 
4.  rozdiel dane 18 
5. platiteľ dane 15 
6. vyrubenie dane 13 
7. vrátenie dane 10 
8.  suma dane 7 
8b. určovanie  dane 7 
9. platba dane 6 
9b. splátka dane 6 
9c. splatnosť dane 6 
 

Paralelné dáta z nemeckej časti korpusu sú pre porovnanie zachytené 
v tabuľkách č. 5 a 6, ktoré znázorňujú kombinovateľnosť výrazov Steuern 
a Steuer s bezprostredne susediacimi výrazmi, nachádzajúcimi sa naľavo od 
nich.  
 
 
Tabuľka č. 5 

Steuergesetzbuch 
Collocations – frekvencia kolokácií naľavo od výrazu 'Steuern' (hodnoty type) 

 kolokácia frekvencia 
1. Allgemeine Steuern 88 
2. direkten Steuern 17 
3. geschuldeten Steuern 9 
4. periodischen Steuern 5 
5. kommunalen Steuern 5  
6. Spezielle  Steuern 2 
6b. Kantonalen Steuern 2 
6c. einzelnen Steuern 2 
6d. bezogene Steuern 2 
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Tabuľka č. 6 
Steuergesetzbuch 

Collocations – frekvencia kolokácií naľavo od výrazu 'Steuer' (hodnoty type) 
 kolokácia frekvencia 
1. einfache Steuer 10  
2.  Abgegoltene Steuer 4 
3. geschuldete Steuer 4  
4.  veranlagenden 

Steuer 
2 

 

Výstupy z nemeckej časti korpusu ukazujú na typovo nižšiu výrazovú 
diverzitu, ktorej pôvod možno opäť hľadať v typologicky podmienených 
parametroch nemeckého jazyka. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že dátové výstupy získané 
prostredníctvom funkcie collocations, znázornené v tabuľkách 3 až 6 
empiricky zachytávajú frekvenčne podmienenú relevantnosť konkrétnych 
slovných spojení. Túto rovinu je možné rozšíriť prostredníctvom použitia 
funkcie clusters softvéru AntConc a vygenerovať troj- a viacčlenné reťazce so 
zreteľom na častosť ich výskytu. Výsledky takejto analýzy sú predstavené 
tabuľkovou formou v nasledujúcej časti textu (porov. tabuľka 7 až 10): 
 
 
Tabuľka č. 7 

Daňový poriadok 
Custers – frekvencia trojčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'dane' 

(hodnoty type) 
 reťazec frekvencia 
1. zamestnanec správcu dane 47  
2. odklad platenia dane 26  
3. príslušný správca dane 10  
4. sídlo správcu dane 9  
5. správne určenie dane 7 
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Tabuľka č. 8 
Daňový poriadok 

Custers – frekvencia štvorčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'dane' 
(hodnoty type) 

 reťazec frekvencia 
1. správca dane je oprávnený 22 
2. platenie dane v splátkach 21 
3. správca dane je povinný 17 
4. na výzvu správcu dane 9 
5. správca dane vydá rozhodnutie 7 
 

Tabuľka č. 9 
Daňový poriadok 

Custers – frekvencia päťčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'dane' (hodnoty 
type) 

 reťazec frekvencia 
1. platiteľom dane z pridanej hodnoty 14  
2. v lehote určenej správcom dane 7 
3. poukázať na účet správcu dane 6 

 
Tabuľka č. 10 

Daňový poriadok 
Custers – frekvencia šesťčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'dane' 

(hodnoty type) 
 reťazec frekvencia 
1. obsahovať názov a sídlo správcu dane 8 
2. správca dane vyrubí úrok z omeškania 6 
3. vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu 

dane 
6 

4. protokol o určení dane podľa pomôcok 5 
5. správca dane uloží pokutu podľa odseku 5 

 
Základná výpovedná hodnota výsledkov takejto analýzy smeruje ku 

konštatovaniu, že slovensky skoncipovaná časť skúmaného korpusu vykazuje 
silný kolokačný potenciál, t.j. vysokú frekvenciu viacčlenných reťazcov. 
Rovnakým spôsobom možno spraviť analýzu frekvencie dlhších reťazcov. 
Prostredníctvom niekoľkých vybraných príkladov sa dá doložiť rovnaká 
tendencia (t.j. tendencia výrazného kolokačného potenciálu slovensky 
koncipovaného odborného jazyka práva). Aj dlhé zreťazenia v korpuse 
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preukazujú pomerne výraznú mieru opakovateľnosti. Napríklad deväťčlenný 
reťazec správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad sa v rôznych 
flexívnych formách opakuje v korpuse devätnásťkrát. Dvanásťčlenný reťazec 
ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane 
nachádzame v korpuse štyrikrát a šestnásťčlenný reťazec úkon smerujúci na 
vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenie nároku na sumu podľa 
osobitných predpisov bol prostredníctvom funkcie clusters softvéru AntConc 
identifikovaný trikrát. Dokonca aj päťdesiatčlenný reťazec v znení 
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je 
daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie 
a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis 
starostu obce alebo nim povereného zamestnanca obce s uvedením mena, 
priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky nachádzame v korpuse 
dvakrát v identickom znení. V prípade päťdesiattričlenných zreťazení stále 
figuruje údaj s frekvenciou devätnásť, t.j. v korpuse sa nachádza devätnásť 
rozličných päťdesiattričlenných reťazcov, ktoré sa opakujú minimálne dva 
razy v rovnakej podobe.  
Ekvivalentné vybrané výstupy z nemeckej časti korpusu sú pre ilustráciu 
znázornené v tabuľkách č. 11 a 12. 
 
Tabuľka č. 11 – preveriť  

Steuergesetzbuch 
Custers – frekvencia trojčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'Steuer' 

(hodnoty type) 
 reťazec frekvencia 
1. Berechnung der Steuer 5 
2. die Steuer beträgt 3 
2b. einfache Steuer beträgt 3 

 
Tabuľka č. 12 – preveriť 

Steuergesetzbuch 
Custers – frekvencia päťčlenných reťazcov obsahujúcich výraz 'Steuern' 

(hodnoty type) 
 reťazec frekvencia 
1. Gesetz über die direkten Steuern 12 
2. Quellensteueranteil für die kantonalen 

Steuern 
2 

2b. die   vom Nachlass geschuldeten Steuern 2 
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Dáta z tabuliek č. 11 a 12 demonštrujú nižší kolokačný potenciál 
v porovnaní so slovenskou časťou korpusu. Je však potrebné podotknúť, že aj 
nemecká korpusová časť vykazuje istú mieru kolokability, čo možno doložiť 
napríklad dvanásťčlenným reťazcom Die einfache Steuer auf dem steuerbaren 
Einkommen ... wird nach folgendem Tarif (Tarif B) berechnet, ktorý sa – hoci 
v rôznych flexívnych formách – v korpuse vyskytuje trikrát, alebo iným 
reťazcom rovnakej dĺžky enthält / enthalten Quellensteueranteil für die 
kantonalen Steuern auch den Quellensteueranteil  für die direkte 
Bundessteuer, ktorý v korpuse nachádzame dva razy v rôznej flexívnej 
podobe.  

Vo všeobecnosti možno poznamenať, že aplikácia funkcie clusters je 
užitočná pre vytipovanie takých viacčlenných reťazcov, ktoré sú z hľadiska 
častosti výskytu zaujímavé aj z praktických dôvodov. Dáta týkajúce sa hodnôt 
zreťazovania sú zároveň prameňom poznania o diverzite resp. unifikácii 
v spôsobe vyjadrovania informácie prostredníctvom vybraných jazykových 
prostriedkov formou syntagiem. Intenzita opakovateľnosti reťazcov vypovedá 
o miere konvencionalizácie v narábaní s jazykom v rámci istého typu textov. 
Čím častejšie sa v korpuse opakujú jednotlivé kombinácie slov (zreťazenia), 
tým vyšší stupeň konvencionalizácie resp. typizácie a tým aj 
predpovedateľnosti tento vykazuje. V tomto ohľade je potrebné všímať si 
okrem frekvenčných údajov aj dĺžku opakujúcich sa reťazcov. Stabilita 
kvantitatívne rozsiahlejších (dlhších) jazykových štruktúr koreluje s mierou 
konvencionalizácie a potenciálom pre typizáciu daného textu. Inak povedané: 
ak sa v korpuse uplatňujú ustálené vyjadrovacie postupy aj v rámci 
rozsiahlejších zreťazení, je možné predpokladať stabilitu a tým aj 
predpovedateľnosť jazykových štruktúr aj z kvantitatívneho hľadiska. Tento 
fakt sa dá vhodným spôsobom využiť aj pre potreby praxe. Osvojovanie si čo 
najkomplexnejších jazykových štruktúr tvorí dobrý predpoklad pre správne 
osvojenie si reálne používaných jazykových zvratov v cudzom jazyku, ktoré 
nemusia byť nevyhnutne identické so štruktúrami vyskytujúcimi sa vo 
východiskovom jazyku. Práve zaradenie takýchto slovných spojení do 
učebných materiálov a smerovanie pozornosti na ne vedie k skvalitneniu 
prípravy budúcich tlmočníkov a/alebo prekladateľov. Ich excerpácia je o to 
opodstatnenejšia, že ide o autentické dáta, priamo odrážajúce jazykovú 
realitu. Rovnako, ich systematické vyhodnotenie a poukázanie na opakujúce 
sa paralely v dvoj- alebo viacjazyčných opozíciách môže slúžiť ako vhodné 
východisko pre zisťovanie konvencií a tvorbu noriem v translačnom 
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procese viazanom na vybraný textový typ a prispieť tak k zefektívňovaniu 
prekladateľských postupov. Paralely demonštrujúce ustálené postupy pri 
kombinácii jazykových štruktúr zistené na pozadí často sa vyskytujúcich 
príkladov môžu byť následne aplikované aj na kombináciu takých jazykových 
štruktúr, ktoré vykazujú nízku frekvenciu a z prekladateľského hľadiska môžu 
predstavovať problémovú situáciu.  
 
 

3 Záver  

 Odpoveď na základnú otázku, položenú v úvodnej časti článku možno 
zhrnúť aj prostredníctvom nasledovnej schémy (porov. schéma č. 1).  

Schéma č. 1 
empíria – teória  
 

skúsenostná   prekladateľská 
báza     prax 
 
  konvencia – norma  

Jej výpovednú hodnotu možno vyjadriť nasledovne: Smerovanie od 
empírie k teórii a od konvencií k norme predstavuje dve sféry resp. dva uhly 
pohľadu na rovnakú problematiku, pričom oba prístupy sú spojené so 
zvýšením efektívnosti prekladateľskej praxe. Empirické dáta sa na jednej 
strane dajú použiť ako základ na formulovanie príslušných teoretických 
východísk uplatňovaných v procese translácie. Na strane druhej môžu 
konkrétne údaje z korpusu (najmä pri zohľadnení frekvenčných údajov) 
nasmerovať pozornosť tlmočníka a/alebo prekladateľa na ustálené 
(konvenčné) vyjadrovacie spôsoby v skúmanom type textu. Tieto sa môžu 
stať bázou pre vytváranie normy aplikovateľnej aj na transláciu síce menej 
častých, ale paralelných zoskupení jazykových jednotiek a nájsť tak 
uplatnenie v prekladateľskej praxi. Hoci na pozadí celého článku stojí metóda 
korpusovej analýzy, je v rámci celého translačného procesu nevyhnutné 
spomenúť aj rolu prekladateľa a/alebo tlmočníka. Nie nepodstatnú rolu hrá 
práve jeho skúsenostná báza, ktorá formuje všetky ostatné, vyššie spomenuté 
súčasti. Keďže proces translácie je v štandardných prípadoch spojený 
s činnosťou človeka a jeho aktívnym kognitívnym prístupom, možno 
empiricky (objektívne) nasmerovanú metódu korpusovej analýzy vnímať ako 
istý protipól k subjektívne ladenému narábaniu s textom (napr. pri preklade, 
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v ktorom prekladateľ musí zohľadniť odborno-obsahové i textové kritériá – 
porov. Štefaňáková, 2014, 150). Vzájomná súčinnosť týchto dvoch zložiek 
môže za predpokladu ich vhodného skombinovania pôsobiť veľmi efektívne. 
Výstupy korpusovej analýzy sa dajú vnímať ako podnet pre prekladateľa 
a/alebo tlmočníka a môžu upriamiť jeho pozornosť na dáta významné 
z empirického hľadiska. Ich pozorné posúdenie v súčinnosti s kompetenciou 
prekladateľa a/alebo tlmočníka sa môže veľmi pozitívne premietnuť do 
prekladateľskej praxe. Preto je možné konštatovať, že vhodné dopĺňanie sa 
vyššie uvedených zložiek má potenciál výrazným spôsobom prispieť 
k skvalitneniu prekladateľskej praxe. 
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Abstract 
Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, auf Möglichkeiten der Vermittlung 
fachsprachlichen Wissens im Fremdsprachenunterricht im nicht-
philologischen Studium zu verweisen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf 
Prinzipien, Methoden und Inhalte gelegt, die für die fach- und 
fremdsprachliche Überschneidung beim Wissenserwerb und im 
Unterrichtsprozess im Hochschulbereich relevant sind. Neben den in der 
Fachliteratur standardisiert angeführten Prinzipien wird die Aufmerksamkeit 
dem sog. Waage-Prinzip gewidmet, welches die Korrelation zwischen der 
(fach-)sprachlichen Darstellung von Inhalten und deren kognitiven 
Verarbeitung zum Ausdruck bringt.

 
 
 
Na úvod 

Sprostredkovanie odborných vedomostí vo vyučovaní cudzieho jazyka 
možno v súčasnosti považovať za jednu z najdôležitejších úloh v procese 
vysokoškolského vzdelávania v rámci nefilologických študijných smerov. 
Vzájomné posilnenie odbornej a cudzojazyčnej kompetencie predstavuje 
jednu z hlavných snáh moderného vyučovacieho procesu. Túto skutočnosť je 
nevyhnutné zohľadniť aj pri tvorbe príslušných učebných materiálov. Pri ich 
zostavovaní by preto pozornosť mala byť nasmerovaná na princípy, metódy 
a obsahy, ktoré zahŕňajú spoločné oblasti v procese osvojovania si odborných 
vedomostí a cudzieho jazyka a podporia tak nadobudnutie odbornej 
a cudzojazyčnej kompetencie zároveň. Vychádzajúc z reálneho stavu možno 
konštatovať, že pozícia študovaného odboru je v študijných programoch 
oveľa výraznejšia ako pozícia cudzieho jazyka. V dôsledku tejto skutočnosti 

                                            
1 Táto práca vznikla v rámci projektu KEGA č. 018TU Z-4/2014 
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dochádza k nerovnováhe v prospech študovaného odboru a na rozdiel od 
filologicky smerovaných odborov je cudzí jazyk v štúdiu zastúpený len 
v skromnej miere. Predmetom nasledujúceho článku je reflektovať túto 
skutočnosť a zohľadniť ju vo vyššie uvedených oblastiach (princípy, metódy, 
obsahy) pri tvorbe učebných materiálov.  

Nadobúdanie vedomostí z cudzieho jazyka v rámci nefilologického 
štúdia je viazané na kontext sprostredkovania odborných znalostí 
nadobúdaných v študovanom odbore. Získavanie cudzojazyčnej kompetencie 
by preto malo byť zaradené do tohto odborného rámca. Je prinajmenšom 
zmysluplné, aby sa tieto dva komponenty dopĺňali, t.j. aby výraznejšie 
zastúpené odborové vedomosti reálne nadobúdané počas štúdia tvorili 
východisko pre tvorbu obsahov v cudzojazyčných kurzoch (porov. 
Molnárová, 2006, 113-116). Rovnako spôsob sprostredkovania cudzieho 
jazyka (metódy) a cielená podpora vybraných kompetencií (počúvanie a/alebo 
čítanie s porozumením, hovorenie, písanie) by mali korelovať 
s predpokladaným budúcim profesijným zameraním študujúcich. Takýto 
výber je o.i. dôležitý najmä vzhľadom na vyššie uvedenú disproporciu 
ohľadne kvantitatívneho zastúpenia odborových a cudzojazyčných kurzov. 
Keďže tieto predstavujú len zlomok odborových, je dôležité rozhodnúť, ktorú 
časť odborných obsahov je vhodné sprostredkovať aj v rámci cudzojazyčných 
kurzov, aby nadobudnuté znalosti a zručnosti z cudzieho jazyka našli čo 
najefektívnejší odraz v predpokladanom pracovnom zaradení študujúcich.  

Z celkového pohľadu možno teda konštatovať, že práve vo 
vysokoškolských odboroch s nefilologickým zameraním je pri 
sprostredkovaní cudzojazyčných vedomostí a kompetencií dôležité pripisovať 
primeranú pozornosť výberu zodpovedajúcich obsahov (keďže tieto nie sú 
identické s odborným vedomostným fundusom, ale predstavujú len jeho 
časť), metód (za účelom podporiť práve tie kompetencie, ktorých uplatnenie 
nachádza čo najväčší odraz v profile absolventa daného štúdia) ale aj 
princípov (tieto predstavujú východiská pre sprostredkovanie cudzieho jazyka 
ako takého). V nasledujúcej časti článku bude preto bližšia pozornosť 
venovaná konkrétnym princípom, metódam a obsahom, ktorých výber 
a zohľadnenie pri tvorbe učebných materiálov sú predpokladom pre 
zefektívnenie sprostredkovania cudzojazyčných vedomostí v rámci 
študovaného odboru. 
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Konkrétne princípy, metódy a obsahy 

Zostavenie vhodného učebného materiálu predpokladá zachovanie istých 
princípov. Na jednej strane ide o všeobecné didaktické princípy ako napr. od 
jednoduchého k zložitému, od známeho k neznámemu, vytvorenie stabilného 
vedomostného základu (t.j. primerané disponovanie odbornými 
vedomosťami) alebo upevňovanie nadobudnutých vedomostí a zručností 
prostredníctvom cvičení. Na strane druhej možno hovoriť o špecifických 
princípoch, súvisiacich s rámcovými podmienkami vzdelávacieho procesu, 
ako napr. prepojenie odbornej a jazykovej (resp. cudzojazyčnej) kompetencie, 
zosúladenie reálnych obsahov v kurzoch vyučovaných v materinskom jazyku 
s náplňou kurzov cudzieho jazyka, primeranosť resp. odraz aktuálnych 
jazykových kompetencií študentov v metodickom prístupe pri 
sprostredkovaní cudzieho jazyka (napr. faktor dĺžky a náročnosti 
cudzojazyčných učebných textov). 

Uplatnenie týchto princípov nachádza pri koncipovaní študijného 
materiálu odraz v dvoch rovinách. Prvou z nich je celková štruktúra učebných 
textov prepojená  s ich koncepciou. Druhá  rovina sa odráža pri konkrétnej 
realizácii tvorby učebných textov, teda v akomsi „naplnení“ všeobecnej 
štruktúry konkrétnymi obsahmi a ich metodicko-didaktickým spracovaním. 
Ich nasadenie vyplýva z celkových cieľov. Obe roviny by však mali byť 
zasadené do vyššie spomínaného kontextu cudzojazyčného odborného 
vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí. Nasledujúci dôležitý krok je ďalšia 
konkretizácia v oboch rovinách, a síce výber istých obsahov slúžiacich na 
sprostredkovanie odborných vedomostí v inom ako materinskom jazyku. 

Jeden z princípov, ktoré je dôležité spomenúť, je zachovanie rovnováhy 
medzi jednotnosťou a rozmanitosťou. Pri zostavovaní učebných materiálov je 
na jednej strane dôležitá prehľadná – t.j. jednotná, resp. logická – štruktúra, 
ktorá napomáha učiacim sa rýchlejšie sa zorientovať v študijnom materiáli. 
Na strane druhej je však – z dôvodu spestrenia učebnej látky ako aj za účelom 
poskytnutia dostatočného množstva impulzov, ktoré by viedli k nadobudnutiu 
nových vedomostí a zároveň pôsobili motivačne – dôležité poskytnúť učiacim 
sa dostatočné množstvo typologicky rozličných úloh a cvičení. Plánovanie 
štruktúry učebných materiálov by malo zahŕňať stupeň aktuálnej jazykovej 
kompetencie cieľovej skupiny, ktoré priamo súvisí s dodržaním princípu 
primeranosti. Tento môže byť uplatnený pri voľbe dĺžky a stupňa náročnosti 
textov určených na precvičovanie kompetencie čítanie s porozumením tak, 
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aby tieto na učiacich sa pôsobili motivujúco, t.j. aby nepreceňovali ale ani 
nepodceňovali ich aktuálnu jazykovú kompetenciu.  

Vyššie uvádzaný princíp implikuje ďalšiu dôležitú zásadu,  a síce 
precvičovanie resp. upevňovanie vedomostí prostredníctvom cvičení a úloh. 
Aby učiaci sa mali možnosť spätnej väzby, je vhodné do učebných materiálov 
zaintegrovať primerane zostavenú časť s cvičeniami. Takýmto spôsobom 
nadobudne učebný materiál interaktívny charakter a učiaci sa sú vo 
výraznejšej miere zaintegrovaní do vzdelávacieho procesu, čo spätne výrazne 
prispieva k zvýšeniu efektívnosti v procese nadobúdania nových vedomostí.  

Ďalší princíp, viažuci sa na typológiu úloh a cvičení nachádza svoj odraz 
v zachovaní zásady od jednoduchého k zložitému. Možno tu konštatovať istú 
spojitosť s už spomínanou typologickou rozmanitosťou úloh a cvičení, pričom 
je však okrem kvantitatívneho aspektu potrebné zohľadniť aj kvalitatívny 
a vziať do úvahy stupeň náročnosti jednotlivých cvičení. V tomto ohľade je 
vhodné prechádzať od jednoduchších cvičení k zložitejším tak, aby ich 
obtiažnosť korelovala s predpokladanou vedomostnou úrovňou učiacich sa. 
Vhodne zostavená kombinácia typologicky rozmanitých úloh a cvičení 
s rôznym stupňom náročnosti pôsobí na študentov zväčša motivujúco, pretože 
sa necítia ani precenení ani podcenení.  

Jednu z možných typológií zahŕňajúcich v sebe rastúci stupeň náročnosti 
tvorí rada receptívne – reproduktívne – produktívne (resp. kreatívne) cvičenia 
a úlohy, pričom v praxi sa častokrát stretávame so zmiešanými typmi, ako sú 
receptívno-produktívne a reproduktívno-produktívne cvičenia a úlohy (Heyd 
1991, Storch 1999). Východisko tejto stupnice tvoria cvičenia a úlohy 
zakladajúce sa na vnímaní (receptívne), tieto smerujú k reprodukcii 
vnímaného (reproduktívne) a následne k vytváraniu vlastných produktov 
(produktívne). Ak však majú zostavené cvičenia a úlohy pôsobiť motivujúco, 
je dôležité, aby bol metodický postup pri ich zostavovaní v súlade 
s jazykovou kompetenciou študentov. Takýto stav je možné dosiahnuť 
vhodnou kombináciou jednotlivých typov cvičení a úloh (receptívne – 
reproduktívne – produktívne), pričom je potrebné zohľadniť všetky jazykové 
zručnosti (t.j. počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, 
písanie). V zmysle vyššie uvedeného je vhodné postupovať od receptívneho 
k produktívnemu. Kvantitatívny podiel jednotlivých typov cvičení a úloh 
závisí od príslušnej vedomostnej úrovne učiacich sa. V tomto kontexte platí: 
čím vyšší vedomostný stupeň jazykových zručností cieľová skupina 
preukazuje, tým výraznejšie by mal byť zastúpený produktívny typ cvičení 
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a úloh a naopak, jazykové znalosti na základnom stupni je vhodné 
podporovať najmä receptívnymi a reproduktívnymi cvičeniami a úlohami.  

Ďalším z princípov, ktoré napomáhajú k zefektívneniu vyučovacieho 
procesu a mali by nájsť uplatnenie aj pri tvorbe učebných materiálov, je 
princíp primeranosti. Tento v sebe o.i. zahŕňa aj voľbu dĺžky a náročnosti 
východiskových textov (určených či už na čítanie alebo počúvanie 
s porozumením) ako aj zaradenie uvádzajúcich a zhrňujúcich cvičení a úloh. 
Uvádzajúce cvičenia a úlohy slúžia k navodeniu optimálnej, bezstresovej 
atmosféry na hodine a k prirodzenému postupnému zahlbovaniu sa do učebnej 
témy. Zhrňujúce cvičenia a úlohy majú podpornú funkciu, ich účelom je 
poskytnutie spätnej väzby učiacemu sa tým, že prispejú k identifikácii 
problémových častí učebnej látky, alebo v prípade jej úplného zvládnutia 
budú mať posilňujúci motivačný účinok.  Zaradenie takýchto (uvádzajúcich 
a zhrňujúcich) cvičení a úloh má okrem toho za cieľ prispieť k plynulosti  
v procese sprostredkovania cudzojazyčných vedomostí. V súlade s princípom 
od známeho k neznámemu je v nasledujúcej fáze účelné  vyzdvihnúť paralely 
a rozdiely medzi materinským a cudzím jazykom (napr. poukázaním na 
podobné alebo naopak na zradné slová). 

Keďže texty určené na čítanie alebo na počúvanie s porozumením možno 
pri tvorbe učebných materiálov nasmerovaných na osvojovanie si odborného 
cudzieho jazyka vnímať za akýsi centrálny element (v zmysle štandardnej 
základnej štruktúry: úvodné cvičenia – text – cvičenia k textu resp. téme – 
zhrňujúce cvičenia), je dobré venovať ich výberu náležitú pozornosť. Okrem 
uplatnenia už spomínaného princípu primeranosti, ktorého uplatnenie možno 
o.i. vzťahovať na dĺžku a stupeň náročnosti textu, možno poukázať aj na súvis 
s mierou odbornosti prezentovaného textu, ktorý tak vo väčšej alebo menšej 
miere odráža reálne narábanie s jazykom v danej odbornej oblasti resp. 
v konkrétnej vybranej komunikačnej situácii viažucej sa na istý odbor. 
V tomto ohľade možno spomenúť princíp vyváženosti, ktorý zachytáva 
koreláciu medzi precíznosťou vo vyjadrovaní sa v rámci konkrétneho 
odborného jazyka a medzi mierou odbornosti informácie sprostredkovanej 
formou prirodzeného jazyka. Vhodné je poukázať napr. aj na fenomén 
pluricentrizmu v odborných jazykoch, teda existenciu terminologických 
špecifík v príslušných národných varietach jazyka (nemeckého, anglického, 
ruského), na čo vo vzťahu k nemeckému právnemu a obchodnému jazyku 
poukázala aj Štefaňáková  (2013, 2014).  Je všeobecne známe, že jedným zo 
základných atribútov, ktoré sú pripisované odborným jazykom je presnosť vo 
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vyjadrovaní sa. Táto je priamo úmerná odbornému charakteru textu. 
V procese sprostredkovania cudzojazyčnej odbornej informácie však 
vyučujúci vystavuje cieľovú skupinu dvojitému zaťaženiu. Sprostredkovanie 
odbornej informácie samo o sebe vyžaduje zvyčajne vyššiu mieru 
koncentrácie ako recepcia  „bežných“ textov (t.j. textov, s ktorými sme 
konfrontovaní v každodenných situáciách) aj v prípade, keď sú tieto 
sprostredkované v materinskom jazyku. O to viac energie musí recipient 
vynaložiť v situáciách, keď sa prenos odbornej informácie realizuje v cudzom 
jazyku. Avšak atribúty odborných jazykov ako precíznosť, objektívnosť resp. 
emocionálna neutrálnosť vo vyjadrovaní a pod., ktoré prináležia odborným 
textom, sa zvyčajne spájajú s na recepciu náročnejšími jazykovými 
prostriedkami (zložitejšie syntaktické konštrukcie, termíny atď.). Z tohto 
dôvodu možno konštatovať, že kognitívne spracovanie (nedidaktizovaných) 
odborných textov kladie na recipienta zvýšené nároky, takéto texty však 
zároveň vykazujú vysokú mieru odbornosti sprostredkovanej informácie. 
V procese nadobúdania cudzojazyčných odborných vedomostí by však 
nasadenie odborných textov v ich reálnej podobe mohlo najmä 
u začiatočníkov pôsobiť demotivujúco (preťažujúco), a preto je vhodné 
predkladať učiacim sa odborné texty v upravenej, zdidaktizovanej podobe. 
Cieľom takéhoto kroku je zjednodušením reálneho stavu primeraným 
spôsobom sprístupniť vybranú odbornú oblasť. Zároveň však treba 
podotknúť, že simplifikácia jazykových štruktúr, ktorá robí 
sprostredkovávané obsahy prístupnejšími, má za následok zníženie odborného 
charakteru textu a istým spôsobom vzďaľuje recipienta od reality. 
Schematicky sa dá táto korelácia zachytiť nasledovne (porov. schéma č. 1): 
 

 

Schéma č. 1 

V rámci vyššie uvedených súvislostí možno konštatovať, že cieľom 
efektívneho sprostredkovania odbornej informácie v cudzom jazyku by malo 
byť vystihnutie takého stupňa korelácie medzi náročnosťou predkladanej 
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odbornej informácie v jazykovej rovine a medzi aktuálnou vedomostnou 
bázou, ktorý by zodpovedal potrebám konkrétnej cieľovej skupiny.  
 
 
Záver 

Záverom možno zhrnúť vyššie uvedené princípy, ktorých dodržanie je 
potrebné zohľadniť pri tvorbe učebných materiálov a predstaviť ich 
v metodickom kontexte (porov. tabuľka č. 1). 
Tabuľka č. 1 

Tvorba učebných materiálov: princípy a metódy 
Princípy  Metódy a faktory 
1. pevný vedomostný základ súlad medzi skutočnými obsahmi: 

odborné kurzy v štúdiu – kurz 
cudzieho jazyka 

2. prepojenie odbornej 
a cudzojazyčnej kompetencie 

kladenie dôrazu na vybrané obsahy a 
(jazykové) zručnosti 

3. jednota a mnohorakosť homogénna (jednotná) štruktúra 
učebných textov ako celku vs. 
variancia v typológii cvičení 

4. primeranosť: cudzojazyčná  
kompetencia učiacich sa 
a metodický prístup 

faktor motivácie vs. stupeň náročnosti 
cudzojazyčnej učebnej látky 

5. posilňovanie nadobudnutých 
vedomostí prostredníctvom 
cvičení a úloh  

interaktívnosť učebných materiálov 

6. od jednoduchého k zložitému receptívne – reproduktívne – 
produktívne (kreatívne) úlohy a 
cvičenia 

7. od známeho k neznámemu rovnaké, podobné, známe – odlišné, 
nové  

8. princíp vyváženosti  stupeň jazykovej náročnosti – stupeň 
odbornosti 
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Abstract 
The submitted paper deals with reading comprehension of technical English 
texts and reports results of the research carried out during the courses of 
Technical English at the Technical University in Zvolen. Through the 
research we determined the effectiveness of students ‘work with technical 
English texts at the university focused on technology. The research was 
divided into two parts. The first part consisted of the analysis and evaluation 
of the students’ work with the technical texts in English. In the second part, 
we analysed the results obtained from the questionnaire completed by the 
students.

 
 
 
Úvod 

Čítanie s porozumením je dôležitá komunikačná zručnosť pre získavanie 
potrebných informácií z písaného textu. Popri čítaní v materinskom jazyku 
narastá v dnešnej dobe ekonomickej, informačnej i kultúrnej globalizácie aj 
potreba ovládania zručnosti čítania s porozumením v minimálne 
jednom cudzom jazyku. Pri štúdiu cudzích jazykov sa s čítaním stretávame 
ako s jednou zo základných jazykových zručností, v ktorých sa študent 
zdokonaľuje.  

V predkladanom článku približujeme problematiku čítania 
s porozumením odborných textov v anglickom jazyku, ktoré sú kľúčovou 
súčasťou vyučovania odborného anglického jazyka na vysokých školách 
technického zamerania a efektívna práca s nimi je jedným z predpokladov pre 
kvalitné získavanie odborných informácií. Práve prostredníctvom nich sa 
študenti oboznamujú s odbornou terminológiou a gramatickými 
a štylistickými pravidlami typickými pre tento typ textov. V neposlednom 
rade sa učia pochopiť výstavbu a organizáciu textu, logické usporiadanie 
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myšlienok, a tak identifikovať zámer autora a informáciu, ktorú zakódoval do 
textu (Tandlichová, 1991, 108).  

Poznanie odbornej terminológie je pri čítaní odborných cudzojazyčných 
textov veľmi dôležité a úlohou učiteľa je upozorňovať študentov na špecifiká 
terminológie v danom odbore. Podľa Jirků (2001/2002) by pri práci 
s odborným cudzojazyčným textom mal byť kladený dôraz na odhad 
významu slov a zložených menných výrazov z kontextu a definícií. Taktiež je 
dôležité naučiť študentov rozlišovať medzi aktívnou a pasívnou slovnou 
zásobou a oboznámiť ich s pravidlami tvorenia slov pomocou prefixov, 
sufixov, so skladaním, či spájaním slov (Džuganová, Poláčková, 1996/1997). 

Eštoková (2000, 248) upozorňuje, že poznaním zvláštností odborného 
textu, skúmaním gramatických javov, ktoré sa v ňom vyskytujú a opakujú, 
prípravou špeciálnych cvičení pre učiaceho sa, zameriame jeho pozornosť na 
tieto javy, a tak dosiahneme rýchlejšiu orientáciu študenta v odbornom texte, 
rýchlejšie porozumenie a pasívnu a aktívnu komunikáciu.  

Cielený výskum, ktorý sme uskutočnili na hodinách odborného 
anglického jazyka na Technickej univerzite vo Zvolene, sme zamerali na 
zistenie efektivity práce študentov s odbornými anglickými textami. 
Zaujímalo nás, ako s nimi pracujú, ako sa v nich orientujú, či sú pre nich 
zdrojom informácií a či dokážu získané informácie ďalej využiť. Skúmali 
sme, s akými problémami sa študenti pri čítaní tohto typu textov stretávajú, 
ako si s nimi dokážu poradiť a čo im prácu uľahčuje. Výskum mal dve časti: 
v prvej časti sme analyzovali a vyhodnocovali samostatnú prácu študentov 
s odborným anglickým textom a v druhej časti sme sa zamerali na výsledky 
dotazníka vyplneného respondentmi vybranej vzorky. 

 
 

1 Metódy výskumu a charakteristika výskumných vzoriek 

Pri realizácii nášho výskumu sme použili metódu experimentu (Petlák, 
2007), v ktorom sme si prakticky overili schopnosť študentov pracovať 
s odborným anglickým textom. V našom experimente sme vybranej vzorke 
študentov zadali vypracovať úlohu zameranú na čítanie s porozumením 
odborného anglického textu.  

Prácu s odborným anglickým textom sme sledovali na vzorke 35 
študentov 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Išlo o študentov 
predmetu Odborná komunikácia v anglickom jazyku, na ktorom sa venovali 
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odbornej angličtine. Úroveň ovládania anglického jazyka študentov bola 
mierne pokročilá až pokročilá (približne B1-B2 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky), pred absolvovaním predmetu 
Odborná komunikácia v anglickom jazyku absolvovali na vysokej škole už 2 
semestre anglického jazyka (jeden semester všeobecného jazyka a jeden 
semester angličtiny zameranej na gramatiku odborného štýlu).   

Druhou výskumnou metódou bolo použitie dotazníka, ktorý sme 
predložili 125 študentom. Išlo o študentov bakalárskeho stupňa štúdia na 
Technickej univerzity vo Zvolene, konkrétne Fakulty ekológie 
a environmentalistiky, Drevárskej fakulty a celouniverzitného študijného 
programu Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov. 
Jednotlivé ročníky boli zastúpené nasledovne: 1. ročník (22 študentov, t.j. 
17,6%), 2. ročník (58 študentov, t.j. 46,4%) a 3. ročník (45 študentov, t.j. 
36,0%). Vzorka respondentov bola pomerne vyrovnaná, odpovedalo 59 
mužov (47,2 %) a 66 žien (52,8 %). Boli to mierne pokročilí až pokročilí 
študenti anglického jazyka, ktorí sa na seminároch z anglického jazyka venujú 
odbornému jazyku.  

Údaje, ktoré sme prostredníctvom nášho výskumu získali, sme 
vyhodnotili kvantitatívne (percentuálne spracovanie výsledkov) i kvalitatívne 
(analýza odpovedí, vyvodenie záverov).  
 
1.2 Práca s odborným anglickým textom 

Študenti pracovali s odbornými anglickými textami, ktoré tematicky 
súviseli s ich študijnou špecializáciou. Boli vybrané z oblastí, v ktorých 
študenti už získali základné teoretické poznatky. 

Študenti pracovali s päťstranovými odbornými textami, ktoré si zvolili 
pod dohľadom a po usmernení vyučujúceho, pričom každý študent pracoval 
s iným odborným textom. Zdrojom textov boli aktuálne odborné publikácie 
z oblasti ekológie a environmentalistiky. Ich úlohou bolo prečítať si text 
a vypracovať k nemu príslušné úlohy. Na vypracovanie práce mali študenti 
sedem týždňov. Podotýkame, že študenti odovzdávali na kontrolu nielen 
záverečný vypracovaný text, napísaný „na čisto“, ale aj všetky koncepty, 
poznámky, ktoré si robili počas práce s textom a originály textov. 
 
1.2.1 Zadanie úlohy (experiment) 

 Pokyny pre študentov boli nasledovné: 
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1. Prečítať a porozumieť textu. 
2. Vypísať z textu kľúčové slová.  
3. Napísať krátke a výstižné zhrnutie, v ktorom zhrnú hlavné myšlienky 

a body textu. 
4. Písomne vyjadriť vlastný názor k prečítanému textu (navrhnúť spôsoby 

riešenia problému, okomentovať názory prezentované v texte a pod.) 
 

Študenti vypracovávali úlohu písomne. Pri kontrole vypracovania úlohy 
sme sa zameriavali na: 

 
1. Ako pracujú študenti s odborným textom a ako sa v ňom orientujú? 
- Píšu si preklad jednotlivých slov priamo do textu. 
- Píšu si preklad celých viet priamo do textu. 
- Priebežne si robia poznámky na okraj textu, o čom bol daný odsek. 
- Farebne zvýrazňujú kľúčové fakty a pod. 
 
2. Vedia študenti správne určiť a vypísať kľúčové slová? 
 
3. Pri práci s odborným textom: 
- Dokážu študenti správne určiť hlavné myšlienky textu? 
- Hlavné myšlienky preformulujú vlastnými slovami alebo ich len 

mechanicky odpíšu? 
- Vedia sa orientovať v texte, rozumejú súvislostiam? 
- Dokážu študenti pracovať so získanými faktami, podať ich 

v zrozumiteľnej forme, zachovať logické postupnosti textu? 
 
4. Akú doplnkovú literatúru používajú študenti na uľahčenie 

porozumenia? 
- Slovníky – aké typy? 
- Učebnice, skriptá, inú odbornú literatúru a pod. 
 
5. Na základe prečítaného textu: 
- Študenti formulujú vlastný názor, v ktorom súhlasia, resp. nesúhlasia 

s prečítaným textom, prezentujú svoj postoj k téme, vyvodzujú 
z prečítaného textu závery. 

- Pri formulácii vlastného stanoviska študenti používajú, resp. 
nepoužívajú novú slovnú zásobu používanú v texte. 
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- Študenti sa usilujú o argumentačné, presné vyjadrovanie. 
- Študenti dokážu prepájať informácie z textu s vedomosťami, ktoré 

nadobudli už predtým (napr. pri štúdiu odborných predmetov). 
 
1.3 Štruktúra dotazníka 

V druhej časti výskumu sme predložili vybranej vzorke študentov 
dotazník. Naším cieľom bolo pomocou dotazníka zistiť odpovede na viaceré 
otázky súvisiace s problematikou čítania s porozumením odborných 
anglických textov. Predkladaný dotazník uvádzame v prílohe tohto článku.  
 
 
2 Prezentácia výsledkov výskumu 

2.1 Vyhodnotenie výsledkov práce s odborným anglickým textom 

 Výsledky samostatnej práce študentov sme vyhodnocovali 
prekontrolovaním a analyzovaním jednotlivých častí práce, ako aj bodovým 
ohodnotením jednotlivých úloh. Po vyhodnotení sme dospeli k nasledovným 
výsledkom: 

K prvej skúmanej otázke Ako pracujú študenti s odborným textom a ako 
sa v ňom orientujú? môžeme uviesť, že študenti vo väčšine prípadov 
spracovávali text precízne a detailne. Až 84 % študentov si značilo preklad 
jednotlivých slov priamo do textu, išlo najmä o kľúčovú slovnú zásobu, časť 
študentov si zapisovala preklad i menej podstatných výrazov. Slová, príp. 
slovné spojenia prekladali väčšinou správne, pri viacvýznamových slovách 
uvádzali v texte len jeden, resp. dva významy, ktoré sa im hodili do kontextu. 
Určitý počet študentov (9,7 %) si potreboval pre lepšie porozumenie textu 
napísať do textu preklad celých viet – tento jav by sme mohli zdôvodniť 
slabšou úrovňou anglického jazyka študentov a tým pádom problémom 
porozumieť problematike po odbornej stránke, príp. len kvôli problémom 
s vysokou odbornosťou článku. 

Zaujímavé bolo, že len málo študentov (9,7 %) si na okraj textu 
priebežne písalo o čom bol ten-ktorý odsek. Takéto poznámky im potom 
uľahčovali orientovanie sa v texte a záverečné vypisovanie hlavných bodov 
textu. 

Až 58 % študentov si graficky (farebným zvýrazňovaním, 
podčiarkovaním, číslovaním atď.) vyznačovalo v texte dôležité myšlienky, 
neznámu slovnú zásobu, príp. problematické miesta pre porozumenie.  
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Na otázku Vedia študenti správne určiť a vypísať kľúčové slová? 
môžeme odpovedať, že vo väčšine prípadov áno: 61,3 % študentov s tým 
nemalo problém, slová vybrali správne. V niektorých prípadoch vybrali 
študenti zbytočne veľa slov (16,1 %) a len v pár prípadoch (6,5 %) chýbali 
v ich výbere naozaj podstatné výrazy. 16,1 % študentov neuviedlo kľúčové 
slová vôbec – domnievame sa, že buď z nepozornosti na ne zabudli alebo ich 
jednoducho nevedeli vypísať. 

Skontrolovali sme, či študenti dokážu správne nájsť v texte hlavné 
myšlienky a vypísať ich z textu. Vyšlo nám, že približne dve tretiny študentov 
v tejto úlohe vyhoveli. Problémom bolo nájdené myšlienky vypísať z textu 
a preformulovať ich vlastnými slovami vo forme stručného zhrnutia. V tejto 
úlohe uspelo 54 % študentov, ktorí sa usilovali vyjadriť hlavné myšlienky 
vlastnými slovami (pokiaľ to bolo možné), 17 % študentov nájdené myšlienky 
jednoducho odpísalo a 29 % zvolilo strednú cestu – časť myšlienok 
preformulovalo, časť odpísalo. Samozrejme, preformulovať odborný text 
vlastnými slovami je úloha náročná, neraz to ani nie je možné. Avšak niekedy 
išlo aj o uľahčenie si práce študentmi, pričom si neuvedomili, že 
jednoduchým odpísaním viet nemusia vystihnúť hlavnú podstatu 
odsekov, tým pádom nevybrali hlavné myšlienky správne, nehovoriac o tom, 
že vo vzniknutom zhrnutí myšlienky na seba nenadväzovali ani plynulo, ani 
logicky. 

Na otázku, či študenti rozumeli súvislostiam obsiahnutým v texte, 
nemôžeme odpovedať len krátko. Približne polovica študentov nemala 
problém orientovať sa v texte, jednotlivým súvislostiam porozumeli bez 
problémov, čo sa aj jasne odzrkadlilo v nimi napísanom zhrnutí. Druhá 
polovica skupiny zvládla úlohu viac-menej dobre, význam textu pochopili do 
veľkej miery, ale narazili v texte na isté problematické miesta, s ktorými 
nedokázali „pohnúť“, vyriešiť ich. Napriek všetkému sme v štyroch prípadoch 
konštatovali, že študenti nevedia dobre pracovať s odborným textom, 
nerozumejú mu po stránke jazykovej a tým pádom ani po odbornej.  

Celkovo však môžeme konštatovať, že väčšina študentov sa vie 
orientovať v texte, porozumenie súvislostí nerobí problém, závisí to však od 
individuálnej úrovne ovládania anglického jazyka. I keď ešte neovládajú 
spracovávanie získaných faktov, zachovávanie logických nadväzností textu na 
vysokej úrovni, vzhľadom k ich úrovni ovládania anglického jazyka a k faktu, 
že sú ešte len v druhom ročníku štúdia na vysokej škole, môžeme 
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predpokladať, že postupným ďalším štúdiom jazyka a hlavne čítaním 
odborných anglických textov sa tieto ich zručnosti rozvinú a zlepšia.  

Čo sa týka používania pomocnej literatúry, študenti pracovali s rôznymi 
druhmi slovníkov. Išlo najmä o všeobecné a odborné prekladové slovníky 
(anglicko-slovenské, príp. anglicko-české), výkladové slovníky, či o rôzne 
lexikóny. Používané slovníky boli v tradičnej knižnej podobe alebo 
v elektronickej – vo forme počítačových programov alebo na internetovských 
stránkach. Inú literatúru používali len v minimálnej miere.  

V záverečnej časti písomnej práce mali študenti vyjadriť vlastný názor 
k prečítanému textu, v ktorom by sa pokúsili zaujať stanovisko k informáciám 
prezentovaným v texte, príp. navrhnúť spôsoby riešenia problematiky. 
Formulovať vlastný názor a zaujať stanovisko nerobilo študentom žiadny 
problém, túto časť úlohy zvládli veľmi dobre. Svoj názor sa usilovali 
čiastočne podložiť argumentmi, avšak musíme brať do úvahy, že študenti 
druhého ročníka ešte nedisponujú dostatočným množstvom odborných 
vedomostí na to, aby dokázali do hĺbky argumentovať o vybranej odbornej 
problematike, príp. navrhovať riešenia a analyzovať problém. Napriek tomu 
dokázali využiť svoje základné vedomosti z iných predmetov študovaných na 
vysokej škole a snažili sa s nimi podoprieť svoje tvrdenia. Svoje osobné 
názory a postoje formulovali v anglickom jazyku bez väčších problémov, 
zrozumiteľne, i keď samozrejme rozdielna jazyková úroveň študentov bola 
viditeľná. 

Pri formulovaní tejto časti svojej práce študenti vo väčšine prípadov 
používali novú odbornú slovnú zásobu, s ktorou sa stretli v texte. Veríme, že 
práve takéto používanie (vo vlastných vetách, myšlienkach) prispelo 
k osvojeniu si nových slov a slovných spojení.  

Pri hodnotení úloh sme si všimli rôzne úrovne anglického jazyka 
u študentov. Je to zapríčinené jednak rôznym stupňom prípravy študentov na 
stredných školách a jednak i osobnou motiváciou študentov rozširovať si 
svoje znalosti cudzieho jazyka.  
 
2.2 Vyhodnotenie dotazníka 

Pomocou dotazníka sme zisťovali informácie týkajúce sa čítania 
s porozumením v anglickom jazyku so zameraním na odborné texty. Pre 
prehľadnosť uvádzame vždy otázku z dotazníka priamo s jej vyhodnotením 
a našimi závermi. 
 



 

228 

1. Čítate odborné anglické texty za účelom získania informácií? 
Odpoveď zdôvodnite (prečo, za akým účelom, kedy atď.). 
Táto otázka bola otvorená, odpovede študentov boli rôzne formulované, 
avšak väčšina (81,9 %) číta odborné texty hlavne kvôli štúdiu, dopĺňajú 
si odborné informácie, ktoré napríklad nie sú publikované 
v slovenskom jazyku. Taktiež im takéto texty slúžia ako zdroj pre 
vypracovávanie seminárnych, príp. bakalárskych prác. Časť študentov 
(11,2 %) číta aj pre rozšírenie a osvojenie si odbornej anglickej slovnej 
zásoby. 6,9 % študentov uviedlo, že číta preto, že ich daný text zaujíma 
z osobného hľadiska. 
 

2. Aké typy odborných anglických textov čítate? 
a) texty súvisiace s odborom, ktorý študujem. 
b) texty súvisiace s oblasťou, ktorá ma zaujíma. 
40 % študentov odpovedalo, že číta texty súvisiace s oblasťou ich 
štúdia, 37,6 % číta texty z oblasti ich záujmu. 22,4 % študentov 
označilo obidve možnosti.  
 

3. Koľko času týždenne venujete čítaniu v anglickom jazyku? 
a) 0 – 1,0 h   c) 2,1 – 3,0 h 
b) 1,1 – 2,0 h  d) 3,1 a viac hodín 
Pri vyhodnocovaní tejto otázky nás zaujímalo, koľko času týždenne 
trávia študenti čítaním v anglickom jazyku a či sú nejaké rozdiely 
medzi jednotlivými ročníkmi. Získali sme nasledovné výsledky: 
 
���� 1. ročník: 40,9 % študentov prvého ročníka číta texty v anglickom 

jazyku maximálne 1 hodinu týždenne. 1,1 až 2 hodiny venuje 
čítaniu 22,7 % prvákov, 2,1 až 3 hodiny číta 18,2 %. Rovnaký počet 
(18,2 %) opýtaných týždenne číta 3,1 a viac hodín.  

���� 2. ročník: Maximálne hodinu čítania anglického textu uviedlo až 
48,3 % študentov 2. ročníka. Viac ako 1 hodinu, ale najviac 2 
hodiny strávi čítaním 27,6 % respondentov. 2,1 až 3 hodiny 
týždenne číta 13,8 % opýtaných, vyše 3,1 hodiny číta len 10,3 %. 

���� 3. ročník: 43,2 % študentov 3. ročníka venuje čítaniu textov 
v angličtine maximálne 1 hodinu týždenne. O málo menší počet  
opýtaných (38,6 %) číta 1,1 až 2 hodiny. Viac než 2 hodiny číta  
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málo študentov – 6,8 % číta v angličtine 2,1 až 3 hodiny, 11,4 % sa 
venuje anglickým textom 3,1 a viac hodín.  

 
Takmer polovica študentov (priemerne 44 %), bez ohľadu na ročník 
štúdia, venuje čítaniu textov v anglickom jazyku 0 až 1 hodinu týždenne. 
Najväčší počet študentov, ktorí čítajú viac ako 1 hodinu, ale menej ako 2 
hodiny, je v treťom ročníku (38,6 %). Vo výsledkoch vzťahujúcich sa k 
prvému ročníku pozorujeme, že až 36,4 % študentov číta viac než 2 
hodiny týždenne (z čoho polovica dokonca viac než 3 hodiny). Pri 
výsledkoch druhého a tretieho ročníka zisťujeme, že viac ako 2 hodiny 
týždenne číta menej opýtaných ako v prvom ročníku – v druhom ročníku 
je to 24,1 % a v treťom ročníku najmenej, t. j. 18,2 % študentov.  
 

4. Pri čítaní v anglickom jazyku pozornosť venujete najmä: 
a) tomu, čo každé slovo znamená. 
b) tomu, čo každá veta znamená. 
c) tomu, čo celý odsek znamená. 
Pozornosť každému slovu venuje len 13,6 % opýtaných. Na to, čo 
znamená veta ako celok sa sústredí 60 % študentov, na význam odseku 
26,4 % študentov. Zo zisteného môžeme konštatovať, že väčšina 
študentov pochopila dôležitý princíp čítania s porozumením a to, že pre 
pochopenie významu textu nie je nutné poznať každé jedno slovíčko – 
študenti sa snažia porozumieť textu ako celku.  
 

5.  Význam dôležitého neznámeho slovíčka: 
a) vyhľadáte hneď v slovníku. 
b) snažíte sa uhádnuť jeho význam podľa kontextu. 
c) nezaoberáte sa s ním, preskočíte ho a čítate ďalej. 
d) iné: ........ 
V tejto otázke sme sa zamerali na to, ako pracujú študenti s neznámou 
slovnou zásobou. Zistili sme, že význam neznámeho slovíčka hneď 
vyhľadá v slovníku 32,8 % študentov. Význam neznámeho slovíčka sa 
snaží uhádnuť podľa jeho kontextu (bez použitia slovníka) 47,2 % 
študentov. 12 % študentov sa najprv snaží uhádnuť význam z kontextu, 
avšak zvyčajne siahne po hádaní po slovníku. S neznámym slovíčkom 
sa vôbec nezaoberá a ďalej číta text len 8 % opýtaných. 
 



 

230 

6. Čo vám spôsobuje najväčšie problémy pri čítaní odborného 
anglického textu? Konkretizujte.  
Na základe analýzy získaných odpovedí by sme problémy študentov pri 
čítaní mohli rozdeliť do troch základných skupín: 
� problémy so slovnou zásobou – uviedlo ich až 80,8 % študentov – 

ide tu o neporozumenie neznámej slovnej zásoby (najmä ustálených 
slovných spojení a fráz, obrazných pomenovaní, slovných hračiek, 
odborných termínov a pod.), viacvýznamovosť niektorých 
anglických slov atď.; 

� problémy so syntaxou má 16,8 % študentov – v odborných textoch 
sú príliš dlhé vety zložitejšej stavby, sú neprehľadné, študenti sa 
v nich nevedia dobre zorientovať; 

� problémy s gramatikou – uviedlo len 3,2 % opýtaných. I keď je to 
práve náročnejšia gramatika, ktorá väčšinou spôsobuje študentom 
problémy, pri čítaní textov si s ňou naši respondenti podľa ich 
vyjadrenia dokážu poradiť. 
 

7.  Pri čítaní odborného anglického textu si pomáham: 
a) slovníkom – upresnite akým druhom slovníka:  
b) inou literatúrou – upresnite akou: ......... 
c) internetom – upresnite: .... 
d) iné: ..... 
Pri čítaní odborných anglických textov používajú všetci študenti 
slovníky – 93,6 % opýtaných prekladové (anglicko-slovenské, príp. 
anglicko-české) a výkladové (34,4 % študentov). Zaujímavé je zistenie 
týkajúce sa prekladových slovníkov – až 62,9 % študentov používa 
najmä elektronické slovníky nainštalované v počítačoch, príp. slovníky 
na internete. Tradičné knižné prekladové slovníky uviedlo ako 
pomôcku pri čítaní s porozumením len 49 % študentov. Študenti 
neuviedli žiadnu inú konkrétnu literatúru, ktorou by si pomáhali pri 
porozumení textov, avšak až 40 % opýtaných si pomáha internetom 
(okrem už spomínaných slovníkov využívajú aj internetové 
vyhľadávače, rôzne encyklopédie,  články a iné elektronické zdroje 
informácií). 
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8. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody prekladového slovníka?  
Napriek tomu, že sme túto otázku v dotazníku koncipovali ako 
otvorenú, odpovede našich respondentov boli väčšinou veľmi podobné. 
Celkovo môžeme z nášho prieskumu vyvodiť, že študenti používajú 
prekladové slovníky najmä kvôli ich prehľadnosti a kvôli tomu, že 
rýchlo a ľahko zistia preklad slova. Naopak, medzi jeho nevýhody 
opýtaní zaradili napríklad prílišnú stručnosť slovníka (pri každom hesle 
sú často len základné preklady slov, chýba použitie slova v kontexte, 
vysvetlenie významu slova). Študenti poukazujú na problémovú 
viacvýznamovosť anglických slov a nedokážu si niekedy vybrať 
z ponúkaných možností prekladu v slovníku. 
 

9. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody výkladového slovníka?  
Medzi výhody výkladového slovníka študenti radia najmä to, že získajú 
viac informácií o slove – slovo je po anglicky vysvetlené, uvedené je 
jeho použitie v kontexte a ďalšie iné informácie, ktoré pomôžu 
lepšiemu porozumeniu slova. Študenti si myslia, že tento typ slovníka 
je vhodnejší a presnejší pre čítanie s porozumením, jeho používaním si 
zlepšujú angličtinu, rozširujú si slovnú zásobu a „núti ich rozmýšľať 
v cudzom jazyku“. Taktiež uvádzajú, že si dané slovo lepšie 
zapamätajú. 
Nevýhodami podľa opýtaných sú, že práca s výkladovým slovníkom je 
zdĺhavejšia a náročnejšia ako s prekladovým slovníkom a pokiaľ majú 
študenti slabšiu slovnú zásobu nedokážu pochopiť z anglickej definície 
slova jeho správny význam.  
 

10. Porozumenie pri čítaní odborného textu mi uľahčí: 
A) učiteľ, ktorý mi stru čne povie, čoho sa text týka:  
nepomôže mi to vôbec – pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to 
pomôže (nehodiace sa vyškrtnite) 
Na túto otázku negatívne odpovedal len jeden študent (0,8 %). Stručné 
usmernenie, oboznámenie s problematikou, o ktorej pojednáva text, 
čiastočne pomôže porozumeniu 45,6 % študentov, 51,2 % opýtaným to 
veľmi pomôže. 2,4 %  študentov sa k tejto otázke nevyjadrilo. 

 
B) keď ovládam základnú odbornú anglickú terminológiu, ktorá je 
používaná v texte: 
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nepomôže mi to vôbec – pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to 
pomôže (nehodiace sa vyškrtnite) 
Ovládanie odbornej anglickej terminológie veľmi pomôže porozumieť 
odbornému textu 65,6 % študentov, čiastočne 29,6 % opýtaných. Ani 
jeden študent neuviedol, že by mu táto znalosť nepomohla porozumieť 
textu. 4,8 % študentov na túto otázku neodpovedalo. 

 
C) obrázky, tabuľky, grafy pri texte: 
nepomôže mi to vôbec – pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to 
pomôže (nehodiace sa vyškrtnite) 
8 % študentov si myslí, že obrazový materiál pri texte im vôbec 
nepomôže porozumieť textu. Čiastočne môže napomôcť 63,2 % 
študentom a veľmi dobrá pomôcka je to pre 25,6 % respondentov. 
K tejto otázke sa nevyjadrilo 3,2 % študentov. 
 
D) grafické členenie textu – podnadpisy, odseky, rôzne typy písma: 
nepomôže mi to vôbec - pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to 
pomôže (nehodiace sa vyškrtnite) 
Grafické členenie textu veľmi pomôže pri čítaní s porozumením len 
18,4 % opýtaných, väčšine (54,4 % študentom) to pomôže len 
čiastočne. 21,6 % študentom to nepomôže vôbec a 5,6 % sa k tejto 
otázke nevyjadrilo. 

 
 

3 Zhrnutie výsledkov  

 Výsledky výskumu v oblasti skúmania problematiky čítania 
s porozumením so zameraním na odborné anglické texty nám potvrdili, že 
študenti pri práci s odborným anglickým textom uplatňujú určitý systém 
vyhľadávania, triedenia a konečného spracovania hlavných myšlienok 
a odborných faktov s cieľom objaviť požadované súvislosti v texte. Študenti 
si text najprv prečítali a následne vyhľadali neznámu slovnú zásobu vo 
všeobecných i odborných prekladových a výkladových slovníkoch. Overovali 
si významy všetkých kľúčových, ako i menej podstatných slov, aby si boli 
istí, že textu porozumejú správne. Študenti vo väčšine prípadov (61,3 %) 
nemali problém s identifikáciou kľúčových slov v texte. Okrem prekladu 
jednotlivých slov, slovných spojení, v niektorých prípadoch i viet, či písaniu 
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priebežných poznámok k jednotlivým odsekom, si určitý počet študentov (58 
%) aj graficky vyznačoval v texte dôležité myšlienky a fakty. 
 Približne dve tretiny študentov dokázali v texte správne určiť hlavné 
myšlienky. Nájdené hlavné myšlienky mali študenti vypísať vo forme 
stručného zhrnutia. Viac než polovica z nich (54 %) sa usilovala vyjadriť 
prečítaný text vlastnými slovami, skoro tretina (29 %) dokázala časť 
myšlienok preformulovať a časť priamo odpísať. Zvyšní študenti (17 %) 
vybrané, podľa nich dôležité vety z textu len odpísali, čím sa však často 
dopustili nepresností, lebo tieto vety myšlienkovo na seba logicky 
nenadväzovali.  
 Konštatujeme, že študenti vedia pri práci s odbornými textami uplatniť 
systém vyhľadávania, triedenia a konečného spracovania hlavných myšlienok 
a faktov, čo im ich prácu zefektívňuje. Väčšina študentov sa vie orientovať 
v texte, dokáže v ňom nájsť jednotlivé súvislosti, čo sa prejavilo aj pri písaní 
zhrnutia. Môžeme predpokladať, že ďalším štúdiom anglického jazyka 
(a hlavne čítaním odborných anglických textov), ako aj rozširovaním si 
vedomostí v odborných predmetoch, sa tieto ich zručnosti ešte zlepšia. 
 Náš výskum nám poukázal aj na fakt, že kvalita porozumenia textu je 
podmienená rozsahom slovnej zásoby v anglickom jazyku, ktorou študent 
disponuje, ako aj jeho schopnosťou pochopiť z kontextu význam neznámych 
výrazov. Keď čítame text v materinskom jazyku, nevenujeme pozornosť 
každému jednému slovu osobitne, ale vnímame text ako celok. Je dôležité, 
aby sme takýmto spôsobom pristupovali aj k čítaniu cudzojazyčného textu. 
Ukázalo sa, že tento princíp si uvedomujú aj študenti – 60 % opýtaných 
študentov v dotazníku uviedlo, že pri čítaní v anglickom jazyku venuje 
pozornosť tomu, čo znamená veta ako celok a 26,4 % sa sústredí na význam 
odseku ako celku. V prípade, že sa študenti stretnú v texte s neznámym 
slovom alebo slovným spojením, 47,2 % opýtaných v dotazníku uviedlo, že 
sa snaží uhádnuť jeho význam z kontextu. 12 % študentov sa tiež usiluje 
najprv pochopiť slovo z jeho kontextu, ale obvykle následne overí svoj 
predpoklad v slovníku. V slovníku hneď vyhľadá neznáme slovo 32,8 % 
študentov. 8 % respondentov neznámy výraz jednoducho preskočí a číta 
ďalej. Je dôležité, aby sa študenti usilovali vydedukovať význam neznámej 
slovnej zásoby z textu a nevyhľadávali hneď jednotlivé slová  v slovníku. 
V praxi nebudú mať na to čas, resp. nebudú mať vždy slovník k dispozícii. 
Učiteľ by teda pri vyučovaní čítania s porozumením mal dbať na rozvoj 
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zručnosti vedieť pochopiť význam neznámeho slova z kontextu a trénovať ju 
so žiakmi. 
 Pri práci s odborným textom však nemôžeme podceňovať rozsah 
študentovej slovnej zásoby v anglickom jazyku. Náš výskum ukázal, že až 
80,8 % študentom spôsobuje neporozumenie neznámej slovnej zásoby 
najväčšie problémy pri čítaní odborného anglického textu. Až 65,6 % 
opýtaných považuje znalosť základnej odbornej anglickej terminológie za 
pomôcku, ktorá im veľmi pomôže porozumieť textu a 29,6 % študentov 
pomôže porozumieť čiastočne. Môžeme teda konštatovať, že čím lepšiu 
slovnú zásobu študenti majú, tým lepšie dokážu porozumieť odbornému 
anglickému textu. 
 Na základe odpovedí, ktoré nám uviedli študenti v dotazníku, môžeme 
konštatovať, že stručné oboznámenie o obsahu, type, štýle textu, ktoré 
poskytne učiteľ študentom pred čítaním textu veľmi pomôže 51,2 % 
respondentom a čiastočne to uľahčí prácu 45,6 % opýtaných. Z toho vyplýva, 
že uvedenie učiteľom do témy nie je zanedbateľné, je to pomôcka pre 
porozumenie textu pre takmer všetkých študentov (96,8 %). Učiteľ by si mal 
stručný výklad vopred dobre pripraviť a v žiadnom prípade ho nevynechať 
ako nepodstatný. 
 Študentom pomáha orientovať sa v texte aj jeho grafické členenie. 
Uvedenú skutočnosť potvrdili asi dve tretiny študentov (54,4 % študentov – 
čiastočne napomáha porozumeniu, 18,4 % študentov – výrazne pomáha pri 
čítaní).  
 Výskum realizovaný prostredníctvom dotazníka nám takisto potvrdil 
dôležitosť použitia neverbálneho materiálu v odbornom texte. Pri porozumení 
textu môže čiastočne napomôcť až 63,2 % študentom a veľmi pomôcť 25,6 % 
opýtaným. Predpokladáme, že uvedená skutočnosť súvisí so senzorickou 
pamäťou, ktorá v tomto prípade prostredníctvom zraku prijíma a spracováva 
čiastkové  informácie. Zapamätáme si tie, ktoré upútajú našu pozornosť. 
V tomto zmysle majú obrázky, fotografie, ale aj tabuľky, grafy, schémy na 
pozornosť určitý stimulačný efekt. Z toho vyplýva, že na hodinách odborného 
anglického jazyka je dôležité venovať pozornosť aj takémuto materiálu, 
naučiť študentov správne ho interpretovať, a tak získavať z neho ďalšie 
informácie. 
 Až 81,9 % študentov číta odborné anglické texty kvôli štúdiu, čítajú za 
účelom rozširovania a dopĺňania svojich vedomostí, keďže podľa ich 
vyjadrení nie je dostatok potrebnej aktuálnej odbornej literatúry v slovenskom 
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jazyku. Tento typ textov využívajú aj pri písaní svojich seminárnych 
a bakalárskych prác. Okrem zvyšovania svojej odbornosti si študenti (11,2 % 
opýtaných) chcú zlepšiť aj znalosť anglického jazyka (najmä si rozšíriť 
odbornú anglickú slovnú zásobu). Čítanie odborných anglických textov je 
teda metódou, akou si študenti zvyšujú svoju úroveň ovládania anglického 
jazyka a zároveň získavajú a rozširujú si svoje odborné vedomosti.  
 
 
Záver 

 Študenti dosahujú pri práci s cudzojazyčným odborným textom 
z hľadiska získania správnych odborných informácií a pochopenia 
vzájomných súvislostí kvalitné výsledky, ak disponujú aspoň základnými 
vedomosťami z odbornej problematiky predloženej v texte a určitým stupňom 
znalosti všeobecného a odborného cudzieho jazyka. Ďalším faktorom, ktorý 
podmieňuje efektivitu práce s takýmto textom, je zvládnutie jazykovej 
zručnosti čítania s porozumením. Z hľadiska skúmanej problematiky čítania 
s porozumením nás v našom výskume zaujímalo, ako študenti dokážu 
„uchopiť“ text, orientovať sa v ňom, vybrať kľúčové fakty a ďalej s nimi 
pracovať s cieľom porozumieť súvislostiam obsiahnutých v texte. Taktiež 
sme chceli zistiť, s akými problémami sa študenti pri čítaní tohto typu textov 
stretávajú, ako si s nimi dokážu poradiť a čo im prácu uľahčuje. 

V našom výskume sme chceli tiež aj potvrdiť náš predpoklad, že 
študenti, ktorí ovládajú jazykovú zručnosť čítania s porozumením, dosahujú 
vyššiu efektivitu práce s odborným anglickým textom. Mierou efektivity je 
objavenie a správne porozumenie maximálneho počtu kľúčových slov, 
slovných spojení a viet, čo umožňuje presnejšie pochopiť obsah predložených 
informácií a vzájomných súvislostí medzi nimi, ako aj formulovanie 
a vyjadrenie vlastného  názoru k prečítanému textu.  

Práca s odbornými anglickými textami si vyžaduje precíznu prípravu 
učiteľa, avšak jednoznačne zvyšuje odborné a jazykové predpoklady 
študentov. 
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PRÍLOHA: Dotazník 
 

 
Dotazník pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia TU Zvolen 
 
Vážení študenti, dovoľujeme si vám predložiť nasledujúci dotazník, ktorý 
slúži na získanie informácií o tom, ako pracujete s odbornými textami 
v anglickom jazyku, čo vám uľahčuje prácu s nimi a pod. 
Prosíme vás, aby ste dotazník vyplnili pravdivo a odpovedali na všetky 
otázky. Správnu možnosť/možnosti zakrúžkujte, prípadne napíšte svoju 
vlastnú odpoveď. Ďakujeme! 
 

• Pohlavie: a) muž  b) žena 
• Ročník:  a) 1.  b) 2.  c) 3.  d) 4.  e) 5.  
• Fakulta: a) Drevárska fakulta   

b) Lesnícka fakulta   
c) Fakulta ekológie a environmentalistiky   
d) Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky  
e) Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných 
zdrojov (celouniverzitný študijný program) 

 
1. Čítate odborné anglické texty za účelom získania informácií? Odpoveď 
zdôvodnite (prečo, za akým účelom, kedy atď.) 
.…........................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
2. Aké typy odborných anglických textov čítate? 
a) texty súvisiace s odborom, ktorý študujem. 
b) texty súvisiace s oblasťou, ktorá ma zaujíma. 
 
3. Koľko času týždenne venujete čítaniu v anglickom jazyku?  
a) 0 – 1,0 h  
b) 1,1 – 2,0 h  
c) 2,1 – 3,0 h  
d) 3,1 a viac hodín 
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4. Pri čítaní v anglickom jazyku pozornosť venujete najmä: 
a) tomu, čo každé slovo znamená. 
b) tomu, čo každá veta znamená. 
c) tomu, čo celý odsek znamená. 
 
5. Význam dôležitého neznámeho slovíčka: 
a) vyhľadáte hneď v slovníku. 
b) snažíte sa uhádnuť jeho význam podľa kontextu. 
c) nezaoberáte sa s ním, preskočíte ho a čítate ďalej. 
d) iné: ..... 
 
6. Čo vám spôsobuje najväčšie problémy pri čítaní odborného anglického 
textu? Konkretizujte. 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
7. Pri čítaní odborného anglického textu si pomáham: 
a) slovníkom – upresnite akým druhom slovníka: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
b) inou literatúrou- upresnite akou: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
c) internetom – upresnite: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
d) iné: 
............................................................................................................................. 
 
8. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody prekladového slovníka? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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9. Aké sú podľa vás výhody a nevýhody výkladového slovníka? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
10. Porozumenie pri čítaní odborného textu mi uľahčí: 
 
a) učiteľ, ktorý mi stru čne povie, čoho sa text týka:  
nepomôže mi to vôbec - pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to pomôže 
(nehodiace sa vyškrtnite) 
 
b) keď ovládam základnú odbornú anglickú terminológiu, ktorá je 
používaná v texte: 
nepomôže mi to vôbec - pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to pomôže 
(nehodiace sa vyškrtnite) 
 
c) obrázky, tabuľky, grafy pri texte: 
nepomôže mi to vôbec - pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to pomôže 
(nehodiace sa vyškrtnite) 
 
d) grafické členenie textu – podnadpisy, odseky, rôzne typy písma: 
nepomôže mi to vôbec - pomôže mi to čiastočne – veľmi mi to pomôže 
(nehodiace sa vyškrtnite) 
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MOTIVOVANOS Ť TERMÍNOV V PO ĽOVNÍCKEJ TERMINOLÓGII 
A MOTIVA ČNÉ FAKTORY OVPLYV ŇUJÚCE VZNIK TERMÍNU 

 
Zuzana Vyhnáliková 

Technická univerzita vo Zvolene, Ústav cudzích jazykov 
 

 
Abstract 
Der vorliegende Beitrag präsentiert anhand ausgewählter Termini die 
Problematik der Motiviertheit. Er befasst sich mit der Motiviertheit, der 
Bildhaftigkeit der Termini der Jägersprache in der deutschen und in der 
slowakischen Sprache. Als Ergebnis der Erforschung wurde sowohl die feste 
Bildhaftigkeit als auch Motiviertheit der Termini in beiden Sprachen bestätigt.  

 
 
 
1 Úvod 

Motivovanosť je nielen jednou zo základných vlastností termínov, ale 
zároveň je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik termínu. 
Teórii motivácie v lexikálnej zásobe sa na Slovensku venoval motivatológ 
Juraj Furdík (popredný slovenský jazykovedec, 1935 – 2002). Postupne 
vytvoril základné, nadstavbové a kontaktové typy motivácie. Autor Martin 
Ološtiak (Furdík, 2008) konštatuje, že profesor Furdík vo svojich úvahách 
nezostal len pri analýze jednotlivých motivačných typov, ale do motivačných 
úvah sa snažil včleniť celú lexikológiu, pričom najväčšiu pozornosť venoval 
slovotvornej motivácii zo synchronického a diachronického pohľadu. 
Slovotvorná motivácia je podľa neho centrálnym motivačným typom 
a v lexike plní zásadne systémovo-komunikačné funkcie.  

Ako uvádza Ološtiak od chápania slovotvornej motivácie ako 
najvýznamnejšieho štrukturačného a dynamizačného faktora lexikálnej 
zásoby prechádza Furdík k pojmu lexikálnej motivácie, ktorý zahŕňa všetky 
typy lexikálnych jednotiek, ich jazykovosystémovú i mimojazykovú 
determinovanosť.  

Ološtiak (2011) v príspevku Spolupráca slovotvornej motivácie s inými 
typmi lexikálnej motivácie rieši na podklade viacerých dôvodov centrálne 
postavenie slovotvornej motivácie v rámci motivačnej typológie.  
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„Základné typy sú pevnou súčasťou systémových vzťahov v lexikálnej 
zásobe; priamo formujú podobu lexiky ako celku a tvoria kostru, ktorá 
zjednocuje absolútnu väčšinu lexikálnych jednotiek. .... Všetky typy motivácie 
sú dynamické, pohyblivé. Môžu sa meniť, lexikálne jednotky ich môžu 
nadobúdať a strácať...“  (Ološtiak, 2009). 

Podľa tradičného štýlového rozvrstvenia lexikálnej zásoby existuje toľko 
štýlov, koľko je štýlových vrstiev lexiky. Furdík nezaraďuje na rozdiel od 
Mistríka a Ondruša odborné termíny do jednotlivých jazykových štýlov (čo sa 
odzrkadľuje aj v jeho vyčlenení samostatnej stratifikačnej motivácie), pretože 
sú presné, jednoznačné, majú z pragmatického hľadiska vymedzený – 
definovaný obsah a kvalitatívne sa odlišujú od stratifikačne motivovaných 
slov, z toho vyplýva, že napr. hovorové slová nie je možné posudzovať 
spoločne s terminológiou.  

Odborné termíny patria v tomto prípade do kategórie terminologickej 
motivácie a sú charakteristické svojimi špecifickými vlastnosťami a ich 
špecifiká môžu byť charakterizované aj v semiotických súvislostiach, pretože 
termín je osobitným druhom lexikálneho znaku. Na úlohu termínov 
v spojitosti s odbornými textami poukazuje o.i. aj Tuhárska (2010, 21 f.): 
„Odborný text vo svojom prototypickom stvárnení disponuje spravidla 
vlastnosťami ako presnosť, jednoznačnosť, vecnosť či štylistická neutrálnosť, 
ktoré sú dosahované predovšetkým prostredníctvom používania termínov 
v lexikálnej rovine a uprednostňovania istých slovotvorných postupov ...“ 

Motivácia sa môže diferencovať na fonetickú, lexikologickú, 
semaziologicko-onomaziologickú a motiváciu, ktorá sa spája s viacerými 
pomenovaniami. Z onomaziologického aspektu rozlišujeme: nemotivované 
slová a slovné spojenia a motivované slová a slovné spojenia. Motivované 
slová sú bilaterálnou, formálno-obsahovou lexikálnou jednotkou. Na rozdiel 
od slovotvorne nemotivovaných slov sú rozčlenené na úrovni formy aj na 
úrovni obsahu. 

Pri výrazoch, ktoré pociťujeme ako sémanticky motivované, pri ich 
porovnaní môže ísť o motiváciu rovnakú alebo rozdielnu. S motiváciou 
súvisia aj motivačné znaky, ktoré sa triedia na inherentné, ktoré sú výsledkom 
vlastností pomenovania (farba, forma, veľkosť atď.) a adherentné, ktoré 
vyjadrujú vzťah objektu a skutočnosti (pôvod, funkcia, miesto výskytu 
pôvodcu). 

Ološtiak (2011) v rámci spôsobu nominácie (pomenovania) konštatuje, 
že priame významy sú primárne, prenesené významy sú sekundárne. Priamy 
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význam vyplýva z konvenčného usúvsťaženia lexémy s denotátom. Prenesený 
význam (sémantický motivát) je sémanticky motivovaný na základe 
rozličných asociačných súvislostí so sémantickým motivantom.  

Furdík (2008) uvažuje o slovotvornej motivácii ako o procese, vzťahu 
a vlastnosti zároveň. „Ako proces vystupuje pri utváraní nového slova, resp. 
pomenovania. Vzťah sa prejavuje medzi dvoma (resp. pri možnej 
viacnásobnej motivácii aj medzi viacerými slovami, pomenovaniami): 
východiskovým motivantom a voči nemu sekundárnym motivátom.“ Skoro 
každé plnovýznamové slovo je zapojené do motivačných vzťahov buď ako 
základové slovo (motivant) alebo odvodené, či zložené slovo (motivované 
slovo, motivát). 

Pre obrazné pomenovania je špecifický vzťah prieniku ich konceptov 
a obsahov, my sme sa pri rozbore jednotlivých metaforických pomenovaní 
snažili nájsť spoločné sémantické príznaky predmetov a javov, ktoré sa stali 
základom pre vytvorenie odborného metaforického pomenovania v oblasti 
poľovníckej terminológie. 

V našom výskume sme sa zameriavali na motivovanosť ako komplexný 
jav, predmetom výskumu nebolo podrobné určovanie motivačných príznakov 
(ako sú vo Weinrichovej teórii Bildspender a Bildempfänger u Krupu tenor 
a vehikulum, u Ološtiaka a Furdíka motivant a motivát a pod.). Podľa 
spoločných sémantických príznakov sme motivované termíny v nemčine 
alebo v slovenčine zatriedili do motivačných skupín.  
Jednotlivé varianty motivovanosti sú vyhodnotené a graficky znázornené na 
obrázku (Obr. 1). Najväčšie zastúpenie motivovanosti mala skupina 
motivovaných termínov v obidvoch jazykoch (251 termínov). S počtom 123 
termínov bola na treťom mieste skupina neposúdených termínov v obidvoch 
jazykoch, čo predstavuje približne 13 % z celkového počtu posudzovaných 
termínov (938). Príčinou neposúdenia termínov bola predovšetkým 
absentujúca informácia o pôvode analyzovaných slov (etymológii). 

Vysoký výskyt motivovanosti v nemeckom jazyku preukazuje skupina 
motivovanosti termínov v nemčine, ktorých ekvivalenty boli v slovenčine 
nemotivované (143), v porovnaní s počtom motivovaných termínov 
v slovenčine a súčasne ich nemotivovaných ekvivalentov v nemčine (12). 
Pomerne početné zastúpenie motivovaných termínov v nemčine dokazuje aj 
skupina motivovaných termínov v nemeckom jazyku bez slovenských 
ekvivalentov (102). Sumárny počet motivovaných termínov v nemčine 
(143+102)  bez ohľadu nato, či nám bol známy slovenský ekvivalent 
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nemeckého termínu potvrdzuje daný jav vysokej obraznosti. Motivovanosť 
termínov v slovenčine bola menšia, ale napriek tomu nám dané skupiny – 
Motivované v SK, neposúdené v DE (38) a Motivované v SK bez ekvivalentu 
DE (55) dokazujú význam motivovanosti terminológie aj v slovenskom 
jazyku. 
 

 
Obr. 1 Grafické zobrazenie kvantifikácie motivovanosti 

 
 
2 Kategórie motivácie 

Termíny boli zoradené do kategórií motivácie podľa motivačného 
faktoru , ku ktorému sme dospeli na základe rozboru našej reprezentatívnej 
vzorky termínov v nemeckom a v slovenskom jazyku. Termíny v jednotlivých 
kategóriách sú uvádzané spravidla v poradí nemecký termín, následne 
slovenský termín. 
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Konkrétne príklady boli v niektorých prípadoch dopĺňané jednotlivými 
komentármi, teda verbálnym rozborom. 
 
Kategórie motivácie: 

1. Motivácia funkciou 
a. Motivácia pohybom 
b. Motivácia činnosťou 
c. Motivácia pachom (vôňou) 

2. Motivácia formou (tvarom) 
a. Motivácia formou a funkciou 
b. Motivácia formou a veľkosťou 
c. Motivácia predmetom používaným ľuďmi 

3. Motivácia farbou 
a. Motivácia farbou a funkciou 
b. Motivácia farbou a tvarom 
c. Motivácia farbou a vlastnosťou 

4. Iné kategórie motivácie 
a. Motivácia ekonomickosťou jazyka 
b. Motivácia históriou 
c. Motivácia prevzatím z iného jazyka 

• Motivácia prevzatím z iného jazyka a motivácia 
veľkosťou 

• Motivácia prevzatím z iného jazyka a motivácia 
vlastnosťou 

d. Motivácia vekom zvierat 
 
2.1 Motivácia funkciou  

Rosenstock – pučnica (Tab. 1) 
Slovenský termín pučnica je motivovaný funkciou (rast parohov) a nemecký 
termín Rosenstock je motivovaný tvarom. 
Nemecké synonymum pre termín Rosenstock je Stirnzapfen – zo svojho názvu 
naznačuje obsah definície, teda význam termínu v nemeckom jazyku. 
Slovenská definícia taktiež vystihuje názov termínu (resp. naopak termín 
naznačuje definíciu), ak by sme sloveso vyrastať nahradili slovesom pučať, 
v tomto prípade s obrazným významom. 
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Tab. 1 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Rosenstock/pučnica 
termín DE Rosenstock  

synonymum DE 1 Stirnzapfen 

definícia DE Der Stirnzapfen, auf dem die Geweih- bzw. Gehörnstange 
aufsitzt. 

termín SK pučnica 

definícia SK Výbežok čelovej kosti, z ktorého vyrastajú parohy. 

 
2.1.1 Motivácia pohybom  

Sprung – noha (Tab. 2) 
Prvý význam nemeckého termínu Sprung je – noha raticovej zveri, noha 
zajaca. 
Nemecký termín je odvodený od slovesa springen (skákať), motivovaný je 
funkciou. 
 
Tab. 2 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Sprung/noha 
termín DE Sprung 

termín SK noha  črieda srnčej zveri rodinná črieda raticovej 
zveri (skupinka) 

 
Druhý a tretí význam termínu Sprung je – črieda (takisto rodinná črieda 

raticovej zveri) 
Motivácia termínu črieda – v nemčine Sprung odvodená od slovesa 

springen. Motivácia je ešte silnejšia ako pri slovenskom termíne noha, 
prenáša sa pohybová vlastnosť nielen na časť tela – na nohu, ktorá pohyb 
vykonáva (metonymia), ale na zviera, ba dokonca na celý druh zveri 
(metafora). 
 
2.1.2 Motivácia činnosťou 

Graser/Lecker – jazyk  
Nemecké termíny Graser/Lecker (Die Bezeichnung für die Zunge des 

Schalenwilds, außer beim Schwarzwild, die Zunge genannt wird.) sú 
odvodené od slovies grasen – pásť sa, jesť trávu (jeleňovitá zver) a lecken 
(lízať, jelenia zver líže napr. soľ) a teda sú motivované činnosťou. 

Nemecké synonymum termínov Graser/Lecker je Weidlöffel poukazuje 
na činnosť pásť sa a zároveň pravdepodobne na lyžicovitý tvar jazyka. 
Ďalší príklad je uvedené v nasledujúcej tabuľke (Tab 3). 
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Tab. 3 Nemecký a slovenský termín s definíciami – baden/popoliť sa 
termín DE Baden 

synonymum DE 1 hübern sich 

synonymum DE 2 hudern sich 

synonymum DE 3 Kesseln 

definícia DE sich stauben  

termín SK popoliť sa 

definícia SK Kúpanie sa kurovitých vtákov a niektorých cicavcov v prachu 
a piesku. Popolením sa zbavujú vonkajších parazitov na koži 
a v perí. 

 
2.1.3 Motivácia pachom (vôňou)  

Tento typ motivácie sme priradili ku kategórii motivácie funkciou, 
pretože funkciu považujeme v nasledujúcich konkrétnych prípadoch za 
dominantný príznak pre vznik daného termínu. 
 
Tab. 4 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Viole/fialka 

termín DE Viole  

synonymum DE 1 Nelke  

definícia DE Stark riechende Drüse an der Standartewurzel der Fähe. Eine 
Talgdrüse, die während der Ranzzeit (einen veilchenartigen) 
den typischen Fuchsgeruch absondert. 

termín SK fialka 

definícia SK Pachová žľaza líšky na chrbtovej strane pri koreni chvosta. 

 
Viole, synonymum Nelke – fialka (Tab. 4) 

Vznik nemeckého, aj slovenského termínu, ktoré sú vyjadrené tou istou 
lexémou v obidvoch jazykoch sú motivované pachom podobným vône fialky. 
Nemecké synonymum Nelke je takisto motivované silnou vôňou, resp. 
pachom. 

Schmalzröhre, Stinkloch, Saugloch, Schmalzdrüse – podchvostová žľaza, 
pachová žľaza, nadkonečníková žľaza (jazvec). Nemecký termín Stinkloch je 
motivovaný pachom (zápachom) sekrétu, ktorý je vylučovaný podchvostovou 
žľazou. Slovenské termíny podchvostová žľaza, resp. nadkonečníková žľaza 
sú motivované miestom umiestnenia žľazy. 
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2.2 Motivácia formou (tvarom) 

Prvý význam nemeckého termínu Kessel (synonymum Lager) – ležisko. 
Nemecký termín Kessel je motivovaný tvarom miesta, kde odpočíva diviačia 
zver. Slovenský termín je v tomto prípade motivovaný funkciou. 

Druhý význam nemeckého termínu Kessel; synonymum Fuchsbau – 
nora. Nemecký termín Kessel je motivovaný tvarom vyhĺbeného miesta, 
termín Fuchsbau naznačuje, že ide o „stavbu (Bau)“, teda nora sa musí 
vybudovať (bauen). Slovenský termín vznikol pravdepodobne zo slovesa 
noriť sa, resp. vnárať sa do zeme pri hĺbení diery – nory. 

Tretí význam termínu Kessel – kruh uzavretý pri kruhovke je 
motivovaný tvarom kruhu (v nemčine je myslený kruh ako obvod kotla). 

Štvrtý význam termínu Kesseljagd (Kreisjagd, Kesseltreiben, 
Holztreiben) – kruhovka (kruhový pohon) – tá istá motivácia ako pri 
predchádzajúcom význame. 

Piaty význam termínu Kessel je dýchanisko. V slovenčine nie je 
motiváciou tvar, ale činnosť dýchať, nadýchať – vo význame zohriať vzduch. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený ďalší príklad. 
 
Tab. 5 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Perlen/perly 
termín DE Perlen  

definícia DE Die unregelmäßigen Erhebungen an den Stangen der Geweihe 
und Gehörne. 

termín SK perlovanie 

synonymum SK perly  

definícia SK nespráv. perlovie, perly na paroží. (Perlovanie vzniká na 
povrchu parohov, kde krv naplavila prebytok stavebných 
látok.) 

 
2.2.1 Motivácia formou a funkciou 

Tränengrube, Tränenhöhle – slzník (Tab. 6) 
Nemecký termín Tränengrube označuje jamku (vyhĺbený tvar), z ktorej 

vychádzajú slzy (slzy sú v tomto význame obrazným pomenovaním). 
Slovenský termín slzník je odvodený od obrazného pomenovania slzy, ktoré 
označujú vylučovaný sekrét zo slznej jamky. 

Ruder – noha (noha vodnej pernatej zveri) 
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Nemecký termín Ruder je motivované tvarom vesla a zároveň jeho 
funkciou, teda pomocou vesla sa dá plávať. Slovenský termín noha nie je 
motivovaný. 
 
Tab. 6 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Tränengrube/slzník 
termín DE Tränengrube  

synonymum DE 1 Tränenhöhle 

definícia DE Die Höhlung unterhalb der Lichter beim Rotwild. Das 
ausgeschiedene Exkret nennt man Hirschträne oder 
Hirschbezoar. (Voraugendrüse) 

termín SK slzník 

definícia SK jamka/y pod očami jelenej a danielej zveri; (jeleň má v slznej 
jamke pod okom veľkú pachovú žľazu) 

 
2.2.2 Motivácia formou a veľkosťou 

Falkenzahn (synonymum Zahn) = zúbok (Tab. 7) 
Motivácia formou (tvaru zuba) a veľkosťou (zub – zúbok) 

1. Slovenské a nemecké pomenovanie sme pokladali za zhodné, napriek 
tomu, že v slovenčine je termín zúbok, zdrobnenina nemeckej verzie 
termínu Zahn;  

2. Falkenzahn je špecifickejší termín ako slovenský termín zúbok, 
pomenúva zároveň fakt, že ho majú sokolovité dravé vtáky. 
 

Tab. 7 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Falkenzahn/zúbok 
termín DE Falkenzahn  

synonymum DE 1 Zahn 

definícia DE Auch Zahn genannt, sägezahnförmige Höcker an beiden 
Seitenrändern des Oberschnabels der Edelfalken. Mit einer 
entsprechenden gegenüberliegende Vertiefung im 
Unterschnabel; Höcker an beiden Seiten des Oberschnabels. 

termín SK zúbok 

definícia SK zúbkovitý výstupok pred hákom na čeľusti sokolovitých 
vtákov 

 
Motivácia formou (tvar nohy, resp. ruky s prstami) a veľkosťou  
Slovenské pomenovanie noha (resp. behák) dravých vtákov sme 

pokladali za zhodné pre termín Hand, aj pre termín Fuß. 
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Nemecké termíny pomenúvajú špecifickejšie, Hand je noha sokola, Fuß 
je noha orla, ale aj jastraba. Motivačným faktorom je veľkosť nohy, čo je 
logické pri porovnaní celkovej veľkosti sokola a orla; aj keď pri veľkosti 
nohy sokola a nohy jastraba nie je pravdepodobne rozdiel veľkosti taký 
markantný ako pri porovnaní orla a sokola. 

 
2.2.3 Motivácia predmetom používaným ľuďmi  

Pri termíne Bett – ležisko je zreteľný rozdielny motivačný činiteľ 
termínu v nemčine a v slovenčine. Nemecký termín Bett (Die Bezeichnung 
für den Ruheplatz des Schalenwildes, außer beim Schwarzwild) je 
motivovaný predmetom posteľou ako miestom, kde sa odpočíva, leží, spí. 

Slovenský termín ležisko (ležisko u raticovej zveri) je motivovaný 
činnosťou človeka, funkciou postele, je odvodený od slovesa ležať. 

Ďalším príkladom je termín Leier (Der Schwanz des Birkhahns) – lýra 
(lýrovitý chvost, chvost tokajúceho tetrova roztiahnutého do tvaru lýry). 
Pri termínoch v obidvoch jazykoch bol motivačným faktorom tvar lýry. 
 
2.3 Motivácia farbou 

Pri termíne Schwarzwild a Rotwild je motivačným činiteľom farba srsti 
diviačej a jelenej zveri. V slovenčine ja názov termínu odvodený od 
jednotlivého druhu zveri, je nemotivovaný. 

V poľovníckom slangu sa aj u nás používa výraz čierna zver, ale len 
hovorovo, nie je to spisovný výraz.  

Ako ďalší príklad uvádzame nemecké názvy líšky Rotfuchs, synonymum 
Birkfuchs/ slovenský názov líška obyčajná, líška hrdzavá, Graufuchs/ líška 
sivá, lat. Urocyon cinereoargenteus, Eisfuchs/líška polárna, lat. Alopex 
lagopus, Silberfuchs/líška strieborná/lat. Vulpes chama, Brandfuchs, syn. 
Kohlfuchs/líška uhliarka a pod. 

V nemčine poznáme u líšky termín Blume, Luntenspitze (Obr. 2) – 
v slovenčine kvet (definovaný ako koniec líščieho chvosta). 

Podľa nemeckej definície „Die weiße Spitze am Luntenende nennt sich 
Blume.“ je dôležitá dominantnosť bielej farby.  
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Obr. 2 Líška – kvet/Rüde – Blume 

 
2.3.1 Motivácia farbou a funkciou 

Jeden z významov termínu Spiegel (Obr. 3) je belavá srsť okolo ritného 
otvoru srnčej, jelenej, danielej, muflonej a kamzičej zveri. Táto biela farba má 
výstražnú funkciu. 
 

 
Obr. 3 Ricke – Spiegel/srna – zrkadlo 

 
2.3.2 Motivácia farbou a vlastnosťou 

Wachshaut – voskovka, nadnozdrie (Tab. 8) 
Motivácia voskovky dravých vtákov je tmavožltá farba (prechádzajúca 

do oranžova), pôvodnou motiváciou by mohla byť farba vosku a jeho 
vlastnosť: vzhľad – lesklý povrch (ako povrch vosku, teda povrch materiálu, 
látky). 

Zaujímavé je všimnúť si definíciu termínu Wachshaut v nemčine, už 
názov nám napovedá, že ide o voskovitú kožu (blanu).  

Fang mit Haken 

(Fängen) 

Blume 

Ricke/Geiss 

Bla
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Pre slovenský termín (ekvivalent) nadnozdrie je motiváciou umiestnenie, 
teda miesto, kde sa voskovitá blana nachádza (nad nozdrami). 
 
Tab. 8 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Wachshaut/voskovka 
termín DE Wachshaut  

definícia DE Die nackte Haut am Schnabelansatz der Greifvögel.  

termín SK voskovka 

synonymum SK nadnozdrie 

definícia SK nespráv. ozobie, lesklá voskovitá blana na koreni zobáka 
niektorých vtákov 

 
Ako správny termín podľa Hella (1985), avšak na základe našich zistení 

(diskusií s odborníkmi sokoliarmi) sa v praxi používa termín ozobie, ktorý je 
v publikácii označený ako nesprávny (nespisovný) termín. 

Tento fakt svedčí o tom, že sa nám v praxi prelínajú jednotlivé vrstvy 
jazyka, spisovný jazyk a profesionálny slang v bežnom jazyku. 

U niektorých druhov vtákov môže byť farba nadnozdria iná,  napr. 
bledomodrá, biela a pod.  
 
2.4 Iné kategórie motivácie 

2.4.1 Motivácia ekonomickosťou jazyka 

gerader Zehner, gerader Zehnender – párny desatorák (Tab. 9) 
ungerader Zehner, ungerader Zehnender – nepárny desatorák (Tab. 9) 
Názov termínu je stručný, nevysvetľuje pri každom paroží opisným 

spôsobom počet vetiev na kmeni, pomenováva to stručným spôsobom (pri 
nepárnom počte podľa kmeňa, na ktorom je viac vetiev). 

 
Tab. 9 Nemecký a slovenský termín s definíciami – desatorák 
termín DE ungerader Zehner gerader Zehner 

synonymum DE 
1 

ungerader Zehnender gerader Zehnender 

definícia DE Meist herrscht unter Z.-Stufe 
der "Ungerade Z." vor, d.h. an 
einer Stange ist die Eissprosse 
vorhanden, an der anderen 
fehlt sie gänzlich. 

Ein Hirsch, mit fünf Enden an 
jeder Stange. 

termín SK nepárny desatorák  párny desatorák  
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termín DE ungerader Zehner gerader Zehner 

definícia SK jeleň, ktorý má na jednom 
kmeni päť vetiev a na druhom 
menej 

jeleň s parožím s piatimi 
vetvami na každom kmeni 

 
2.4.2 Motivácia históriou 

Hochwild – veľká zver (Tab. 10) (podľa Slovenského poľovníckeho 
názvoslovia) motivovanosť minulosťou (mohla poľovať na ňu len vysoká 
šľachta) 

Niederwild – malá zver (Tab. 10 ) motivovanosť minulosť (mohla 
poľovať na ňu len nízka šľachta) 

Posun v SJ motivácia veľkosťou zveri. 
Reálny stav: delenie zveri na veľkú a malú sa nepoužíva. V zákone 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 Z.z. 
v znení neskorších predpisov sa spomína raticová zver a malá zver, do ktorej 
patrí zver bažantia, zajačia a jarabičia. 
 
Tab. 10 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Hochwild; Niederwild 

termín DE Hochwild  Niederwild  

definícia DE Sammelbezeichnung für 
alles früher der hohen Jagd 
zugeordnete Wild :  
Elch-, Rot-, Dam-, Stein-, 
Gems-, Muffel- und 
Schwarzwild, sowie Wisent, 
Rentier, Bär, Wolf, Luchs 
und Auerhahn.  

Jagdkulturell bedingte 
Einteilung für alles nicht zum 
Hochwild gehörende Wild. Im 
Gegensatz zum Hochwild 
durfte es früher auch vom 
niederen Adel und den Bürgern 
gejagt werden und war nicht 
allein dem Landesfürsten 
vorbehalten. 

termín SK veľká zver malá zver 

definícia SK nespráv. vysoká zver; 
súhrnné pomenovanie 
raticovej zveri, hlucháňa, 
dropa, medveďa, vlka, rysa, 
orla a výra 

zver bažantia, zajačia 
a jarabičia 

 
2.4.3 Prevzatie z iného jazyka (v NJ aj v SJ) 

Pri termíne Bezoar (so synonymami Hirschträne, Bezoarstein, definícia: 
Die braune und zähe Masse in den Tränenhöhlen des Rothirsches.) – bezoár 
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(mastný výlučok zo slzníkov niektorých prežúvavcov), resp. bezoárové guľky 
sa nám nepodarilo presne zistiť, z akého jazyka pochádza slovo bezoár, 
bezoárový. Predpokladáme, že je odvodený od názvu kozy bezoárovej, 
v nemčine Bezoarziege (Wildziege). Možný pôvod slova by mohol byť 
odvodený na základe názvu oblasti výskytu a rozšírenia kozy bezoárovej. 
Túto domnienku sa nám ani na základe dostupnej literatúry nepodarilo 
potvrdiť.  
 
2.4.3.1 Motivácia prevzatím z iného jazyka a motivácia veľkosťou 

Terček (Tab. 11) odvodené z latinského tercius, teda tretinový. 
U dravcov veľkosť samca je o tretinu menšia ako veľkosť samice. Nemecký 
termín Terzel má nasledovnú definíciu:  
 
Tab. 11 Nemecký a slovenský termín s definíciami – Terzel/terček 

termín DE Terzel 

definícia DE Jeder männliche Greifvogel; die Männchen 
(z.B.Habichtterzel) mit folgenden Ausnahmen: Sprinz 
(Sperber), Sakeret (Sakerfalke), Lanneret (Lannerfalke). 

termín SK terček 

definícia SK sokoliarske pomenovanie samca niektorých dravcov 

 
2.4.3.2 Motivácia prevzatím z iného jazyka a motivácia vlastnosťou 

Nemecké synonymum Wildfang má v širšom zmysle význam: všetky 
dravce odchytené z prírody a v užšom význame je to divoch, t.j. sokoliarske 
pomenovanie dravca chyteného v čase od vyletenia z hniezda po prvé 
preperovanie; prvé perie, prvý kalendárny rok (správne má byť prvé perie, 
prvý kalendárny rok). Poradie odchytených dravcov z prírody je nasledovné 
divoch, lapart (sokoliarske pomenovanie dravca v druhom kalendárnom roku, 
po prvé preperenie), hagard. 

Jedine pri termíne Hagard (sokoliarsky dravec chytený po prvom 
preperení) predpokladáme, že bolo prevzaté z francúzštiny. Podľa 
francúzštiny termín Hagard opisuje vlastnosti dravcov: Francúzske hagard, 
v nemčine scheu, wild, störisch, verstört, po slovensky znamená vyľakaný, 
zdesený, vyplašený, vydesený. 
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2.4.4 Motivácia vekom zvieraťa 

V nemčine pri mnohých druhoch zveri existujú viaceré pomenovania 
zveri, pričom je zver rozlíšená podľa veku. Ako príklad uvádzame rôzne 
pomenovania zajaca v nemčine. 
 
Tab. 12Nemecký a slovenský termín s definíciami – Dreiläufer, Halbhase, Junghase 

termín DE Dreiläufer Halbhase Junghase 

definícia DE etwa drei bis vier 
Monate alter Hase 

etwa zwei bis drei 
Monate alter Hase 

bis zu zehn 
Monate alter Hase 

definícia SK zajac (vek 3-4 
mesiace) 

zajac (vek 2-3 
mesiace) 

zajac (vek do 10 
mesiacov) 

 
3 Záver 

Tento príspevok je venovaný problematike motivovanosti obrazných 
pomenovaní v odborných textoch s poľovníckou tematikou, presnejšie 
výskumu motivačných faktorov, ovplyvňujúcich termíny v slovenskom 
a v nemeckom jazyku. Motivovanosť termínov v nemčine bola väčšia ako 
motivovanosť termínov v slovenčine, no napriek tomu bol potvrdený význam 
motivovanosti terminológie aj v slovenskom jazyku. 
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