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PREDHOVOR
Po troch úspešných ročníkoch zborníkového titulu Mladá veda (2007 – 2009)
dochádza v edičnej praxi fakulty k zmene, keď tohoročnú verziu publikačnej žatvy uvádzame
pod titulom Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Ako sa
hovorieva, zmeny si vynucuje život, čo platí aj v tomto prípade, keď sa titul prispôsobuje
generačnej rôznorodosti prispievateľov, takej zrejmej už vo vlaňajšom štvorzväzkovom
zborníku. Niežeby sa od pôvodného zámeru ponúkať tento publikačný priestor primárne
mladým učiteľom a doktorandom upustilo – v obsahovom zložení jednotlivých častí sa však
popri tejto pretrvávajúcej priorite celkom prirodzene rešpektujú aj obsahovo-tematické
súvsťažnosti a odborné kontexty príspevkov i prispievateľov, prekračujúce uvedený rámec.
Efektom novej, otvorenejšej koncepcie je plastickejší a azda aj komplexnejší obraz
vedeckovýskumných zameraní jednotlivých pracovísk, nehovoriac už o tom, že práve
generačná rozmanitosť je predpokladom – a to je podnet do budúcnosti – názorových
polemík takých príznačných pre dynamický charakter vedeckého poznávania. Ba dokonca
práve prítomnosť textov kvalifikovaných odborníkov možno využiť ako stimul pre
kvalitatívne napredovanie mladých, ako inšpiráciu ich ambícií a snažení.
O tom, že fakultný zborník vedeckovýskumných textov je vítanou publikačnou
príležitosťou, svedčí záujem zúčastnených; tak ako v predchádzajúcom roku je celok členený
na štyri zväzky venované trom oblastiam výskumu, ktoré sa na fakulte uskutočňujú, pri čom
korpus humanitných vied je diferencovaný na lingvistickú a literárnovednú zložku. Do tohto
kompozičného rámca sú integrované aj translatologické a kulturologické state, ktorým
z kvantitatívnych dôvodov nemožno vymedziť osobitný titul.
Na tvorbe tohto rozsahom i obsahom bohatého diela sa popri prispievateľskom vklade
mnohých organizačne podieľal osvedčený kolektív kolegov, ktorí s referátom pre edičnú
činnosť spolupracovali ochotne a zodpovedne, začo im patrí vďaka a uznanie. Verím, že
satisfakciou tohto spoločného úsilia bude úspech prvého ročníka novej edície a jej zmysluplné
pokračovanie v nasledujúcich rokoch.

Kristína Krnová
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Niektoré možnosti analýzy korpusu v aplikácii AntConc3.2.1w
PhDr. Kamil Dovčiak, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením tlmočníctva a prekladateľstva
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Úvod
S rozvojom programov na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a možnosťami

ich využitia aj na osobných počítačoch sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia aj ich
aplikácia pri spracúvaní menej rozsiahlych výskumných projektov, akými sú seminárne práce,
bakalárske a diplomové práce študentov materinského jazyka a cudzích jazykov na vysokých
školách. Zatiaľ čo v zahraničí sú už takéto práce bežnou súčasťou akademickej praxe, u nás sú
ešte stále skôr výnimkou než pravidlom.
Pre ambicióznejšie projekty možno využiť národné korpusy, akými sú napr. Slovenský
národný korpus (ďalej SNK) [Ref. 1] pre slovenčinu alebo Britský národný korpus (BNC)
[Ref. 2] pre angličtinu. Možnosti vyhľadávania v týchto korpusoch však možno výhodne
využiť aj pri akomkoľvek zostavovaní textov, napr. pri overovaní správnosti použitia
lexikálnych jednotiek, ortografie, interpunkcie, pri hľadaní vhodných synonymných výrazov
a pod. Nie vždy sú však národné korpusy tým najvhodnejším zdrojom jazykového materiálu
pre výskum konkrétnej skupiny špecifických textov. Národné korpusy sa totiž snažia
o reprezentatívne a vyvážené zachytenie súčasného jazyka, takže ich skladba tomu aj
zodpovedá. Podľa zverejnených údajov [Ref. 3] má SNK vo verzii prim-4.0-public-all, ktorá
je voľne prístupná na internete, vyše 526 mil. tokenov so zastúpením textov 65 %
z publicistiky, 17 % umeleckých textov, 16 % odborných textov a 2 % textov bližšie
nezaradených. V BNC je okrem vyváženého zastúpenia písaných textov rôznych žánrov
zahrnutý aj hovorený jazyk.
Je zrejmé, že ak chceme skúmať jazykové vlastnosti úzko špecializovanej skupiny
textov a prípadne ich porovnať s korešpondujúcimi vlastnosťami slovenských paralelných
textov, napr. pri bilaterálnych konfrontačných štúdiách, musíme si vytvoriť vlastné „ad hoc“
korpusy, tiež nazývané virtuálne korpusy (virtual corpora), korpusy „na jedno použitie“
(disposable corpora) alebo „urob-si-sám“ korpusy („do-it-yourself“, v skratke DIY corpora).
Niektorú relevantnú literatúru k tvorbe takýchto korpusov uvádza Wilkinson [Ref. 4]
a okrajovo sme sa tejto témy dotkli tiež na inom mieste [Ref. 5].
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Pre spracovanie vlastných korpusov však potrebujeme vhodný nástroj v podobe
počítačového programu na elektronické spracovanie korpusu. Takéto aplikácie sa obvykle
nazývajú konkordančné programy (concordancers) podľa ich hlavnej funkcie, ktorou je
zostavenie konkordancie, teda „výpisu kontextov kľúčového, hľadaného slova al. reťazca
znakov s jeho zvyčajným zobrazením spolu s určitým kontextom“ [Ref. 6]. Konkordančné
programy však okrem zostavovania konkordancií ponúkajú celý rad nástrojov, ktoré môžeme
výhodne využiť nielen pri analýze existujúcich textov ale, ako sme sa už zmienili vyššie, aj
pri tvorbe nových textov. Existujú komerčné programy, z ktorých asi najznámejšou je
aplikáca WordSmith [Ref. 7], avšak pre naše účely postačia aj programy voľne dostupné na
internete. Takýmito sú napr. programy TextSTAT [Ref. 8], Compleat Lexical Tutor [Ref. 9]
alebo AntConc [Ref. 10]. Vzájomnému porovnaniu posledne menovaných aplikácií sa
venuje Diniz [Ref. 11]. Z týchto troch programov sme ako najvhodnejší pre analýzu vlastných
korpusov a dané použitie zvolili konkordančný program AntConc v jeho poslednej verzii
AntConc3.2.1w [Ref. 10], ktorého pracovnú plochu, jednotlivé nástroje a základy použitia
sme popísali na inom mieste [Ref. 5].

2

Možnosti vyhľadávania jazykových jednotiek a ich analýzy
Pri tradičnom spracovávaní výskumu založeného na korpuse bolo potrebné manuálne

excerpovanie skúmaného jazykového javu alebo prostriedku na excerpčný lístok, na ktorom
sa uvádzal relevantný kontext a nutný bibliografický údaj, príp. aj ďalšie potrebné údaje.
Z takýchto excerpčných lístkov sa potom budovala kartotéka, ktorú bolo možné usporadúvať
podľa rôznych kritérií. Použitie konkordančného programu nielen uľahčí a urýchli celý proces
vyhľadávania príslušného jazykového prostriedku ale umožní tiež veľmi operatívne triedenie
získaných výsledkov podľa najrôznejších kritérií bez toho, aby sme pri novom triedení museli
zrušiť pôvodné triedenie. To prvé je možné vďaka rôznym možnostiam špecifikácie
kľúčového slova [Ref. 5, ods. 3.3.2a)-b)] a vyhľadávania pomocou zastupujúcich znakov
[Ref. 5, ods. 3.1.2), to druhé vďaka možnosti exportu výsledkov do súboru *.txt, ktorý
môžeme previesť do tabuľkovej formy *.xls a v nej urobiť toľko triedení, koľko považujeme
za potrebné. Nižšie uvedieme niekoľko príkladov na jednoduché vyhľadávanie, na
vyhľadávanie so zastupujúcimi znakmi, na viacnásobné vyhľadávanie a na možnosti exportu
výsledkov a ich triedenia.
Predpokladajme, že vo výskumnom projekte riešime úlohu zistiť, klasifikovať
a okomentovať textové prekladové ekvivalenty anglických komplexných lexém zadefinovanej
10

slovotvornej štruktúry v textoch určitého typu (podľa autora, žánru a pod.). Na to budeme
potrebovať elektronický korpus textov východiskového jazyka a slovenské preklady
príslušných textov. Ako príklad uvedieme niekoľko možností vyhľadávania anglických
komplexných lexém a ich slovenských prekladových ekvivalentov, ktoré môžu byť
predmetom výskumu.
2.1

Vyhľadávanie derivátov s prefixami miery (arch-, super-, sur-, hyper- atď.)
Po vpísaní príslušného prefixu, napr. prefixu arch- so zastupujúcim znakom *, ktorý

stojí za žiaden alebo viac znakov, teda v tvare arch* do vyhľadávacieho okienka v nástroji
Concordance pri označenom zaškrtávacom poli Word (Slovo) a po kliknutí na tlačidlo Start
bude konkordančný výpis v okne KWIC obsahovať kľúčové slová v poradí, v akom sa tieto
slová vyskytujú v prehľadávaných súboroch. Poradie môže byť napr. nasledovné:
architecture, archbishops, Archaeology, archaeologist, archway, architecture, architecture,
architectural, architect, architecture, architectural, architecturally, arches, architectural,
architect, arch, atď. Z tohto skráteného a zjednodušeného konkordančného výpisu vidíme, že
vo väčšine prípadov sa vyhľadané slová opakujú viackrát a že reťazec znakov arch v nich
obsiahnutý nie je prefixom. Tieto výskyty potrebujeme vylúčiť. Aby sme ich nemuseli
vylučovať jednotlivo, čo by mohlo byť pri výpisoch so stovkami riadkov časovo veľmi
náročné, usporiadame konkordančné riadky abecedne podľa kľúčového slova kliknutím na
tlačidlo Sort. Nové poradie riadkov konkordančného výpisu môže vyzerať nasledovne (v
zátvorke je početný údaj výskytov, teda aj počet konkordančných riadkov): arch (2),
archaeologist (1), archaeology (2), archaic (10), archbishops (1), archdeacons (1), arched
(2), arches (3), archipelago (1), architect (5), architects (3), architectural (5), architecturally
(1), architecture (8), archives (1), archly (1), archway (4). Takto usporiadaný výsledok
môžeme uložiť do Poznámkového bloku vo formáte *.txt a z neho kopírovaním (Úpravy →
Vybrať všetko, Úpravy → Kopírovať) preniesť (vlepiť) do hárku programu MS Excel. Tam
už jednoducho vypustíme všetky riadky nachádzajúce sa nad kľúčovým slovom archbishops
a všetky pod kľúčovým slovom archdeacons, keďže jedine tieto dve slová obsahujú skutočný
prefix arch-. Presnú lokalizáciu oboch slov v rámci korpusu a jeho jednotlivých súborov
urobíme podľa popisu v odkaze [Ref. 5, ods. 3.3.1]. Na základe tejto lokalizácie potom
vyhľadáme aktuálne prekladové ekvivalenty v slovenských prekladoch pôvodných anglických
textov. Túto časť výskumu však už musíme urobiť tradičným spôsobom excerpovania textov.
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2.2

Vyhľadávanie zložených adjektív typu kind-hearted
O niečo zložitejšie bude vyhľadávanie prídavných mien typu kind-hearted, teda

prídavných mien so štruktúrou [adj + sb]-ed. Pokiaľ máme netagovaný elektronický korpus,
teda korpus bez morfologickej anotácie slov, a takými ad hoc korpusy sú, jediná vyhľadávacia
formulka,

ktorá

sa

ponúka,

je

*-*ed.

Táto

však

okrem náhodných,

vnútorne

neštruktúrovaných výskytov typu five-hundred, minulého času prefigovaných slovies (coedited) a prídavných mien, v ktorých predný člen komplexnej lexémy je prefix alebo partikula
(semi-deranged, over-excited, be-ribboned, mis-assigned, de-aroused, re-silvered, understructured, up-pointed, pre-ordained) vyhľadá okrem prídavných mien typu kind-hearted aj
zložené prídavné mená typu egg-headed (s morfologickou štruktúrou [sb + sb]-ed), zložené
prídavné mená typu man-made (s morfologickou štruktúrou 'sb + vb(-ed)') a tiež zložené
prídavné mená typu high-born (s morfologickou štruktúrou 'adj/adv + vb(-ed)'). Tieto všetky
musíme v konkordančnom výpise identifikovať a z ďalšieho rozboru vylúčiť. Na druhej strane
to znamená, že rovnakou vyhľadávacou formulkou, teda formulkou *-*ed, môžeme získať aj
konkordančné výpisy pre komplexné lexémy uvedených štruktúr s tým, že v prípade
komplexných lexém so zadným členom slovesného pôvodu (typy man-made a high-born)
musíme vyhľadávanie doplniť o minulé particípiá silných slovies. Pre vyhľadávanie
komplexných lexém s minulým particípiom silných slovies si pripravíme zoznam vo formáte
*.txt, ktorý potom načítame do konkordančného programu AntConc3.2.1w. Celý postup by
mohol mať takúto podobu.
Do hárku programu MS Excel vpíšeme alebo zo spoľahlivého zdroja skopírujeme
zoznam nepravidelných slovies, tak ako je to znázornené na obrázku 1.

Obrázok 1 Zoznam nepravidelných slovies v hárku MS Excel

V druhom kroku (obr. 2) do ďalšieho hárku do bunky A1 vpíšeme prvú časť
vyhľadávacej formulky, teda hviezdičku a spojovník (*-) a potiahnutím ju skopírujeme do
12

všetkých riadkov pre nepravidelné slovesá. Do stĺpca B vkopírujeme z prvého hárku minulé
particípiá slovies. Do bunky D1 vložíme funkciu =CONCATENATE(A1;B1) a potiahnutím
ju prenesieme do všetkých riadkov stĺpca D, v ktorých sú nepravidelné slovesá. Potom
vyplnené bunky stĺpca D skopírujeme a prilepíme do stĺpca F pomocou príkazov Prilepiť →
Prilepiť špeciálne→ Hodnoty.

Obrázok 2 Vyhľadávacia formulka (v stĺpci F) pre komplexné lexémy s minulým particípiom silných
slovies v ich zadnej pozícii

Napokon skopírujeme položky stĺpca F a prilepíme ich do Poznámkového bloku,
súbor pomenujeme (napr. Hviezdicka_spojovnik_ppt of irregular verbs.txt) a uložíme ho
(obr. 3).

Obrázok 3 Súbor Hviezdicka_spojovnik_ppt of irregular verbs.txt v Poznámkovom bloku
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Po otvorení prehľadávaného korpusu v aplikácii AntConc3.2.1w klikneme v záložke
Concordance na tlačidlo Advanced, objaví sa karta Advanced Search, v ktorej označíme
zaškrtávacie pole Use search term(s) from list below, klikneme na tlačidlo Load File,
vyhľadáme súbor „Hviezdicka_spojovnik_ppt of irregular verbs.txt“, otvoríme ho, klikneme
na tlačidlo Apply a napokon spustíme vyhľadávanie aktivovaním tlačidla Start v hlavnom
okne záložky Concordance. Korpus, ktorý sme prehľadávali, obsahoval takmer ½ mil.
tokenov a samotné vyhľadávanie trvalo približne 10 minút. Na túto skutočnosť upozorňujeme
z toho dôvodu, že po spustení vyhľadávania sa ikona presýpacích hodín po chvíľke stratí a na
obrazovke sa na prvý pohľad zdanlivo nič nedeje, takže môžeme mať dojem, že vyhľadávanie
sa skončilo. Je potrebné si však všimnúť v ľavej spodnej časti pracovnej plochy nástroja
Concordance oznamovacie okno Files Processed, v ktorom sa zobrazuje priebeh
vyhľadávania zľava doprava pribúdajúcimi zvislými pruhmi zelenej farby. Po ukončení
vyhľadávania sa v oznamovacom okne Concordance Hits (Počet výskytov) nakrátko zobrazí
na modrom pozadí nápis FINISHED a potom počet nájdených výskytov. Oznamovacie okno
Files Processed bude celé vyplnené zelenými pruhmi. Na obrázku 4 vidíme časť
konkordančného výpisu pre vyhľadávaciu formulku *-awoken (pričom awoken stojí za minulé
particípium ktoréhokoľvek nepravidelného slovesa) zoradeného abecedne podľa predného
člena komplexnej lexémy. Keďže predný člen komplexnej lexémy je reprezentovaný
zastupujúcim znakom s významom „žiaden alebo viac znakov“, môže ísť o morfologicky
rôzne útvary a opäť musíme konkordančný výpis pretriediť, aby sme vylúčili slovotvorné
typy, ktoré nie sú predmetom nášho záujmu.

Obrázok 4 Časť konkordančného výpisu pre vyhľadávaciu formulku *-awoken (zoradené abecedne
podľa podľa predného člena komplexnej lexémy)
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Je ďalej potrebné si uvedomiť, že hoci komplexné lexémy uvedených typov (kindhearted, egg-headed, man-made, high-born) sa v prevažnej väčšine prípadov píšu so
spojovníkom, vyskytujú sa, najmä pri starších, zavedených zloženinách, ojedinele aj
ortografické podoby bez spojovníka, napr. barehanded, hunchbacked, airborne, widespread,
aby sme z každého typu uviedli aspoň po jednom príklade. Pre výskyt komplexných lexém
uvedených typov písaných ako jedno slovo bez spojovníka nie je možné nájsť dostatočne
špecifickú a praktickú vyhľadávaciu formulku pre netagovaný korpus. Môžeme si však
excerpovaním primárnej literatúry zaoberajúcej sa slovotvorbou (napr. Marchand [Ref. 12],
Adams [Ref. 13], Adams [Ref. 14], Hansen [Ref. 15], Dovčiak [Ref. 16]) vyhotoviť zoznam
takýchto slov a pomocou funkcie Advanced Search postupom uvedeným vyššie zistiť ich
prípadný výskyt v našom korpuse.
Pri slovách typu man-made a high-born má pravopis niekedy tiež podobu dvoch slov
s medzerou medzi nimi, napr. communist infiltrated, high strung (príklady podľa Marchanda
[Ref. 12, s. 93 a 94]). V prípade takto písaných komplexných lexém je možné použiť pre
pravidelné slovesá vyhľadávaciu formulku #*ed (akékoľvek jedno slovo nasledované slovom
končiacim na –ed) a pre nepravidelné slovesá ich zoznam v tvare #awoken, pričom awoken
opäť stojí za všetky tvary minulých particípií silných slovies. Je pravda, že takto nešpecificky
zadané reťazce znakov pre vyhľadávanie nám vrátia veľmi veľký počet výskytov (pri danom
korpuse o počte takmer polmilióna tokenov to bude v prvom prípade skoro 24 tisíc výskytov
a v druhom prípade takmer 15 tisíc), po ich abecednom usporiadaní budeme však môcť
jednoducho odstraňovať celé veľké skupiny, v ktorých sa na prvom mieste budú vyskytovať
nevhodní kandidáti na predný člen zloženiny daného typu (členy, zámená, spojky a pod.).
2.3

Vyhľadávanie zložených adjektív typu easy-going a heart-breaking
Problematika vyhľadávania komplexných lexém typu easy-going a heart-breaking je

veľmi podobná problematike vyhľadávania

komplexných lexém typu kind-hearted

popísanom v odseku 2.2. Vyhľadávacia formulka *-*ing pokryje totiž viacero typov rôznej
morfologickej štruktúry: nie len adjektívne typy easy-going a heart-breaking ale aj
substantívne

typy sightseeing

a daydreaming.

Konkordančný

výpis

získaný

touto

vyhľadávacou formulkou je preto potrebné podrobiť dôslednej analýze.
2.4

Vyhľadávanie kompozít s partikulou (after-, back-, by-, down- atď.)
Keďže predné členy takýchto lexém sú veľmi frekventované ako samostatné slová,

vyhľadávaciu formulku, ktorú sme použili pre hľadanie slov s prefixami v ods. 2.1, rozšírime
15

o zastupujúci znak ? (= akýkoľvek jeden znak), ktorý zabráni vyhľadaniu tohto reťazca
znakov vo funkcii samostatného slova (predložky, adverbia). Pre vyhľadávanie kompozít
s partikulou v prednej pozícii použijeme teda vyhľadávaciu formulku after?*, ktorou
vyhľadáme výskyty ako afterlife, afterthought alebo formulku after-*, ktorá nám vráti
výskyty kompozít so spojovníkom (after-image, after-dinner). Partikuly v zadnej pozícii
kompozita zistíme formulkami ?*down (breakdown, countdown), resp. *-down (pull-down).
Konkordančné výpisy je samozrejme opäť nutné očistiť od výskytov náhodných reťazcov
znakov, ktoré nevyhovujú kritériám pre hľadané jednotky (napr. Siddown!).
3

Záver
Počítačové programy na analýzu elektronických textov aj v ich jednoduchej

netagovanej podobe majú svoje nesporné výhody. Umožňujú rýchle prehľadávanie súborov
a získanie potrebných informácií s možnosťou úschovy výsledkov v podobe, v ktorej je
triedenie a klasifikácia výskytov hľadaných jazykových jednotiek veľmi efektívne a časovo
nenáročné. Použitie netagovaných korpusov však zároveň kladie limity pre ich aplikáciu
a výskumné ciele projektov je potrebné prispôsobiť ich obmedzeniam. Napriek tomu sa dajú
účelne využiť na výskum celého radu jazykových javov. Niektoré z možností, ktoré v tomto
smere ponúka program na analýzu korpusov AntConc3.2.1w, sme sa snažili načrtnúť v tomto
príspevku.

Summary
The paper investigates the possibilities of using the AntConc3.2.1w concordance program to
perform searches for complex lexemes with untagged DIY corpora.
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Kľúčové slová: e-learning, practická anglická morfológia, moodle, priraďovacie cvičenia,
substitúcia, výber z viacerých možností a cvičenia typu cloze, funkcie v elektronickej príručke

Elektronické študijné materiály E-morphology
PaedDr. Mária Hardošová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Na slovenských vysokých školách sa v súčasnom období postupne začína aplikovať
najnovšia legalizovaná forma vzdelávania, ktorou sa štúdium môže realizovať, a to
elektronická forma dištančného vzdelávania. Vyplýva to z celospoločenských potrieb
zvýšenia počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, z meniaceho sa životného štýlu v stále viac sa
informatizujúcej spoločnosti.
Dištančná forma vzdelávania, v ktorej sa aplikujú informačné a komunikačné
technológie, sa dnes považuje za perspektívnu metódu zvyšujúcu efektívnosť vyučovacieho
procesu v 21. storočí. E-learning predstavuje zmenu tradičných metodických postupov, je to
vzdelávacia technológia, ktorá je založená na maximálnom využití všetkých možných
technických a didaktických podpôr a tzv. tútorského vedenia, ktoré umožňuje študentovi
študovať samostatne, vo svojom voľnom čase a tempom zodpovedajúcim jeho aktuálnym
časovým možnostiam. Príprava takto koncipovaného akademického programu štúdia je veľmi
náročný proces z viacerých aspektov, jedným z nich je vypracovanie elektronických
študijných materiálov.
V príspevku sa zaoberáme koncipovaním štruktúry modulov a informáciami
o získavaní a spracovávaní podkladov pre zostavenie elektronickej príručky E-morphology,
ktorá má svojím zložením a obsahom slúžiť na individualizáciu výučby a umožňovať
študentom pracovať vlastným tempom v ich voľnom čase. Aj keď pokladáme e-learningový
kurz na výučbu gramatiky anglického jazyka za atraktívny a motivujúci, má isté rezervy
(Malá, E. 2004). Našou snahou bude isté úskalia do maximálnej miery eliminovať.
Morfológia anglického jazyka je lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá vnútornou
štruktúrou slov, jednotlivými slovnými druhmi a ich gramatickými kategóriami, derivačnými
a flektívnymi morfémami. Skúma lexémy, ich korene, kmene, voľné a viazané morfémy. Má
styčné body s inými jazykovými rovinami - fonologickou, syntaktickou, lexikálnou
a sémantickou. To všetko sa musí brať do úvahy pri koncipovaní obsahovej náplne
jednotlivých modulov.
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Elektronické materiály E-morphology pripravuje riešiteľský kolektív zložený
z odborníkov na informačné technológie a lingvistov, ktorí sa venujú morfológii anglického
jazyka v rámci projektu KEGA 3/6045/08.
Jeho členovia z troch fakúlt filologického a pedagogického zamerania tvoria tím,
ktorého cieľom je vytvoriť v programe Moodle praktickú morfológiu anglického jazyka.
V prvom roku riešenia projektu sa niektorí členovia zamerali na analýzu aktuálnych
dostupných materiálov, vhodných na výučbu lingvistickej disciplíny morfológia anglického
jazyka, v rámci ktorých prostredníctvom komparácie získaných podkladov so zameraním na
analýzu textov z morfologického hľadiska pripravili gramatické cvičenia a zadania.
Členovia riešiteľského tímu vyhľadávali, excerpovali a upravovali originálne
autentické texty z printových médií ako aj z elektronických zdrojov časopisov, ktoré sami
selektovali s cieľom vytypovať najvhodnejšie aktuálne východiskové texty zamerané na
príslušné javy anglickej morfológie, a to: morfémy, slovné druhy, konverziu, kompozitá,
gramatické kategórie substantív – číslo, rod a pád, determinátory, adjektíva, adverbiá a ich
komparáciu. Konkrétne sa na komparatívno – kontrastívnom základe so slovenským jazykom
vyberali tie náročné okruhy a výnimky, ktoré v dôsledku interferencie spôsobujú študentom
najväčšie problémy. Riešitelia pripravili podklady do korpusu – konkrétne vetné štruktúry
zamerané na gramatické javy, z ktorých vytvorili variabilné transformačné, doplňovacie,
substitučné, priraďovacie a selektívne cvičenia. V tvorbe korpusu sa pokračovalo aj
v nasledujúcom roku, pričom centrom pozornosti bolo sloveso s jeho gramatickými
kategóriami. Výsledkom tejto náročnej práce je jednak tlačená verzia cvičebnice Practical
English Morphology (2009) s mnohými zadaniami na pokročilej úrovni štúdia anglického
jazyka, ako aj elektronická verzia uvádzaných gramatických javov s výhodou aplikovania
spätnej väzby, ktorá sa práve overuje a pripravuje na používanie. Riešiteľský tím verí, že Emorphology umožní študentom pravidelnú kontrolu riešenia daných cvičení, lepšiu fixáciu
učiva a nadobudnutie trvalejších vedomostí.
Elektronické spracovanie printovej verzie má hierarchicky radenú štruktúru, s ktorou
budú môcť pracovať iba zaregistrovaní a prihlásení používatelia programu MOODLE na
Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.
V programe sa uplatňujú didaktické zásady ako zásada primeranosti, postupnosti a názornosti.
Pri príprave elektronických študijných materiálov, konkrétne e-learningového softvéru
pre praktickú morfológiu anglického jazyka, bolo nevyhnutné, aby pedagóg-lingvista aktívne
spolupracoval s tímom odborníkov-programátorov. Súhlasíme s názorom N. F. Daviesa
(1995, s.126-127), že pritom nie je nevyhnutné, aby pedagóg-lingvista ovládal programovací
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jazyk. Podstatné je, aby pochopil zvláštnosti a osobitosti práce s počítačom a internetom,
vymedzil požiadavky pre výber a organizáciu jazykového materiálu a zostavil typy cvičení a
úloh, ktoré sú vhodné pre tento typ výučby.
Učebný plán anglickej morfológie determinuje obsah elektronického výučbového
programu E-morphology, ktorý môže byť modifikovaný a jednoduchým spôsobom
inovovaný. Musí inkorporovať nové poznatky a meniace sa údaje, vhodne ich aplikovať
v moduloch a formulovať ich tak, aby bolo učivo aktualizované. Obsah elektronického
výučbového programu musí zohľadňovať efektívne využitie výpočtovej a komunikačnej
techniky vo všetkých fázach autonómneho vyučovacieho procesu, t. j. pri motivácii, pri
osvojovaní si nového učiva, pri upevňovaní a precvičovaní nového učiva a pri zisťovaní
výsledkov riadeného samoštúdia.
Obsah kurzu bude sprístupnený prostredníctvom vývojového diagramu, ktorý bude
určovať pozíciu študenta v príslušných moduloch a informovať ho, ktoré sekcie kurzu už
prakticky zvládol a ktoré časti si musí ešte osvojiť. Kliknutím na konkrétny modul a jeho časť
sa otvorí príslušný súbor. Zatvorením súboru sa študent dostane späť do vývojového
diagramu.
Na ilustráciu predkladáme ukážku z tvorby modulov:
V prvom module študentov informujeme o úlohách, v ktorých budú pracovať
s derivačnými a flektívnymi morfémami, slovnými druhmi a konverziou. Stretnú sa v ňom
tiež s cvičeniami na kompozitá z lexikálnej morfológie. Cieľom prvého modulu je pochopiť
rozdiely medzi jednotlivými druhmi morfém, osvojiť si terminológiu slovných druhov a
konverzie. V prvej fáze sa na displeji v časti pre prezentáciu objavia výroky osobností. Môžu
to byť aforizmy alebo citácie významných umelcov, spisovateľov, politikov, športovcov a
pod. Využijeme otázky na navodenie situácie, ktoré majú motivačný charakter, napr.:
Ktorý aforizmus alebo citát pokladáte za vtipný / zaujímavý / vám blízky? alebo Kto
to povedal? Na túto otázku študenti priradia citáty k menám osobností a zároveň si odskúšajú
odpoveďovú časť a funkciu spätnej väzby, ktorú budú vo svojej práci používať. Následne
pristúpime ku konkrétnej úlohe.
V uvádzacej časti zadáme študentom, aby vyznačili voľné morfémy a presunuli ich do
časti na odpovede. V časti pre spätnú väzbu sa overí správnosť hneď po každom vložení
morfémy. V druhej úlohe vychádzame z tých istých výrokov osobností. Študenti analyzujú
viazané derivačné morfémy, pričom vyznačia v časti na odpovede prefixy a sufixy
príslušných podčiarknutých slov.
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Príklad:

un - truth - ful
in - expens - ive - ly
free - dom

Tretia úloha je založená na výbere a priraďovaní. V uvádzacej časti sa nachádza
zadanie - tvoriť nové lexémy pomocou sufixov. Tie sú v časti pre prezentáciu označené
písmenami abecedy a kmene číslicami. Cieľom je vytvoriť viac slov z jedného kmeňa.
Príklad:
1. hero, 2. human, 3. thick, 4. child
A. -ize, B. -ic, C. -ine, D. -ity, E. -in, F. -en,
G. -ish, H. -ly, I. -hood, J. -less
V časti pre odpoveď sa k číslu priradí písmeno.
Príklad riešenia: 1.B, 1.C, 1.E
V časti pre spätnú väzbu sa vypíše celé slovo: 1.B heroic, 1.C heroine, 1.E heroin
Program musí obsahovať všetky možnosti vytvorenia nových lexikálnych jednotiek
s derivačnými morfémami, aby nedošlo k situácii, že študujúci vytvorí správne slovo, ale nie
je v danom tvare naprogramované, a tým sa uvedie, resp. započíta ako nesprávna odpoveď.
V inej úlohe prezentujeme text, v dolnej časti displeja sa nachádza legenda
označujúca jednotlivé slovné druhy (N - noun, A - adjective, D - determiner, V - verb, P pronoun, B - adverb, C - conjunction). Úlohou študenta je správne určiť slovný druh každého
slova v texte. Určované slovo sa vyznačí a v časti pre odpoveď sa myšou klikne na skratku
príslušného slovného druhu uvedeného v legende. V časti pre spätnú väzbu sa vždy ukáže, či
odpoveď bola správna.
Ukážka vyznačenia a určenia správnej odpovede na displeji:
The fundametal purpose of language is to make sense.
A - adjective

Pre jednoduchšie riešenie odporúčame príkaz: Napíšte A, B, C alebo D ....!
Ďalšie cvičenia sú založené na derivácii a vytváraní :
1. substantív zo slovies,
2. adjektív zo substantív a slovies.
V časti pre prezentáciu sa nachádzajú vety, v ktorých sú slovesá podčiarknuté, v ďalšom
cvičení sú substantíva v zátvorkách. Cieľom je doplniť správne tvary substantív a adjektív,
ktoré sa napíšu do časti pre odpovede. Po každom správne uvedenom podstatnom mene alebo
adjektíve zaznie buď zvukový signál na označenie správnosti alebo sa ukáže RIGHT.
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V prípade nesprávnej odpovede počítač ponúkne pomoc vo forme derivačnej morfémy,
prípadne umožní študujúcemu doplniť substantívum hádaním hlások do vyznačených
medzier.
Príklad: Supply a noun corresponding to the verb in bold.

1. A scientist observes. - He makes ...........
2. He notices facts. - He takes .......... of facts.
4. He solves problems. - He finds ......................... to problems.
Nasleduje práca s hádankami, riešením ktorých sú kompozitá. V uvádzacej časti
displeja sa objaví pokyn: „Uhádnite, čo to je!“ V časti pre prezentáciu sa ukáže hádanka.
Príklad Guess what it is.

1. A place where buses start and finish their journeys is .............
2. A set of shelves for keeping books on is ...............
3. A large piece of wood or plastic that you cut meat on is ..........
4. The act of having a baby is ................

Na základe skúmania funkcií klasických študijných materiálov v príspevku
determinujeme aj špecifické funkcie príznčné pre elektronickú verziu.
Interaktívna funkcia vyjadruje vzájomný vzťah medzi študentom a počítačovým
programom, prostredníctvom spätnej väzby sa študent dozvedá o správnosti svojej odpovede.
Funkcia audio-vizuálneho pôsobenia na zmyslové vnímanie môže uplatňovať statický, ale aj
dynamický obraz. Široká škála „studených“ alebo „teplých“ farieb a ich odtieňov výrazne
vplýva na duševnú vyrovnanosť a koncentráciu aj pri štúdiu. Pri výbere farieb na monitore by
sa mal zohľadňovať psychologický faktor. Kým pri tlačených študijných materiáloch tvorí
podklad neutrálna biela farba a tlač je čierna, v programe E-morphology využívame pestrú
farebnú škálu, napr. modré grafické prostredie, ktoré má pozitívny vplyv na koncentráciu
mysle. Pri používaní farebnej kombinácie je tiež dôležitý kontrast.
Funkcia riadeného vlastného štúdia spočíva v zostavení úloh podľa jednotlivých
modulov. Riadené autonómne učenie sa realizuje podľa harmonogramu v organizačnej
štruktúre. Študent si však môže vybrať ľubovoľný typ cvičenia a precvičovať si daný
gramatický jav aj opakovane.
Funkcia individuálnej výučby implikuje individuálne plánovanie a rozvrhnutie
frekventantovho autonómneho štúdia, pričom sa kladie dôraz na psychohygienu. Študenti sa
nepripravujú z hodiny na hodinu, ale ťažisko ich individuálneho štúdia spočíva v podiele
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samostatnej práce pri riešení zadaní a cvičení v kombinácii s odkazom na učebné texty
sprístupnené na webovskej stránke alebo individuálnymi konzultáciami. Tie sa realizujú
prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobným kontaktom. Cieľom
konzultácií je poskytnutie rád, odporúčaní správnej metodiky práce a objasnenie náročného
učiva.
Interdisciplinárna funkcia spočíva v kombinácii odborného lingvistického javu a
metodicko-pedagogického prístupu. Morfológia ako teoretická a praktická lingvistická
disciplína sa prezentuje v podrobne spracovanom elektronickom programe. Ako je známe,
programovaná výučba je založená na princípoch a didaktických zásadách malých krokov,
aktívnej odpovede,

bezprostredného overovania,

individuálneho tempa a celkového

hodnotenia.
Funkcia synchrónnej a asynchrónnej komunikácie umožňuje vytvorenie a využitie
kontaktu študujúcich s tútorom (konzultantom) alebo medzi študentmi navzájom. Uplatňuje sa
v prípade prediskutovania príslušnej témy, overovania nejakých experimentov, ale aj
v prípade neporozumenia alebo nesprávnej interpretácie textu. Výhodou asynchrónnej
komunikácie je dorozumievanie sa v rôznom časovom rozpätí, napríklad prostredníctvom
elektronickej pošty. Pri tomto type pracuje študent a konzultant v čase, ktorý si zvolí. Ide o
najbežnejší typ vzájomnej konzultácie v dištančnom vzdelávaní.
Súťažno-hodnotiaca funkcia umožňuje prostredníctvom skóre (bodového vyjadrenia)
hodnotiť vypracovanie úloh a aktivít v stanovenom čase. Existencia spätnej väzby
v individualizovanom edukačnom procese eliminuje negatívny pocit z neúspechu. Podľa
stupňa správnosti vypracovaných zadaní a cvičení navrhujeme v programe uplatniť gradáciu
evalvácie, to znamená po prvom a druhom cvičení stručne písomne ohodnotiť výkon
respondenta a povzbudiť ho do ďalšej činnosti: „Veľmi dobre. Pokračujte v precvičovaní!“
alebo upozorniť ho „Prepojte sa do teoretickej časti a následne urobte / vyriešte danú úlohu
znovu!“ Po ďalších úspešne vyriešených cvičeniach odporúčame výraznejšie hodnotenie
s pochvalou výkonu respondenta: “Vynikajúco! Ste usilovný študent.“
Elektronická príručka E-morphology rešpektuje štýly učenia, učebné tempo
jednotlivca, sprostredkúva variabilné možnosti riešenia, jej zábavná funkcia umožnuje
predĺženie doby udržania pozornosti a sústredenia a zvyšuje celkový efekt riadeného
individuálneho štúdia. Aplikáciou motivačných cvičení sa umocňuje záujem o štúdium aj
náročnejších gramatických javov.
Riešiteľský tím na príručke E-morphology intenzívne pracuje, overuje správnosť
odpovedí a verí, že jej verzia v MOODLE bude praktickým prínosom vo vysokoškolskej
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výučbe pri príprave kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov ako aj pedagogických
pracovníkov.

Summary:
The paper deals with the use of information and communication technologies in education,
with the structure and content of E-Morphology, which is being prepared and processed by
the KEGA 3/6045/08 team made up of members of two universities. Advantages and
functions of e-learning are enumerated and effective study methods which enable students to
study on their own are emphasized
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Introduction
Learners in primary and secondary school spend most of their time learning facts, acquiring
new skills and knowledge. Recent decades have seen a considerable change in the amount of
what learners have to master and the quality they have to achieve in their respective grades.
Nowadays the need for new knowledge, skills and abilities is constantly increasing. Our
institutional education system is not always able to accommodate for the increasing amount of
different skills and knowledge needed in today´s professional life. Obviously specialists in the
educational field often cannot foresee what the future generation will need for a successful
professional and personal life.
At present learners can also increase their knowledge and skills outside the official
institutional educational system via autonomous learning. This means that schools should
prepare them for becoming autonomous, – self-directed individuals. The teacher of each
compulsory subject in a primary or secondary school should participate in the process of
preparing learners for autonomous learning, teachers of English included.
In foreign language teaching and learning, it is above all communicative teaching that has
found its way into our classrooms. It is considered by many experts as a “spring board“ for
independent learning. In general we can state that it is rooted in various social forms for
practising language (e.g. pair/group work), as well as shifting teacher’s and learner´s roles
(teachers as facilitators, learners as discoverers), and finally it employs a more tolerant use of
the mother tongue in EFL together with alternative reactions to learner’s mistakes in their
language production (Homolová, 2004).
Another step that I consider to be important apart those mentioned above was introducing the
Project Method into the language learning programme in primary and secondary schools. The
English coursebook “Project”(T. Hutchinson) has become very popular and introduced initial
steps towards autonomous learning in primary schools. This method enables the teacher to
give learners freedom to decide how to tackle the topic of the project, make decisions and be
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responsible for the result. At the same time the learner has to work independently and without
constant support and guidance from the teacher.

Autonomous learning
In general many experts (Nunan,1988, Holec,1981) consider autonomous and self-directed
learning to be synonyms.
Littlewood (1999) defines autonomous learning as the process of learning when learners are:
•

Responsible for their learning,

•

Able to choose learning strategies suitable for them and their way of learning,

•

Set their goals and objectives,

•

Monitor their own progress and identify deficiencies,

•

Evaluate own success and progress

Little (2007) points out that it is not possible to consider autonomous learning to happen
without the teacher in a role of a manager. It has to be stressed that though learners select,
manage and assess their own learning, in our circumstances this does not mean they are
totally free to chose what they want (and do not want) to learn. Obviously, requirements
stated in the curriculum and lesson plans have to be covered. Garisson (1997) stresses that it is
the process of learning and not the outcome what is important. In becoming an autonomous
learner, we have to recognize the important role of motivation, which is partly in the hands of
the teacher.
If we consider the features of autonomous learning stated above, the teacher cannot expect
that any learner will be able to carry them out without the teacher’s guidance. This means
that a learner should be introduced to several learning strategies to choose from and benefit
from, they should be aware of more ways to learn and practice language means and skills. The
teacher should guide the learner towards discovering how they can apply the methods and
strategies of other academic subjects in learning/acquiring English. The learners should be
shown where and how they can monitor and evaluate their own success and progress
(language learning portfolio, web pages etc.).The learners should be aware of the role of their
mother tongue and how the knowledge of another language (mother and/or foreign) can help
them in learning English. At present the Internet is a good resource in the process of
becoming an autonomous learner, because learners can search for information and knowledge
they need or connect to pages where they can find clues. This is a major difference from the
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way the previous generation was taught, when the teacher was the only expert who “knew
everything” and the content and teaching materials were very fixed.
European Language Portfolio
Another resource than can help learners to become autonomous in their learning process is
The European Language Portfolio, from which each part can be considered as a step towards
the learner’s autonomy.
The first part, Language Pass, enables learners to develop their language learning awareness
and match their existing knowledge with one of the six “European” levels of language
proficiency, from C2 (the highest level) to A1 (the lowest level).

C2
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from
different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent
presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely,
differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

C1
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can
express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for
expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional
purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

B2
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including
technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency
and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without
strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain
a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

B1
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst
travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on
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topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams,
hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

A2
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate
relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography,
employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct
exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects
of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

A1
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and
answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and
things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and
clearly and is prepared to help.

The second part, Language Biography, focuses the learner´s attention to consider what
strategies are useful for him/her, and what s/he can already “do” with language in reading,
speaking, writing and listening.
The last part, Collection of works and certificates, documents the learner´s results in language
learning in and outside school (diplomas, certificates) and also stores the best pieces of
written work chosen by the learner himself/herself.
In general we can state that keeping and updating a portfolio is one way of maintaining a
record of the learning process which can later lead to the habit of self-monitoring.
If we look again at the definition of self-directed learning we find nearly the same features as
in autonomous learning, thus they can in fact be considered as synonyms. Hiemstra (1991)
points out that self directed learning often takes place on the learner's initiative, even if
available through formal settings. In his point of view, self-directed learning is seen as any
study form in which individuals have primary responsibility for planning, implementing, and
even evaluating the effort.
Some authors (Holec 1981, Cotteral 2000, Straková 2003) list autonomous learning at the top
of so-called alternative methods which put much emphasis on learners, their abilities, skills
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and volition. Autonomy is not necessarily observable, as it is influenced by the learner’s inner
self and his/her motivation.
We have already mentioned some ways how the teacher can help learners become
autonomous.
Taylor (1995) summarizes the most important steps as follows:
•

Raise learners´ awareness of their role in the learning process

•

Engage learners in discussions on topics concerning self-directed learning

•

Involve learners in making decisions about what, when and how to learn

•

Let learners learn what they consider to be important for them

•

Change the teacher’s approach to learner’s mistakes and consider mistakes as

the evidence of learning
•

Allow learners to approach a task in ways different from the teacher’s

suggestion
•

Focus on learners´ strong points and encourage learners to build on them

Several points summarize the benefits of autonomous learning from the learner’s point of
view.
First of all, it enables development of a new type of a learner in terms of responsibility,
meaningful activity and effective monitoring. Learners become more creative in searching
and trying out alternative ways to reach goals and objectives. They are constantly curious, try
new things, enjoy learning and become more self-disciplined. Holec (1981) stresses that the
autonomous learner becomes able to develop domain-specific knowledge as well as the ability
to transfer conceptual knowledge to new situations. S/he seeks to bridge the gap between
school knowledge and real-world problems by considering how people learn in real life. In
other words autonomous learning develops not only the cognitive side of a learner but also
has a significant impact on his/her whole personality.

Resumé
V príspevku sa zaoberáme autonómnym učením, ktoré sa v súčasnej jazykovej edukácii
dostáva do pozornosti učiteľov a odborníkov. V príspevku zdôrazňujeme základné znaky
autonómneho učenia, jeho význam z pohľadu učiaceho sa a aj učiteľa, zaoberáme sa úlohou
vnútornej motivácie žiaka na rozvoj jeho zodpovednosti za výsledky učenia sa. Autonómne
učenie predstavujeme nielen ako cieľ, ale aj ako dlhodobý proces, ktorý môže u žiakov
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rozvíjať učiteľ na hodinách anglického jazyka. Zároveň autonómne učenie predstavujeme ako
komplex schopností, postojov a zručností, z ktorých môže žiak profitovať nielen počas
školskej dochádzky, ale hlavne v budúcnosti.
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Čo má spoločné malware so sleeptrackerom
PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Slovná zásoba jazyka je otvorený a neustále sa meniaci systém, do ktorého prenikajú
nové a z ktorého odchádzajú zastarané a nepotrebné lexikálne jednotky. Obohacovanie
slovnej zásoby anglického a slovenského jazyka prebieha trojakým spôsobom:
•

prostredníctvom slovotvorných procesov,

•

preberaním s iných jazykov,

•

významovým posunom.
V podstate každé (lexikálne) slovo či výraz, ak je v jazyku použitý po prvý raz, možno

kvalifikovať ako neologizmus (nový výraz1). Máme vôbec dôvod všímať si anglické
neologizmy, pokiaľ nie sme učiacimi sa tento cudzí jazyk? V predminulých storočiach bola
európska lingua franca latinčina, no od polovice dvadsiateho storočia prebrala túto úlohu
angličtina (porov. Jesenská, 2006; 2007; 2008b). Tento fakt významne vplýva na slovnú
zásobu národných jazykov, a teda je dôvod bližšie sa zaoberať novými slovami v angličtine,
pretože existuje vysoká miera pravdepodobnosti, že sa tieto zakrátko stanú súčasťou (aj
nášho) národného jazyka.
Neologizmy v anglickom jazyku sú dynamickým fenoménom, napriek tomu sa tento
jav neteší takej pozornosti jazykovednej verejnosti na Slovensku, akú by si zaslúžil (pozri
napr. práce A. Böhmerovej alebo A. Štulajterovej). V zahraničnej literatúre sa však už
niekoľko desaťročí venuje tomuto javu zvýšená miera pozornosti (pozri Arnold/ová, 1973;
Crystal, 1996). V súčasnosti jestvuje niekoľko druhov databáz (úložísk) anglických
neologizmov, ktoré možno klasifikovať podľa média (printové: slovníky; elektronické: rôzne
korpusové databázy) a podľa stupňa kvalifikovanosti zostavovateľov (odborná verejnosť;
laická verejnosť). A. Böhmerová (2009:36) pracuje vo svojom výskume so štyrmi zdrojmi,
z ktorého za najzaujímavejší (najnovší, najčerstvejší) považujeme Merriam-Webster Open
Dictionary (2007). Ide o demokratickú elektronickú online databázu, v ktorej autorka našla
1

Neologickosť (novosť) výrazu sa o. i. môže prejaviť aj tak, že je v texte sprevádzané výkladom
a/alebo prekladom.
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300 nových príspevkov (neologizmov) z radov laickej verejnosti. A. Böhmerová tvrdí, že
neologizmy môžu byť začlenené do databázy po splnení nasledujúcich kritérií:
•

„neologické heslá musia byť potrebné“, čiže funkčné,

•

musí ísť o „skutočné slová, ktoré sa ešte nezjavili v iných slovníkoch“,

•

„nemali by sa opakovať, hoci niekedy k tomu dochádza“ (A. Böhmerová,
2009:36).

Faktorov podmieňujúcich prienik neologizmov do anglického jazyka (a následne do
slovenského jazyka) je niekoľko:
•

potreba existencie novej pomenovacej jednotky, ktorá by bola funkčná,

•

nejestovanie domáceho pendantu,

•

obohatenie (doplnenie) synonymického radu, resp. rozšírenie štylistického zafarbenia
už existujúceho domáceho výrazu, a pod.

Neologizmy sú v súčasnej angličtine výrazy zväčša prevzaté z iných jazykov
(borrowings, loans) alebo vznikli deriváciou (derivation), krížením (blending) či skladaním
(compounding). V súčasnosti sme v angličtine zaregistrovali existenciou piatich nasledujúcich
neologizmov, ktoré sa pokúšajú o prienik do slovenčiny (niektoré tak už urobili): barebone,
glamping, malware, sleeptracker a webminar. Mienime sa venovať každému výrazu
jednotlivo:
1.

Barebone z hľadiska slovotvorby je kompozitum [bare (holý) + bone (kosť)], čo možno
zjednodušene vysvetliť (preložiť) ako nekompletný počítač. Na čo slúži? Záujemca/-kyňa
si môže doplniť (dokúpiť) celú výbavu, ktorá je finančne menej náročná ako kúpa
kompletného počítača.

2.

Glamping z hľadiska slovotvorby zaraďujeme ku kríženiu [prvá časť slova glamurous
(honosný) + finálna časť slova camping (stanovačka)]. Kríženie patrí k slovotvorným
procesom s najnižšou mierou predvídateľnosti finálnej morfematickej štruktúry novo
vzniknutého slova (náročné určiť, ktoré slovo bude prvou, resp. druhou časťou blendu,
rovnako ako je zriedka možné odhadnúť, ktorá časť morfémy/slabiky ostane prítomná
a ktorá sa krížením „stratí“).

3.

Malware z hľadiska slovotvorby opäť môžeme priradiť ku kríženiu [prvá časť slova
malicious (zlý) + finálna časť slova software], čo možno voľne preložiť ako škodlivý
softvér, ktorého úlohou je vniknúť do počítača a poškodiť pevný disk. Úlohou malwaru je
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teda fungovať na príncípe počítačového vírusu a postihnúť čo najširší okruh používateľov
PC-iek.
4.

Sleeptracker je pomenovanie, ktoré vzniklo viacerými slovotvornými procesmi súčasne,
najprv ako derivát [track (stopovať) + -er (vysoko produktívny anglický afix vyjadrujúci,
že ide o osobu, príp. povolanie)], neskôr prostredníctvom kompozície [tracker (stopár) +
sleep (spať, spánok)]. Substantívum v atributívnej pozícii sleep je zaujímavé, pretože
prešlo procesom konverzie (typ vysoko produktívneho slovotvorného procesu v súčasnej
angličtine), a síce konvertovalo zo slovesa (to) sleep (spať) na podstatné meno sleep
(spánok) bez akejkoľvek morfematickej alebo suprasegmentálnej zmeny, čo je príznačné
pre mnohé takto vzniknuté lexikálne slová v angličtine. Sleeptracker (keďže nejde
o osobu ani o povolanie, ale o prístroj, špeciálne sofistikované hodinky) možno preložiť
ako sledovač spánku. Podstatou tohto prístroja je, že pomocou merača zrýchlenia pohybu
dokáže zaregistrovať pohyby spiaceho človeka tak, aby ho zobudil vo fáze, ktorá je pre
telo najprijateľnejšia (fáza povrchného spánku). Americký výrobca uvádza až 91 %
presnosť (úspešnosť) prístroja.

5.

Webminar hodnotíme z hľadiska slovotvorného procesu ako výsledok kríženia (blend)
[prvé slovo ostáva v nezmenenej (nekrátenej podobe) web + finálna časť slova seminar].
Voľne teda možno tento výraz preložiť (resp. opísať) ako seminár prebiehajúci na webe.

Ako sme už podotkli vyššie, (nielen nami vysvetlené) anglické neologizmy sa
presúvajú (niektoré sa doslova „tlačia“) do slovnej zásoby iných jazykov, ktoré dokazujú
svoju pripravenosť prijímať takéto slová svojou otvorenosťou a stabilnou pružnosťou
(adaptabilitou nových slov).
Adaptácia anglicizmov do slovnej zásoby slovenského jazyka prebieha na všetkých
jazykových rovinách, ako to dokazuje i článok A. Štulajterovej (2005), ktorá s precíznym
nadhľadom systémovej lingvistky explikuje:
•

fonetickú

(pronunciačnú)

a ortografickú

(pravopisnú)

adaptáciu

anglických

neologizmov,
•

lexikálnu adaptáciu, ktorej súčasťou sú nielen neologizmy, ale všíma si aj termíny,
profesionalizmy, internacionalizmy, publicizmy a slang,

•

morfologickú a slovotvornú adaptáciu (všíma si adaptáciu paradigiem prevzatých
substantív, adjektív a slovies),
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•

štylistickú adaptáciu v rámci publicistického, administratívneho, hovorového
a náučného štýlu (Štulajterová, 2005:87-104).

Podľa klasifikácie A. Štulajterovej (2005) môžeme charakterizovať analyzované neologické
anglicizmy ako:
•

výrazy, ktoré si (nateraz) ponechávajú pôvodnú (anglickú) pravopisnú formu, ale na
ortoepickej úrovni sa adaptovali do slovenského systému (bérboun, glampink, malvér,
slíptreker, vebminár2),

•

maskulínne substantíva neživotné skloňované podľa vzoru dub3 (barebone, glamping,
malware, sleeptracker) a stroj webminar, zaradenie do paradigmy uľahčuje aj fakt, že
všetky výrazy sa vo fonetickej forme končia na spoluhlásku (n,k,r),

•

z hľadiska lexikálnej a štylistickej roviny ide v prípade výrazov barebone, malware
a sleeptracker o internacionálne termíny, ktoré postupom času (vysokou mierou
frekvencie v jazykovej praxi) stratia terminologickosť a stanú sa súčasťou hovorového
štýlu, kým výrazy glamping a webminar sa už súčasťou hovorového štýlu stali.

Týmto príspevkom sa o. i. snažíme poukázať na nutnosť zohľadnenia tohto faktu4 na
vyučovacom procese. Študenti a študentky anglického jazyka najmä pri pronunciácii
(výslovnosti) anglicizmov často zabúdajú na „anglickú výslovnosť“. Nezriedka sa im
v prehovore stáva, že s anglickej výslovnosti prechádzajú na slovenskú (hoci lexika a morfosyntax ostávajú anglické). Zabúdajú na prídychy, slovný dôraz, výslovnosť tzv. schwa,
linking a intruzívneho r a pod. To je zároveň dôkazom, že anglicizmy považujú za prirodzenú
súčasť slovenského jazykového systému (nevnímajú ich ako cudzí element v jazyku).

Záver
Mnohé anglické neologizmy prenikajú do viacerých jazykov a stávajú sa z nich
internacionalizmy, t.j. prenikajú aj do slovnej zásoby slovenčiny. Fenomén anglikanizácie
(resp. amerikanizácie) slovnej zásoby je dôvodom prepojenia neologizmov v anglickom
i slovenskom jazyku. Ako možno odpovedať na otázku v názve príspevku? Oba výrazy sú
v jazyku pociťované ako neologické (nové) a oba vznikli riadnymi slovotvornými procesmi
typickými pre anglickú slovotvorbu. Ich hlavnou črtou teda sú: neologickosť (novosť),
systémovosť (plne zapadli do anglického a slovenského paradigmatického systému)
2

Predpokladáme, že v dohľadnej dobe sa webminar bude písať s dĺžňom, teda webminár, t.j. dôjde
k slovakizácii druhej časti výrazu.
3
Pri anglických prevzatiach jedna z najproduktívnejších paradigiem.
4
Neustále tvorenie nových slov v angličtine a existencia ich prevzatí v slovenskom jazyku.
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a funkčnosť

(vysoká

miera

potrebnosti,

teda

využitia

používateľmi

anglického

a pravdepodobne v krátkej dobe aj slovenského jazyka).

Summary
Neologisms are common in English and Slovak languages. It is the evidence that languages
are open and dynamic systems to get new expressions in their lexis. Five new words are
discussed and further analysed (barebone, glamping, malware, sleeptracker, webminar)
which are believed to appear in Slovak, too. It is a natural process of vocabulary which
accepts more and more international words every year.

Zoznam bibliografických odkazov
1.

ARNOLD/ová, Irina V. 1973. The English Word. Moskva: Higher School, 232pp.

2.

BÖHMEROVÁ, Ada. 2009. Neologism – Some Considerations Concerning WordFormative Tendencies in English. In The Proceedings of SLovak Studies in English II.
Bratislava, Faculty of Arts Comenius University, s.33- 45. ISBN 978-80-89137-56-5

3.

CRYSTAL, David. 1996. The Cambridge Encyclopedia of the English Language.
Cambridge: Cambridge University Press, s. 126 – 127, 455 s. ISBN 0 521 40179 8
(hardback)

4.

JESENSKÁ, Petra. 2006. Anglický jazyk ako lingua franca (ELF – English as Lingua
Franca) In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4, Banská Bystrica:
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, str. 34 – 43. ISBN 80-8083-297-8

5.

JESENSKÁ, Petra. 2008a). EUROSPEAK and ELF – English as a Current Global
Lingua Franca. In: Topics In Linguistics. Politeness and Interaction. Issue 1 – October
2007. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISSN 3836/2007, Filozofická
fakulta, 2007, s. 62–67.

6.

JESENSKÁ, Petra. 2008b). Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na
anglicizmy. In: VARIA XV. Zborník z konferencie XV. medzinárodného kolokvia
mladých jazykovedcov v Tajove 7.12. – 9.12. 2005. Bratislava: Slovenská jazykovedná
spoločnosť pri SAV a KSJL FHV UMB, 2008, str. 242 – 252. ISBN80-89037-04-6

7.

JESENSKÁ, Petra. 2007. Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na
anglicizmy v slovenskej dennej tlači. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta
humanitných vied, 91 s. ISBN 80-8083-225-0.

8.

JESENSKÁ, Petra. 2006. Latinčina súčasnosti. In: Varia XIII, Bratislava, SJS pri SAV
JÚĽŠ SAV, 2006, str. 203 – 210. ISBN 80-89037-04-6
35

9.

JESENSKÁ, Petra. 2009. Niekoľko poznámok k používaniu anglicizmov mladých ľudí.
In: Mladá veda, Banská Bystrica: FHV UMB, s. 26 – 32, 2009. ISBN 978-80-8083859-1

10.

ŠTULAJTEROVÁ, Alena. 2005. K problematike adaptácie nových anglicizmov
v systéme slovenského jazyka. In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3,
Banská Bystrica: UMB FHV, s. 87-104. ISBN 80-8083-148-3

36

Kľúčové slová: tlmočenie, prípravné cvičenia, študenti, dotazník

Prípravné tlmočnícke cvičenia, skúsenosti a názory študentov na ich prínos
PhDr. Miroslava Melicherčíková
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Kvalitná teoreticko-praktická príprava na budúce povolanie je nevyhnutným
predpokladom jeho efektívnej realizácie. Uvedené tvrdenie obzvlášť platí pre výkon náročnej
profesie tlmočníka. V súčasnosti sa počas tlmočníckej prípravy aplikujú rôzne prípravné
cvičenia a stratégie, ktorých cieľom je zabezpečiť osvojenie si a rozvoj tlmočníckych
zručností. V predloženom príspevku sa pokúsime prezentovať niektoré postupy a metódy,
ktoré sa používajú pri nácviku tlmočenia a budeme ich konfrontovať s názormi
a skúsenosťami študentov študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo na Fakulte
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (Dubovská, 2009). Našu pozornosť sústredíme
najmä na praktické cvičenia a úlohy, ktoré považujeme za efektívny nástroj počas nácviku
tlmočenia. Ide o stručný prierez najčastejšie aplikovanými cvičeniami, pričom v praxi sa
používajú mnohé ďalšie úlohy, ich vzájomné kombinácie a obmeny.
Nácvik tlmočenia, tak na Slovensku ako aj v zahraničí, sa vyznačuje viacerými
spoločnými postupmi, zároveň však existujú početné diferenciačné aspekty. Medzi spoločné
znaky patrí primárne dôraz na postupnosť výučby (cvičenia zamerané na konzekutívne
tlmočenie spravidla predchádzajú cvičeniam, ktoré sú prínosné vo výučbe simultánneho
tlmočenia) a nadobúdania parciálnych zručností pri formovaní tlmočníckej kompetencie.
Rozdielnosť sa manifestuje najmä v dĺžke prípravy a vzdelávania budúcich tlmočníkov
a v časovom horizonte, ktorý predchádza reálnemu nácviku tlmočenia.
Pri nácviku tlmočenia sa často začína s parafrázovaním. Študenti parafrázujú tak
slovenské ako aj cudzojazyčné (v našom prípade anglické) texty kratšieho rozsahu, t.j. snažia
sa vyjadriť pôvodný obsah východiskového textu inými výrazovými prostriedkami. Práve na
príkladoch v materinskom jazyku si skôr môžu všimnúť možnosť vzniku rozmanitých
posunov, sémantických či štylistických odtienkov, ku ktorým dochádza vo zvýšenej miere
najmä v cudzom jazyku. Po adekvátnom zvládnutí parafrázovania sa cvičenie dopĺňa o ďalšiu
úlohu – prevod do iného jazyka. Ide o náročnejšiu činnosť, pri ktorej sa kladie dôraz na
zachytenie a pretransformovanie kontextovo-relevantnej informácie.
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Pri parafrázovaní dlhších textových úsekov môžu študenti aplikovať základné princípy
notácie. Jej nácvik predchádza samotnému nácviku tlmočenia, pričom sa odporúča pracovať
s písanými textami v materinskom jazyku. Je vhodné používať doslovné prepisy prejavov,
ktoré odzneli v ústnej podobe na verejnosti. Po nadobudnutí určitej zbehlosti sa pracuje
s prepismi prejavov v cudzom jazyku. Gillies (2005) uprednostňuje nácvik s písanými textami
pred hovorenými prejavmi, pretože počúvanie a paralelné robenie si poznámok je príliš
náročné. Pri uvedenom postupe dochádza k osvojeniu techník notácie bez vplyvu časového
tlaku alebo viacerých paralelných úloh. Hoci ide o umelé cvičenie, vyznačuje sa výraznými
prínosmi. Študent tlmočníctva sa má naučiť vnímať prejav odlišne od bežného poslucháča.
V hlave si člení prejav, analyzuje jeho štruktúru a postupnosť, identifikuje komunikatívnu
funkciu jednotlivých častí, odlišuje hlavné myšlienky od sekundárnych, všíma si logické
vzťahy a súvislosti medzi nimi. V notačnom zápise následne využíva vlastné alebo
odporúčané symboly, princíp vertikalizmu a diagonálny záznam na stranu (Gillies, 2005).
Na zlepšovanie pamäte sú vhodné najmä krátke texty obsahujúce množstvo proprií
a čísel. Študenti si vypočujú konkrétny text, pričom sa usilujú o precízne zreprodukovanie
kľúčových údajov. Pri iných podobne zameraných cvičeniach je úlohou študentov zapamätať
si, eventuálne si zaznačiť, všetky zachytené čísla a po druhom čítaní k nim priradiť aj
podrobnejšie informácie.
Na cibrenie pozornosti počas prípravnej etapy tlmočenia sa využívajú cvičenia, pri
ktorých vyučujúci rozdelí študentov do skupín. Každá skupina sa má koncentrovať na iný typ
informácií z vypočutého textu a zapamätať si ich. Po dočítaní textu by študenti mali byť
schopní zreprodukovať aj obsah daného úryvku, aby tak potvrdili, že vnímali a spracovali
význam textu, a nesústredili sa len na konkrétne slová.
V súvislosti s prípravnými tlmočníckymi cvičeniami musíme uviesť Ingrid Kurzovú,
ktorá zužitkovala poznatky z odboru psychológie a praktické skúsenosti z konferenčného
tlmočenia a navrhla niekoľko druhov prípravných cvičení vhodných pre výučbu simultánneho
tlmočenia. Ide napríklad o cvičenia na tréning rozštiepenej pozornosti, vyššie spomínané
parafrázovanie, doplňovacie cvičenia – tzv. clozing, cvičenia zamerané na anticipáciu
a shadowing.
Práve posledný typ prípravného cvičenia vyvolal pomerne ostré výmeny názorov
medzi tlmočníkmi. Okrem dostupných komplikovaných definícií možno shadowing stručne
charakterizovať ako doslovné zopakovanie prichádzajúcej informácie. Podľa Kurzovej (1992,
245) predstavuje shadowing jeden zo spôsobov, ako si budúci tlmočníci navyknú na vlastný
hlas počas posluchu prichádzajúcej informácie. Popri zástancoch spomínanej aktivity existujú
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aj jej početní oponenti (viď Kurzová, 1992), ktorí v shadowingu nevidia žiaden prínos,
nakoľko v centre pozornosti sú samotné slová a nie celkový zmysel, čo protirečí podstate
tlmočenia. Na základe výskumov sa zistilo, že spontánna aktívna reč nie je identická
s opakovanou rečou a shadowing sa nevyznačuje fundamentálnou črtou reálneho tlmočenia –
aktívnou analýzou rečového vstupu. Ak majú byť monolingválne cvičenia efektívnym
nástrojom vo výučbe simultánneho tlmočenia, nemali by sa obmedzovať na tvorbu čisto
repetitívnej aspontánnej reči. Vzhľadom na uvedené zistenia uskutočnila Kurzová ďalšie
štúdie pomocou troch monolingválnych cvičení. Zamerala sa pritom na shadowing fráz
v rámci viet, tzv. Yes/No – questions a tzv. Why – questions. Výsledky štúdií ukázali, že
posledný typ otázok (napriek tomu, že pri nich nedochádza k prevedeniu správy do iného
jazyka) je svojou podstatou najviac podobný reálnemu simultánnemu tlmočeniu, pretože si
vyžaduje deverbalizáciu vstupu a produkciu aktívnej spontánnej reči.
Pri trénovaní rozštiepenej pozornosti sú vhodné i obtiažnejšie cvičenia. Medzi
študentov sa rozdistribuuje písomná správa v cudzom (anglickom) jazyku – prevažne ide o
stredne náročné texty náučného charakteru, ktoré nahlas čítajú v tlmočníckych kabínach.
Zároveň cez slúchadlá vnímajú hlas vyučujúceho, ktorý im číta slovenský text podobného
rozsahu – uprednostňujú sa menej obtiažne texty, napríklad rôzne zaujímavosti, novinky
z oblasti vedy a techniky alebo kuriózne správy, ktoré napomáhajú k výraznejšiemu
zapamätaniu. Po dočítaní príspevkov majú študenti najprv prerozprávať text, ktorý vnímali
cez slúchadlá a následne správu, ktorú čítali. Po úspešnom zvládnutí danej úlohy sa pri
ďalšom precvičovaní mení poradie zreprodukovaných textov, čím sa stupňuje náročnosť
cvičenia a záťaž pamäte.
Za prínosné vo výučbe tlmočenia považujeme aj nasledujúce praktické cvičenia, ktoré
na základe teoretických zistení a empirických štúdií odporúča Sylvia Kalina (1992, 255-256).
1) Všeobecné prípravné cvičenia, ktoré zohľadňujú (nepriaznivé) podmienky reálneho
tlmočenia. Študent sedí v kabínke a počúva otázky z rôznych oblastí, jeho úlohou je
správne na ne odpovedať a zároveň počúvať nasledujúcu otázku. Toto cvičenie simuluje
časové prelínanie procesov posluchu s porozumením a produkcie. Pri ďalšom type
cvičení sú študentom predčítavané relatívne jednoduché matematické úlohy, ktoré majú
zopakovať a správne vyriešiť. Úloha sa stáva náročnejšia pri skracovaní časových
intervalov a prepínaní kódov.
2) Pri anticipačných cvičeniach študent nahlas číta text a snaží sa doplniť sémantické
medzery. Počiatočné úlohy sa realizujú v materinskom jazyku, v ďalšom štádiu sa
prechádza na cudzí jazyk, pričom miesta, ktoré je treba doplniť sa v oboch prípadoch
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líšia. V prvom prípade dokáže študent doplniť absentujúce informácie na základe
všeobecných vedomostí a už spracovanej časti textu. Pri texte v cudzom jazyku mu pri
dopĺňaní napomáhajú informácie získané z prvého čítania. Komplikovanejšiu alternatívu
predstavujú anticipačné cvičenia s neočakávaným zvratom, ktorý študenta núti ku
korekcii svojej výpovede po anticipácii.
3) Cvičenia zamerané na niektoré špecifickosti východiskového jazyka. V podstate ide
o monolingválne cvičenia s umelo vytvorenými bilingválnymi podmienkami. Text určený
na shadowing obsahuje syntaktické a morfologické chyby rôznej závažnosti, ako sa
s nimi môžeme stretnúť vo forme inter- alebo intralingválnych interferencií. Počas
shadowingu si študent musí uvedomiť všetky chyby v texte a opraviť ich.
Kalina (1992, 257) odporúča položiť kontrolné otázky zamerané na obsah, ktoré potvrdia, či
spracovanie prebehlo adekvátne na rovine sémantickej alebo len mechanicky na úrovni slova.
Študenti by si mali fundamentálne tlmočnícke zručnosti rozvíjať nielen počas
vyučovania, ale aj vo svojom voľnom čase. Prostredníctvom moderných médií si môžu
vypočuť, poprípade pozrieť nejaký dokument, pričom sa snažia zopakovať zachytený text
(shadowing) a zároveň predlžovať časový odstup od hovoriaceho, alebo sa môžu pokúsiť
zreprodukovať vypočuté informácie (parafrázovanie).

Vyššie prezentované cvičenia a stratégie sú primárne určené pre študentov
tlmočníctva, a tak nás zaujímalo, ako ich vnímajú a v čom vidia ich prínos. Nasledujúce
konštatovania sú výsledkom dotazníkového prieskumu, ktorý na svojich spolužiakoch v rámci
záverečnej práce uskutočnila Lenka Dubovská (2009). Výskumná vzorka pozostávala z 50
respondentov končiaceho ročníka.
Väčšina študentov je presvedčená, že prípravné tlmočnícke cvičenia vo všeobecnosti
im pomohli rozvíjať ich tlmočnícke zručnosti a kompetencie. 64% opýtaných študentov tvrdí,
že pomocou vyššie spomínaných cvičení sa im zlepšili pamäťové schopnosti, hoci pripúšťajú
potrebu ďalšieho tréningu. Potvrdzujú tým tvrdenie, že tlmočenie si vyžaduje okrem určitej
miery talentu aj tzv. seba-tréning. Študenti si plne uvedomujú, že rozmanité tlmočnícke
cvičenia im môžu pomôcť len do určitej miery, finálny výsledok je vo veľkej miere závislý od
ich vlastného snaženia a vyvinutého úsilia. Podobne ako odborníci na tlmočenie, i väčšina
respondentov (76%) súhlasí s diferencovaným nácvikom konzekutívneho a simultánneho
tlmočenia, pričom 68% z nich by ešte uvítalo ďalšie rozdelenie prípravných cvičení pre
konzekutívne tlmočenie na pred-konzekutívne a konzekutívne. (Uvedená požiadavka je už
zohľadnená v súčasnom študijnom pláne). Študenti hodnotia pozitívne všetky vyššie
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spomínané prípravné cvičenia, pričom za najdôležitejšie prípravné cvičenie považujú nácvik
notácie pre konzekutívne tlmočenie. 66% opýtaných uprednostňuje používanie notačných
poznámok, zvyšných 34% si robí notáciu, avšak nespolieha sa výhradne iba na ňu. Až pre
60% respondentov je charakteristickým kombinovaný zápis pozostávajúci z odporúčaných
symbolov a vlastných značiek a skratiek. Na druhom mieste v hierarchii významnosti
jednotlivých cvičení z pohľadu študentov je shadowing, i napriek kontroverzným názorom
rôznych odborníkov. Študenti sa domnievajú, že uvedené prípravné cvičenie im pomáha
rozvíjať schopnosť paralelného posluchu a hovorenia, oceňujú jeho členenie na fonemický
(doslovné opakovanie s minimálnym časovým odstupom) a frázový shadowing (opakovanie
určitých významových segmentov) (viď Kalina, 1998) a ďalšie kombinácie s inými
monolingválnymi cvičeniami (Yes/No – questions, Why – questions). Na ďalších miestach
uvádzajú ako prínosné doplňovacie cvičenia cloze-tasks, rôzne druhy transformácií
a parafrázovanie. Prekvapivo sa v hodnotení študentov na poslednom mieste ocitli tzv. dualtasks, úlohy pri ktorých sa prelínajú dve činnosti, napríklad súbežné počúvanie a kreslenie,
písanie a hovorenie, atď., hoci úzko súvisia s podstatou tlmočenia.
Záverom by sme chceli zdôrazniť, že za uplynulú dekádu sme získali množstvo
ďalších poznatkov z rôznych disciplín, ktoré môžu napomôcť pri napredovaní výučby
tlmočenia. Je nevyhnutné, aby sa teoretické predpoklady verifikovali praxou a praktické
výsledky boli teoreticky podložené. Na základe výskumu realizovaného pomocou metódy
dotazníka môžeme konštatovať, že prípravné tlmočnícke cvičenia majú opodstatnené miesto
vo výučbe tlmočenia. Je potrebné neustále sledovať vývoj v danej oblasti a dopĺňať jednotlivé
cvičenia o nové potenciálne prínosné stratégie.

Summary
The paper deals with some practical exercises which are used in interpreter training. We
focus briefly on paraphrasing, clozing, anticipation tasks, dual tasks, Yes/No – questions,
Why – questions, shadowing and point to their contribution in interpreter training. The
conclusion presents opinions and experiences of students of interpreting with these exercises.
The particular results were obtained from a questionnaire distributed among 50 fifth-year
interpreting students at the Faculty of Humanities UMB.

41

Zoznam bibliografických odkazov
1

ČEŇKOVÁ, I. et al. 2001. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: Univerzita Karlova,
2001. 176 s. ISBN 80-85899-62-0.

2

DUBOVSKÁ, L. 2009. Types of preparatory interpreting exercises and their
legitimacy in the didactics of interpreting. (Nepublikovaná diplomová práca). Banská
Bystrica: FHV UMB, 2009. 74 s.

3

GILLIES, A. 2005. Note-Taking for Consecutive Interpreting – A Short Course.
Manchester: St. Jerome Publishing, 2005. 239 s. ISBN 1-900650-82-7.

4

KALINA, S. 1992. Discourse processing and interpreting strategies – an approach to
the teaching of interpreting. In Teaching Translation and Interpreting. Training,
Talent, and Experience. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1992. ISBN 9789027220943, p. 251-257.

5

KALINA,

S.

1998.

Strategische Prozesse

beim Dolmetschen.

Theoretische

Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Gunter
Narr Verlag, 1998. 304 s. ISBN 3-8233-4941-4.
6

KURZ, I. 1992. ‘Shadowing’ exercises in interpreter training. In Teaching Translation
and Interpreting. Training, Talent, and Experience. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins, 1992. ISBN 978-9027220943, p. 245- 250.

7

ŠRAMKOVÁ, M. 2007. Prípravné tlmočnícke cvičenia – niekoľko perspektív. IN
Vzťahy a súvislosti v preklade. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove, 2007. ISBN 978-80-8068-580-5, s. 337-345.

Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0641/09 s názvom Kontrastívne
štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na
prekladateľskú prax.

42

Kľúčové slová: preklad,
riešenie, hodnotenie

neliterárny text, práca v skupine, rola učiteľa, prekladateľské

Využitie skupinovej organizačnej formy pri vyučovaní prekladu
neliterárnych textov
PhDr. Jana Šavelová
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Význam prekladu neliterárnych textov v súčasnej spoločnosti narastá. Umožňuje
prenos informácií napriek existujúcej jazykovej bariére. Preklad odborných textov predstavuje
často jediný prostriedok komunikácie medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré
neovládajú žiadny spoločný jazyk alebo obchodný jazyk spoločnosti, prípadne ho neovládajú
na takej úrovni, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu. V našom príspevku
sa budeme zaoberať didaktikou prekladu neliterárnych textov, čo chápeme ako texty
s prevažne informačnou a pragmatickou funkciou na prvom mieste, pričom estetická funkcia
zohráva pri ich preklade druhoradú rolu.
Didaktika vyučovania prekladu neliterárnych textov spája teóriu prekladu a didaktiku.
Ak má teória prekladu svoje miesto v lingvistickom teoretickom systéme a didaktika prekladu
patrí do oblasti pedagogických vied, t.j. do teórie vyučovania cudzích jazykov, potom je
cieľom teórie a didaktiky prekladu naučiť študentov prekladateľstva tvorivo riešiť problémy
pri výbere postupov a pragmatických prekladateľských riešení. Je všeobecne známym faktom,
že teória odborného prekladu je len niečím ako „nedonoseným dieťaťom“ teórie literárneho
prekladu a intenzívne sa rozvíja len v posledných desaťročiach. Táto skutočnosť je odrazom
globalizačných tendencií a s tým narastajúcej potreby umožniť komunikáciu medzi rôznymi
jazykovými prostrediami. Didaktický rozmer v posledných rokoch nachádzame v prácach
čoraz viacerých zahraničných autorov (napr. C. Nordová. P. Newmark, S. Campbell,
Malmkjaer), ale aj slovenských autorov (napr. D. Müglová, E. Gromová).
V našom príspevku načrtneme možnosti využitia skupinovej organizačnej formy pri
rozvíjaní prekladateľských kompetencií v spojení s hľadaním najlepšieho prekladateľského
riešenia nácvikového odborného textu. Poukážeme na prínos využitia skupinovej organizačnej
formy vyučovania pri rozvíjaní kompetencií prekladateľa. V tomto kontexte sa posúdime roly
študentov

a rolu

učiteľa

a zameriame

sa

aj

na

aspekt

hodnotenia

jednotlivých

prekladateľských riešení počas vyučovacej jednotky.
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Pre potreby vyučovania prekladu neliterárnych textov budeme postupovať podľa
modelu Nordovej, ako ho v zjednodušenej forme uvádza Gromová (2003).
„zámer autora/zadávateľa
typ textu ( originál vs. preklad)
čitateľ (originálu vs. prekladu)
umiestnenie textu (vo východiskovo prostredí vs. cieľovom prostredí)
jazyk (originálu vs. prekladu).“
Gromová (2003, str. 135) aplikuje nasledujúci model s trojstupňovým algoritmom.
„1. Univerzálna lingvoštylistická a výrazová charakteristika daného žánru odborného
textu s jeho sociokomunikačnou zacielenosťou
2. Analýza s interpretáciou konkrétneho textu zo žánrového útvaru vybraného na
preklad a inventarizácia textov nosných lingvoštylistických a výrazových faktorov.
3. Práca na preklade do textovej podoby v cieľovom jazyku v komparácii
lingvoštylistických a výrazových faktorov, a to na úrovni jazykových osobitostí so
sociokomunikačným funkčným zacielením originálu a prekladu.“

Nami aplikovaný metodický postup vy vyučovaní odborného prekladu vychádza
z uvedeného

trojstupňového

algoritmu

a využíva

skupinovú

organizačnej

formu

s „pyramídovým modelom“ pre určenie najlepšieho prekladateľského riešenia. Preklad
študenta s aplikáciou tohto modelu pri využití organizačnej štruktúry skupinovej práce
chápeme ako návrh prekladateľských riešení, ktorých súčasťou je analýza originálu
a komentár k prekladu s uvedením zdrojov, ktoré študenti pri hľadaní prekladateľských
riešení použili (slovníky, paralelné texty, konzultácie s odborníkom, použitie internetu
a pod.).
Pod skupinovou organizačnou formou vyučovania sa chápe práca vo dvojiciach
a práca v skupinách, pretože dvojica sa považuje za najmenšiu jednotku skupiny. Práca vo
dvojici a práca v skupine – traja a viac študentov- má svoje pozitíva a negatíva. Pre
vyučovanie prekladu odborných textov sa ako ideálny javí model skupiny s maximálne tromištyrmi študentmi. Tento argument podporuje aj chápanie podľa Hainesa (1995) ktorý uvádza,
že práca vo dvojici môže byť nepraktickou /neuskutočniteľnou, lebo v mnohých prípadoch, ak
trieda

disponuje

nehybným

zariadením,

vyučujúci

nemôže

fyzicky

zorganizovať

a monitorovať prácu všetkých dvojíc a navyše takáto organizačná forma produkuje nadmerný
hluk; práca vo dvojici môže stratiť efektívnosť, ak je tento formát požívaný príliš často
a študent sústavne spolupracuje s rovnakým partnerom; študenti si osvojujú chyby jeden
44

druhého, keďže vyučujúci nemôže monitorovať prácu všetkých dvojíc, atď. Model skupiny
s viacerými študentmi (ideálne s tromi, maximálne štyrmi) pri vyučovaní odborného prekladu
poskytuje výhody, pretože umožní lepšie priestorové zorganizovanie, ľahší monitoring pri
menšom počte skupín, podporuje kooperáciu a nie súperenie, zaručuje efektívnejšiu
participáciu študentov s malou sebadôverou, poskytuje väčší priestor na postup podľa
individuálneho tempa, dáva možnosť vzájomnej kooperácie, učí študentov nezávislosti od
vyučujúceho a poskytuje vyučujúcemu možnosť lepšieho monitorovania jednotlivých
výkonov študentov a výberu správneho riešenia.
Pri vyučovaní prekladu je možné použiť „pyramídový model“ výberu správneho
prekladateľského riešenia skupín. Uvádzame príklad pri rozdelení študentov do 8. skupín.
Skupina 1 a 2 vytvorí spoločnú skupinu a vzájomne si prezentuje svoje prekladateľské
riešenie, ktoré sprevádzajú analýzou a komentárom k prekladu a vyberú najlepšie riešenie.
Podobne sa postupuje so skupinami 3-4, 5-6 a 7-8.

Týmto spôsobom študenti dospejú

v tomto prípade k štyrom možným prekladateľským riešeniam textu, ktoré študenti opäť
sprevádzajú analýzou a komentárom k prekladu. Následne eliminujeme počet skupín na dve
2, pričom každá zo skupín posudzuje dve riešenia s cieľom nájsť optimálne prekladateľské
riešenie. Výsledným produktom sú dve možné prekladateľské riešenia, ktoré prezentuje
verejne hovorca skupiny, ktorého si študenti určia. Z posledných dvoch riešení vyberú
študenti za pomoci vyučujúceho najlepšie prekladateľské riešenie.

Pyramídový model výberu najlepšieho prekladateľského riešenia
Skupina
1.

Skupina
2.

Skupina
3.

Skupina
1.

Skupina
4.

Skupina
5.

Skupina
2.

Skupina
6.

Skupina
7.

Skupina
3.

Skupina
1.

Skupina
8.

Skupina
4.

Skupina
2.
Najlepšie
prekladateľské
riešenie
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Pri aplikáciu skupinovej organizačnej formy s pyramídovým modelom vystupuje
študent a vyučujúci v rôznych roliach. Učiteľské a žiacke roly sú vo vzájomnej interakcii,
v ktorej nadobúdajú svoj zmysel. Rozdiel medzi nimi spočíva vo fakte, že vyučujúci si môže
svoju rolu vybrať na základe vyučovacích cieľov, študent takúto voľbu nemá a jeho rola
závisí od zámeru vyučujúceho. Pre využívanie pyramídového modelu skupinovej
organizačnej formy vyhľadávania najlepšieho prekladateľského riešenia sa ako najvhodnejšie
javí chápanie žiackych a učiteľských rolí podľa Homolovej (2004); žiak ako prijímateľ študent zohráva pasívnu úlohu, prijíma reprodukuje hotové poznatky a je závislý na učiteľovi;
vykonávateľ- reaguje na podnety vyučujúceho, pripravuje sa na riešenie úlohy, dohovára sa
na postupe riešenia, pričom vyučujúci vystupuje v role manažéra; riešiteľ - pracuje prevažne
samostatne, s výraznou pomocou vyučujúceho, ktorý poskytuje spätnú väzbu (učiteľ zastáva
rolu podnecovateľa, monitora alebo hodnotiteľa; objaviteľ – je aktívnym, spoluzodpovedný
za formálnu a obsahovú stránku procesu, pracuje samostatne a tvorivo, koriguje svoje omyly,
uplatňuje sebahodnotenie, učí sa vyhľadávať a pracovať s informáciami, pričom učiteľ je
v role facilitátora. Pre účel výberu najlepšieho prekladateľského riešenia v pyramídovom
modely sa javí ako najoptimálnejšia facililitácia výučby. Učiteľ ako facilitátor (partner, ktorý
uľahčí riešenie problémov)

poskytuje študentom svoje vlastné poznatky a vychádza zo

svojich vlastných skúseností. Povzbudzuje študentov k priebežnému štúdiu, dopĺňaniu
vedomostí z ďalších zdrojov. Udržuje vysoký stupeň motivácie študentov tým, že využíva
autentický materiál. Učenie sa jeden od druhého pri skupinovej práci sa stáva rovnako
dôležitým ako učenie sa z iných, napr. z učebnicových zdrojov. Pre takýto účel je možné
využiť fakt, že

dnešná mladá „internetová generácia“ je sebestačná vo vyhľadávaní

autentického materiálu a používanie anglicizmov je pre túto generáciu bežnejšie a
a frekventovanejšie, v porovnaní so staršou generáciou.

Jesenská (2009, str. 31) na základe

svojho výskumu zistila: „Na lexikálno štylistickej rovine sa ukázalo, že v jazyku použitých
anglicizmov prevládajú hovorové slová, výrazy označujúce elektronické komunikačné
technológie, neologizmy a skratky.“
Vyučujúci v roli facilitátora musí byť zameraný na princíp humanisticky orientovanej
koncepcie vyučovania vo všetkých fázach vyučovacieho procesu odborného prekladu, t.j. v
prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fáze.

Z tohto prístupu sa odvíja aj odlišný spôsob

reakcie na chybu študenta. Vyučujúci chybu študenta nezdôrazňuje, ale navodí situáciu,
v ktorej je študent schopný sám chybu opraviť. Existuje viacero spôsobov reakcie na chybu,
ale vzhľadom na špecifické podmienky vyučovania odborného prekladu je vhodné využiť
reformuláciu študentovej výpovede, pričom vyučujúci zdôrazňuje obsah a nie formu; t.j.
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vyučujúci reformuluje chybu bez toho aby zdôrazňoval, že niečo bolo zlé (Murray,1999).
Týmto spôsobom si facilitátor vytvára vhodné podmienky pre každého študenta. Nespolieha
sa na jednu vyučovaciu metódu, ale rešpektuje odlišné štýly akvizície jazykovej zručnosti
prekladania u študentov a vytvára vhodné podmienky aj pre študentov, ktorých učebný štýl sa
odlišuje od jeho vyučovacieho štýlu. Vyučujúci takto eliminuje stres, vytvára atmosféru
dôvery a podporuje osobný rast študentov. Facilitátor je teda empatická osobnosť, ktorá sa
snaží vidieť problémy očami študenta, ktorého akceptuje ako individualitu so všetkými jeho
vlastnosťami, pozitívami a negatívami. Stať sa facilitátorom je preto pre vyučujúceho
nesmierne náročné a chápe sa ako jeho osobná výzva.
Pri navodzovaní situácie, v ktorej si je študent sám schopný opraviť chybu je prínosný
model hodnotenia chýb a udelenia pozitívnych bodov, ktorú vypracoval Directorate General
for Translation v Bruseli „ Annex 2, Mistakes and Positive Points“ (2003). Model hodnotenia
je zameraný na vyhodnotenie prekladu z východzieho do cieľového jazyka a jeho účelom
bolo „zmerať“ prekladateľskú kompetenciu uchádzačov o prácu prekladateľa pre Európsku
komisiu. Model rešpektuje špecifický štýl kandidátov a zdôrazňuje fakt, že preklad nie je
presná veda a jeden a ten istý text môže byť preložený viacerými, rovnako kvalitnými
spôsobmi. Preklad sa posudzuje v troch fázach. V prvej fáze sa posudzuje preklad ako celok,
celkový dojem z prekladu na prvé prečítanie; t.j. či preklad zodpovedá originálnemu
zdrojovému textu, či je štýl a výraz jasný, či sú v celom texte zachované logické súvislosti.
V druhej fáze sa hodnotí preklad v cieľovom jazyku voči jazyku originálu. Používa sa systém
symbolov v piatich kategóriách chýb a v dvoch kategóriach pre udelenie pozitívnych bodov.
Chybná časť prekladu sa podčiarkne a označí symbolom. V žiadnom prípade sa študentovi
neposúva správne riešenie, cieľom je, aby študent sám prišiel na chybu a spracoval správne
prekladateľské riešenie.

Ide o kategórie označené ako M – meaning pre porozumenie

a význam, GR (grammar) - pre gramatiku/syntax, OM (omission) – vynechanie, ST (style) –
pre štýl, presnosť a termín a SP (spelling) pre pravopis a interpunkciu. Posudzuje sa stupeň
závažnosti každej chyby, +/- pre menej závažnú chybu, - pre závažnejšiu chybu, - - pre veľmi
vážnu chybu. Pre každý typ chyby si vyučujúci vypracuje bodovú stupnicu od 1 do 3 bodov.
Celkový počet stratených bodov sa odráta od bodovej hodnoty pridelenej celému textu. Pri
ďalších dvoch kategóriách, ktoré sa používajú ako pozitívna motivácia sa body neodratúvajú,
ale pridávajú- kategória WT ( passages well translated) a VWT ( difficult passages well
translated).V tretej fáze sa na základe získaného počtu bodov a vypracovane škály bodového
hodnotenia

urobí celkové hodnotenie študentovej práce (napr. študent stratil 10 bodov

z možných 40) s komentárom zameraným na štyri oblasti: 1. pochopenie zdrojového jazyka
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a zdrojového textu; 2. zvládnutie cieľového jazyka ; 3. hlavné nedostatky prekladateľského
riešenia; 4. hlavné pozitíva prekladateľského riešenia.

Takéto hodnotenie študentovho

prekladateľského riešenia spĺňa motivačnú funkciu, študenta neznechutí a nedemotivuje.
Poskytuje dostatočný priestor pre sebaopravu a indivividuálny štýl učenia, vytvára priestor
pre samostatnú prácu, stimuluje k tvorivosti, samostatnosti a vzájomnej komunikácii v tíme.
Vo vzájomnej interakcii teórie a didaktiky prekladu si majú študenti osvojiť
prekladateľské kompetencie a získať uvedomelý a tvorivý vzťah k prekladateľskej činnosti.
Účel didaktiky prekladu chápeme skôr ako poskytnutie možnosti pre tvorivé riešenie
problémov. Cieľom je dosiahnutie adekvátneho komunikačného efektu medzi autorom/
zadávateľom textu v jazyku originálu a jeho recipientom v druhom jazyku. Naznačili sme
relatívnosť „ideálneho prekladateľského riešenia“ a opísali sme kroky, ktoré môžu študentov
priblížiť doviesť k čo najlepšiemu prekladateľskému riešeniu prostredníctvom metódy
riešenia problémov za použitia skupinovej organizačnej formy. Rolu učiteľa prekladateľskej
kompetencie chápeme skôr ako facilitáciu výučby, ktorá umožňuje učenie sa jeden od
druhého pri skupinovej práci.

V dnešnej globalizovanej dobe žijeme v zložitých

podmienkach a je potrebné, aby akademické univerzitné vzdelávanie reagovalo na požiadavky
doby. Tomuto cieľu sa musí prispôsobiť aj koncepcia vyučovania. Nie je možné naučiť
študenta všetko, ale je možné naučiť ho zodpovednosti za svoju vlastnú profesionálnu
prípravu. Pyramídový model skupinovej organizačnej formy s navrhovaným motivačným
hodnotením práce študenta zodpovedá takejto predstave.

Summary
The paper deals with the use of group work in the teaching of professional translation. The
goal is to acquire an adequate communication effect between the author of a text and a
recipient in the second language. The pyramid model of group work focused on looking for
the best possible translation solution, accompanied with a proposed motivation evaluation
complies with the idea that it is not possible to teach students everything, but it is possible to
teach them to be responsible for their own preparation for their careers.
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Expresívne syntaktické konštrukcie v anglicky písanej literatúre pre deti
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Úvod
Uplatnenie štylistických a výrazových prostriedkov v literatúre pre deti a mládež je
vzhľadom na jej osobitosti zaujímavou oblasťou literárnej štylistiky. Expresivita výrazu sa tu
vo veľkej miere dosahuje využívaním štylistických prostriedkov na rovine lexikálnej
a foneticko-fonologickej. Cieľom príspevku je sprostredkovať výsledky výskumu uplatnenia
štylistických prostriedkov na rovine syntaktickej (expresívnych syntaktických konštrukcií)
v dielach anglicky písanej literatúry pre deti a zistiť, aké funkcie tieto konštrukcie v detskej
literatúre plnia, ako s nimi narábajú autori a aký zámer sledujú pri ich uplatňovaní vo svojich
dielach.
Problematika detskej literatúry prechádza v súčasnosti mnohými zmenami. Je to
spôsobené najmä dynamickým rozvojom spoločnosti a všetkými súvisiacimi faktormi. Preto
je aj táto oblasť predmetom neustáleho výskumu, ktorý prináša so sebou stále nové poznatky.
Pojem detská literatúra tvorí podsystém národnej literatúry, ktorej osobitosť spočíva
v spôsobe umeleckého stvárňovania reality, pričom tento je zameraný na komunikáciu
s detským príjemcom. (Kopál et al., 1987) V literatúre pre deti môžeme nájsť rovnaké
literárne druhy a žánre ako v literatúre pre dospelých, ale tvorba detskej literatúry sa
sústreďuje na príjem detského čitateľa, jeho spôsob myslenia, skúsenosti, vedomosti,
schopnosti a potreby. Pre deti sú knihy nositeľmi informácií o fungovaní tohto sveta a sú
vytvárané na základe predstavy autora o detskom videní a hodnotení sveta, pričom detské
videnie je determinované aj vekom detského príjemcu. Dochádza tu k stretu dvoch zložiek
a to myslenia dospelého a myslenia dieťaťa, ktoré sa v literárnych dielach navzájom
ovplyvňujú. Vo všeobecnosti platí, že by sa medzi týmito zložkami mala vytvoriť istá
rovnováha, aby sa literárne dielo stalo plnohodnotným partnerským dialógom detského
a dospelého. (Kopál et al., 1987)
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Výrazové osobitosti literárnej tvorby pre deti
Medzi základné vlastnosti detského príjemcu patria zmyslovosť, konkrétnosť,
názornosť, obraznosť, reálnosť, hravosť a fantastickosť pri vnímaní a poznávaní skutočnosti.
(Šimonová, 1996) Tieto aj iné vlastnosti vplývajú na spôsob, akým vznikajú literárne diela pre
deti, akú tému si autor zvolí a aké výrazové prostriedky využije. Mnoho literárnych diel pre
deti ja založených „nielen na fantastike témy, ale aj jazyka, na prekvapivom radení
jednotlivých udalostí, na modelovaní postáv, konflikte atď.“. Šimonová (1996, s. 39)
V kompozícii literárnych diel pre deti prevažuje samostatné, jednoduché rozprávanie príbehov
bez väčších odbočiek, často sa vyskytuje princíp opakovania, stupňovania a harmonického
riešenia.
V slovnej zásobe detskej literatúry je výrazná výrazová synonymia, používajú sa
neologizmy, slovná hračka, presadzuje sa hovorovosť a detský slang. Z lexikálnych štylém sa
vo veľkej miere pri sprostredkovaní významov využíva metafora, prirovnanie, princíp
kontrastu, personifikácia a hyperbola.
Autori detskej literatúry – predovšetkým poézie chcú deťom ponúknuť text, ktorý je
akusticky vtieravý, ľahko zapamätateľný a má schopnosť stať sa mnemotechnickou
pomôckou. (Feldek, 1977) Preto má poézia pre deti riekankový charakter, preto v nej
dominuje rytmus, rým, slovná hračka a zvukomaľba. Z ostatných fonetických štylém sa v nej
často vyskytuje aj aliterácia a asonancia.
V jazykovom štýle detskej literatúry sa viac ako syntaktické štylémy uplatňujú
štylémy lexikálne a fonetické, avšak aj v oblasti syntaxe má detská literatúra svoje špecifiká.
V syntaxi detskej literatúry sa uplatňujú jednoduchšie vetné konštrukcie a opatrne sa používa
napríklad inverzia. Za účelom dosiahnutia dynamiky textu v ňom prevládajú procesuálna
lexika nad substantívnou. Medzi typické vlastnosti detskej literatúry patria aj presnosť
a stručnosť jazykového prejavu. (Kopál et al., 1987)

Uplatnenie expresívnych syntaktických konštrukcií v literatúre pre deti
V umeleckých textoch nie je zriedkavosťou výskyt syntaktických konštrukcií, ktoré
prijímateľa zaujmú svojou zvláštnou stavbou vzhľadom k ostatnému vetnému okoliu. Týmto
konštrukciám chýba pevná a ustálená gramatická stavba a najčastejšie sa vyskytujú v
prejavoch hovorových, spontánnych alebo vzrušených. Galperin (1977) ich označuje ako
syntaktické štylistické prostriedky (syntactical stylistic devices), ktoré sú v opozícii
k štylisticky neutrálnym syntaktickým konštrukciám a signalizujú určitý stupeň logického
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alebo emocionálneho dôrazu. “Syntactical stylistic devices are perceived as elaborate designs
aimed at having a definite impact on the reader.“ (Galperin, 1977, s. 203)
Podľa Mistríka (1997) ide o expresívne syntaktické konštrukcie a radí k nim
apoziopézu, proziopézu, prerušovanú výpoveď, elipsu, paralipsu, sylepsu, vytýčený vetný
člen, osamostatnený vetný člen, pričlenený výraz, paralelnú konštrukciu a osobnú parentézu.
V angličtine, ktorá má pevný slovosled, sa za expresívnu syntaktickú konštrukciu (syntactical
stylistic device) považuje aj štylistická inverzia (stylistic inversion), ďalej paralelné
konštrukcie, chiazmus, litotes a enumerácia (Galperin, 1977, Leech, 1991). Findra (2004) ich
nazýva syntaktické štylémy a uvádza, že popri lexikálnych štylémach sú druhým
najvýraznejším indikátorom štýlu. Vo vzťahu k písanému prejavu ich považuje za systémové,
paradigmaticky vymedzené prostriedky, ktorých expresívnosť sa exponuje najmä preto, že
môžu vystupovať ako štylisticky príznakové varianty základných, neexpresívnych
konštrukcií.
Cieľom príspevku je poukázať na to, že aj v literatúre pre deti má syntax bohatú
paletu expresívnych konštrukcií, ktoré pomáhajú docieliť u detského adresáta želaný
štylistický efekt. Všímame si, ako sa využitím syntaktických štylém dajú vyjadriť v textoch
pre deti rôzne stavy, emócie, ako sa dá explicitnejšie vydeliť dôležité od menej dôležitého.
Opakovacie figúry sa v anglicky písanej literatúre pre deti (predovšetkým v poézii)
uplatňujú najčastejšie a v najrozmanitejších podobách. Odráža sa v nich detská hravosť,
energia a tvorivosť. Opakovať sa môžu nielen slová, ale aj celé konštrukcie alebo motívy.
Opakovanie je spravidla sprevádzané rytmom, ktorý majú deti veľmi radi. Opakovanie častí
textu uľahčuje zapamätateľnosť, ktorá je mnohokrát cieľom. Deti si rýmovačkami trénujú
pamäť a zároveň si rozvíjajú rečové schopnosti pri recitácii. Opakovanie v texte slúži aj na
intenzifikáciu niektorých jej častí, využíva sa aj na klimax alebo gradáciu. Príklady:
•

“And just as I´d taken the highest tree in the wood,“ continued the Pigeon,
raising its voice to a shriek, “and just as I was thinking I should be free of
them at last;“ (L. Carroll ) – anafora;

•

“One side of what? The other side of what?“ thought Alice to herself. (L.
Carroll) – epifora;

•

“Little boy, little boy, now your´re locked in I can see your small legs all
boney and thin.“ she cackled (K. Brown) – epizeuxa;

•

“The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped
suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about
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stopping herself before she found herself falling down a very deep well.“ (L.
Carroll) – anadiplóza
•

“London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome, and Rome –
no, that´s all wrong, I´m certain!“ (L. Carroll) - zreťazenie

Paralelné konštrukcie sú druhou najfrekventovanejšou expresívnou syntaktickou
konštrukciou uplatňovanou v literatúre pre deti. Ich nevyhnutnou podmienkou je opakujúca sa
zhodná alebo podobná syntaktická schéma v niekoľkých, po sebe idúcich vetách alebo
polovetných konštrukciách. Paralelné konštrukcie sú úzko späté s opakovaním alebo
enumeráciou a ich výskyt v texte je sprevádzaný rytmom, zhodou zvukosledu (eufóniou)
alebo zhodným zvukovým vyznením (rýmom) – štylistickými prostriedkami na fonetickofonologickej rovine.
•

“First I saw the white bear, then I saw the black;
Then I saw the camel with a hump upon his back;
Then I saw the grey wolf, with mutton in his maw;
Then I saw the wombat waddle in the straw;
Then I saw the elephant waving of his trunk;
Then I saw the monkeys - mercy, how unpleasantly they - smelt!"
(W. M. Thackeray)
Parentéza (alebo vetná vsuvka) slúži v literatúre pre deti ako prostriedok na oživenie

textu. Vkladá sa do vety, nie je s ňou však spätá len významovým vzťahom, lebo podávateľ
v nej niečo osobitne vysvetľuje alebo dopĺňa, zaujíma k výpovedi istý postoj, obracia sa
k prijímateľovi. Toto subjektívne stanovisko podávateľa je súčasne nositeľom expresivity.
(Mistrík, 1984) V próze pre deti bývajú prostredníctvom parentézy vyjadrené aj kontaktové
výpovede, ktoré sú adresované priamo čitateľom a tak detského adresáta vtiahnu do diania,
požadujú od neho súhlas s tým, čo bolo práve povedané, napríklad:
•

“Jack realized how hungry he was (remember, he had had no supper or breakfast)
and being a sort of boy, decided to ask at the castle for food and a drink.“ (K.
Brown)

•

“Leaving the house – and the witch! – the children ran out into the sunshine hand in
hand..“ (K. Brown)
Podobný, avšak o niečo menej dynamický je pričlenený výraz, ktorý vzniká vtedy,

keď sa k vete po jej ukončení doplní ďalší výraz, ktorý s ňou formálne splynie, pričom by
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veta aj bez pričlenenia bola gramaticky i významovo úplná. Do literatúry pre deti prináša
moment prekvapenia alebo dôrazu, napr.:
•

“Lay!“ boomed the giant, and the hen laid an egg – a golden egg!“ (K. Brown)

•

“There, tangled in its stems, lay the giant … dead!.“ (K. Brown)

Je

všeobecne známe,

že udržať pozornosť dieťaťa

je pomerne

náročné

a časté používanie pričleneného výrazu v textoch detskej literatúry môže súvisieť aj so snahou
docieliť sústredenosť dieťaťa pri čítaní alebo počúvaní, nakoľko moment prekvapenia zvyšuje
záujem dieťaťa o dej.
Podobnú funkciu v anglicky písaných textoch literatúry pre deti plní aj štylistická
inverzia. Spravidla je motivovaná potrebou zdôrazniť niektorú časť výpovede, či rytmicky
organizovať alebo emocionálne podfarbiť vetný úsek. Inverzia navyše v rôznej miere oslabuje
syntaktické

vzťahy,

čím

prispieva

k intonačnému

zvýrazneniu

a sémantickému

osamostatneniu jednotlivých slov (Š. Vlašín, 1984). Postavenie inverzie v angličtine
a v slovenčine je odlišné, nakoľko angličtina ako analytický jazyk sa vyznačuje pevným
slovosledom a každá zámerná odchýlka od normy sa považuje za štylisticky príznakovú.
Akákoľvek zmena v slovoslede detskej literatúry spôsobí, že slová ktoré tvoria významové
jadro vety sa zdôraznia a výpoveď na detského adresáta zapôsobí celkom inak, než výpoveď,
ktorá má štandardný slovosled. Napríklad:
•

“Down upon the ground they fall, glasses, plates, knives and all.“ (H.
Hoffman)

•

“There was not a moment to be lost: away went Alice like the wind...“ (L.
Carroll)

V poézii pre deti plní štylistická inverzia v texte inú funkciu – slovosled sa podriadi
záujmom rýmu a rytmu, napríklad:
•

„There was an old woman
Called Nothing –at-all,
Who lived in a dwelling
Exceedingly small;“ (neznámy autor)

Elipsa vzniká vynechaním menej dôležitých častí výpovede, ktoré sú zrejmé
z kontextu alebo situácie. V anglicky písanej literatúre pre deti je elipsa obľúbeným
výrazovým prostriedkom, ktorý pomáha upriamiť pozornosť detského čitateľa na tie slová,
ktoré sú v texte kľúčové, významovo dôležité, napr.:
•
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“Quick!“ said the Giantess, “Into the oven with you!“ (neznámy autor)

•

“Mother, quick, an axe!“ he called breathlessly.“ (neznámy autor )

Elipsa tak napomáha dynamike textu a v detskom adresátovi vyvoláva dojem pohybu.
Detský čitateľ vníma takýto text intenzívnejšie a viac prežíva dianie príbehu.
V anglicky písanej literatúre pre deti sa často vyskytuje náhle prerušená alebo
nedokončená výpoveď – apoziopéza – spôsobená vnútornými alebo vonkajšími faktormi
(prerušenie inou osobou). Využíva sa pri zamlčaní istých okolností, ale aj pri vyjadrení
emocionality, či citovej hĺbky. “In the written variety, aposiopesis is always a stylistic device
used for some stylistic effect.“ (I. R. Galperin, 1977, s. 233)
Výrazná štylistická príznakovosť vzniká pri silnom citovom vzrušení hovoriaceho,
keď už nie je ďalej schopný dokončiť vetu, ktorú začal. Vtedy hovoríme o emocionálnoexpresívnej apoziopéze (J. Mistrík, 1984). Príklady:
•

“If only I were feeling brisker...!“ (O. Nash)

•

“Alice felt so desperate that she was ready to ask help of anyone; so when the
Rabbit came near her, she began, in a low, timid voice, “If you please, sir – “
(L. Carroll)

•

“Twenty-four hours, I think; or is it twelve? I ---“ (L. Carroll)

Menej frekventovanou v detskej literatúre je proziopéza, ktorej štylistická
príznakovosť súvisí s tým, že je hodnotená ako prostriedok hovorových familiárnych prejavov
a jej expresívnosť je zrejmá vtedy, keď hovoriaci vynechá východiskový bod – začiatok
výpovede – ako následok jeho emocionálneho stavu. Najčastejšie sa vyskytuje v priamej reči
postáv, ktoré v danom okamihu z istých dôvodov nevedeli, ako začať svoju výpoveď.
Niekedy boli vynechané slová, alebo časti slov, cieľom čoho bolo navodenie hovorovosti
výpovede, napríklad:
•

“ – yes, that´s about the right distance – but then I wonder what latituted of
Longitude I´ve got to?“ (L. Carroll)

•

“ – I proceed. Edwin and Morcar (...)“ (L. Carroll)

Prerušovaná výpoveď – obsahovo i formálne úplná, dokončená veta, ktorá je vnútri
trhaná a intonačne prerušovaná vzniká pri citovom vzrušení a je sprievodným znakom
neistoty, nerozhodnosti či rozhorčenia, pričom sa na mieste prerušenia použijú tri bodky alebo
pomlčka, ktoré sú výrazom hľadania vhodného slova alebo odrazom momentálnej
neschopnosti plynulého vyjadrenia podávateľa. (J. Mistrík, 1984) “In writing, where the
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situation is explained by the writer and the intonation is only guessed at, such breaks in the
utterance are regarded as stylistic devices.“ (I. R. Galperin, 1977, s. 228) Častým
sprievodným znakom prerušovanej výpovede je expresivita výrazu. Detský čitateľ pomocou
prerývanej výpovede zachytí aj informácie, ktoré nie sú sprostredkované priamo slovami, ale
aj mimo nich, čo rozvíja empatické myslenie dieťaťa. Príklady:
•

“Surely” the fellow muttered “It can´t be?... Not after all this time…it is! Rip
van Winkle, my old friend!” (K. Brown)

•

“But I´m not a serpent, I tell you!“ said Alice, “I´m a --- I´m a --- “ (L.
Carroll)

Záver
Cieľom príspevku bolo sprostredkovať výsledky výskumu štylisticky príznakového
uplatnenia expresívnych syntaktických konštrukcií v dielach anglicky písanej literatúry pre
deti a zistiť, aké funkcie tieto konštrukcie v detskej literatúre plnia, ako s nimi narábajú
niektorí autori a aký zámer sledujú pri ich uplatňovaní vo svojich dielach. Autori diel pre deti
prispôsobujú využitie výrazových prostriedkov v literatúre tým, že rešpektujú videnie sveta
detskými očami a preto sú v literatúre pre deti dominantné lexikálne výrazové prostriedky.
Avšak na základe štylistickej analýzy vyššie uvedených literárnych diel sa preukázalo, že
expresívne syntaktické konštrukcie taktiež prispievajú

k intenzívnejšiemu prežívaniu

sprostredkovaných informácií, nakoľko rôznymi spôsobmi zvyšujú pútavosť a atraktívnosť
literárneho textu. Väčšia príťažlivosť textu pred detského čitateľa sa dá popri lexikálnych
a foneticko-fonologických štylémach dosiahnuť aj pomocou takých syntaktických štylém
akými sú inverzia, opakovanie, parentéza, elipsa, apoziopéza, prerývaná výpoveď a pod. Tieto
štylémy pomáhajú v texte zvýrazniť podstatné informácie a upriamia pozornosť na
významové jadro výpovede. Vzhľadom na to, že detský čitateľ ešte niekedy nechápe zložitosť
života a tak nevie rozlíšiť, čo je viac a čo menej dôležité, využitie expresívnych syntaktických
konštrukcií v texte ho navedie k tomu, čo je v texte podstatné.

Summary
Literature for children with its peculiarities represents a remarkable field of literary stylistics.
Expressivity of the formulation is in artistic expression in most cases achieved by the use of
lexical and phonetic expressive means and stylistic devices. Less attention has been paid to
the fact that a lot of these stylistic means could not exist without the syntactical linkage,
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which unites them. The article focuses on the use of syntactical expressive means and stylistic
devices in literature for children written in English. We have not only examined the frequency
of their appearance in the analyzed texts but we also studied author´s intention and their
stylistic effect on children.
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Skúšanie a hodnotenie v kreditovom systéme na Fakulte humanitných vied
UMB
Milena Štulrajterová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

V ostatných rokoch sa výrazne zlepšila kvalita skúšania a hodnotenia žiakov
v stredných školách vďaka novej maturite. Pre jednotlivé predmety boli vypracované cieľové
požiadavky, v ktorých sú okrem požadovaných vedomostí operacionalizované aj zručnosti a
schopnosti, ktoré majú žiaci nadobudnúť. Učiteľky a učitelia boli následne vyškolení
v otázkach teórie testovania a tvorby testov na overovanie vedomostí a zručností. Ukazuje sa,
že poznatky a zručnosti zo školení pedagógovia nepoužívajú len na to, aby žiakov a žiačky
dobre pripravili na maturitnú skúšku, ale sami tvoria kvalitnejšie testy na priebežné skúšanie.
Na vysokých školách sa otázke skúšania venujú študijné a skúšobné poriadky. Tieto stanovujú
administratívno-technické pravidlá skúšania a hodnotenia. Pravidlá by mali ovládať študenti
aj pedagógovia, čo však nezodpovedá realite a vedie niekedy k nedorozumeniam. Validita
a reliabilita skúšania ako aj primerané hodnotenie sú v kompetencii vyučujúcich jednotlivých
predmetov. Možno predpokladať, že ako vedeckí pracovníci ovládajú problematiku merania
vedomostí, zručností a schopností. Pozitívny vplyv na skúšanie a hodnotenie nepochybne
malo zavedenie kreditového systému v roku 2001.
Súčasťou povinného informačného balíka každej vysokej školy sú informačné listy
predmetov s povinnou štruktúrou obsahu. V informačnom liste sú okrem iných informácií
formulované ciele predmetu, obsah predmetu a požiadavky hodnotenia predmetu. Doteraz sa
často nerozlišuje medzi obsahom predmetu a cieľmi, ktoré sa v rámci obsahu majú dosiahnuť.
Namiesto cieľov býva uvedený obsah. Ciele by mali byť vyjadrené aktívnymi slovesami,
ktoré vyjadrujú, čo konkrétne študenti vedia a dokážu v zmysle mentálnych a praktických
úkonov po úspešnom absolvovaní predmetu. V porovnaní s predchádzajúcim systémom je
prínosom už i to, že študenti vedia dopredu, aké sú požiadavky hodnotenia predmetov
v semestri pred začatím štúdia. Ak chce učiteľ požiadavky zmeniť, má zabezpečiť, aby boli
zmenené aj v informačnom liste, ktorý by mal byť pri každej zmene aktualizovaný a teda
vždy aktuálny.
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Na FHV UMB sú v študijných programoch pri predmetoch uvedené dva typy
hodnotenia; hodnotenie priebežné a hodnotenie skúškou. Priebežné hodnotenie sa udeľuje za
úlohy, ktoré študenti plnia vo vyučovacej časti semestra. Toto hodnotenie si doteraz niektorí
vyučujúci vysvetľujú ako zápočet v starom systéme a úlohy kumulujú na posledný vyučovací
(predtým zápočtový) týždeň. Vyučujúci, ktorí zabezpečujú predmety so skúškou, zasa
pridávajú

študentom priebežné úlohy ako pozostatok úloh na zápočet. Výsledkom je

preťažovanie študentov na konci semestra a eliminovanie rozdielu medzi priebežným
hodnotením a skúškou.
Úlohy priebežného hodnotenia sú vlastne tiež určitým typom skúšky, lebo sú to
písomné testy, projekty, referáty, praktické úlohy a pod. Nepochybným prínosom kreditového
systému je skutočnosť, že študent dopredu vie, aké úlohy bude plniť a aká je váha
jednotlivých úloh v celkovom hodnotení. Na začiatku semestra majú vyučujúci určiť aj
časový plán úloh a hodnotiace kritériá. Úlohy by mali byť plánované tak, aby boli študenti
zaťažovaní rovnomerne počas semestra. Toto sa v praxi nedodržiava, pretože študijné
programy síce dodržiavajú predpísané kreditové zaťaženie, ale časové harmonogramy plnenia
úloh sa nekonzultujú a neexistuje teda ani koordinácia ich časového zaradenia. Je
pochopiteľné, že nie je možné skúšať na začiatku semestra, lebo študenti potrebujú získať
vedomosti od učiteľa a individuálnym štúdiom, potrebujú čas na osvojenie, upevnenie
a precvičenie učiva v závislosti od obsahu predmetu a jeho špecifickej povahy.
Študenti na vysokej škole sú dospelí ľudia a dokážu posúdiť, či sú metódy skúšania
a hodnotenia primerané, obzvlášť však v prípade, keď sú v rámci profesionálnej prípravy pre
túto oblasť teoreticky aj prakticky sami pripravovaní. Navyše, skúšanie a hodnotenie
nepochybne pôsobí motivačne aj na vysokoškolských študentov. Dobré modely sú zvlášť
dôležité u budúcich učiteľov, pretože výskumy ukazujú, že okrem premyslenej teoretickej
a praktickej prípravy sú učitelia v praxi ovplyvnení tým, čo zažili v procese vlastnej edukácie
(Straková, 2003, s. 48). Skúsenostné učenie je teda nenahraditeľné. V tomto zmysle má
kvalita skúšania a hodnotenia svoj význam aj na vysokej škole.
V našom prieskume sme od študentov získali informácie o niektorých aspektoch
skúšania a hodnotenia s cieľom spätného vplyvu na vyučovanie ako aj odôvodnenie
a presadenie prípadných zmien v tejto oblasti v prospech skvalitnenia štúdia.
Naším cieľom bolo zistiť:
•

Či je skutočne rozdiel v náročnosti predmetov so skúškou a priebežným hodnotením.

•

Či je rozdiel v reliabilite písomnej skúšky (testu) a ústnej skúšky.
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•

Či a z akých dôvodov študenti uprednostňujú ústne alebo písomné skúšanie.

•

Či vyučujúci zdôvodňujú hodnotenie a tým pôsobia formatívne.

•

Ako študentky a študenti hodnotia objektívnosť písomných a ústnych skúšok.

•

Aká je podľa študentov a študentiek náročnosť vyučujúcich.
Na prieskum sme použili anonymný dotazník s desiatimi otázkami typu multiple-

choice (výber z 2 – 5 možností) a jednou otvorenou otázkou vyžadujúcou krátku odpoveď. Pri
otázke s dvomi možnosťami sme žiadali o zdôvodnenie vybranej odpovede. Študenti mohli
napísať aj svoje návrhy týkajúce sa skúšania a hodnotenia, čo sa ani v jednom prípade nestalo.
Dotazník vyplnilo 55 respondentov – študentiek a študentov v prvom roku
magisterského učiteľského štúdia. Dotazník dostali všetky študentky a všetci študenti
anglického jazyka v kombinácii a dvanásť študentov iných kombinácií. Respondenti sa teda
vyjadrovali nielen o učiteľoch v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka ale aj
o učiteľoch v študijných programoch história, filozofia, slovenský jazyk, nemecký jazyk,
francúzsky jazyk, biológia a telesná výchova. Vzorku možno považovať za reprezentatívnu
z hľadiska počtu predmetov ako aj skúseností študentov so skúšaním, keďže všetci
absolvovali už sedem semestrov štúdia na Fakulte humanitných vied UMB.

Výsledky
Prvá otázka: Získať priebežné hodnotenie bolo:
a) vždy ľahšie ako urobiť skúšku
b) väčšinou ľahšie ako urobiť skúšku
c) niekedy ťažšie ako urobiť skúšku
d) často ťažšie ako urobiť skúšku
e) rovnako ťažké ako urobiť skúšku

1
d)
13%
c)
35%

e)
9%

a)
7%
b)
36%

Obrázok 1 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 1
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Tridsaťšesť percent opýtaných odpovedalo, že priebežné hodnotenie je väčšinou
ľahšie ako urobiť skúška a tridsaťpäť percent sa domnieva, že je niekedy ťažšie ako urobiť
skúšku. Ak spočítame odpovede c, d a e dostaneme päťdesiatsedem odpovedí, ktoré popierajú
predpoklad, že predmety so skúškou vyžadujú viacej práce ako predmety s priebežným
hodnotením, čo znamená, že toto delenie možno spochybniť.

V druhej otázke respondenti porovnávali náročnosť písomného a ústneho skúšania.
Písomná skúška je:
a) vždy ťažšia ako ústna
b) väčšinou ťažia ako ústna
c) väčšinou ľahšia ako ústna
d) vždy ľahšia ako ústna
e) nevidím v tom rozdiel

2
d)
9%
c)
49%

e)
24%

a)
2%
b)
16%

Obrázok 2 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 2
Päťdesiatosem percent respondentov vníma písomnú skúšku ako ľahšiu a len
osemnásť percent ako ťažšiu v porovnaní s ústnou skúškou.
Ďalšou otázkou sme si chceli overiť reliabilitu skúšania. Predpokladali sme, že do
písomných testov učitelia zahrnú reprezentatívnu vzorku učebných výsledkov skôr ako do
ústnych skúšok. Tento predpoklad sa nepotvrdil.
Zakrúžkuj jednu z možností:
a) písomná skúška obyčajne zahŕňa väčší rozsah učiva
b) ústna skúška obyčajne zahŕňa väčší rozsah učiva
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c) obidve sú rovnaké

3
a)
16%
c)
51%

b)
33%

Obrázok 3 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 3

Až päťdesiatjeden percent respondentov si myslí, že nie je rozdiel v rozsahu
zahrnutého učiva, ba dokonca tridsaťtri percent si myslí, že ústna skúška zahŕňa väčší rozsah
učiva. Jednou z možností ako interpretovať tento nečakaný výsledok je to, že študentky mali
na mysli podrobné a hlbšie skúšanie jednej otázky resp. témy pri ústnej odpovedi. K tejto
úvahe nás viedli dôvody respondentov, pre ktoré preferujú písomné skúšky. Tieto sú totiž
v rozpore s tvrdením o rovnakom rozsahu učiva.

Otázka štvrtá znela Pri ústnej skúške ma:
a) skúšajúci málokedy naviedol na správne odpovede
b) niekedy naviedol na správne odpovede
c) často naviedol na správne odpovede
d) skoro vždy naviedol na správne odpovede.

4
d) a)
c) 4% 7%
16%
b)
73%

Obrázok 4 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 4
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Najviac študentov (sedemdesiattri percent) zvolilo možnosť b, čím pripúšťajú pomoc
učiteľov, dvadsať percent vybralo odpovede c a d, čo by mohlo znamenať zníženie reliability,
ak vyučujúci svoju pomoc nezohľadní v známke. Navedenie na správnu odpoveď možno
považovať za určité „doučenie“ v priebehu skúšania, alebo overovanie logického uvažovania.

Aj nasledujúcimi dvomi otázkami sme chceli nepriamo získať informáciu o reliabilite
ústnych skúšok. Pýtali sme sa na počet otázok a spôsob ich výberu. Sedemdesiatpäť percent
opýtaných uviedlo, že si otázky sami vybrali náhodným výberom, osemnásť percent uviedlo,
že otázky vybrali vyučujúci.
Na otvorenú otázku: Aký býva počet otázok (tém, úloh) na ústnej skúške, sa
najčastejšie objavovala odpoveď 2 – 3. Dve až tri otázky nemožno považovať za
reprezentatívnu vzorku, čo sa neskôr prejaví na záverečnej skúške. Študenti, ktorí boli
„dôkladnejšie“ preskúšaní a boli úspešní na čiastkových skúškach, zlyhávajú na záverečných
skúškach.

Reliabilitu písomnej skúšky zas môže znižovať podvádzanie. Študentky sú v tomto
smere vynaliezavé aj vďaka novým technológiám. Ťažšie sa podvádza, keď má test viac
foriem, keď sú otázky otvorené a vyžadujú nielen vedomosti ale aj ich aplikáciu
v problémových úlohách. Opýtali sme sa na možnosť podvádzania v písomných skúškach.

Otázka siedma: Na písomných testoch
a) vôbec nie je možné podvádzať
b) sa väčšinou nedá podvádzať
c) sa niekedy dá podvádzať
d) sa skoro vždy dá podvádzať
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7
a)
7%

d)
20%

b)
13%

c)
60%

Obrázok 5 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 7

Daná škála odpovedí je v tomto prípade problematická. Kedy je názor posunutý viac
v prospech podvádzania, v odpovediach b alebo c? Až osemdesiat percent odpovedí svedčí
o možnosti podvádzania, pätina má názor, že podvádzať sa dá skoro vždy. Miera eliminácie
podvádzania záleží od toho, či učiteľom záleží na tom, či študenti podvádzajú a či učitelia
využívajú existujúce možnosti zabezpečenia reliability.

Otázka ôsma: Väčšina skúšajúcich je
a) nenáročná
b) primerane náročná
c) dosť náročná
d) príliš náročná

8
d)
14%

a)
0%

b)
33%

c)
53%

Obrázok 6 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 8
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Chceli sme vedieť názor študentiek na ne/náročnosť skúšajúcich na fakulte. Ani jeden
respondent si nevybral odpoveď a – nenáročná a len štrnásť percent považuje väčšinu
učiteľov za príliš náročných.

K deviatej otázke: Podľa mňa je
a) ústna skúška rovnako objektívna ako písomná skúška
b) ústna skúška je objektívnejšia ako písomná skúška
c) písomná skúška je objektívnejšia ako ústna skúška
d) neviem
sa najviac študentov (štyridsaťpäť percent) vyjadrilo, že písomná skúška je objektívnejšia ako
ústna skúška, pätina respondentov si myslí, že ústna skúška je objektívnejšia ako písomná
a pätnásť percent medzi nimi nevidí rozdiel.

9
d)
18%

a)
15%

c)
45%

Obrázok 7 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 9

Desiata otázka: Skúšajúci mi známku
a) vždy zdôvodnil
b) väčšinou zdôvodnil
c) niekedy zdôvodnil
d) málokedy zdôvodnil
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b)
22%

10
a)
13%

d)
29%
c)
33%

b)
25%

Obrázok 8 Rozdelenie odpovedí na otázku č. 10

Z nášho prieskumu vyplýva, že zdôvodnenie známky nie je pravidlom, hoci skoro
štyridsať percent opýtaných vybralo možnosť vždy a väčšinou zdôvodnil. Rozdelenie
odpovedí naznačuje, že sú učitelia, čo známky zdôvodnia, no dosť je aj takých, ktorí ich
nezdôvodňujú. Zdôvodnenie známky má svoj význam pri ústnom skúšaní, kedy študentky
nepoznajú hodnotiacu škálu a vlastné sebahodnotenie konfrontujú so známkou od
vyučujúcich. Na základe odpovedí o objektívnosti ústnej a písomnej skúšky možno
predpokladať, že študentky niekedy považujú známku za ústnu odpoveď za neobjektívnu, ale
jej zdôvodnenie pravdepodobne nevyžadujú.
Odpovede na deviatu otázku sú v súlade s odpoveďami na poslednú otázku, v ktorej sa
študentky vyjadrili, či preferujú ústnu alebo písomnú formu skúšania.

Otázka jedenásta: Lepšie mi vyhovuje
a) ústna skúška
b) písomná skúška
Takmer dvom tretinám viac vyhovuje písomná skúška, štvrtina preferuje ústnu skúšku
a ostatní podľa toho, o aký ide predmet, alebo kto ho učí.
Respondentov sme požiadali, aby odpoveď zdôvodnili. Najfrekventovanejší dôvod
v prospech písomného skúšania bol menší stres (dvadsaťosem percent) a vyššia objektívnosť.
Ďalšie dôvody boli: výsledok nie je ovplyvnený sympatiami, viac času na rozmyslenie,
možnosť opráv, nikto mi neskáče do reči a nekladie nečakané otázky, test s výberom
odpovedí ma navedie na správnu odpoveď.
Najviac uvádzaný dôvod v prospech ústnej skúšky je pomoc skúšajúceho, ktorý
navedie na správnu odpoveď, skúšaný vie z reakcií skúšajúceho vybadať, či hovorí správne,
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možnosť vysvetliť nejasné formulácie, komunikácia s učiteľom, skúšajúci môže zistiť, či
vedia argumentovať, dá sa „vykecať“.

Na záver uvedieme najdôležitejšie poznatky, ktoré prieskum priniesol. Ukazuje sa, že
dosť často nie je predpokladaný rozdiel v náročnosti predmetov so skúškou a predmetov
s priebežným hodnotením. Bolo by potrebné objektívne prehodnotiť kreditové ohodnotenie
predmetov a obmedzovať priebežné úlohy pri predmetoch so skúškou, aby nezanikol rozdiel,
ktorý sa v systéme predpokladá. Ďalšou možnosťou je predmety nerozlišovať ale koordinovať
termíny skúšania alebo zrušiť skúškové obdobie. Je zvláštne, ak viacsemestrový predmet,
ktorého povaha sa nemení, má v jednom semestri predpísané priebežné hodnotenie
a v ďalšom skúšku. Spôsob skúšania by mal vždy vychádzať z obsahu a cieľov predmetu a nie
z administratívnych pravidiel.
Ukazuje sa, že písomné skúšanie je menej ovplyvnené stresom a inými subjektívnymi
faktormi, ústne skúšanie zas vylučuje možnosť podvádzať. Za určitých okolností je písomné
skúšanie reliabilnejšie, najmä ak zahŕňa reprezentatívnu vzorku úloh overujúcich splnenie
vyučovacích cieľov. Či to tak je, sme sa z nášho prieskumu nedozvedeli. Písomné testy typu
„multiple-choice“ sú praktické a nenáročné na hodnotenie, je však náročné ich na úrovni
produkovať

a navyše,

neumožňujú

merať

rádovo

vyššie

kompetencie,

ktoré

sú

u vysokoškolákov podstatné. Študentky a študenti preferujú písomné skúšanie, lebo je
objektívnejšie a menej stresujúce, validitu skúšania respondenti nespochybňovali.
Vyučujúci sú v podstate primerane nároční, keď nenáročnosť považujeme tiež za
neprimeranú. Zdá sa, že študentkám neprekáža, že hodnotenie nie je vždy zdôvodnené, možno
predpokladať, že v prípade splneného očakávania nie je potrebné.
Respondenti nenapísali žiadne pripomienky navyše ani akékoľvek návrhy na zmeny
súčasného stavu, takže usudzujeme, že sú so skúšaním a hodnotením vcelku spokojní.

Summary
This study looks at the attitudes of teacher trainees towards the quality of examination and
assessment in their study programme courses. Information on tests reliability, fairness of
assessment, type of feedback and test format preferences is inferred from questionaire data.
I discuss beneficial and negative effects of the credit system rules concerning examination.
I also indicate how the system might be improved in line with learning outcomes.
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Legal English
PhDr. Elena Vallová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

1. Introduction
In the last ten years legal English has become one of the target problems and fields of
interest of many linguists and lawyers. The importance of studying Legal English has become
more evident as the number of European Union members has grown. The Slovak Republic is
part of the European Union, and therefore the interest in studying Legal English for different
purposes is growing there. Translators, interpreters, lawyers working in different Legal areas,
ministries, and international organizations are interested in studying the problems of Legal
English. Why is this important? There is no human activity that is not covered by a branch of
law. From the first moments of our life until our death, we interact with numerous legal
documents without even realizing it. With an air of black humour, I ask my students in the
first classes of Legal English: Do you know what legal documents are issued without your
consent? Of course, they are your birth certificate and death certificate. I have more than
twenty years experience with many different branches of Legal English. For the last thirteen
years I have been teaching Legal English to lawyers, translators and interpreters, and this is
why I would like to write about some issues connected with Legal English.

2. The Problems of Legal English and the Importance of Studying Legal English
I completely agree with the following statement of Bázlik and Ambrus: “Legal English
is not just one particular variant of the English language. It is rather a set variants on a
scale: we get involved in certain issues of a legal nature while dealing with everyday
situations, such as buying and selling, performing bank operations, discussing the rules of the
traffic code, or, though not too often, we are affected by events with a significant legal
dimension, such as getting married, inheriting property, etc.” (Bázlik – Ambrus, 2008, p. 9).
This article deals with some questions regarding the role of legal language in the
process of legal communication, the necessity for the study of English legal terms, and it is
intended for specialists in various fields, students, linguists and those among the general
public alike who are interested in law. The basis of this type of research is a perfectly
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constructed system of terms – a terminology. Laws are in essence attempts to control human
behaviour, mainly through a system of penalties for law infringement. Language is central to
the law, and law is inconceivable without language. Language is a medium, a process and a
product in the various arenas of the law where legal texts, spoken or written, are generated in
the service of regulating social behaviour.”Legal English differs from ordinary uses of the
language by the presence of certain markers specific for this register. “ (Bázlik – Ambus,
2008, p.11)
It is important to mention that law has several branches, including family law, law of
contract, law of torts, property law, intellectual property law, constitutional law, and criminal
law. For example the main two branches of international law are public international law and
private international law. Public international law comprises the rights and duties of sovereign
states in relation to each other. Private international law comprises the rights and duties of
private individuals of states in relation to each other. Another name for this branch of law is
also called the “conflict of laws“.
.
3. Terminology and Legal English
Terminology plays a very important role in legal English. In recent years the theory of
terminology has made considerable progress. Authors such as M. Theresa Cabré in her work
Terminology - Theory, methods and applications and Rita Temmerman (Towards New Ways
of Terminology Description - The sociocognitive approach) show the new dimension of
studying and creating new methods in terminological research. We can use all this
information in Legal English terminology studies. Theory of terminology has its roots in
Slovakia as well.
Terminology was formed as a new linguistic science in the 20th century. Terminology
is the study of the formation, meaning and use of terms, whereby properties, usage and origin
of terms and regularities are considered in the vocabulary of, for example, legal language. The
main question of terminology is the term itself and its attributes. Linguists from various
countries have tried to give a proper definition of the term. From among Slovak linguists this
has included Horecký, Mistrík and Masár, and from among Czech Linguists Poštolková,
Roudný, Tejnor, Kocourek, Sochor and Hausenblas, in addition to the Polish linguist Nowicki
and the Russian Danilenko.
The questions of Legal English from the point of view of grammar are studied by the
Slovak linguists Bázlik and Ambrus in their work A Grammar of Legal English.
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Hardošová in her work English Grammar (Practice Book) gives some examples from
Legal English, as is mentioned in the introduction: “All the material for the book was
compiled from original newspapers, magazine articles and authentic texts in English and
everything

students

are

supposed

to

encounter

was

piloted

throughout

its

development.”(Hardošová, 2008).

4. The Definition of the Term in Legal English
We would suggest that the author of this paper suggests the following definition of the
term in legal language: a legal term is the name of a legal notion in the system of legal
language.
Many different authors use such terms as legal language, legal term and legal
subsystem in their works. The key problems in this field of linguistics are the notions term,
terminology. homonymy, antonymy, hyponymy, processes of ´terminologisation´, ´determinologisation´, lexical ´banalisation´ and lexical ´accommodation´.
Various authors have studied some of the questions of legal language. In the article
Discourses of Business and Law, V.K. Bhatia gives a comparison of common features of
business and law language. In his book Překlad v právní praxi, the Czech author M. Tomášek
gives his definition of legal language.
Slovak linguists J. Taraba and A. Záňová differentiate very clearly the levels of
specialized language. They distinguish three levels:
-

General language

-

General level of specialized language

-

Special level of specialized language

The main problem of terminology is the structure of terms. The basic classification of
terms distinguishes two kinds of term: one-word terms and terms which consist of several
words. All one-word terms can be part of multi-word terms.
Derivation is also a productive way of creating new legal terms in English.
Furthermore, homonymy, synonymy, antonymy and hyponymy have important roles in the
process of creating new legal terms as well.
There are several ways to add new terms to the vocabulary of terminology.
One can distinguish affixation, compounding, conversion, shortening and borrowing
as basic processes of term-formation in English legal language.
Affixation is the productive process of forming new terms by adding an established
prefix or suffix to an existing base. Accordingly, there are two kinds of affixation: prefixation
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and suffixation. In our searched material on international law, prefixation is more frequent
than suffixation. The following types of suffixes are defined according to parts of speech:
noun forming, adjective forming, and verb forming. Prefixes are usually more productive than
suffixes. Linguists have described several types of them, including negative or oppositional,
higher or lower degree, measure or size, repetition, place, order, relation, number, numeral
relation, attitude, collaboration and membership.
Compounding is one of the most typical and productive ways of creating legal terms in
the English language. According to their correlation with word groups, six structures may be
described: adjective + noun, noun + noun, adjective + adject. / participle, verb + noun, noun +
verb, adverb + adject. / participle.
Conversion is the process of creating new legal terms without adding any derivative
elements. Two types of conversion have been distinguished: full and partial.
The frequency of shortening in legal texts is quite high. Several types of shortening are
distinguished: clipping, acronymy and graphical abbreviation.

5. Selected Aspects of the Problem of Translation of Legal Terminology
Among the various legal systems, in general we distinguish the Roman-German legal
system, the Anglo-American legal system, namely Common Law and the Law of Equity, the
Islamic legal system, the Indian legal system, the Far East legal system, the African legal
system and in recent years the European Union legal system. Roman law is sometimes called
Continental law, and it is divided into the French subsystem, the German subsystem, the
Austrian subsystem, the Swiss subsystem and the Latin American subsystem. China’s legal
system is based on the philosophies of Confucius and Tao.
From the material mentioned above, it is clear that several problems arise in the
process of translation between different legal languages. According to theories of non-literary
translation, three basic rules are distinguished in legal translation:
1. Not to do translation and to find correspondent solution in the target text.of
2. Create a new term when there is no equivalent in the target language.
3. When translating compound terms and multi-words terms, heed the differences
between the legal systems of both languages.
Equivalent legal terms are very frequent – usually including notions and institutions that are
common to all legal systems, such as marriage, ownership, the Security Council, law, act and
court.
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Another type of is terms without any equivalent in the target language. It means that there are
not such legal terms in the target language. Such examples are common when translating legal
texts whose source language is associated with common law and the target language is
associated with a Roman law legal system. Example: the court system in England – the House
of Lords, Court of Appeal, High Court (Family division, Chancery division, Queen’s bench
division), County Court, Crown Court, Magistrates Court; and the system of court in the
Slovak Republic (The Supreme Court, The Constitutional Court, Regional Court, District
Court).
The next step for the translation of legal terms is to find an equivalent with the same
meaning in the target language. For example, the equivalent of “traffic rules” in the Slovak
language is pravidlá cestnej premávky.
One of the most important features of a legal term is the exactly defined and clear notion.
Example: Appellate Court: a court having jurisdiction to review the law as applied to a prior
determination of the same case.
In legal text translation, one can use semantic methods, logical methods, system methods,
historic methods and geographical methods. My proposal for the definition of legal term is
that a legal term is an element of vocabulary that names a legal notion defined in the
correspondent law system.
Before translating, one can perform a systematic analysis of a legal notion with its semantic
and lexical signs. During the analysis, four methods may be used: disjunction, inclusion,
equipollence and identity.
The next part of my contribution will concern the geographic method of legal language
translation. There several possibilities:
1. The laws of the country are written in one language (Slovak Republic, Hungary,
Poland)
2. The laws of the one country are written in two or more languages (Canada, Belgium,
Switzerland)
3. The laws of different countries are written in the same language (Germany. Austria,
Switzerland; France, Belgium, Luxembourg; Canada; U.K., USA, Australia, New
Zealand, Canada).

6. Conclusion and Proposal for Further Scientific Research
In conclusion, I would like to outline the possibilities for future research work in the field of
European Union legal terminology and problems translating legal terms. It would be good
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idea to work on the terminology of a specific branch of law (for example Labour law). This
could be the subject of VEGA scientific projects or any international project.

Resumé
Príspevok je členený na šesť častí. V úvode autorka vysvetľuje prečo sa rozhodla
spracovávať tak potrebnú problematiku akou je právna angličtina a prečo je potrebné sa jej
venovať v období globalizácie, kedy sú prepojené rôzne aktivity spoločností v rôznych
krajinách na našej planéte. V druhej časti príspevok rozoberá jednotlivé názory rôznych
autorov, ktorí sa zaoberajú právnym jazykom i právnou angličtinou. Nasledujúca časť
príspevku je venovaná právnej terminológii ako takej. Autorka v príspevku uvádza autorov,
ktorí sa venovali a venujú vo svojich prácach a výskumoch terminológii i právnemu jazyku.
Štvrtá časť príspevku rozoberá problematiku definície termínu v právnej angličtine.
Porovnáva definície lingvistov z rôznych krajín a potom navrhuje vlastnú definíciu právneho
termínu. V piatej časti príspevku autorka krátko charakterizuje rôzne právne systémy, ktoré
existujú v súčasnosti vo svete. Na záver načrtáva možnosti riešenia v oblasti prekladu medzi
jednotlivými právnymi systémami a zároveň odkrýva možnosti výskumu v rôznych oblastiach
právneho jazyka Príspevok je venovaný lingvistom i právnikom, ktorí sa v teoretickej
i praktickej rovine venujú právnej angličtine.
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Cudzí jazyk v interkultúrnom prostredí
PaedDr. Helena Bálintová, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií

Úvod
Lingvistické zdroje uvádzajú, že počet jazykov, ktorými hovoria ľudia na Zemi je v rozpätí
3000 - 5000. V najnovšej vedeckej štúdií sme sa dočítali o počte až 7000 jazykov. Ešte stále
sa objavujú národy, ktoré hovoria dosiaľ neznámou rečou. Celkom iste nie je dôležitý počet
jazykov, čo sa nedá nikdy presne určiť, pretože existujú aj varianty jazykov, ktoré sa nemôžu
považovať za samostatné jazyky.
Jazyk je jeden z najzložitejších nástrojov, ktoré človek ovláda. Výskumy dokazujú, že jazyk
sa dá naučiť iba v útlom detstve. Jeho učenie je spojené s vývojom myslenia, chápania a
vývojom rečových orgánov. Dieťa sa učí jazyk na základe princípu bezprostrednej skúsenosti.
Dieťa povie matke, aby sa postavila na „ten veľký schod". Matka upresňuje a spýta sa, či sa
má postaviť na "podestu". Dieťa prvýkrát toto slovo počuje a fixuje ho, zároveň ho použije –
„Áno, postav sa na podestu!" Podesta sa tak stáva prvkom lexikálneho systému dieťata.
Nielen genetika, ale aj vonkajšie prostredie determinuje schopnosť naučiť sa jazyk, pričom do
databázy vonkajšieho prostredia patrí spoločnosť so svojou kultúrou, rodina, historické
korene a i. Môžeme si položiť otázku - čo vie dieťa, učiace sa jazyk, o kultúre? Noam
Chomský, autor tézy o univerzálnej gramatike, t.j. vrodenej schopnosti každého človeka
usporadúvať vlastné vyjadrenie pomocou gramatických štruktúr, odpovedá - nič!

Dovolíme si polemizovať. Dieťa vyrastá v určitom socio-kultúrnom prostredí, v ktorom
existujú určité (spoločensky dohodnuté) kultúrne pravidlá na úrovni verbálnej aj neverbálnej
(i paraverbálnej) komunikácie. Aby komunikácia úspešne prebiehala, je potrebné poznať
jazykový kód, ale aj kultúrny kontext a už spomínané spoločensky dohodnuté pravidlá. Aj
malé dieťa ich musí akceptovať - pri požiadavke použije slovo prosím, s matkou má pri
komunikácii očný kontakt, nezvyšuje hlas, atď. Matka so samozrejmosťou prehliadne chyby v
lexike, príp. v gramatike, ale nemala by toleroveť prehrešky voči kultúrnej komunikácii. Tak
isto je to aj v komunikácii dospelých na báze materinského jazyka, alebo na báze cudzieho
jazyka. „Cizinec snáze promine gramatickou chybu, než chybu vyplývajíci z neznalosti
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kulturních zvyklostí země. Lidé si mnohdy neuvědomují, že zdánlivá nepřijatelnost určitého
jednání pramení z odlišnosti kulturní, komunikant si nemusí vůbec uvědomovat svoje fauxpas." (Chejnová, 2010, s.151)

Každý druh správania sa upevňuje vďaka vonkajšiemu potvrdzovaniu. Existujú mnohé
mechanizmy, ktoré má človek k dispozícii, pomocou ktorých si fixuje kultúrne prijateľné
kultivované správanie a komunikovanie. Aj tieto mechanizmy majú verbálnu i neverbálnu
podobu, dokonca sa tak môže udiať tzv. nulovou korekciou, keď na daný (nežiaduci)
jazykový jav komunikant nereaguje s cieľom nefixovať ho.

Úrovne interkultúrnej komunikácie
Ak hovoríme o interkultúrnej komunikácii, musíme mať na mysli rozdiely medzi kultúrami,
pričom existujú v rôznych úrovniach - s nízkym komunikačným kontextom a s vysokým
komunikačným kontextom. Nositelia kultúry s nízkym komunikačným kontextom sa
vyjadrujú explicitne, jednoznačne a nie je nutné obsah komunikácie vyvodzovať z kontextu.
Naopak, nositelia kultúry s vysokým komunikačným kontextom sa nevyjadrujú jednoznačne,
vyhýbajú sa priamej jednoznačnej (hlavne nesúhlasnej) odpovedi, posúvajúc ju tak do roviny
spoločensky prijateľnej a menej nezdvorilej interpretácie. (Průcha, 2010). Užívateľ cudzieho
jazyka musí okrem jazykovej zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie s porozumením,
hovorenie) využívať aj znalosti o špecifikách a úrovniach národných kultúr, potom hovoríme
o jeho interkultúrnej kompetencii.

Za základné úrovne kultúry považujeme:
•

úroveň národnej kultúry (prípadne kultúr u ľudí, ktorí v priebehu života migrujú),

•

úroveň kultúry spojená s určitým etnikom, náboženstvom alebo jazykom,

•

úroveň kultúry s príslušnosťou k pohlaviu (mužská a ženská kultúra, manifestovaná
hlavne v porozumení obsahu mužskej a ženskej role),

•

úroveň kultúry spojená s určitou generáciou (generácia sa líši symbolmi, hrdinami,
rituálmi a hodnotami),

•

úroveň kultúry súvisiaca s príslušnosťou k určitej triede,

•

úroveň organizačnej kultúry (zamestnaný jedinec je socializovaný organizáciou, ku
ktorej patrí). (Vetráková, In: Olejárová, 2007, s.7)
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Súhlasíme s Kollárovou (2004, s.13), ktorá tvrdí, že interkultúrna komunikácia , to nie je len
„...verbálny proces, to je etiketa, to je jazykový kód mimiky i gest, to sú hlboké kultúrne
vedomosti a empatia. To nie je len zdolanie verbálnej bariéry, to je i odstránenie bariéry
kultúrnej. Často tá druhá bariéra je nebezpečnejšia, pretože je očami neviditeľná."
Na ilustráciu uvádzame vnímanie časovej relatívnosti. Príslovka o chvíľu znamená pre
Slováka relatívne krátky čas niekoľkých minút. Oznam Prídem o chvíľu, vyvesený na dverách
obchodu alebo pošty znamená pre informovaného, že treba počkať, personál si na krátku
chvíľu odbehol (na obed, niečo súrne vybaviť...). V kontexte ruskej interkultúrnej
komunikácie /sejčas pridu/, čakať vôbec netreba, pretože je to relatívne dlhšie obdobie s
neurčitým koncom. Pohotoví Rusi majú na to svoje špecifické zdôvodnenie: Vaša strana
maleňkaja, i "sejčas" maleňkij. Naša strana boľšaja, i "sejčas" boľšoj. (Vaša krajina je malá,
aj "sejčas" / t. j. hneď/ je malý. Naša krajina je veľká, preto aj "sejčas" je veľký. Prel. H.B.)

Cudzie jazyky v podmienkach ŠP EKŠ
V podmienkach systematického vzdelávania môže byť cudzí jazyk v pozícii cieľa, alebo
prostriedku. Nový prístup k nemu sa stal východiskom k jeho komunikatívno kulturologickej orientácii. Jej cieľom v takto poňatom vzdelaní je formujúca sa osobnosť
človeka prostredníctvom cudzieho jazyka, ktorý sa stáva poslom a vyslancom kultúry cudzej
v konfrontácii s kultúrou národnou. Dochádza k posunu v terminológii. Už spomínaná
profesorka Kollárová nazýva svoje prednášky

hovory o... (balete, hudbe, literatúre) a

predmet či hodinu pomenúva poetickým stretnutím s... (ruskou kultúrou, umením zlatého
veku, poéziou strieborného veku).

Celkom iste je príjemnejšie stretnutie, na ktorom sa

realizujú hovory, pretože obidve slová vyvolávajú pozitívnu konotáciu a dávajú šancu byť
aktívny v konfrontácii. Ak obsahom takejto cudzojazyčnej edukácie je kultúra a umenie,
študent si zo stretnutia odnáša „...informáciu - impresiu, ako emocionálne nasýtenú, esteticky
cennú, jazykovo dostupnú zážitkovú informáciu." (Kollárová, 2008, s. 6)

Všetky naverbalizované, ale aj nenaverbalizované informácie, ktoré komunikátor vysiela,
vypovedajú o človeku, o jeho kultúre aj kultúrnosti, historickej podmienenosti, kultúrnospoločenskom prostredí, ktoré ho formovalo, v ktorom spoznával svet a jeho zákonitosti. A.
Kačmárová (2008) naformulovala zásady interkultúrnej komunikácie, ktoré nazýva
prikázaniami. My sa ich pokúsime aplikovať do interkultúrneho priestoru etablovaného
študijného programu európskych kultúrnych štúdii.
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•

dbať na rozdielne sociálne hodnoty (vybudovanie dôveryhodného a blízkeho
vzťahu s komunikačným partnerom, rešpektovanie jeho cieľov, motivácie);

•

akceptácia rozdielnych symbolov, prejavov (dotýka sa titularity, určitej dištancie
versus rovnosti);

•

rozdielnosť návykov v rozhodovaní (priama alebo nepriama komunikácia
podmienená nízkym, resp. vysokým komunikačným kontextom);

•

vnímanie času (vnímanie relatívnosti kategórie času, plánovania, zadelenie,
určovanie);

•

vymedzenie osobného priestoru (rešpektovanie kultúrnych konvencii);

•

kultúrny kontext (tradície, zvyka, návyky, ovplyvňujúce správanie ľudí);

•

reč tela (gestá, mimika, posturika, haptika, narábanie s hlasom - intonácia, tempo
reči, dôraz);

•

etiketa (spoločensky uznané a rešpektované pravidla, versus faux pas);

•

právne a etické správanie a normy ( odlišnosti a prieniky právneho a etického
správania);

•

jazyková bariéra (používanie cudzieho jazyka, bilingvizmus, multilingvizmus,
lingua franca).

Bolo by účelné aj efektívne osvojiť si kultúrnu kompetenciu rovnakým spôsobom, ako
jazykovú kompetenciu. Príručky, slovníky, ani limitovaný manuál, žiaľ, neexistujú. Existuje
však spôsob, ako sa priblížiť k dokonalému variantu komunikácie v cudzom jazyku na báze
kultúrnej kompetencie, a to dozvedieť sa o kultúrnych odlišnostiach aj prienikoch čo najviac
najrozličnejšími spôsobmi, metódami

a formami. Jednou z nich je metóda osvojovania

cudzieho jazyka na báze Passovovského modelu kultúra cez jazyk, jazyk cez kultúru, ktorá sa
stala východiskom a zároveň vektorom programu Európske kultúrne štúdiá.

Záver
Interkulturalita, interkultúrna komunikácia, multikultúrnosť už nie sú len termíny, ktorými by
sa mali lingvisti zaoberať. To sú pojmy, ktoré majú svoj obsah, východiská, adresáta i
užívateľa, sú to pojmy, „ktoré sa dotýkajú vzťahov, mobilít, a kontaktov medzi rôznymi
kultúrami, medzi rôznymi

národmi ako nositeľmi kultúry (...) a teda ovplyvňujú kvalitu

komunikácie a spolupráce v európskom priestore“. (Pálková, 2009, s. 161)
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Súhlasíme s P. Šperkovou (Chovancová, In: Rouet, 2008) v tvrdení, že informácia a
vedomosti získané v cudzom jazyku a o cudzom jazyku v kultúrnom kontexte tvoria osobnosť
nielen učiaceho sa, ale aj užívateľa jazyka vôbec, a zároveň mu umožňujú lepšie pochopiť
svet cudzej kultúry (cudzích kultúr).

Résumé
The author of the paper deals with the issue of the position of a foreign language in the
intercultural environment. Language as a complex tool of interpersonal communication is
closely connected to the social-cultural environment. The level of intercultural
communication is influenced by various factors (migration, religion, roles class affiliation),
which are influenced by the communication context.
In the process of ECS Study programme, the foreign language has the role of a mediator,
aiming to make another culture available, while accepting the effective way of acquiring
cultural competence.
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Kľúčové slová: anglicizmy, adaptácia, slovenčina, nemčina

Slovotvorná adaptácia anglicizmov v slovenčine a nemčine
PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Slovná zásoba predstavuje systém pomenovaní, ktoré sa vyznačujú rozmanitou
formálnou štruktúrou. Popri jednoslovných pomenovaniach sa vyskytujú v slovnej zásobe
zložené slová a viacslovné pomenovania. Ich jestvovanie potvrdzuje platnosť vzťahu
odvodenosti a zloženosti medzi prvkami onomaziologického systému, na ktorom sa zakladá
organizujúci princíp v slovnej zásobe (Horecký, Buzássyová, Bosák a kol.1989).
Medzi morfologickou a slovotvornou rovinou jazyka existuje komplementárny
vzťah. Slovenčina ako jazyk s prevažne flektívnou morfologickou stavbou sa vyznačuje
najmä aglutinačnou slovotvorbou, teda nahromadením prefixálnych a sufixálnych morfém
v odvodených slovách. Slovotvorba morfologicky nevyhranenej, introflektívno-analytickoflektívnej nemčiny sa zakladá najmä na polysyntetickosti, t. j. na tvorbe zložených slov
a viacslovných pomenovaní. Stredobodom našej pozornosti bude, či a ako ovplyvňujú
anglicizmy doterajšie spôsoby slovotvorby v slovenčine a nemčine.
Imanentnou súčasťou slovotvorného procesu je slovotvorná motivácia. Zapájanie sa
prevzatých anglicizmov do slovotvorných procesov v slovenčine a nemčine vzbudzuje
potrebu aspoň stručného pripomenutia slovotvornej motivácie. Slovotvorná motivácia
predstavuje

základný

slovotvorný (morfematicko-sémantický)

vzťah

medzi

dvoma

pomenovaniami, keď možno jeden výraz vysvetliť pomocou druhého. Podľa Furdíka (1993,
s. 26) sú prevzaté slová pre bežného používateľa nemotivované, aj keď sa vo východiskovom
jazyku chápu ako motivované. Pribúdaním lexikálnych anglicizmov sa čiastočne znižuje
podiel slovotvorne motivovaných lexikálnych jednotiek v prijímajúcom jazyku. Tento fakt je
pravdivý iba do určitej miery, pretože mnohé anglicizmy sa neskôr stávajú motivantami
ďalších slov. Odvodzujú sa od nich slová s rôznymi slovotvornými významami. Tieto
novoodvodené slová tak zvyšujú podiel slovotvorne motivovaných lexikálnych jednotiek.
Vysoký stupeň slovotvorného potenciálu vykazujú v slovenčine konateľské názvy, napr.
manager, gangster. Predstavujú východiskové slová príslušnej slovotvornej paradigmy.
Pravidelne sa odvodzujú od nich slová s nasledujúcimi slovotvornými významami:
a) „prechýlené názvy“ (manažérka, dizajnérka);
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b) vzťahové adjektíva s príslušným významom (manažérsky, dizajnérsky);
c) dejové substantívum s významom „odbor ľudskej činnosti“ (manažérstvo, gangsterstvo).
Iba niekedy sa odvodzujú desubstantívne slovesá s významom „robiť to, čo označuje
motivant“ (manažovať).
V nemčine sa odvodzujú sa odvodzujú „prechýlené názvy“ (Managerin) a od
niektorých konateľských názvov slovesá s významom „robiť to, čo označuje motivant“
(managen). Konateľské názvy vstupujú ako motivanty do početných pomenovaní, ktoré sa
tvoria skladaním (die Managerkrankheit, der Managertyp). V slovenčine im zodpovedajú
slovné spojenia (manažérska choroba, manažérsky typ).

Anglicizmy v slovenčine a nemčine z hľadiska derivácie

Derivácia patrí k najproduktívnejším slovotvorným spôsobom v slovenčine a nemčine
Produktívnosť derivácie vyplýva z morfologických vlastností obidvoch jazykov. Do derivácie
ako do procesu utvárania nového slova na základe iného slova vstupujú v obidvoch jazykoch
aj anglicizmy. Morfologicky adaptované anglicizmy majú v derivovaných slovách funkciu
slovotvornej bázy. Tvorenie derivátov z prevzatých slov prebieha podľa mutačných,
modifikačných

a

transpozičných

onomaziologických

kategórií.

V mutačných

onomaziologických kategóriach sa odrážajú rôzne vzťahy medzi dvoma pojmovými
kategóriami, napr. predmetný vzťah medzi pojmovou kategóriou substancia a pojmovou
kategóriou dej (scanner – scannovať, surf – surfen). Mechanizmus tvorenia modifikačnej
onomaziologickej kategórie spočíva v tom, že sa pridáva k jestvujúcej pojmovej kategórii
doplňujúci príznak (tinedžerka, zamailovať, Managerin, einchecken). Transpozícia sa zakladá
na prenose základového slova do inej pojmovej kategórie, pričom dochádza k spredmetneniu
vlastnosti; zároveň sa spája so zmenou slovného druhu (fér – férovosť, well – wellness).
Prechodom prevzatého slova z jedného slovného druhu do iného sa spravidla jeho štylistická
hodnota zachováva.

Sufixácia anglicizmov v slovenčine a nemčine

Sufixácia ako slovotvorný postup je v slovenčine produktívnejšia ako v nemčine.
V slovenčine patrí k najfrekventovanejším slovotvorným postupom. Používa sa predovšetkým
na tvorenie substantív a adjektív. Aj napriek tomu podliehajú anglicizmy v slovenčine
sufixačnej adaptácii pomerne zriedkavo. Je to preto, že anglicizmy, ktoré označujú osoby,
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príslušníkov skupín a osoby, ktoré vykonávajú

určitú činnosť slovenčina aj nemčina

preberajü väčšinou už hotové, kompletné z pôvodného jazyka (manager, broker, hacker,
gambler,

Provider,

Dealer,

Designer,

Ranger).

V niektorých

prípadoch

sa

uskutočňuje sufixačná adaptácia tejto sémantickej triedy slov v slovenčine tak, že sa
slovotvorný základ spája s

internacionálnym slovotvorným formantom (derivačnou

morfémou) -ist a s gramatickou relačnou morfémou -a (rafter - raftista, skater – skejtista).
Derivačná morféma -ist- je v synonymickom vzťahu s derivačnou morfémou -er. Iba
ojedinele priberá slovotvorný základ, prevzatý z angličtiny, domácu koncovky (pankáč,
profík, krauliar). Adaptačnej sufixácii prechyľovacieho typu podliehajú anglicizmy
v obidvoch jazykoch. Význam feminatív sa vyjadruje v slovenčine koncovkou -ka, v nemčine
formantom -in (manažérka – Managerin, dizajnérka – Designerin).
Z mnohých anglicizmov označujúcich osoby, príslušníkov skupín a osoby, ktoré
vykonávajú určitú činnosť, povolanie, zamestnanie sa utvárajú dejové mená tak, že priberajú
derivačnú morfému -stvo. Najčastejšie pomenúvajú odbory činnosti, napr. názvy zamestnania,
povolania (dizajnér – dizajnérstvo, manažér – manažérstvo sponzor – sponzorstvo, díler –
dílerstvo). Dejové substantíva tohoto typu vyjadrujú dej ako neaktualizovaný a nezávislý od
priebehu deja v čase. Dejové substantíva sa vytvárajú v slovenčine aj tak, že sa k anglickému
slovotvornému základu pridáva domáca derivačná morféma
sponzorovanie, klonovanie, recyklovanie alebo

-ovanie, (lobovanie,

internacionálna derivačná morféma -ácia

(recyklácia). Izolexémická dvojica recyklovanie – recyklácia sa odlišuje sémanticky.
Slovotvorný formant -ovanie vyjadruje procesuálnosť explicitne, slovotvorný formant -ácia
plní funkciu implicitného vyjadrenia procesuálnosti. Sufixy -ovanie, -ácia sú v konkurenčnom
synonymickom vzťahu k anglickému sufixu -ing (lobbing, sponsoring, recykling). V nemčine
sa dejové substantíva tvoria tak, že sa k slovotvornému základu pridávajú derivačné sufixy
domáceho a najmä cudzieho (anglického) pôvodu (die Sponsorschaft – das Sponsoring – die
Sponsorship). Okrem toho sa vyjadrujú niektoré dejové subsstantíva prostredníctvom
slovesných podstatných mien (das Dealen).
Sufixáciou sa tvoria v slovenčine tiež adjektívne deriváty, ktoré sa skladajú zo
slovotvorného základu (substantívneho anglicizmu) a z domácich sufixačných morfém -ový
(čipový, lízingový, stresový); -ský, (manažérsky, sponzorský), -ovaný, (klonovaný). V nemčine
sa tieto deriváty nevyskytujú, keďže nemčina používa často namiesto adjektívnosubstantívnych pomenovaní zložené slová (Leasingfirma – lízingová firma, Leasingverkauf –
lízingový predaj,

Stresssituation – stresová situácia, Chipkarte – čipová karta,

Sponsoraktivitäten – sponzorské aktivity, Klontier – klonované zviera).
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Sufixačnou adaptáciou sa vytvárajú slovesné anglicizmy v obidvoch jazykoch.
Slovotvorný základ sa spája s formantom, t. j. so slovenskou alebo nemeckou slovesnou
sufixačnou morfémou -ovať, a -en (klonovať – klonen, skejtovať – skaten).
Niektoré adverbiálne deriváty v slovenčine sú výsledkom sufixačnej adaptácie.
K slovotvornému základu sa pridávajú slovotvorné formanty -sky a -ovo (správať sa
manažérsky, myslieť tínedžersky,

konať tímovo).

Adverbiálne deriváty tohto typu sa

v nemčine nepoužívajú. Sú substituované opisným prirovnávacím spôsobom (sich benehmen
wie ein Manager, denken wie ein Teenager).

Prefixácia anglicizmov v nemčine a slovenčine

Modifikáciou slovotvorného základu prostredníctvom slovotvorného formantu –
prefixu vznikajú nové pomenovania. Z hľadiska slovných druhov zasahuje prefixácia najmä
slovesné anglicizmy, ktoré sú štylisticky neutrálne (zamailovať, zasponzorovať) aj štylisticky
príznakové (zabukovať). Vo funkcii slovotvorného základu vystupujú najčastejšie kauzatíva.
Tieto slúžia na vyjadrenie aktívneho deja, prostredníctvom ktorého agens spôsobuje zmenu
stavu, vlastnosti, situácie inej osoby alebo predmetu. Z významového hľadiska sa kauzatíva
ďalej vnútorne členia na vlastné, kvalitatívne, inštrumentálne a iniciačné (Horecký,
Buzássyová, Bosák a kol., 1989). V kontexte tejto práce sú zreteľahodné inštrumentálne,
iniciačné a vlastné kauzatíva. Inštrumentálne kauzatíva vyjadrujú fakt, že externý agens
spôsobuje

zmenu

východiskovej

udalosti

pomocou

nejakého

predmetu,

nástroja.

Inštrumentálne kauzatívne anglicizmy sú motivované vznikom substantívnych anglicizmov
označujúcich nové predmety (sprej, mail). Prefixy plnia perfektivizačnú (nasprejovať,
vysprejovať, zamailovať), ale aj sémanticky modifikačnú funkciu (presprejovať). Vznik
inštrumentálnych slovies je prejavom rastúcej tendencie k jazykovej ekonómii: sprejovať –
používať sprej, urobiť niečo sprejom; scannovať – urobiť niečo scannerom. Iniciačné
kauzatíva vyjadrujú dynamické udalosti, pri ktorých agens nepriamo pôsobí, aby niekto
zmenil rozhodnutie, postoj, vzťah alebo musel vykonať určitú činnosť. Do tejto skupiny sa
zaraďujú slovesá (vyboxovať, vynegociovať). Vlastné kauzatíva predstavujú denominálne
slovesá, ktoré sú vytvorené od motivujúcich základov pomocou formantu -ovať a prefixov,
ktoré tvoria perfektivizačnú
zafixovať,

funkciu (vytipovať, vyštartovať, vynegociovať, vytunelovať,

zatipovať). Prefix pre- modifikuje význam slovesa „spôsobiť zopakovaním

činnosti, ktorú označuje sloveso, kvalitatívne iný výsledok“ ( preparkovať, preklikať).
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Aj v nemčine plnia prefixy ako slovotvorné formanty perfektivizačnú a modifikačnú
funkciu, t. j. spresňujú význam činnosti, procesu, ktoré sloveso pomenúva (durchchecken,
durchklicken, lossurfen, mitchatten, umparken).
V niektorých prípadoch zodpovedajú prefigovaným slovesám v slovenčine slovesnomenné väzby v nemčine (zamailovať – e-Mail schicken).
K prefixácii slovotvorného základu, ktorý tvoria podstatné mená, dochádza
v slovenčine a nemčine zjavne zriedkavejšie. Slovotvorné formanty (prefixy) môžu negovať
význam slova, ktoré je vo funkcii slovotvorného základu (Management – Missmanagement,
coll – uncoll, happy – unhappy). Prefix ex- sa používa vo význame „niekdajší, bývalý“
(manažér – exmanažér).

Zastúpenie anglicizmov v zložených slovách v slovenčine a nemčine

Skladanie ako slovotvorný spôsob slúži na označenie pojmov, ktoré by ináč museli
používatelia jazyka reprodukovať prostredníctvom nepohodlných a dlhých syntaktických
väzieb. Fungovanie princípu ekonómie v jazyku spôsobuje, že kompozícia patrí aj
v angličtine k produktívnym slovotvorným spôsobom. V nemčine je kompozícia dokonca
najproduktívnejším slovotvorným postupom. V slovenčine je tvorenie slov skladaním menej
produktívne. Výsledky pozorovania, ktoré uskutočnil Furdík (1993) na lexikálnom materiáli
z Nemecko – slovenského slovníka (Čierna a kol., 1981), ukazujú, že až sedemdesiat percent
nemeckých kompozít má slovenský ekvivalent v podobe viacslovného pomenovania. Napriek
tomu tvorenie viacslovných pomenovaní nie je v slovenčine natoľko produktívne ako
kompozícia v nemčine.
V slovenčine vstupujú anglicizmy aktívne do hybridných kompozít zriedkavejšie ako
v nemčine. Tento rozdielny stav vyplýva z osobitostí slovotvorby v slovenčine (pozri
predchádzajúci odsek). Namiesto hybridných kompozít sa v slovenčine vyskytujú oveľa
častejšie adjektívno-substantívne konštrukcie alebo iné lineárne a štruktúrne organizované
spojenia dvoch alebo viacerých plnovýznamových slov:
Sportgeist – športový duch

Sportbericht – športová správa

Sportlehrer – učiteľ športu

Sportart – druh športu

Vo funkcii prvej zložky (určujúceho člena) sa nachádza v zložených slovách
Wintersport, Sommersport, Schwimmersport, Leistungssport, Wassersport, Profisport.
V slovenčine plní šport funkciu určujúceho komponentu len v prevzatom slove športsman,
športsmanka (Šaling, 2000).
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V 80. rokoch vznikali v slovenčine hybridné zložené slová ešte zriedkavo, napr.
diskopríbeh, diskozábava atď. Približne od začiatku 90. rokov začali prenikať do slovenčiny
výrazne. V nemčine existoval tento jav podstatne skôr. Rastúce prenikanie najmä anglických
zložených slov do slovenčiny modifikuje do určitej miery aj samotnú štruktúru jazyka.
S pribúdajúcou kompozíciou pribúdajú v slovenčine aglutinačné javy, na ktorých sa zakladá
skladanie (Horecký, Buzássyová, Bosák, 1989). V ostatnom desaťročí pribudlo v obidvoch
jazykoch porovnateľné kvantum anglických a hybridných zložených slov. Túto tendenciu
možno ukázať napr. na inventári slov s určujúcimi komponentami body-, soft-, video-, auto(s významom motor, motorový):
nemčina – der Bodybuilder, das Bodybuilding, der Bodydrill, der Bodyguard, das
Bodyshaping, der Bodystocking, das Bodystyling, der Bodysuit (Duden 2001, s. 304),
slovenčina – bodyart, bodybuilding, bodyček, bodyguard, bodypainter, bodypainting (Šaling,
2000, s. 182),
nemčina – die Softart, der Softball, die Softcopy, der Softdrink, die Softdrug, das Softeis, der
Softporno, der Softrock, die Softsculpture, die Software (Duden, 2001, s. 1463),
slovenčina – softbal, softbalista, soft copy, softforming, soft-porno, softtenis, softtip, softvér,
softvérista (Šaling, 2000, s. 1125),
nemčina – das Videocasting, der Videoclip, der Videojockey (Duden, 2001, s. 1734 – 35),
slovenčina – videodisplej, videofilm, videoklip, videoklub, videorekordér, videorekording
(Šaling, 2000, s. 1298),
nemčina – der Autocar, das Autocross, der Autosex, der Autostopp (Duden, 2001, s. 221 –
23),
slovenčina – autokros, autokrosár,

automotoklub, autopark, autostopárka, autošampón,

autograder (Šaling, 2000, s. 130).
Zložené slová, v ktorých sa vyskytujú anglicizmy, možno klasifikovať z rôznych
hľadísk.
Z kvantitatívneho hľadiska, ktoré ukazuje, v akom množstve sa podieľajú anglicizmy
na štruktúre kompozít, rozlišujeme:
1.

kompozitá, ktoré prevzali prijímajúce jazyky z angličtiny kompletne, napr. discoclub,
nightclub, Beach-Tennis, go-box, Live-Chat, Shopping-Center. Osobitnú pozíciu medzi
nimi majú lexikálne pseudoanglicizmy, ktoré sa

kompletne skladajú z anglických

„súčiastok“, ale ako celok v angličtine neexistujú. Slovenčina si vytvorila lexikálny
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pseudoanglicizmus rekordman s prechýleným názvom rekordmanka. Angličtina používa
namiesto neho významovo ekvivalentné pomenovania record holder, record breaker
alebo recorder. Pseudoanglicizmus rekordman neexistuje ani v nemčine. Slovu
rekordman

zodpovedajú

významovo

pomenovania

Rekordler,

Rekordmeister.

Pomenovanie Rekordhalter sa významovo približuje obidvom predchádzajúcim, avšak
toto pomenovanie označuje osobu, ktorá dlhší čas drží svetový rekord (Duden, 2001,
s. 1299). V nemčine sú lexikálnymi pseudoanglicizmami pomenovania Dressman,
Quizmaster. Slovenčina používa namiesto slova Dressman pomenovanie fotomodel
a slovo Quizmaster sa vyskytuje v adaptovanej podobe kvízmajster. Lexikálne
pseudoanglicizmy nevznikajú živelne, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Tvoria sa
analogicky podľa skutočných anglicizmov, ktoré prijímajúce jazyky prevzali. Napríklad
pomenovanie

Dressman

si

Allroundman,

Businessman,

Selfmademan,

Stuntman.

vytvorili

používatelia

Gagman,

Pomenovanie

nemčiny

Gentleman,
rekordman

analogicky

Salesman,
vzniklo

podľa

Sandwichman,

v slovenčine podľa

businessman (biznismen), gentleman (džentlmen), showman (šouman);
2.

zmiešané (hybridné) kompozitá,

ktoré sa skladajú z anglickej a nemeckej, resp.

slovenskej časti. Zmiešané kompozitá sa vnútorne diferencujú podľa pozície a funkcie
anglicizmov či iných slov (vrátane domácich) v štruktúre zloženého slova nasledovne:
a) Anglická zložka plní funkciu určujúceho slova a slovenská, resp. nemecká zložka
nemeckú funkciu základného slova, napr. diskotanec, diskozábava, diskopríbeh,
hitparáda, Containerschiff, Countrysänger, Discofox, Discomusik, Chip-Hersteller,
Live-Diskussion, Live-Sendung, Shopping-Fieber,
b) Určujúce slovo pochádza z latinčiny alebo gréčtiny a základné slovo z angličtiny,
napr. Millenium-Baby, Millenium-Party (latinčina + angličtina), etnobiznis (gréčtina +
angličtina),
c) Anglická zložka predstavuje základ slova a slovenská zložka, resp. nemecká má
určujúcu

funkciu,

Krisenmanagament,

napr.

Gelegenheitsjob,

Schaumspray,

Haarspray,

Wirtschaftsboom,

Dunajgate (gate sa používa v týchto prípadoch vo

Heimcomputer,

Tatragate,
význame

Carltongate,

škandál, aféra).

V slovenčine plnia funkciu určujúceho komponentu v tomto type kompozít len
niektoré propriá. Jestvovanie zmiešaných kompozít tohto typu znamená, že obidva
jazyky nie sú len

pasívnymi prijímateľmi zložených slov, ale samy sa aktívne

podieľajú na ich vytváraní.
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Z hľadiska celkového počtu slov, z ktorých sa zložené slová skladajú, sa vyskytujú
anglicizmy v obidvoch jazykoch najčastejšie v dvojčlenných zložených slovách, napr. das
Babyboom, das Megakonzert, superšou; v nemčine v zriedkavejších prípadoch

aj vo

viacčlenných zložených slovách, napr. Fitnessclub-Manager, Fitnessclub-Besitzer.
Z hľadiska zastúpenia slovných druhov sa podieľajú anglicizmy čiastočne alebo úplne
na štruktúre homogénnych a heterogénnych zložených slov v obidvoch prijímajúcich
jazykoch. V homogénnych kompozitách plnia anglicizmy najčastejšie funkciu podstatných
mien, napr. Haarspray, Babyboom, Tatragate, v heterogénnych sa najčastejšie vyskytujú vo
funkcii podstatných a prídavných mien, napr. Supershow, publicitywirksam.
Z hľadiska sémantických vzťahov, ktoré existujú medzi prítomnými komponentami
v zloženom slove, sa podieľajú anglicizmy čiastočne alebo úplne na tvorbe subordinatívnych
kompozít, napr. bodyguard, talkshow, topmodelka, Schwimmersport, Leistungssport a úplne
na tvorbe koordinatívnych kompozít, napr. Procter & Gambel, Briggs & Stratton, cash &
carry. Koordinatívne kompozitá – anglicizmy sa vyskytujú v obidvoch jazykoch zriedkavo.
Z hľadiska

prítomnosti

hodnotiaceho

komponentu

významu

patria

k najfrekventovanejším slovám v obidvoch jazykoch slová s prefixoidami mega-, super-.
Tieto komponenty zvýrazňujú hodnotiaci rozmer základného komponentu v zloženom slove.
V pomenovaní superhit sa stupňuje hodnotiaci význam základného slova hit (mimoriadne
úspešná skladba, šláger, vychytená vec, niečo mimoriadne hľadané) určujúcim slovom super
(výborný, najlepší, vynikajúci). V zloženom slove megašou sa zosilňuje hodnotiaci význam
šou (predvádzanie zábavného hudobného programu, napr. piesní s pohybovými a svetelnými
efektami) určujúcim komponentom mega (veľký, mnohonásobný). Duplicitné hodnotiace
slová sa cieľavedome zaraďujú do reklamných textov, aby motivovali konzumenta reklamy
ku kúpe propagovaného produktu. Niekedy utvára hodnotiaci rozmer zloženého slova iba jeho
určujúci komponent, základný komponent je z hodnotiaceho hľadiska neutrálny, napr. v slove
superman je hodnotiacim komponentom určujúci komponent super.

Zhrnutie
Napriek tomu, že príliv anglicizmov do slovenčiny a nemčiny je masívny, slovotvorná
adaptácia anglicizmov prebieha podľa slovotvorných spôsobov a postupov, ktoré dominujú
v obidvoch jazykoch. Slovotvorný potenciál anglicizmov sa uskutočňuje v obidvoch jazykoch
odvodzovaním, v nemčine aj skladaním.
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Summary
Author´s attention is aimed at identification of similarities and differences in word-formation
adaptation of anglicisms in German and Slovak language. Word-forming potential of
anglicisms is in both languages realized by derivation, in German also by composition. It has
been shown, that word-formation adaptation of anglicisms proceeds in accordance with wordforming procedures dominant in both languages.
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Kľúčové slová: politická lingvistika, politický jazyk, politická komunikácia, jazykový obraz
politického sveta

Politická lingvistika ako jedna z hraničných vedeckých disciplín 21. storočia
PhDr. Eva Molnárová
Katedra germanistiky s oddelením tlmočníctva a prekladateľstva
Úvod
V súčasnosti dochádza na celom svete k procesom informačného, technologického,
vedeckého a ekonomického prepájania. Vzájomné prepájanie, prelínanie a kooperácia
neobchádzajú ani jednotlivé vedné odbory. Na rozhraní vedeckých disciplín vznikajú
(staro)nové vedecké smery. Medzi ne zaraďujeme aj politickú lingvistiku, ktorá je hraničnou
disciplínou medzi lingvistikou a politológiou, ale využíva aj poznatky etnológie, sociálnej
psychológie a sociológie.

Politická lingvistika
Ako sme už uviedli v úvode nášho príspevku, politická lingvistika je hraničnou
disciplínou medzi lingvistikou a politológiou. Je však úzko spojená aj s niektorými
lingvistickými smermi ako napr. sociolingvistikou, funkčnou štylistikou (najmä v súvislosti so
skúmaným publicistickým štýlom), klasickou ale aj súčasnou rétorikou, kognitívnou
a textovou lingvistikou. Sú pre ňu charakteristické také črty súčasnej lingvistiky ako
multidisciplinárnosť (využíva metodológiu viacerých vedných disciplín), antropocentrizmus
(človek, jazyková osobnosť je východiskovým bodom pre sledovanie jazykových javov),
expanzionizmus (tendencia k rozširovaniu oblasti jazykových výskumov), funkcionalizmus
(skúmanie jazyka v praxi, v diskurze, pri priamej realizácii jeho funkcií) ale aj explanácia
(snaha nielen o opisovanie faktov, ale aj o ich následné vedecké vysvetľovanie).
Výrazom

politická lingvistika označujeme nielen skúmanie jazyka politiky ale aj

lingvistické teórie ovplyvnené a ovplyvňované rôznymi politickými ideológiami. Preto
niektorí autori (napr. Demiankov) uprednostňujú termín politologická lingvistika, ktorý je
podľa ich názoru jednoznačný. Možno ešte presnejšie by bolo nazvať túto disciplínu
lingvistickou politológiou (podľa vzoru lingvistickej filozofie, lingvistickej psychológie či
lingvistickej estetiky), keďže pojmy a reálie, ktoré sú relevantné pre politológov, sa v nej
skúmajú lingvistickými metódami. Napriek všetkým týmto skutočnostiam je v súčasnosti
preferovaný názov politická lingvistika.
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K vzniku politickej lingvistiky ako samostatnej vedeckej disciplíny (2. pol. 20. stor.)
prispel neustále sa zvyšujúci záujem spoločnosti o podmienky a mechanizmy fungovania
politickej komunikácie. V súvislosti s prvou etapou rozvoja politickej lingvistiky sa v ruských
a nemeckých prameňoch filológovia často odvolávajú na anglického spisovateľa Georga
Orwella a nemeckého literárneho vedca Viktora Klemperera. Prvý z nich napísal v roku 1948
antiutopický román 1984, v ktorom opisuje princíp „dvojzmyselnosti“ („doublethink“)
a slovník „nového jazyka“ („newspeak“), t. j. na konkrétnych príkladoch sa pokúša
charakterizovať spôsoby jazykovej manipulácie s ľudským myslením s cieľom získania
a udržania moci v totalitnej spoločnosti. Orwell poukazuje na to, akým spôsobom môže
cielené používanie jazykových prostriedkov donútiť človeka uveriť v lži a považovať ich za
pravdu, ako sa môžu heslá – oxymorony stať základom štátnej ideológie (Vojna znamená
mier!; Nevedomosť to je sila!). Aj v súčasnosti využívajú odborníci na propagandu Orwellov
„nový jazyk“. Analogickým príkladom môže byť použitie vojenskej sily v Juhoslávii alebo v
Iraku nazvané americkými lídrami ako „boj za nastolenie demokracie“.
Orwellov „nový jazyk“ bol skôr plodom jeho fantázie, akýmsi predpokladom, k čomu
všetkému môže priviesť rozvíjanie totalitných ideí Veľkú Britániu. Nemecký filológ Viktor
Klemperer podáva podrobnú charakteristiku „nového jazyka“ na základe svojich konkrétnych
skúseností a dvanásťročného výskumu v knihe LTI – Notizbuch eines Philologen (LTI –
Denník jedného filológa) vydanej v roku 1947. Nemecký židovský filológ prežíva v
nacistickom Nemecku a zaznamenáva úpadok jazyka, jeho „bastardizáciu“ totalitným
režimom. Skratka LTI v názve knihy teda znamená Lingua Tertii Imperii – jazyk Tretej ríše.
V súčasnej nemeckej politickej lingvistike (Politolinguistik) by sme mohli nájsť hneď
niekoľko výrazných predstaviteľov (napr. Burkhardt, Liedtke, Dieckmann, Girnth, Kilian).
Už 20 rokov existuje tzv. pracovné spoločenstvo „Jazyk v politike“ (die Arbeitsgemeinschaft
„Sprache in der Politik“), ktoré každé dva roky organizuje lingvistické stretnutia na politické
témy. Ich spektrum sa v súčasnosti značne rozšírilo a okrem tradičného výskumu jazyka
obdobia nemeckého nacionalizmu a jazykových dôsledkov nemeckého rozdelenia sa pribudli
analýzy v oblasti volebnej kampane, rečníckych vystúpení a programov jednotlivých
politických strán a pod.
V súčasnej ruskej politickej lingvistike (политическая лингвистика) sa sformovalo
a naďalej formuje niekoľko samostatných, aj keď navzájom prepojených smerov (smerovaní),
ktoré sa zaoberajú výskumom politickej komunikácie. Politicko-lingvistické výskumy by sme
mohli klasifikovať podľa rôznych kritérií, napr. podľa používanej metodológie výskumu,
podľa skúmaných období, jazykových rovín a pod. Najvýraznejším predstaviteľom, ktorý
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urýchľuje tempo rozvoja ruskej politickej lingvistiky je Čudinov. Podľa Čudinova (Чудинов,
2008, s. 29) môžeme vo všeobecnosti charakterizovať každý konkrétny súčasný výskum
v oblasti ruskej politickej lingvistiky podľa nasledujúcich bodov, ktoré sú postavené na
protikladoch:
1.

výskumy v oblasti teórie politickej lingvistiky – analýza konkrétnych jazykových
jednotiek jazyka politiky;

2.

výskumy jazyka politiky sovietskeho obdobia – výskumy jazyka politiky postsovietskej
epochy;

3.

normatívny a deskriptívny spôsob výskumu politického jazyka;

4.

výskum jednotlivých jazykových rovín (lexika, fonetika, morfológia, syntax) –
komplexný výskum textu;

5.

výskum jednotlivých politických štýlov, textov – výskum spoločných (všeobecných)
znakov politického jazyka;

6.

výskum ideologických štýlov konkrétnych politických lídrov, strán a hnutí – výskum
všeobecne platných zákonitostí jazyka politiky;

7.

diskurzný výskum komunikačných rolí, rituálov, stratégií a taktík – lingvistický výskum
jazyka politiky;

8.

kognitívne, lingvokulturologické a tradičné metódy výskumu politickej komunikácie;

9.

výskumy jazyka politiky v rámci Ruskej federácie – komparatívny výskum znakov
politického diskurzu v rôznych krajinách sveta.
K formulovaniu uvedených kritérií dospel Čudinov (Чудинов, 2008, s. 29) na základe

analýzy konkrétnych publikácií. Jednou z nich je napr.

Úvod do aplikovanej lingvistiky

(Введение в прикладную лингвистику) Baranova (Баранов, 2001), ktorý politickú
lingvistiku zaraďuje k smerom aplikovanej lingvistiky. Za typické znaky politického jazyka
považuje 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 zmysel politických výrokov je
často pochopiteľný len pre zainteresovaných), dištancovanosť a teatrálnosť.
Všetky výskumy politickej lingvistiky spája skúmaný objekt, ktorým je politický jazyk,
politický text a politický diskurz. A aj keď v súčasnosti neexistuje jednotná terminológia a ani
metodológia výskumu, môžeme hovoriť o určitom komplexe základných termínov. Podľa
nášho názoru by sme ich mohli rozdeliť do dvoch skupín:
1. termíny spojené s politickou komunikáciou;
2. termíny spojené s jazykovým (lingvomentálnym) obrazom politického sveta.
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Predmetom výskumu politickej lingvistiky je politická komunikácia. Môžeme nájsť
niekoľko definícií tohto termínu, napr.: „Политическая коммуникация, т.е. речевая
деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное
воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для
выработки общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических
решений в условиях множественности точек зрения в обществе.“ (Чудинов, 2008, s. 6).
Ďalšími pojmami spojenými s politickou komunikáciou sú politický jazyk (jazyk
politiky), politický text, štýl politického jazyka, oblasť politickej komunikácie, žánre
politického jazyka, politický diskurz.
Jedným zo základných pojmov súčasnej politickej lingvistiky je jazykový obraz
politického sveta. „Языковая картина мира, т.е. целостная совокупность образов
действительности, которая существует в индивидуальном или коллективном
сознании и отражается в коммуникативной деятельности.“ (Чудинов, 2008, s. 43).
Keďže jazykový obraz sveta neexistuje v jazyku, ale vo vedomí, mnohí špecialisti (Burkhardt,
1996; Liedtke, 1996) uprednostňujú používanie pojmu lingvomentálny obraz politického
sveta. S týmto pojmom sú ďalej spojené pojmy ako politický koncept, mentálne pole,
stereotypy, hodnoty a antihodnoty v politickom diskurze.
Medzi základné pojmy politickej lingvistiky ale nepatrí jazyková politika, ktorá je
oblasťou výskumu sociolingvistiky.

Záver – didaktický aspekt
Na záver by sme chceli zdôrazniť, že výskumy politickej lingvistiky majú často veľmi
praktický význam. Na základe analýz politickej komunikácie sa vypracúvajú konkrétne
odporúčania pre politikov, novinárov, špecialistov v oblasti styku s verejnosťou, ale aj pre
samotných občanov. Aj z tohto dôvodu považujeme za vhodné aspoň stručne oboznámiť
s danou disciplínou aj našich študentov. Keďže sme mali možnosť vyučovať zároveň
študentov politológie a medzinárodných vzťahov ako aj filológov, upozorňujeme ich na
možnosti a výhody, ktoré prináša vzájomná spolupráca odborníkov zo zdanlivo rôznych
odborov.
Vo výučbe uplatňujeme diskurzný prístup k analýze politických textov, t.j. skúmanie,
rozoberanie každého konkrétneho textu vzhľadom na politickú situáciu, v ktorej bol napísaný,
na jeho vzťah k iným textom, s ohľadom na cieľ, pre ktorý bol zostavený a ktorý má plniť,
berieme do úvahy politické názory a osobnostné vlastnosti autora, špecifiká prijatia textu
rôznymi ľuďmi a taktiež úlohu, ktorú môže zohrávať v politickom živote krajiny. V rámci
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jednotlivých vyučovacích hodín sa ďalej zaoberáme problémami politickej komunikácie,
analyzujeme jej odlišnosti od komunikácie v iných oblastiach, zaoberáme sa rôznymi žánrami
v rámci politického jazyka (heslo, politický zoznam, politický program, vystúpenie na
mítingu, diskusia v parlamente...). Porovnávame ideologické štýly jednotlivých politikov,
politických strán a hnutí a zároveň sa

samozrejme venujeme aj kompozícii, lexike

a frazeológii politických textov, využívaniu rôznych obrazných vyjadrovacích prostriedkov
a pod.
Našim hlavným cieľom je teda vypestovať u študenta jazykové zručnosti, ktoré mu
umožnia plynulú komunikáciu v oblasti politiky. Zároveň sa snažíme o to, aby študent
dokázal samostatne myslieť v kontexte spletitých tém súčasnosti i minulosti.

Resümee
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Politolinguistik, die eine Grenzdisziplin zwischen
Politologie und Linguistik bildet. Ein bedeutender Impuls zur Etablierung der Politolinguistik
als einzelner wissenschaftlicher Disziplin war das wachsende gesellschaftliche Interesse für die
politische Kommunikation. Politolinguistische Untersuchungen sind sehr oft von praktischer
Bedeutung. Aufgrund der Analysen der politischen Kommunikation werden ganz konkrete
(sachliche) Empfehlungen für Politiker, Journalisten, Fachmänner in Publicrelations aber auch
einzelne

Bürger ausgearbeitet. Alle obenerwähnten Tatsachen waren der Anlass für die

Anwendung ausgewählter Informationen aus dieser wissenschaftlichen Disziplin in unseren
Unterrichtstunden.
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Lexikálne austriacizmy a helvetizmy v edukácii intelektovo a jazykovo
nadaných žiakov na slovenských školách
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katedra germanistikys oddelením tlmočníctva a prekladateľstva

Problematika starostlivosti o nadaných žiakov sa v slovenských edukačných
podmienkach dostala do pozornosti až rozvojom špeciálnej pedagogiky. Ako je známe, úlohou
praktickej špeciálnej pedagogiky je edukačná starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola u nás
len pred niekoľkými rokmi zaradená aj skupina žiakov s intelektovým nadaním. Pedagogika nadaných
a talentovaných žiakov ako jedno z odvetví špeciálnej pedagogiky vychádza zo skutočnosti, že

edukácia výnimočných žiakov si vyžaduje isté modifikácie, t.j. individuálny prístup, aplikáciu
špeciálnych metód a upravené kurikulum.
Nadaním sa často označuje vysoká úroveň schopností v rozličných oblastiach. Je to
súbor charakteristík, ktorý tvorí potenciál pre vysoké výkony jedinca v porovnaní s jeho
rovesníkmi. Spolu s pojmom nadanie sa používa i pojem talent. Hoci v odbornej literatúre
boli zaznamenané snahy o odlíšenie týchto pojmov - napr. nadanie ako všeobecné intelektové
predpoklady a talent ako predpoklady pre jednu oblasť, nadanie ako veľmi vysoký talent
a talent ako oblasť medzi nadaním a priemerom, nadanie ako predpoklady, talent ako
preukázaný výkon, najčastejšie sa tieto pojmy chápu ako ekvivalenty.
V literárnych zdrojoch možno nájsť množstvo vymedzení a definícií nadania.
Z hľadiska potrieb pedagogiky bola jednou z prvých najkomplexnejších definícií tzv.
Marlandova definícia, prednesená na kongrese USA v roku 1971:
"Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými
profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov.
Tieto deti potrebujú k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis,
ktorý nie je bežne poskytovaný regulárnymi školami."
Táto definícia ďalej vymedzuje okruhy nadania založené na:
-

všeobecných intelektových schopnostiach (intelektové nadanie)

-

špecifických akademických schopnostiach (pre niektorý školský predmet, napr.
matematické nadanie)
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-

tvorivom alebo produktívnom myslení, vodcovských schopnostiach, umeleckých
schopnostiach a psychomotorických schopnostiach (Marland, 1972).

Intelektové nadanie sa považuje za všeobecné nadanie, ktoré je najmä v mladšom veku
nevyhranené a orientované akoby na všetky oblasti. Akademické nadanie sa týka niektorej
z intelektových oblastí (napr. matematické, prírodovedné, jazykové). Existujú rôzne kritériá,
ktoré určujú nadanie. Napr. Mönksov model považuje nadanie za výsledok vzájomného
spolupôsobenia nasledovných zložiek: nadpriemerné schopnosti, kreativita, vôľa k výkonu,
rodina, škola, vzťahy so spoluvrstovníkmi (Mönks, Ypenburg, 2002). Podľa Hellera je
nadanie dôsledok neustále sa meniacej interakcie medzi faktormi osobnosti a prostredia.
Vysoký výkon sa dosahuje:
-kognitívnymi a non-kognitívnymi osobnostnými faktormi (inteligencia, kreativita,
sociálna kompetencia, umelecké a psychomotorické schopnostia, záujmy, motivácia)
-ekopsychologickými faktormi (vzdelávacie prostredie, požiadavky na zvýšený výkon,
emočná klíma v rodine a škole, reakcia okolia na úspech či neúspech).
Heller pre možnosti manifestácie nadania určuje tieto oblasti:
šport, jazyky, veda, umenie, remeslá a technika, abstraktné myslenie, matematika a oblasť
sociálnych vzťahov (Heller, 2000).

Nadaní tvoria značne heterogénnu populáciu a špecifické prejavy, ktoré sú im
prisudzované, sa u nich objavujú v rôznych kombináciách alebo zostávajú skryté. Ich
spoločným znakom je, že majú oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti
((Bruchániková, 1998).). Ich intelekt je v predstihu - akoby na úrovni staršieho dieťaťa.
Neexistuje všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa
za nadané. Zjednodušene sa dá povedať, že nadané dieťa je dieťa s predčasným poznávacím
vývinom, ktoré pri dostatočnej motivácii a tvorivosti za adekvátnej stimulácie zo strany
prostredia dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo
viacerých oblastiach. - pre päťročné dieťa môže byť výnimočné, že dokáže plynulo čítať, hoci
vo všeobecnosti to žiadny výnimočný výkon nie je. Odhaduje sa, že intelektovo nadaných
jedincov sa v populácii nachádza asi 2,5%1 (http://www.nadanie.sk) .

1

Charakteristíka nadaných detí: netypické záujmy už od predškolského veku (živočíchy, vesmír,
doprava, technika), čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku, vysoká aktivita, intelektuálna
zvedavosť, kladenie otázok nútiacich dospelých nahliadnuť do encyklopédií alebo internetu, široká
slovná zásoba, používanie nezvyčajných cudzích slov a slovných spojení, vyhľadávanie komunikácie s
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V legislatíve Slovenskej republiky sa novelou školského zákona - Zákonom č. 5/2005
Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 477/2002 Z. z.) s účinnosťou od 1. februára 2005
intelektovo nadaní žiaci zaradili medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. V zásade platia pre intelektovo nadaných žiakov tie isté pravidlá ako pre ostatných
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. To znamená, že možno zakladať
školy, triedy pre intelektovo nadaných žiakov alebo ich individuálne integrovať. Intelektovo
nadaným žiakom, ktorí sú individuálne integrovaní podľa § 32a ods.2 pís. b) školského
zákona môže škola pripraviť Individuálny výchovno-vzdelávací program (schválený MŠ SR
dňa 25.8. 2005 pod č. CD-2005-19373/26374-1:091). VÚDPaP pod vedením Dočkala
vypracoval alternatívny model integrovanej edukácie nadaných žiakov na 1.st., ktorý sa
overuje od šk. roku 2000/2001. Vo všeobecnosti sa na Slovensku používajú nasledovné formy
vzdelávania nadaných žiakov:
1. Oddelená - segregovaná edukácia 2. Kombinovaná edukácia 3. Integrovaná edukácia
Oddelená edukácia nadaných detí (vrátane výchovy a vzdelávania v samostatných triedach) sa
jednoduchšie organizuje, pretože rovnaké formy a metódy sa využívajú pri práci so všetkými
deťmi. Skupina intelektovo nadaných žiakov je veľmi rôznorodá, takže aj v škole alebo triede so
zameraním na rozvoj intelektového nadania musí učiteľ výrazne uplatňovať individuálny prístup k
žiakom.
Integrovaná edukácia (individuálna integrácia v zmysle § 4 vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z.)
je náročnejšia na organizačnú prácu riaditeľa školy i pedagogických pracovníkov, ktorí ju
uskutočňujú. Vzhľadom na nutnosť koordinovať prácu intelektovo nadaných žiakov s postupom
ostatných žiakov v triede môže byť ich napredovanie vo vzdelávacom vývine relatívne pomalšie
ako pri oddelenom variante vzdelávania. Integrovaná edukácia sa pokladá za vhodnejšiu pre
intelektovo nadaných žiakov s menej výraznou úrovňou nadania. Intelektovo nadaných žiakov
možno integrovať aj do triedy s rozšíreným vyučovaním CJ od 1. ročníka ZŚ (Dočkal, 2005).
Ako už bolo uvedené, školský systém na Slovensku umožňuje pre preukázateľne nadané,
deti vytvárať aj triedy s rozšíreným vyučovaním jazyka. Tie

umožňujú rozvíjať jazykové

schopnosti deťom so všeobecným nadaním alebo nadaním rozvinutým práve pre oblasť jazykov.
Keďže všetci žiaci sú nadpriemerní, môžu v školskej práci postupovať rýchlejšie ako v bežnej
triede. Táto forma edukácie vytvára lepšie predpoklady pre efektívnejšie dosahovanie dobrých
vzdelávacích výsledkov v porovnaní s integrovanou formou edukácie nadaných, ktorá je
náročnejšia na organizačnú prácu školy i pedagogických pracovníkov. Vzhľadom na nutnosť
dospelými alebo staršími deťmi, neochota podriadiť sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania
požiadaviek dospelých, perfekcionalizmus ...
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koordinovať prácu intelektovo nadaných žiakov s postupom ostatných žiakov v triede môže byť
ich napredovanie vo vzdelávacom vývine relatívne pomalšie než pri oddelenom variante
vzdelávania. V obidvoch prípadoch však učiteľ musí zvoliť špeciálny prístup a metódy
vyučovania a upraviť kurikulum. So zreteľom na rozvíjanie a podporovanie jazykových
schopností je vhodné uplatňovať predovšetkým dva modely – model tzv. „akceleračného učenia“
(rýchlejšieho napredovania v učení) a „prehlbujúceho učenia“. Ďalšou z možností je využívať
diferencované vyučovanie, pri ktorom sa prispôsobujú obsah, metódy, formy vzdelávania

a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu skupinám žiakov alebo jednotlivcovi tak, aby bol
vyučovací proces čo najefektívnejší. (http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated_instruction).

V rámci uplatňovania modelu „prehlbujúceho učenia“ v diferencovanom vyučovaní sa
obsah, metódy, formy vzdelávania a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu prispôsobujú
skupinám žiakov alebo jednotlivcovi tak, aby bol vyučovací proces čo najefektívnejší.
U nadaných žiakov je možné kvalitatívnym alebo kvantitatívnym spôsobom prehlbovať aj
také témy, ktoré nie sú súčasťou kurikula. Vhodné sú témy z rôznych oblastí, ktoré sa bežne
vo vyučovaní CJ nepreberajú alebo sa objavujú v kurikule a učebniciach cudzieho jazyka len
v zúženom rozsahu. Vo vyučovaní nemeckého jazyka to môže byť napr. téma
„pluricentrizmus nemčiny“. S fenoménom pluricentrizmu súvisí aj existencia viacerých
národných variet (rakúska, švajčiarska a spolková nemčina), resp. variantov nemčiny
(austriazmy, helvetizmy a teutonizmy), ktoré je vhodné začleniť do vyučovania nemčiny na
rôznych stupňoch osvojovania si jazyka, predovšetkým však do vyučovania pokročilých.
U nadaných žiakov môže ich sprostredkovanie prispieť k rozvíjaniu jazykovej kompetencie
už na nižšom stupni vzdelávania. Didaktici nemčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí dlhšiu
dobu upozorňujú na potrebu konzekventnejšieho začlenenia národných variantov nemčiny do
vyučovacieho procesu, pretože so zreteľom na novodobé pluricentrické chápanie jazyka už
neobstojí prezentovanie nemčiny v SRN (v nedávnej minulosti označovanú aj ako tzv.
„Binnendeutsch“) ako jedinej „správnej“ variety nemčiny. Keďže väčšina učebníc, ktoré sa
v súčasnosti používajú vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku, sa vydáva
na území SRN, jazyk používaný v SRN sa považuje dodnes za tzv. „normu“. Na jednej strane
sa žiaci učia jazyk, ktorým môžu komunikovať všade, na druhej strane je však
sprostredkovaná norma v rozpore s tým, aký jazyk sa používa v jednotlivých nemecky
hovoriacich krajinách v bežnej komunikácii. Prikláňam sa k názoru, že na jazykové
zvláštnosti v Rakúsku a Švajčiarsku (austriacizmy helvetizmy) by mali učitelia upozorňovať
postupne už na elementárnej úrovni. V širšom rozsahu by sa téma pluricentrizmu nemčiny
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mala preberať až vo vyučovaní pokročilých. Vo vyučovaní jazykovo nadaných žiakov môže
učiteľ poukázať na lexikálne jazykové špecifiká Rakúska a Nemecka v oddelenej
aj integrovanej edukácii prostredníctvom rôznych účelovo zostavených úloh a cvičení. Pri
komplexnejšom prezentovaní problematiky národných variet nemčiny by ale mal najskôr
upozorniť na základné fenomény, ktoré súvisia s problematikou pluricentrizmu nemčiny. Pred
tým, ako začlení do vyučovania nemčiny cvičenia a úlohy, prostredníctvom ktorých sa žiaci
konfrontujú s jazykovými zvláštnosťami Rakúska a Švajčiarska, by mal objasniť nasledovné
základné otázky a pojmy:
1. Čo je to pluricentrický jazyk?
Pluricentrické jazyky sú špeciálne typy národných jazykov, ktoré sa používajú v dvoch alebo
viacerých krajinách. Dôležitým faktorom je, že v nich majú štatút oficiálneho

štátneho

a úradného jazyka a hovorí sa nimi v úradoch, inštitúciách, školách a médiách. Používanie
tohto jazyka sa v kontexte určitých politických, sociálnych a ekonomických podmienok
príslušnej krajiny odzrkadľuje aj na jeho vývoji, čím sa krajina stáva samostatným jazykovým
centrom s vlastnými jazykovými normami. So zreteľom na tento sociolingvistický fakt by sa
národné variety s príslušnými jazykovými variantmi mali považovať za rovnocenné a žiadna
z nich by sa nemala hodnotiť ako „spisovnejšia“ a „správnejšia“. Na území Európskej únie sa
používajú viaceré pluricentické jazyky (napr. angličtina (vo Veľkej Británii a Írsku),
francúzština (vo Francúzsku a Belgicku), holandčina (v Holandsku a Belgicku) a švédčina (vo
Švédsku a Fínsku). Všetky tieto jazyky majú v uvedených krajinách oficiálny štatút.
2. Prečo je nemčina pluricentrický jazyk?
Súčasná nemčina, tak ako aj mnoho iných európskych jazykov, ktoré majú za sebou bohatú
koloniálnu históriu, je pluricentrickým jazykom. Používa sa vo viacerých krajinách s rôznym
štatútom, a to so štatútom oficiálneho národného, štátneho alebo regionálneho jazyka (Muhr,
1993). Každá z krajín, v ktorej je rozšírený jeden jazyk, sa môže stať „jazykovým centrom“,
pretože tu dochádza k osobitému vývoju jazyka a teda aj vytvoreniu variantov v rôznych
jazykových

rovinách. Protikladom pluricentrického chápania nemčiny bola dlhšie roky

presadzovaná monocentrická teória, podľa ktorej platil len jeden štandardný nemecký jazyk
pre celý nemecky hovoriaci región.
3. Čo sú to národné variety, národné varianty nemčiny?
Podľa Ammona (1995) pozostáva súčasná nemčina z troch hlavných národných variet,
rakúskej, švajčiarskej a nemeckej nemčiny, pretože práve v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku
existujú normatívne autority, inštitúcie a inštancie, ktoré zaručujú použitie tohto jazyka ako
jediného štátneho alebo úradného Tieto tri krajiny označil Ammon ako hlavné národné
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centrá, ďalšie krajiny sú podľa neho len vedľajšie národné centrá, pretože tu má nemčina
štatutárne obmedzenie len na regionálnej úrovni alebo v nich chýbajú už spomenuté
normatívne inštancie (napr. Lichtenštajnsko). V súčasnosti sa však všeobecne akceptuje
rovnocenný štatút jednotlivých variet nemčiny. Zo štrukturálno lingvistického hľadiska sú
varietami jedného spisovného a štandardného nemeckého jazyka a vykazujú varianty vo
všetkých jazykových rovinách (Wiesinger, 1998).

Pri prezentovaní austriacizmov a helvetizmov v lexikálnej rovine by mal učiteľ
poznať nasledovné jazykové relácie, aby na ne mohol žiakov upozorniť:
a) reláciu jazykovej formy a obsahu (týka sa to synoným, čiastočných synoným, polysynoným, semantických/štylistických falošných priateľov)
b) relácie vo vzťahu k výskytu národných variantov (tri-národné, bi-národné, vecnešpecifické, so špecifickým obsahom použitia a štýlu).
Z uvedených relácií vyplýva existencia nasledovných variantov:
1. Paralelné formy (dublety):
A) Pravé paralelné formy:
-

pre tú istú vec existujú formálne rôzne výrazy, ktoré sú synonymné

-

ide o najrozpoznateľnejšie národné varianty (bi-národné, tri-národné paralelné formy)

B) Vecné špecifiká ako nepravé paralelné formy:
-

patria k nim všetky výrazy označované ako vecné špecifiká (Trafik – Tabakladen, die
Melange – Milchkanne, de Palatschinke – Pfannkuchen

C) Vecné špecifiká, ktoré sú síce paralelnými formami, odlišujú sa ale v použití
a frekvencii (ako vedľajšie formy). Sú to napr. slová die Maut (v Rakúsku sa používa
primárne, v Nemecku sa používa len ako vedľajší pojem) a Erdapfel/Kartoffel (v
Rakúsku sa paralelne používajú obidve formy, v Nemecku len Kartoffel).
2. Čiastočné synonymá, polysynonymá, tzv. falošní priatelia
Ide o formálne rovnaké výrazy, ktoré sa odlišujúce v sémantickej rovine a v denotatívnom
alebo konotatívnom význame úplne alebo čiastočne:
A) Čiastočné synonymá, resp. polysynonymá
B) Sémanticky falošní priatelia (homografia bez homosémie) - formálne rovnaké
výrazy s rôznym rozsahom významu, napr. výrazy „Stuhl/Sessel, ktoré sú
v Rakúsku

synonymné,

v SRN

sa

ale

nepoužívajú

ako

synonymá

(Sessel=Polstersessel).
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C) Sémanticky a štylisticky falošní priatelia (homografia bez homosémie ale
s rôznymi štylistickými konotáciami).

V širšom rozsahu je vhodné sprostredkovať uvedenú tému a národné varianty až vo
vyučovaní pokročilých. Po všeobecnom uvedení do problematiky pluricentrizmu nemčiny by
mal učiteľ venovať pozornosť najskôr len jednej variete (teda buď rakúskej alebo švajčiarskej
nemčine) a aspoň stručne vysvetliť základné fakty vývoja jazykovej situácie, ako aj súčasnú
jazykovú situáciu v príslušnej krajine. Až potom je vhodné pracovať s cvičeniami a úlohami
rôzneho typu, prostredníctvom ktorých sa žiaci konfrontujú s

jazykovými špecifikami

Rakúska a Švajčiarska v lexikálnej rovine. Táto práca si vyžaduje dôslednejšiu organizáciu
a zo strany učiteľa predovšetkým v integrovanej edukácii. Najvhodnejšie je využívať
diferencovaný prístup a rozdeliť žiakov podľa ich úrovne jazykových znalostí do skupín.
Učiteľ si môže pripraviť aj dve variácie sprostredkovania učiva, jednu pre nadaných a druhú
pre slabších žiakov. Ďalej môžu žiaci pracovať s jednotlivými cvičeniami a úlohami podľa
stupňa obťažnosti vo vytvorených skupinách – najlepšie troch. Učiteľ sa venuje skupinám
samostatne - priama práca učiteľa sa strieda so samostatnou prácou žiakov. Uplatnenie
pluricentrického aspektu vo vyučovaní nemčiny nadaných žiakov je možné len vtedy, ak budú
učitelia cudzieho jazyka v dostatočnom rozsahu oboznámení s problematikou práce
s nadanými žiakmi a budú schopní invenčne pristúpiť k vytvoreniu doplnkového učebného
materiálu a organizácii vyučovania.

Resumé
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der intelektuell begabten Schüler
in der Slowakei. Es werden die Formen und Methoden der Begabungsförderung erläutert und
empfohlen, wie man mit den sprachlich begabten Kindern und Jugendlichen im
Fremdsprachenunterricht arbeiten und das Thema „Deutsch als plurizentrische Sprache“
behandeln kann. Da es sich um eine aktuelle und umfangreiche Problematik handelt, kann
das Thema das Allgemeinwissen und sprachliches Potential der begabten Schüler erweitern.
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Wie viel Varietätenkenntnis brauchen slowakische Deutschlehrer und
Deutschlerner tatsächlich?
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Linguistisch unbestritten ist für das Deutsche die Existenz verschiedener,
standardsprachlicher Varietäten (vgl. Ammon 1995; Clyne 1992, 1995; Polenz 1999).
Didaktisch unbestritten ist jedoch auch, dass man all diesen Varietäten und ihren Varianten im
Deutschunterricht nur bedingt gerecht werden kann. Welches plurizentrische Wissen
brauchen

nun

Deutschlehrende

zurechtzukommen

oder

und

zumindest

-lernende,
mit

dem

um

im

deutschsprachigen

plurizentrischen

Prinzip,

das

Raum
dem

Österreichischen Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) und dem trinationalen Zertifikat Deutsch
(ZD) zugrunde liegt? Welches Deutsch soll man letztlich unterrichten? Und wie? Diese
Fragen werden im folgenden Artikel behandelt. Sie müssen auf jeden Fall vor dem
linguistischen Hintergrund und im jeweiligen Unterrichtskontext beantwortet werden.
In der Linguistik unterscheidet man „Dialekte“, die sich durch eine sehr geringe
kommunikative Reichweite auszeichnen, „Regionalsprachen“ und „standardsprachliche
Varietäten“. „Regionalsprachen“ basieren zwar auf Dialekten, haben Dialektales aber
möglichst abgebaut und sind durch standardsprachliche Annäherungen ersetzt. Die
„standardsprachlichen Varietäten“ werden weiter unterteilt in – vor allem für Deutschland und
Österreich relevante – „regionale Standardvarietäten“ und „nationale Standardvarietäten“.
Während die Anzahl von regionalen Standards, Regionalsprachen und Dialekten nach oben
offen ist, werden die nationalen Standards mit Bezug auf Clyne (1992) und Ammon (1995)
auf drei (für Deutschland, Österreich und der Schweiz) begrenzt. Der „Standard“ ist aber als
reines Konstrukt gedacht, das sich in der Realität immer durch eine nationale Standardvarietät
ausdrückt. Setzt man jedoch die deutsche Standardsprache mit der Standardvarietät
Deutschlands gleich, wird damit implizit häufig auch das Deutsch Österreichs und der
Deutschschweiz (ausschließlich) für nichtstandardsprachlich gehalten und jeweils als Akzent
oder Dialekt abqualifiziert.
Die Frage ist also nicht nur: Welches Deutsch unterrichten wir?, sondern auch:
Welches Deutsch wird im Unterricht akzeptiert? Die Antwort auf beide Fragen lautet – hier
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ist man sich in der Fachwelt sicherlich im Großen und Ganzen einig: Standarddeutsch. Zu
berücksichtigen ist hierbei allerdings die Tatsache, dass auch die Standardvarietäten
Österreichs und der Deutschschweiz Teil der deutschen Standardsprache sind. Der
sprachlichen Komplexität in den deutschsprachigen Ländern ist auch in Lehrwerken schwer
gerecht zu werden. Einen Einblick in entsprechende Überlegungen und Lösungsvorschläge
mit Beispielen gibt das Autorenteam Clalüna/Fischer/Hirschfeld des Lehrwerks Dimensionen
im Beitrag Alles unter einem DACHL? Oder: Wie viel Plurizentrik verträgt ein Lehrwerk?
Sinnvoll ist sicherlich auch der Anspruch, den Petra Rannestad in ihrem Beitrag Zu meinem
„bin gesessen“ stehe ich deutlich macht, in Lehrmaterialien die Varietäten möglichst mit
eindeutigen Beispielen zu erfassen und darauf zu verzichten, mit offensichtlichen
Dialektwörtern oder ausschließlich kulinarischen Bezeichnungen das Charakteristische z.B.
des österreichischen Standarddeutsch darstellen zu wollen. Es gibt auch die Beiträge, in denen
für die Umsetzung des plurizentrischen Ansatzes in Unterrichtsmaterialien anhand eines
Beispiels plädiert wird. Wieviel Varietätenkenntnis brauchen aber die Deutschlehrer und
Deutschlehrenden tatsächlich? Mit der plurizentrischen Sprachauffassung hängen zahlreiche
linguistische und sozialpsychologische Phänomene zusammen, die von Soziolinguisten
beschrieben worden sind. Nach mehreren Didaktikern ist vor allem folgendes plurizentrisches
Basiswissen notwendig:
1. Die deutsche Standardsprache ist ein abstraktes Konstrukt.
2. Konkret realisiert ist die deutsche Standardsprache plurizentrisch, d.h. es gibt mehrere
Standardvarietäten, nämlich deutschländisches, österreichisches und Schweizer
Standarddeutsch.
3. Schweizer Standarddeutsch ist nicht identisch mit dem Schwyzerdütschen, den in der
Deutschschweiz

unabhängig

von

Gesprächsinhalt

und

sozialer

Schichtung

gesprochenen Dialekten.
4. Die nationalen Varietäten unterscheiden sich durch die nationalen Varianten. Das sind
Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen (Deutschlandismen).
5. Nationale Varianten finden sich auf allen sprachlichen Ebenen (d.h. Aussprache,
Orthographie, Morphologie, Wortschatz, Syntax, Pragmatik).
6. Nationale Varianten sind per definitionem standardsprachlich.
7. Bei aller Varianz überwiegen gemeindeutsche Konstanten.
8. Die Standardsprache Deutschlands ist auch eine nationale Varietät, wenn auch durch
die asymmetrischen Verhältnisse die dominante. Das heißt unter anderem:
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9. Teutonismen werden wegen der geographischen Größe und der wirtschaftlichen und
politischen Stärke Deutschlands in Österreich und der Deutschschweiz eher
verstanden als Austriazismen und Helvetismen in Deutschland.
10. Grundsätzlich sind jedoch nationale Varietäten und ihre entsprechenden Varianten
gleichwertig.
Um Lehr- und Lernziele eines plurizentrisch adäquaten Unterrichts benennen und
erreichen zu können, braucht man in erster Linie eine entsprechende Grundausrüstung.
Hierzu gehören
•

das plurizentrische Basiswissen (siehe Kasten),

•

die nötige Terminologie (s. Fachlexikon)

•

ein paar einschlägige Beispiele als „Beweismaterial“ zur Illustration und Erhellung der
Sachlage.
Die Wege, die Lehrer in Ihrem Unterricht beschreiten, sind je nach Lernort und

Zielgruppe ganz unterschiedlich und erfordern von Ihnen eine entsprechende Flexibilität. Das
bedeutet aber nicht unbedingt, noch mehr können und wissen zu müssen. Es ist doch nicht
möglich, alle sprachlichen Varianten zu beherrschen. Keine Deutschmuttersprachlerin und
auch kein DaF-Lehrer kann in sämtlichen standardsprachlichen Varietäten kompetent sein. Es
wird empfohlen, im Deutschunterricht vor allem eine rezeptive Varietätenkompetenz
aufzubauen. Da generell von uns nur ein ganz bescheidenes Deutsch gegenüber der
sprachlichen Vielfalt, die wir verstehen, gesprochen und geschrieben wird, sollte man sich im
plurizentrischen Deutschunterricht bei der Sprachproduktion an einem Standard orientieren.
Bei diesem einen Standard kann es sich, abhängig vom Lernort und von konkreten Lernzielen,
selbstverständlich um jede der drei nationalen Varietäten handeln.
Für eine maximale kommunikative Reichweite ist es bei den rezeptiven Fertigkeiten
angebracht,

bereits

in

einem

relativ

frühen

Stadium

eine

möglichst

breite

Varietätenkompetenz zu vermitteln. Damit verbunden ist das Ziel, eine grundsätzliche
Wahrnehmungstoleranz bei den Lernenden aufzubauen (Studer, 2002). So betonen auch die
Autoren von Profile Deutsch (2002, S. 24), „dass die Toleranz zusammen mit dem Verstehen
von Varietäten im Fremdsprachenunterricht einen zentralen Stellenwert einnimmt“. Diese
Wahrnehmungstoleranz fängt in jedem Fall bei der Standardsprache an und ist die
Voraussetzung für den Umgang mit authentischem Sprachmaterial.
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Der Aufbau einer rezeptiven Varietätenkompetenz sollte für eine adäquate Umsetzung
des plurizentrischen Ansatzes ganz zentral sein.
Die Auseinandersetzung mit den Varietäten und die Frage nach einer adäquaten
Umsetzung im Deutschunterricht machen deutlich, dass es hier weder Pauschalwissen noch
Pauschalantworten geben kann. Dem plurizentrischen Unterricht liegen deshalb folgende
Prinzipien zugrunde, nämlich:
•

das rezeptionsorientierte Prinzip,

•

das exemplarische Prinzip,

•

das lernerorientierte Prinzip sowie

•

das prozessorientierte Prinzip.
Bei den Lehr- und Lernzielen für einen plurizentrisch adäquaten Deutschunterricht

handelt es sich einmal um die Vermittlung eines linguistischen Basiswissens, vor allem aber
um die Entwicklung von Fähigkeiten, mit der sprachlichen Realität im deutschsprachigen
Raum zurechtzukommen - und nicht zuletzt um eine Haltung, die es ermöglicht, vorurteilsfrei,
tolerant und offen mit den Sprechern dieser Varietäten umzugehen. Für den DaF-Unterricht
ist in erster Linie also immer wieder die Sensibilisierung für die Varietäten relevant. In der
Praxis bedeutet es, dass den Lernenden nicht nur das oben angeführte plurizentrische
Basiswisses vermittelt werden sollte, sondern sie sollten sich anhand von alltagsrelevanten
Textsorten aus drei deutschsprachigen Ländern mit den wichtigsten Merkmalen der
nationalen Varietäten bekanntmachen. Da auf der lexikalischen Ebene die größten
Unterschiede vorkommen, wird empfohlen im Deutschunterricht vor allem auf lexikalische
Varianten in Österreich und der Schweiz einzugehen. Der Lehrer sollte jedoch folgende
Herangehensweisen der Einteilung der Lexik können, damit er auf sie eventuell im Unterricht
(vor allem auf oberen Stufen) hinweisen kann.
Ammon (2005) gliedert die Lexik nach Sachgebieten (in Klammern gibt es jeweils
einige österr. Beispiele):
- Speisen/Mahlzeiten (Krapfen, Kren, Palatschinke, Vogerlsalat,…)
- Haushalt/Kleidung (die Abwasch, auswinden, Fauteuil, Nudelwalker, Sackerl,
Stutzen,…)
- Verwaltung/Justiz/Gesundheitswesen/Schule/Militär (Anrainer, allfälliges,
einheben, Familienbeihilfe, Trauerparte,…)
- Geschäftsleben/Handwerk/Landwirtschaft/Verkehr (Autospengler, Profession,
Rauchfang, Nachrang haben, Vorrangstraße,…)
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- Sport/Spiele (Autodrom, Ringelspiel,…)
- Menschliches Verhalten/Soziales/Charaktereigenschaften/Körperteile
(einschalten, fesch, sich verkühlen, Feuchtblattern,…)
- Sonstiges (Jänner, heuer, Nikolo,…)
- Indeklinabilia (ansonsten, drinnen, fallweise…)

Muhr kategorisiert die Lexik anhand zwei Hauptkriterien:
1. der Relation von sprachlicher Form und sprachlichem Inhalt (synonym,
teilsynonym, polysynonym, semantisch/stilistisch falsche Freunde)
2. dem Vorkommen und des Gebrauchs verschiedener Ausdrücke für dieselbe Sache
in den drei Ländern des deutschen Sprachraums (trinational, binational,
sachspezifisch, sprachgebrauchsspezifisch, stilspezifisch) (vgl. Muhr 2000, S. 54).

Er unterscheidet drei Grundkategorien:
1 Parallelformen (Wortdoubletten)
1.a „Echte Parallelformen“: unterschiedliche Ausdrücke bezeichnen dieselbe Sache, z.B.
Mistkübel / Kerichtkübel / Mülleimer (Ö / CH / D). Diese gibt es auch in geringfügig
verschiedenen Formen und binationalen Parallelformen, das bedeutet, zwei Länder verwenden
denselben Ausdruck (vgl. Muhr 2000, S. 54).
1.b „Sachspezifika“ als „unechte Parallelformen“: Gegenstände sind sich nur bedingt
ähnlich oder gibt es nur in einem Land, z.B. Palatschinke / Omlette / Pfannkuchen (vgl. Muhr
2000, S. 56)
1.c „Sprachgebrauchsspezifika“ als „unechte Parallelformen“: Ausdrücke entsprechen sich
inhaltlich, aber nicht im Gebrauch, z.B. Schlagobers / Rahm / Sahne (vgl. Muhr 2000, S. 57)

2 Teilsynonyme, Polysynonyme, „Falsche Freunde“
2.a Teilsynonyme: Ausdrücke kommen formal gleich vor, entsprechen sich aber nur in einem
Teil der Bedeutungen, z.B. Kasten - Kiste - Schrank (vgl. Muhr 2000, S. 59)
2.b Polysynonyme: um den Bedeutungsumfang eines Ausdrucks zu beschreiben, müssen
mehrere Ausdrücke anderer Varietäten herangezogen werden, z.B. der österreichische
Ausdruck „Bäckerei“, der nicht nur das Backwarengeschäft (wie auch in CH und D üblich)
bezeichnet, sondern auch die süße Backware (Kuchen, Torten, Kekse) (vgl. Muhr 2000, S. 59)
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3 „Präferenzunterschiede“ innerhalb eines lexikalischen Feldes:
Unterschiede in der Gebrauchshäufigkeit und Auswahl weitgehend synonymer Ausdrücke
innerhalb eines lexikalischen Feldes, z.B. schauen – sehen (vgl. Muhr 2000, S. 61).

Wenn man sich mit Varietäten und Varianten des Deutschen im Unterricht
auseinandersetzen will, sollte den Lernenden zuerst das plurizentrische Basiswissen mit der
Fachterminologie vermittelt werden. Da es sich um eine umfangreiche Problematik handelt,
würde ich empfehlen, sie erst im Fortgeschrittenenunterricht zu behandeln. Da dieses Thema
im Curicullum in der Slowakei nur eingeschränkt einbezogen wird und in Lehrwerken auch
nur selten vorkommt, kann es komplexer nur im Rahmen freier Themenstunden oder
Förderstunden eingesetzt werden. Wenn sich die Schüler mit dem plurizentrischen
Basiswissen, der Terminologie und einschlägigen Beispielen der Varianten auf lexikalischer
Ebene bekanntmachen, ist es sinnvoll sich im Rahmen einer oder eventuell auch mehreren
Unterrichtsstunden jeweils nur mit einer Varietät des Deutschen auseinandersetzen (d. h.
entweder mit dem österreichischen oder schweizerischen Deutsch), wobei zuerst die
wichtigsten Merkmale der Sprachsituation im jeweiligen deutschsprachigen Land beschrieben
werden. Erst dann kann man die Übungen und praktische Aufgaben unterschiedlicher Art
einsetzen, durch die Lernende mit lexikalischen Varianten (Austriazismen oder Helvetismen)
konfrontiert werden. Die Arbeit mit Texten und Übungen setzt eine konsequentere
Organisation und Metodologie voraus. Der Lehrer kann sich auch mehrere Varianten des
vermittelnden Lehrstoffs vorbereiten und damit in mehreren Gruppen arbeiten. Die Übungen
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad können dem Lernniveau angepasst sein. Der Lehrer
widmet sich jeder Gruppe einzeln und die Schüler arbeiten selbständig. Zum Schluss werden
einige Übungen und Aufgaben präsentiert, die zur Behandlung und Bewusstmachung der
Helvetismen (schweizerischer Standardvarianten) geeignet sind. Bevor die Übungen
eingesetzt werden, sollte der Lehrer jedoch auf spezifische Sprachsituation in der
Deutschschweiz aufmerksam machen, die in der Soziolinguistik als „mediale Diglossie“
beschrieben wird. Mediale Diglossie bezeichnet eine Sprachsituation, in welcher die Sprache
abhängig vom jeweiligen Medium der Sprachverwendung gewählt wird. In der Schweiz geht
es um die Koexistenz von Dialekt (Schwytzerdütsch) und Standardsprache oder von
gesprochener Volkssprache zu geschriebener Hochsprache. Die Beschäftigung mit
Nationalvarianten bedeutet zwar mehr Arbeit für den Lehrer, wenn er das Thema komplex
beibringen will, er kann aber dadurch den Unterricht interessanter machen und dazu
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beitragen, dass die Schüler ihre Sprachkenntnisse erweitern und auf die sprachliche und
kommunikative Realität des Deutschen besser vorbereitet werden.

Beispiel der lexikalischen Übung:
Ersetzen Sie die unterstrichenen gemeindeutschen Varianten mit Helvetismen, die in der
Tabelle aufgeführt werden.
Achtung: 2 Helvetismen werden nicht gebraucht!

Spital - Jupe - Veston - Muni - Tram - Identitätskarte - Schoggi - Gipfeli - Matur Advokat - Jus - Camion - Trottoir - übersetzt - Velo - St. Niklaus - Vortritt - Goal Autocar - Ätti - Leibchen – Rotkabis

1) Ich fahre in die Schule jeden Tag mit der Straßenbahn.
2) Zur Geburtstag habe ich ein grünes Fahrrad von meinen Eltern bekommen.
3) Zu Frühstück esse ich am liebsten Hörnchen mit Butter und Marmelade.
4) Peter hat das entscheidende Tor im Spiel geschossen.
5) Im Sommer trage ich nur Röcke, ich habe ein Schrank voll von ihnen.
6) Meine Oma hat ihre Hand gebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
7) Der Täter trug eine braune Jacke und eine schwarze Hose.
8) Meine Lieblingsgemüse ist Rotkohl.
9) Ein junger Autofahrer hat mit seinem Auto auf einem Gehsteig eine Mutter mit ihren
beiden kleinen Kindern überfahren.
10) Als kleines Kind habe ich viel Schokolade gegessen, deshalb muss ich jetzt oft zum
Zahnarzt.
11) Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Auto von meinem Vater bekam.
12) Für das Abitur habe ich mit meiner Freundin zusammen gelernt.
13) Am 6. Dezember wartet jedes Kind auf Geschenke vom St. Nicholaus.
14) Mein Freund fährt über die ganze Welt mit einem Lastkraftzeug.
15) Im Sommer sind wir mit einem Reisebus nach Frankreich gefahren, weil unser Auto
repariert wurde.
16) Meine Mutter beklagt sich ständig über die übertriebenen Preise in Geschäften.
17) Für die Herstellung von Brühwurst wird das Fleisch von jungen, vollfleischigen, aber
nicht mastigen Bullen bevorzugt.
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18) Als wir zur Grenze gekommen sind, habe ich gemerkt, dass ich mein Pass zu Hause
vergessen habe. Zum Glück habe ich den Personalausweis in der Tasche gehabt.
19) Drei Menschen kamen ums Leben, weil der Lenker des Personenautos dem von rechts
kommenden Lieferungswagen auf der Kreuzung nicht die Vorfahrt gab.

Resumé
Príspevok načrtáva didaktické princípy pluricentricky orientovaného vyučovania nemčiny.
V centre pozornosti stoja otázky, aké vedomosti z oblasti lingvistiky, základné informácie
ohľadne pluricentrického charakteru nemčiny a jazykové znalosti vo vzťahu k jednotlivých
varietam nemčiny je vhodné sprostredkovať pre lepšie dorozumenie sa v nemecky
hovoriacom prostredí.
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Kľúčové slová: nemecká sociolingvistika, koncepcia diferencie, teória jazykového kódu,
podoby jazyka, pidžin, Gastarbeitersprache

Sociolingvistika v Európe - Nemecká sociolingvistika
PhDr. Janka Šuchová
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Sociolingvistika, jazykovedná disciplína, vznikla ako interdisciplinárne vnímaná veda
na pomedzí lingvistiky, sociológie, etnológie, antropológie, sociálnej psychológie a ďalších
vied. Ako relatívne samostatná disciplína sa etablovala až v 60. rokoch 20. storočia (aj keď na
jej korene môžeme odkazovať do období predchádzajúcich jej oficiálnemu vzniku1) a úzko
súvisí s vtedajšími spoločenskými pomermi a zmenami v USA i Európe. Sociolingvistika
každého jazyka má spoločné znaky so sociolingvistikami iných jazykov, ale aj svoje
špecifiká, ktoré ju bližšie determinujú. Našim záujmom je predstaviť nemeckú
sociolingvistiku z diachrónneho aj synchrónneho hľadiska so zreteľom na jej vybrané
špecifické črty.

1. Sociolingvistika – vymedzenie pojmu a predmetu výskumu z pohľadu lingvistiky
Termín sociolingvistika prvýkrát použil H. C. Currie v roku 1952 vo svojom diele
Projection of Sociolinguistics: Relationship of Speech to Social Status, pričom nestanovil
jednoznačne rozdiel medzi ´sociology of language´a ´sociolinguistics´. Z pohľadu nemeckej
jazykovedy dochádza k významovým posunom v porovnaní s anglosaskou jazykovedou
medzi termínmi Sprachsoziologie/Soziologie der Sprache (sociológia jazyka) ako disciplínou
sociologickou a Soziolinguistik (sociolingvistika) ako lingvistickou disciplínou2. Prepojenie
sociolingvistiky so sociológiou je však nepopierateľné nielen z hľadiska obsahového, ale aj
metodického. Na jednej strane sa vníma jazyk ako sociálny fenomén, ktorý možno opísať
dôsledne len vzhľadom na spoločenské a sociálne podmienky hovoriacich týmto jazykom, na
strane druhej sa vysoko hodnotí aj hľadisko empirické, vychádzajúce z kvantitatívnych

1

Už v 30. rokoch 19. storočia vznik sociológie (A. Comte zaviedol prvýkrát termín sociológia vo
svojom diele Cours de la Philosophie positive (1839)), ktorý bol základom pre viacerých nielen
lingvisticky orientovaných bádateľov, orientujúcich sa na výskum jazyka (reči) vo väzbe so
sociálnymi faktormi.
2
Veith, W. 2002. Soziolinguistik. Arbeitsbuch mit 100 Abbildungen sowie Kontrollfragen und
Antworten. Tübingen, 2002.
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(štatisticky orientovaných) a kvalitatívnych (na detailnej analýze jednotlivých výsledkov vo
vzťahu k skúmaným osobám založených) výskumov.
Vzhľadom na rôzne pokusy o pojmové vymedzenie sociolingvistiky podľa predmetu
výskumu, využívaných metód alebo vzťahu k príbuzným vedeckým disciplínam pokúsime sa
predstaviť niektoré (nami usporiadané) vymedzenia obsahu tohto pojmu.
D. Wunderlich3 (1971) vymedzuje štyri možné pohľady na sociolingvistiku, ktorá
a) v najširšom zmysle slova spája „spoločenský aspekt komunikácie s individuálnym
aspektom“;
b) v širšom zmysle slova sa sociolingvistika vzťahuje „na súvislosť rozličných
bezprostredných faktorov v rámci jednotlivých komunikačných procesov“;
c) v užšom zmysle slova v sociolingvistike „korelujú typy jazykového kódu so
sociologickými parametrami“;
d) v inom užšom zmysle slova v sociolingvistike „vstupuje do vzťahu vyjadrovanie so
sociologickými parametrami (akými sú napríklad povolanie, status hovoriacich a príp.
aj okolnosti ich sociálnej situácie)“.
Podľa N. Dittmara (1997, s. 21) je “predmetom sociolingvistiky sociálny význam
(variet) systému jazyka a využitia jazyka”, ktorý týmto tvrdením len nadväzuje na svoje
predchádzajúce tvrdenia, že sociolingvistika je “vedou spoločenských podmienok jazyka”
a predmet jej výskumu presne vystihuje nasledujúca otázka: “Kto hovorí čo a ako, s kým,
v akom jazyku a za akých sociálnych okolností (podmienok), s akými zámermi
a konzekvenciami” (1973, s. 389).
Z pohľadu

H.

Löfflera

je

nemecká

sociolingvistika

špeciálnym

prípadom

sociolingvistiky úzko spätej s nemeckým jazykom a participujúcej na všetkých ostatných
typoch sociolingvistík.4 H. Löffler (2005, s.18 -22) tak následne rozlišuje viaceré
sociolingvistiky: filozoficko-antropologickú, kde je jazyk vnímaný ako sociálny faktor úzko
spätý s človekom, psychologickú, tematizujúcu súvislosti šudského myslenia a jazyka,
sociologicko-spoločenskú s analýzou spoločenskej štruktúry (a modelom vrstiev a skupín),
interakčno-komunikačno-teoretickú so vzájomným prepojením jazyka a konania (deja),
vlastnú lingvistickú, kde jazyk vystupuje ako systém a špecifickú germanistickú
sociolingvistiku.

3

Klein, W.; Wunderlich, D. 1971. Aspekte der Soziolinguistik. Frankfurt, 1971.
Vymedzenie predmetu germanistickej sociolingvistiky by mohli následne predstaviť odpovede na
nasledujúce otázky: „Kto hovorí vlastne nemecky, pre ktoré národy, kultúry, spoločenstvá sa stáva
nemčina nositeľom výrazových prostriedkov?“ (pozri Löffler, 2005)

4
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Všetky uvedené vymedzenia nemeckých lingvistov sa pokúšajú spoločne vyzdvihnúť
termín sociolingvistiky ako kľúčové pomenovanie pre všetky definície späté s jazykom,
jazykovým prejavom aj mimojazykovými skutočnosťami. Pre nemeckú sociolingvistiku a jej
výskum majú význam tieto definície predovšetkým v aplikácii na nemecký jazyk.

2. Vývin nemeckej sociolingvistiky
V rámci predstavenia vývinu nemeckej sociolingvistiky budeme vychádzať z obdobia
pred jej vymedzením ako vednej disciplíny špecializujúcej sa na germanistiku a tiež
z následného vytvorenia dvoch výskumných línií ovplyvňujúcich aj ďalší vývin v tejto
oblasti: z teórie diferencie a teórie jazykového kódu.
V období 60. rokov 20. storočia boli najvýznamnejšími predstaviteľmi anglosaskej
sociolingvistiky William Labov (USA) a Basil Bernstein (Veľká Británia), ktorí predstavujú
svojím výskumom významné míľniky v oblasti anglosaskej aj svetovej jazykovedy
a sociolingvistiky.
W. Labov, veľmi často považovaný za zakladateľa sociolingvistiky, významne prispel
k jej formovaniu ako vedného odboru. V nemeckej jazykovede je zároveň označovaný (spolu
s D. Hymesom) za predstaviteľa koncepcie diferencie5 o situačno-špecifickom využití jazyka
v rôznych spoločenských vrstvách, ktorá zastupuje tézu o funkčnej ekvivalencii rozličných
jazykových systémov a deskriptívne (aj pomocou sociolingvistických metód) analyzuje prvky
komunikačného procesu (komunikanti, forma, informačný kanál, kód, téma, situácia).
Nemecká sociolingvistika od 80. rokov 20. storočia - nadväzujúc na predchádzajúci výskum využívala diferenčnú koncepciu v niektorých výskumných oblastiach jazyka, ktoré úzko
súviseli s „jazykovými bariérami“ podmienenými spoločenskými zmenami v Nemecku (prílev
novej pracovnej sily z ostatných krajín) – v oblasti výskumu tzv. „jazyka nájomných
robotníkov“

(Gastarbeitersprache6).

V nasledujúcich

obdobiach

približujúc

sa

aj

pragmalingvistike sa vykryštalizovali ďalšie typy lingvistík nemčiny s jednotlivými formami
funkčných štýlov, sociolektov či dialektov.
Ďalšia línia je zastúpená teóriou jazykového (obmedzeného) kódu používaného
v jazyku a typického pre istú vrstvu, ktorú reprezentuje v čase začínajúcej nemeckej
5

Braun, E.; Radermacher, H.: Wissenschaftstheoretisches Lexikon. Graz / Wien / Köln: Styria, 1978,
S. 537-539. Porov. Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Olomouc, 1996, s. 391-393 (teória lingvistickej
stratifikácie a jej závislosti na spoločenských faktoroch)
6
Tejto problematike sa venoval predovšetkým nemecký lingvista a sociológ N. Dittmar, ktorý spolu
s W. Kleinom svoje analýzy zverejnili aj v stati Untersuchungen zum Pidgin-Deutsch spanischer und
italienischer Gastarbeiter in der Bundesrepublik (1975), čím nadviazali na prácu W. Labova,
analyzujúceho hovorenú angličtinu strednej a nižšej sociálnej vrstvy.
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sociolingvistiky v 60. rokoch predovšetkým britský sociológ B. Bernstein7. Jeho teória
vychádza z predpokladu, že zo sociologicko-ekonomického „vrstvenia“ jazykového
spoločenstva vyplýva zodpovedajúca diferenciácia v jazykovom prejave hovoriacich, pričom
hlavný rozdiel je práve v elaborovanom jazykovom kóde vyššej (prípadne strednej) vrstvy
a restringovaným jazykovým kódom nižšej vrstvy8. Rovnako ako v predchádzajúcej línii aj
v nadväznosti na teóriu jazykového kódu zostával záujem predstaviteľov germanistickej
sociolingvistiky predovšetkým o jazykové bariéry, ktoré vyplývali z odlišne používaných
znakov a symbolov zastupujúcich ich hodnoty v rozličných funkčných oblastiach. Z tohto
hľadiska sa uskutočnili mnohé empirické výskumy restringovaného jazykového prejavu
v nižších spoločenských vrstvách predovšetkým v oblasti školstva (Schulz, Neuland, Jäger
a ďalší), v dialekte ako jazykovej bariéry (Bausinger) a v ortografii v rovine komunikatívnopragmatickej9.
V nasledujúcich obdobiach obe línie čelili mnohým kritikám, pretože mnohé
sociolingvistické otázky boli koncipované len na jeden vybraný (východiskový a väčšinou pre
sociológa materinský) jazyk. Na základe mnohých empirických výskumov tak boli potvrdené
okrem zhôd aj mnohé výnimky a odlišnosti medzi jednotlivými jazykmi, prípadne zvýraznené
tendencie sociolingvistických teórií a výskumov jednotlivých jazykov.
V súčasnej nemeckej sociolingvistike sa zdôrazňuje tendencia výskumu rôznych variet
(sociálnych i jazykových) prítomnej už v 80. rokoch, osobitného smeru jazykovedného
bádania označovaného kontaktová lingvistika (bilingvizmus, osvojovanie si druhého jazyka,
atď.) a tiež výskumu sociolingvistiky ako vedy zo synchrónneho a diachrónneho hľadiska.

3. Nemecká sociolingvistika
Sociolingvistika sa zaoberá vzájomným vzťahom jazyka a spoločnosti, porovnáva
a analyzuje ich štruktúry a z tohto hľadiska sa skúma aj prítomnosť jazyka (jazykov)
v spoločenstve alebo funkcia jazyka ako prostriedok vyjadrovania (komunikácie) v istej
kultúre alebo spoločenstve. V nemeckej sociolingvistike dominoval (a aj dominuje) záujem
o riešenie nasledujúcich otázok: „Kto hovorí po nemecky? A akou nemčinou? Ktoré jazykové
skupiny, kultúry a spoločenstvá využívajú nemecký jazyk ako komunikačný prostriedok?“

V germanistickej sociolingvistike často označovaná aj ako Defizithypothese (Bußmann, 2002),
Defizittheorie (Linke, Nussbaumer, Portmann, 1996)
8
Pozri detailnejšie Linke, Nussbaumer, Portman, 1996, s. 297-298.
9
V súvislosti s treťou oblasťou empirických výskumov, ortografickými problémami, pokladáme za
dôležité spomenúť aj publikáciu venujúcu sa tejto problematike od W. Kluteho Ortographie und
Gesellschaft (1972).
7
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Odpovede na tieto otázky sa môžu javiť ako veľmi triviálne za predpokladu, že nemecký
jazyk je komunikačným prostriedkom len v jednej krajine. Vzhľadom na to, že nemčina je
úradným a administratívnym jazykom vo viacerých štátoch a tiež komunikačným
prostriedkom jazykových menšín, žiada si táto problematika väčšiu pozornosť.
Nemčina spĺňa svoju funkciu reprezentatívneho jazyka v Spolkovej republike
Nemecko,

Rakúsku,

Švajčiarsku

(popri

francúzštine,

rétoromančine

a taliančine)

a Lichtenštajnsku a prezentuje sa v nasledujúcich formách:
1. Ako písomný jazyk, formálne i obsahovo definovaný gramatikou a ortografiou podľa
pevne stanovených pravidiel a noriem, je všeobecne platným dorozumievacím
(písomným) prostriedkom.
2. Ako

dorozumievací

jazyk

v štandardnej

forme

s normovanými

základnými,

pravidlami, ktorý pripúšťa aj regionálne podoby. Tento variant jazyka sa používa
predovšetkým v oficiálnom styku, v niektorých prípadoch aj v súkromnom styku vo
vyšších (na vzdelanostne aj sociálne vyššej úrovni) vrstvách spoločnosti.
3. Ako dialekt s mnohými regionálnymi variantmi vo všetkých spomínaných oblastiach,
ktorý je vo všetkých jazykových rovinách prepojený so štandardnou formou
oficiálneho jazyka.10
Všeobecne o presnom počte používateľov nemeckého jazyka - (oficiálneho jazyka pre
občanov vybraného štátu), materinského z hľadiska národnostnej menšiny alebo cudzieho
(druhého či tretieho v poradí) - neexistujú presné údaje. Presnejšie údaje môžu vychádzať
z počtu obyvateľov nemecky hovoriacich krajín a taktiež aj nemecky hovoriacich menšín
v ostatných oblastiach, ostatné údaje predstavujú skôr odhady ako presné čísla. Okrem
mnohých otázkach, ktoré zostávajú stále nezodpovedané v súvislosti s rozšírením nemeckého
jazyka, je aj príslušnosť niektorých variet jazyka na základe spoločných jazykových znakov
(napr. lexikálnej roviny) k nemeckému jazyku (napr. nemecky hovoriace oblasti v Rumunsku,
oblasti vo východnej Európe pôvodné osídlené Nemcami, Luxembursko a ďalšie)11.

3.1 Niekoľko poznámok k vybraným problémom nemeckého jazyka z pohľadu sociolingvistiky
Vzhľadom na spoločenské, sociálne a politické zmeny a pomery v nemecky
hovoriacich krajinách zostáva z pohľadu multilingvizmu stále aktuálnou problematika pozície
nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka. Status nemčiny nie je vo všetkých regiónoch,
v ktorých vystupuje ako oficiálny dorozumievací prostriedok a je v úzkom kontakte s inými
10
11

Pozri Löffler, H. Germanistische Soziolinguistik. Berlin, 2005, s. 53-78.
tamže
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jazykmi, rovnaký. Migrácia zahraničných robotníkov hľadajúcich prácu je fenoménom
mnohých storočí a týka sa mnohých krajín, nielen Nemecka. Vychádzajúc z nemeckých dejín
situácia po 2. svetovej vojne bola jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorá priviedla do
nemecky hovoriacich oblastí tisíce ľudí z južnej a východnej Európy, z Turecka, Indonézie,
Portugalska a z vtedajšej Juhoslávie. Ich príliv sa nezastavil ani v nasledujúcich obdobiach
(predovšetkým ide o tzv. ruských Nemcov), môžeme dokonca tvrdiť, že ani v posledných
rokoch (najmä azylanti z afrických a ázijských krajín) ich počet neklesol.
V súvislosti s týmito historickými udalosťami a aj so súčasnou situáciou v Nemecku
a v nadväznosti na teóriu Bernsteina a problematiku jazykovej bariéry sa začal v 70. rokoch
minulého

storočia

výskum

jazyka

prisťahovaleckých

robotníkov

(Gastarbeiter)

–

„Gastarbeiterdeutsch“12, ktorý pokračuje aj v súčasnosti.
Dôvodom komunikačnej (jazykovej) bariéry je predovšetkým odlišnosť jednotlivých
jazykov a kultúr, osobné i spoločenské postoje nositeľov nemeckého jazyka (Muttersprachler)
k migrantom a tiež skutočný deficit jazykových znalostí a vzdelania migrantov už na
primárnej úrovni. Touto problematikou sa už od 80. rokov zaoberá výskumný

projekt

v Heidelbergu13, ktorý skúma proces učenia sa nemeckého jazyka, jeho posledné fázy
(poslednú a zároveň už nemennú podobu nemčiny španielskych a talianskych migrantov
v Heidelbergu a jeho okolí), analyzuje aj opakujúce sa chyby v jednotlivých rovinách jazyka
(výslovnosť, ortografia, deklinácia i konjugácia, slovosled, syntax). Chyby v nemeckom
jazyku sú podľa N. Dittmara (1977)14 z lingvistického hľadiska pravidelné, nezávisia od typu
východiskového jazyka (taliančina, španielčina, chorvátčina, atď.), od cieľového jazyka
a ďalších okolností s ním súvisiacich (vzdelanie, vek, pracovné zameranie, kontakt
s cieľovým jazykom, atď.) K najčastejším jazykovým chybám uvádzaným aj vo
vyhodnocovacej správe heidelberského projektu (1977) je zjednodušovanie komplikovaného
inventáru foriem pri flexii slovies, a to využívaním flektívnych prípon východiskového
jazyka, viacnásobné označenie plurálu alebo používanie len jednej formy plurálu, zmena
v používaní konektorov, nadmerné používanie pronominálnych subjektov a objektov,
12

Gastarbeiterdeutsch - osobitá forma nemeckého jazyka vytvorená migrantmi – robotníkmi bola
označená v germanistickej sociolingvistike ako Gastarbeiterdeutsch alebo aj ako Pidgin-Deutsch
(podľa Dittmara, Kleina a ďalších sociolingvistov, ktorí vychádzali z termínu ´pidgin´ označujúceho
jazyk kolonizovaných skupín.
13
Heidelberger Forschungsprojekt Pidgin-Deutsch od roku 1975 s vedeckou podporou predovšetkým
N. Dittmara. Pozri – Dittmar, N. 1975. Untersuchungen zum Pidgin-Deutsch spanischer und
italienischer Arbeiter in der Bundesrepublik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 1975, s. 170 –
194.
14
Dittmar, N. 1977. Datenerhebung und Datenauswertung im Heidelberger Forschungsprojekt
„Pidgin-Deutsch spanischer und italienischer Arbeiter. Bielefeld, 1997, s. 59 - 91.
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vynechanie členov pred substantívami, redukcia troch rodov na jeden. Všetky tieto postupy
predstavujú aspekty vedúce k všeobecnému zjednodušovaniu (cudzieho) jazyka. Ide
predovšetkým o snahu minimalizovať komplikovanosť jazyk na prijateľnú mieru, pričom je
potrebné si uvedomiť, že jazykové formulácie považované hovoriacim za jednoduché, môžu
byť v mnohých prípadoch pre počúvajúceho príliš komplikované a aj nepochopiteľné.
Prítomnosťou uvedených jazykových odchýlok sa zdôrazňuje špecifickosť jazyka migrantov,
ktorý sa stáva pretrvávajúcou varietou nemeckého jazyka15. Sociolingvistické výskumy
analyzujúc problém jazykovej bariéry a jazyka „gastarbeiterov“ uzatvárajú túto problematiku
s otázkou, či ešte stále existuje jazyková bariéra alebo sa už hovorí iba o rôznych varietach
jazykov, v tomto prípade má opodstatnenie otázka: „Koľko variácií dokáže zniesť nemecký
jazyk?“(Kallmeyer)16
Na rozdiel od nemeckej sociolingvistiky nadväzovala slovenská sociolingvistika
nielen na svetové lingvistické myslenie v 80.- 90. rokoch, ale - nesúc v sebe aj sociálnu
dimenziu v mnohých oblastiach - aj na tradíciu Pražského lingvistického krúžku. Jazyk sa
síce chápal ako systém znakov, ale jeho absolutizácia bola popretá. V súčasnosti existujú
vedľa seba existujúce a navzájom aj na seba pôsobiace dva pohľady na skúmanie jazyka
podľa toho, akú povahu má jazykový systém, do akej miery môže byť pri rozhodovaní
smerodajná jazyková prax: analogistickú (vychádzajúc z normy a pevnej štruktúry jazyka)
a anomalistickú (vnímajúcu jazyk ako prirodzený jav so všetkými jeho anomáliami).
Nemecká sociolingvistika, opierajúc sa o teórie o diferenčnom využití jazyka a jazykovom
kóde, rieši nielen problematiku postavenia nemeckého jazyka (zastávajúceho funkciu
materinského alebo cudzieho jazyka) v nemecky hovoriacich krajinách a jeho podôb ako
dorozumievacieho jazyka v jednotlivých krajinách (dialekt, variety – jazyk mládeže, jazyk
mesta), ale aj jeho špecifickej podoby – pidžinu. Predovšetkým pidžin je predovšetkým
oblasťou spoločenských, politických a sociálnych zmien, o ktorú pretrváva záujem dodnes
a prináša aj za zásluhou sociolingvistických výskumov nové poznatky.
Napriek spomínaným diferenciám v nemeckých a slovenských sociolingvistických
výskumoch „zostáva spoločnou požiadavkou na sociolingvistiku, aby presnejšie reflektovala
obraz súčasnej spoločnosti a človeka, rozvíjala použiteľný sociolingvistický diferenciál
V nadväznosti na problematiku jazykovej bariéry v 70. rokoch, sa detailnejšie teórii dvoj- či
viacjazyčnosti v Nemecku podloženej empirickými výskumami jazykového prejavu tureckých
migrantov ako jednou najdominantnejších prisťahovaleckých skupín venujú v najnovších výskumoch
W. Kallmeyer a I. Keim. Konkrétne sa venujú problematike „tureckej nemčiny“(Türkischdeutsch)
http://www.ids-mannheim.de/prag/soziostilistik/tuerkisch.html (15.8.2010)
16
Mnohé z publikácií a príspevkov W. Kallmeyera sa zaoberajú práve odpoveďou na túto otázku.
Pozri vyššie uvedený internetový odkaz.
15
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a pragmalingvistický aspekt (v zmysle teórie komunikácie a jazykového aktu) sa výraznejšie
premietal do sociolingvistických výskumov, zohľadňujúc také tematické oblasti, akými sú
osvojovanie si jazyka, vývin jazyka a obrat v jazyku.“17

Summary
German sociolinguistics, branch of science specializing in Germanistics studies mutual
relationship between German language and society, comparing and analyzing their structures.
From this perspective it also studies presence of language in society or function of language
as a tool of expression in German speaking societies. In regard to social and political changes
and conditions in German speaking countries the position of German language as a foreign
language still remains a relevant question, specifically, problematics of language of immigrant
workers - "Gastarbeiterdeutsch". Specialty of language of migrants as a variety of German
language presents their will to minimize complexity of language and especially reduction of
language barrier.
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Kognitive Aspekte der Textualität
Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Text als Phänomen
Der Text als Objekt der Betrachtung nimmt in der gegenwärtigen Sprachwissenschaft
eine wichtige Position ein, da er eine komplexe Größe darstellt. Das Streben nach
Komplexität in der Forschung und bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen
Forschungsbereichen kann man heutzutage als eine der Tendenzen in der (Sprach-)
Wissenschaft betrachten. Weil der Text in seiner Komplexität Einflüsse von vielen Faktoren
abbildet, ist er ein interessanter und aktueller Forschungsgegenstand, der die oben erwähnten
Tendenzen auf eine bestimmte Art und Weise widerspiegelt. Diese auf

Komplexität

beruhende Zugangsweise ermöglicht dem Forscher zugleich den Text unter verschiedenen
Aspekten zu betrachten, d.h. die Rolle bestimmter Faktoren zu akzentuieren. Dies hat zur
Folge, dass der Begriff Text unterschiedlich determiniert werden kann und in Abhängigkeit
von der Betrachtungsweise in einem anderen Licht erscheinen kann. Einige seiner
Eigenschaften werden in den Vordergrund geschoben, andere können fast unberücksichtigt
bleiben. Deshalb kann man den Text als ein Phänomen einstufen. Der Begriff Phänomen
kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet eine Erscheinung1. Wichtig ist hier
also die Tatsache, wie das Betrachtete erscheint bzw. zu sein scheint, wie es sich dem
Betrachter sichtbar macht. Hier kommt es zu einer gewissen Wende im Rahmen der
Sprachwissenschaft, und zwar von der sogenannten objektadäquaten Linguistik zur
Phänomenologie der Sprache (vgl. Ernst 2004). In Bezug auf den Begriff Text bedeutet das,
dass man diesen nicht als Objekt sondern als Phänomen betrachten soll. Demnach wäre der
Text nicht mehr als eine statische, nicht veränderliche bzw. eine mit Sinnen wahrnehmbare
und empirisch auswertbare Entität zu erforschen, sondern als etwas, was veränderlich ist,

„Das Wort geht auf das griechische φαινόμενο fainόmeno ´Sichtbares, Erscheinung`, altgriechisch
φαινόμενον fainómenon ´ein sich Zeigendes, ein Erscheinendes` (Partizip Präsens Medium/Passiv von
faino ´ich zeige` bzw. Partizip Präsens des medialen Verbs φαίνομαι fainomai ´ich zeige mich, ich
erscheine`) zurück.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomen, 27. August 2010)
1
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bzw. veränderlich wirkt, und zwar in Abhängigkeit von dem Blickwinkel, unter dem man
diese Entität betrachtet.
Diese neue, phänomenologisch angelegte Sicht erklärt auch die Probleme, die sich bei
jedem Versuch, den Begriff Text zu definieren, einstellen. Ein Text als Phänomen lässt sich
nicht

klar

und

eindeutig

einfangen,

weil

er

sich

in

Abhängigkeit

von

der

Betrachtungsperspektive ändert. Das heißt, jeder Betrachter hat einen anderen Ausschnitt der
Textwirklichkeit im Blick. Bei unterschiedlichen Betrachtern werden dann verschiedene
Eigenschaften hervorgehoben. Infolgedessen sind im Laufe der (sprachwissenschaftlichen)
Geschichte viele Textdefinitionen entstanden, die diverse Aspekte des gleichen Phänomens
zum Ausdruck bringen. Die verschiedenartigen Betrachtungsweisen bilden den aktuellen
Kenntnisstand im Rahmen der Linguistik und auf dem Hintergrund einzelner theoretischen
Ausgangspunkte ab und übertragen ihre Ansichten auf die erforschte Entität, auf den Text.
Deshalb lassen sich Textdefinitionen auch in Bezug auf die jeweilige Entwicklungsperiode in
der Textlinguistik beurteilen. So lassen sich in der Fachliteratur in chronologischer Abfolge
textgrammatisch, semantisch, kommunikativ-pragmatisch und kognitivistisch angelegte
Textdefinitionen finden. Die allgemeine Tendenz, auf die man dabei hinweisen kann, ist die
allmähliche

Verlagerung

des

Schwerpunktes

von

den

konkret

bedingten

Konstituierungselementen auf die abstrakt angelegten. Eine andere Möglichkeit bietet sich bei
der Miteinbeziehung allgemeiner Grundsätze der Prototypentheorie, die auf den Begriff Text
bzw. auf dessen semantische Determination übertragen werden. Auf diese Art und Weise
werden Texte als Prototypen behandelt, was sie zu Vertretern einer Kategorie macht, aber
zugleich Spielraum für die Bestimmung ihres Wesens gewährt.
Aus den oben erwähnten Überlegungen kann man den Schluss ziehen, dass der Begriff
Text als etwas Komplexes zu beurteilen ist. Dies führt zu seiner Einstufung als Phänomen,
was zugleich eine Erklärung dafür bietet, warum der Begriff Text so schwer (wenn überhaupt)
einheitlich zu definieren ist. Als Konsequenz dieser Tatsache sind im Laufe der Zeit
verschiedene Textdefinitionen entstanden, in denen sich einzelne Entwicklungsstufen in der
Linguistik und aus diesen resultierende Theorien abbilden.
Kognitive Betrachtung des Textbegriffes
Die jüngste Entwicklungsstufe bei der Untersuchung des Textbegriffes ist seine
kognitivistische Betrachtung. Die Betonung liegt demnach auf der Kognition und den
theoretischen Hintergrund bildet die Kognitive Linguistik. Den Begriff Kognition kann man
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mit allen Prozessen verbinden, die auf der mentalen Ebene ablaufen2. Diejenigen Bereiche der
gegenwärtigen Linguistik, die mit dem Attribut kognitiv versehen sind, richten sich folglich
auf die prozessuale Seite von Vorgängen auf der mentalen Ebene. Die Abbildung der
Kognition ist aber nicht nur auf die Sprache (und dadurch auf dem Gebiet der Wissenschaft
auf die Sprachwissenschaft) begrenzt, sondern sie findet ihr Abbild auch in anderen
Bereichen. Ihr Wesen ist wissenschaftlich gesehen disziplinenübergreifend. Deshalb wäre es
falsch, nur von der Kognitiven Linguistik auszugehen. Auch bei den kognitiv angelegten
Forschungsbemühungen kommt die am Anfang dieses Artikels erwähnte Tendenz zur
Komplexität zum Ausdruck. Im weiteren Kontext ist nämlich die Kognitive Linguistik als
einer

von mehreren Bestandteilen in den Rahmen der sogenannten Kognitiven

Wissenschaften einzusetzen. Als weitere Teilbereiche können neben der Kognitiven
Linguistik

auch

Kognitive

Psychologie,

künstliche

Intelligenz,

Neurowissenschaft,

Philosophie der Kognitionsforschung genannt werden (vgl. Dolník 1999, 115-117)3. Die
kognitive Herangehensweise an eine Problematik lässt neben der Betonung ihrer mentalen
Natur die Prozessualität als einen wichtigen Forschungsaspekt in den Vordergrund treten. Bei
dem Textbegriff sind es vor allem die Prozesse der Textproduktion und -rezeption, die mit
den kognitiven Aspekten zu tun haben. Aus kognitiver Sicht kann der Text als ein Produkt
von gedanklichen Prozessen betrachtet werden, die sich mittels Sprache medialisieren. So
gesehen kann man behaupten, dass es sich („technisch genommen“) um eine Überführung
einer dreidimensionalen Wahrnehmung in die lineare Form handelt (vgl. Schulze: Ein
einfaches

kognitiv-linguistisches

Modell,

http://www.lrz.de/~wschulze/WS0708/GKSYNT1.pdf, 30. August 2010). Auf der einen Seite
steht als Input eine bestimmte Wahrnehmung oder Vorstellung, die auf dieser Wahrnehmung
oder auf einer Erfahrung beruht. Den Output bildet eine sprachliche Form. Da das visuelle
Wahrnehmen für den Menschen normalerweise das wichtigste ist, kann man davon ausgehen,
dass die optisch bedingte Dreidimensionalität bzw. ihr Abbild auf der mentalen Ebene eine
wichtige Rolle spielt. Die mentale Ebene selber ist aber nicht wahrnehmbar, deshalb ist es
nötig, diese zu medialisieren, um sie wahrnehmbar zu machen. Im Laufe der Evolution hat
sich als Medium vor allem die Sprache (in ihrer mündlichen und später auch schriftlichen
Form) durchgesetzt. Die Sprache als Medium hat aber ihre spezifischen Eigenschaften, die
2

„Kognitive Prozesse Informationsverarbeitende Vorgänge im Gehirn, die zu folgenden Leistungen
befähigen: Wahrnehmen, Empfinden, Erinnern, Denken, Entscheiden, Planen und Bewerten.“
(http://nwg.glia.mdc-berlin.de/de/courses/education/glossar.html, 27. August, 2010)
3
Dolník bezeichnet die Bereiche folgenderweise: kognitívna psychológia, výskum umelej inteligencie,
neuroveda, filozofia výskumu kognície, kognitívna lingvistika
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sich mit der medialisierten Entität nicht vollständig decken. Hier wird vor allem an die
Dimensionalität bzw. Linearität gedacht. Die Sprache, die durch ihren linearen Charakter
determiniert wird, dient als Abbild (Medium) der gedanklichen Ebene, die auf Wahrnehmung
und Vorstellungen beruht. Diese aber basieren auf der Dreidimensionalität. Diese Diskrepanz
kommt dann dadurch zum Ausdruck, dass die Sprache, die durch ihre Linearität
„dimensionsärmer“ wird, es nicht vermag, die Komplexität des Wahrgenommenen und
Erfahrenen in voller Breite abzubilden. Der Text als eines der möglichen Produkte von
kognitiver Tätigkeit kann deshalb die kognitiven Prozesse nicht in ihrer Gänze abbilden. Hier
besteht ein methodisches Problem. Bei der kognitiv ausgerichteten Zugangsweise zum Begriff
Text liegt der Schwerpunkt, der das Wesen der Textualität bestimmt, auf der Ebene des
Abstrakten. Deshalb entsteht ein Problem mit der direkten (d.h. mit Sinnen überprüfbaren)
Erreichbarkeit. Kognitive Prozesse, die hinter dem Text in seiner materiellen Form stehen,
lassen sich nur mittelbar durch ihre medialisierte Form (Textform) erfassen, die aber diese
kognitiven Prozesse nicht vollständig abbildet. Die kognitive Ebene lässt sich also nur
mittelbar, z.B. durch die versprachlichte Form erreichen. Der Text als eine komplexe
sprachliche Form kann die Komplexität der mentalen Prozesse, die sie abbildet, m.E. am
besten vermitteln. Methodisch gesehen sollte man deshalb zur Erfassung der Textualität auf
kognitiver Ebene zu solchen Bereichen greifen, die mit der Untersuchung von Texten (in ihrer
Form) als Ganzes zu tun haben. Hier wäre die Korpuslinguistik4 mit der Methode der
Korpusanalyse zu nennen. Das Forschungsobjekt der Korpuslinguistik bildet das Korpus.
Unter dem Begriff Korpus kann man folgendes verstehen:
„Ein Korpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen. Die
Daten des Korpus sind typischerweise digitalisiert, d.h. auf Rechnern gespeichert und
maschinenlesbar.“ (Lemnitzer, Zinsmeister 2006, 7)
Zu dieser Definition muss man hinzufügen, dass es sich nicht um eine beliebige
Sammlung handeln darf. Paprotté (2002) führt weitere ergänzende Attribute an, die den
Begriff präziser abgrenzen. Ein Korpus soll authentisch, repräsentativ und in elektronischer
Form verfügbar sein. Diese Kriterien gewährleisten, dass die aus dem Korpus gewonnenen
Daten glaubwürdig sind. Die Authentizität garantiert, dass es sich um ein Abbild solcher
kognitiven Prozesse handelt, die natürlich im Prozess der sprachlichen Selbstäußerung oder
4

„Als Korpuslinguistik bezeichnet man die Beschreibung von Äußerungen natürlicher Sprachen, ihrer
Elemente und Strukturen, und die darauf aufbauende Theoriebildung auf der Grundlage von Analysen
authentischer Texte, die in Korpora zusammengefasst sind. Korpuslinguistik ist eine wissenschaftliche
Tätigkeit, d.h. sie muss wissenschaftlichen Prinzipien folgen und wissenschaftlichen Ansprüchen
genügen.“ (Lemnitzer, Zinsmeister 2006, 9)
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Kommunikation entstanden sind5. Die Repräsentativität ist für die Gewährleistung eines
möglichst vollständigen und für die jeweilige Textsorte typischen Inventars an sprachlichen
Mitteln wichtig. Diese Bedingung impliziert auch einen genügenden Korpusumfang. Die
elektronische Verfügbarkeit ist ein Kriterium technischer Art. Da die Korpora über eine
bestimmte Anzahl von sprachlichen Einheiten verfügen müssen (damit die gewonnenen Daten
empirisch von Bedeutung sind), wäre es in den meisten Fällen unmöglich, große Mengen an
Daten ohne Technik zu gewinnen und auszuwerten. Bei der eigentlichen Vorgangsweise ist es
wichtig, relevante Kriterien auf der sprachlichen Ebene zu bestimmen, die den gesuchten,
durch das Forschungsvorhaben festgelegten Aussagewert haben, d.h. die Eigenschaften
abbilden, die für die jeweilige Forschung wichtig sind. In der Regel verfährt man induktiv,
anhand von Einzelerscheinungen schließt man auf Allgemeines. Einer der aktuellsten
Ansätze, der zeigt, wie man bei einer Korpusanalyse verfahren kann, heißt collostructionale6
Analyse.
„Collostructional analysis is a family of methods based on measures of association
strength applied to co-occurrence data from corpora, …“7 (Stephan Gries,
http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/stgries/research/Collostructions_SLA-Enc.pdf,
27.August 2010)
Das

gemeinsame

Vorkommen

von

formalen

Elementen

(Phrasen

bzw.

Konstruktionen) wird als Hinweis auf kognitive Prozesse betrachtet, die diese wiederholte
Nebeneinanderstellung bedingt haben.
In diesem Unterkapitel wurde der Text in Bezug auf die Kognition fokussiert. Das
führt zur Betonung zweier Aspekte – Geistigkeit, die sich mit der mentalen Ebene verbindet
und Prozessualität. Der erste Aspekt führt zur Frage der Medialisierung, d.h. Art und Weise,
wie das Nichtmaterielle sichtbar, materialisiert werden kann. Hier wird die Sprache als
Medium akzentuiert. Die Medialisierung an sich kann als Prozess betrachtet werden, deshalb
werden zudem einige Fakten angesprochen, die diesen Vorgang beeinflussen, wie z.B. die
Diskrepanz zwischen Dreidimensionalität und Linearität. Der Text in seiner (mündlichen
oder schriftlichen) Form wird folglich als eines der möglichen Produkte der Kognition
angesehen und deshalb als ihr Abbild. Methodisch gesehen führt also der Weg zum
5

Künstlich gebildete Aussagen z.B. zum Zweck der Grammatikübung ermöglichen dies nicht.
Der Begriff geht auf die Verbindung von Kollokationen und Konstruktionen zurück. (vgl.
http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/stgries/research/Collostructions_SLA-Enc.pdf,
27.August
2010)
7
„Collostructionale Analyse ist eine Reihe von Methoden, die auf der Messung der Assoziationen
beruhen, die in einer engen Beziehung zum gemeinsamen Vorkommen von Daten im Korpus stehen.“
[eigene Übersetzung]
6
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(zumindest partiellen) Erfassen der Kognition über den Text als Medium. Ein konkretes
Verfahren, das dabei zu empfehlen ist, ist die Korpusanalyse, besonders in ihrer spezifischen
Form der collostructionalen Analyse.
Resumé
Predkladaný článok sa zaoberá kognitívnym pohľadom na problematiku textovosti. V prvej
podkapitole je vymedzený pojem text a jeho charakter je akcentovaný ako fenomén, čo
vysvetľuje problematickosť pokusov nájsť jednotný odraz textovosti vo všeobecne
akceptovateľnej, jednotnej definícii tohto pojmu. Druhá časť je venovaná kognitívnemu
aspektu, ktorý vo vnímaní textu predstavuje časovo najmladšiu fázu v zaoberaní sa s týmto
pojmom. Takýto pohľad sa spája predovšetkým s otázkou spôsobu medializácie, t.j.
zhmotnenia nehmotnej, kognitívnej roviny a s procesmi, ktoré ju sprevádzajú. Tieto sú
determinované najmä diskrepanciou danou trojdimenzionálnosťou na jednej a lineárnosťou na
druhej strane. Z hľadiska výskumných metód je tu načrtnutá problematickosť vyplývajúca
z nepriameho, sprostredkovaného prístupu ku kognitívnym procesom ako takým.
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Kľúčové slová: politický diskurz, médiá, Európska únia, transkripcia, spravodajstvo

Tematické mapovanie slovenského a francúzskeho televízneho
spravodajstva
PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

V príspevku vychádzame z výskumu uskutočneného v rámci projektu UGA „Aktuálne
otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia v obrazových
elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska“. Hlavným cieľom
projektu je pozorovanie a analýza vybraných pragmatických aspektov fungovania európskeho
politického diskurzu v médiách najmä z pohľadu realizácie transferu informácií medzi
európskymi inštitúciami a médiami (nielen, ale predovšetkým verejnoprávnymi) vybraných
členských štátov v perspektíve kontextovosti a intertextuality kľúčových informácií, ako aj
potenciálne prítomných stratégií jazykovej manipulácie. Predmetom výskumu sa stali vybrané
slovenské,

francúzske

a

nemecké

televízne

stanice.

Výskumná

metóda

spočíva

v zhromažďovaní, analýze a následnom vyhodnotení prepisov častí hlavných večerných
spravodajských relácií uvedených televíznych staníc. Ide o texty takých správ, ktoré sa svojou
témou dotýkajú Európskej únie, prípadne pochádzajú zo zdrojov (individuálnych
a inštitucionálnych), ktoré sú súčasťou EÚ.
Transkripčná metóda je pomerne náročným výskumným postupom, ktorý si vyžaduje
dlhodobo sústredenú pozornosť, čas a úsilie zo strany osoby či osôb, ktoré prepisy
vyhotovujú, ako aj dôslednú prípravu a koordináciu práce v rámci takéhoto výskumného tímu.
Táto spočíva jednak v stanovení presných a jednotných transkripčných značiek1 (môžu mať
povahu flexibilného úzu zodpovedajúceho potrebám všetkých členov tímu), na druhej strane
v dôslednom predbežnom tematickom mapovaní televízneho spravodajstva. Na tomto mieste
uvedieme niekoľko poznámok a pozorovaní, ku ktorým sme dospeli pri realizácii tejto
prípravnej etapy vo vyššie zmienenom výskumnom projekte.
Tematické mapovanie vybraných relácií večerného televízneho spravodajstva bolo
založené na jeho priebežnom systematickom sledovaní. Opierali sme sa pri ňom o internetové
archívy jednotlivých televíznych staníc. Tieto sa vyznačovali rôznou mierou kvality,
použiteľnosti a funkčnosti. Konštatovali sme napríklad, že najlepší prístup k svojmu archívu
1

O problematike stanovovania pravidiel transkripcie hovorí napríklad Traverso (1999).
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ponúka STV1 a ARD, naopak, ťažko sa narábalo s archívom France 2. Ďalším dôležitým
kritériom pre posúdenie kvality internetových archívov sa ukázali byť jednoduchosť
vyhľadávania a dobrá orientácia v nich, no najmä dostupnosť starších relácií. Z tohto pohľadu
sme zaznamenali problém s inak veľmi kvalitným archívom STV1, ktorý však spätne
pokrýval iba obmedzené, niekoľkomesačné časové obdobie. S reláciami spred určitého
dátumu nebolo možné pracovať. Ešte zložitejšie to bolo v prípade archívu France 2, ktorý
umožňoval pracovať iba s reláciami z uplynulého týždňa. Staršie relácie boli síce
archivované, ale prakticky nedostupné.
V každej večernej relácii sme si všímali najprv celkový sled správ, spôsob ich radenia
za sebou, pozíciu správy medzi ostatnými, ako aj jej trvanie (minutáž) a tematické zaradenie.
Hlavnými opornými bodmi boli titulky správ, ktoré uvádza každá televízna stanica, prípadne
stručná „anotácia“ správy (TF1) alebo začiatok samotného jej textu (STV1). Tieto prvky
umožnili zväčša veľmi dobre odhadnúť zameranie a čiastočne aj obsah danej správy.
Samozrejme, ich spoľahlivosť nemusela byť vždy stopercentná. Zmienky o Európskej únii sa
mohli objaviť aj v takých správach, ktoré na prvý pohľad nemali priamy súvis s európskymi
témami. Nasledujúci text je úryvkom zo správy Nicolas Sarkozy au chevet des paysans
odvysielanej na TF1 27. 10. 2009. Celková dĺžka správy je 1min. 39s a hovorí sa v nej o
osobnom stretnutí prezidenta Nicolasa Sarkozyho s francúzskymi poľnohospodármi, ktorí
vyjadrujú svoj protest proti nepriaznivej hospodárskej situácii a zamýšľaným krokom
francúzskej vlády. Ide o príspevok, ktorý je súčasťou domáceho spravodajstva. V druhej
polovici príspevku nachádzame veľmi stručnú a všeobecnú zmienku o Európskej únii a jej
poľnohospodárskej politike. :
Après un café chez l’habitant, un morceau de Comté à l’École nationale de l’industrie laitière,
le Chef de l’Etat passe ensuite aux annonces. « Je ne suis pas venu vous annoncer un plan de
subvention contraire aux règles européennes qu’il conviendra de rembourser dans dix ans.
Cela, on vous l’a déjà fait. Ne comptez pas sur moi. » Ce qu’il propose c’est un plan de
soutien d’urgence : un milliard d’euros sous la forme d’un prêt bancaire bonifié et 650
millions d’aide directe de l’Etat. Nicolas Sarkozy, qui promet également une loi pour
moderniser l’agriculture française2.

Ak sme teda chceli nájsť všetko, čo sa týkalo nami zvolenej témy, po prvom
informatívnom oboznámení sa s titulkami správ bolo dôležité podrobne si prezrieť celú

2

„Po tom, ako ho miestni ponúkli kávou a ochutnal kúsok syra Comté v Štátnej mliekárenskej škole,
prezident oznámil svoje stanovisko. „Neprišiel som vám povedať, že začneme posyktovať finančnú
podporu, ktorá by bola v rozpore s európskymi pravidlami a ktorú by bolo treba splatiť do desiatich
rokov. Také subvencie ste už dostali. Nepočítajte so mnou.“ Navrhuje plán núdzovej podpory:
miliardu eur vo forme zhodnotených bankových úverov a 650 miliónov na priamu štátnu pomoc.
Nicolas Sarkozy zároveň prisľúbil zákon, ktorým sa zmodernizuje francúzske poľnohospodárstvo.“
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reláciu. Z uvedeného vyplýva, že získané transkripty sa neskôr prirodzene zaraďovali do
dvoch skupín. Na jednej strane to boli celé správy, ktoré sa týkali témy Európskej únie, na
druhej strane iba zmienky o tejto téme v rámci tematicky inak orientovaných správ. Správy
v druhej skupine sme netranskribovali celé, ale iba ich časti tak, aby sme zachovali minimálny
kontext k informácii, ktorá bola pre nás tematicky a obsahovo cenná.
Predbežné tematické mapovanie, ktoré sme uskutočňovali v dlhšom časovom
horizonte, prinieslo aj ďalšie, pre nás dôležité poznatky. Tie sa týkali
-

významu, aký európskym témam pripisujú jednotlivé médiá,

-

celkovej orientácii jednotlivých médií, ako aj (interkultúrnych) rozdielov medzi
nimi,

-

životnosti správ3 a dôležitosti jednotlivých udalostí súvisiacich so životom
a fungovaním Európskej únie.

Slovenská a nemecká televízia sa európskym témam venujú veľmi systematicky,
takmer každý deň, prostredníctvom svojich vyslaných redaktorov prinášajú správy, ktoré sa
jej týkajú. Aj francúzske televízne stanice majú svojich stálych spravodajcov v Bruseli, ich
príspevky sa však neobjavujú v každej relácii. Naopak, títo redaktori podávajú správy viacmenej sporadicky, iba pri veľmi významných udalostiach alebo rozhodnutiach v Európskej
únii. Tento prístup, kedy sa dôraz kladie predovšetkým na domáce spravodajstvo, je prítomný
tak vo verejnoprávnej, ako aj v súkromnej francúzskej televízii. Práve zriedkavý výskyt správ
o Európskej únii v kombinácii s veľmi zložitým prístupom do internetového archívu
verejnoprávnej France 2 nás priviedol k tomu, aby sme začali paralelne sledovať aj súkromnú
francúzsku televíznu stanicu TF1 a oba kanály konfrontovali. Toto porovnanie však
neukázalo žiadny zásadný rozdiel medzi skúmanými médiami, skôr podčiarklo príbuznosť ich
celkovej spravodajskej stratégie. Veľmi malý počet tematicky relevantných správ nás tak
viedol k rozrôzneniu francúzskej výskumnej vzorky zhromaždeného materiálu a v konečnom
dôsledku aj k čiastočnému prehodnoteniu celkového výskumného zámeru. Napokon sme za
nosné médium pre analýzu zvolili TF1.
Pre porovnanie uveďme prehľad francúzskych správ s európskou tematikou vo
francúzskej televízii TF1 a slovenských správ uvedených na STV1, ktoré boli odvysielané
v priebehu októbra 20094.

3
4

O životnosti správ hovorí Faulstich (2008).
Dĺžku správy uvádzame iba vtedy, ak sa celá správa týkala európskej politiky.
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Dátum
1. 10. 2009
1. 10. 2009

Dĺžka
1:57

2. 10. 2009
2.10.2009

2:02

5. 10. 2009

2:39

16. 10. 2009
17. 10. 2009
17. 10. 2009
20. 10. 2009
24. 10. 2009

2:14

27. 10. 2009
27. 10. 2009

2:03

28. 10. 2009

2:02

29. 10. 2009
31. 10. 2009

2:14
1:52

Titulok
Les salariés tous solidaires (Solidárni zamestnanci)
Le Traité de Lisbonne n’a pas changé, l’Irlande oui (Lisabonská
zmluva sa nezmenila, Írsko áno)
Les producteurs laitiers maintiennent la... (Výrobcovia mlieka
stále...)
Traité de Lisbonne : les Irlandais aux urnes (Lisabonská zmluva :
Írsko k urnám)
L’UE reste sourde à la colère des producteurs (EÚ ostáva hluchá
voči hnevu poľnohospodárov)
Démonstration de force (Demonštrácia sily)
Soupçons de fraudes massives (Podozrenia z obrovských
podvodov)
À Deauville, le Women’s forum (Women’s forum v Deauville)
Lagarde : La France fera mieux au 3e trimestre (Lagardeová :
Francúzsko dosiahne v 3. trimestri lepšie výsledky)
Des happenings partout dans le monde (Happeningy všade vo
svete)
Nicolas Sarkozy au chevet des paysans (Nicolas Sarkozy na
stretnutí s poľnohospodármi)
Des agriculteurs de plus en plus endettés (Poľnohospodári čoraz
zadĺženejší)
Une présidence de l’UE trop chère ? (Príliš drahé predsedníctvo
EÚ ?)
Peut-être la sortie de crise ? (Možno východisko z krízy ?)
Bruxelles à court d’interprètes français (Brusselu chýbajú
tlmočníci z francúzštiny)

Tabuľka 1. Správy s tematikou EÚ odvysielané vo francúzskej televízii TF1 v októbri 2009.

Francúzska televízna stanica TF1 odvysielala v priebehu mesiaca 8 správ s tematikou
Európskej únie v celkovej dĺžke. 17 min. 3 s. O európskych témach sa aj viackrát zmienila
v rámci inak tematicky zameraných správ. Takýchto zmienok sme zachytili 7. Európske témy
alebo zmienky o nich boli prítomné v 11 z 31 večerných relácií.
Dátum
1. 10. 2009
2. 10. 2009
2.10.2009
3. 10. 2009
5. 10. 2009
6. 10. 2009
7. 10. 2009
8. 10. 2009

Dĺžka
1:40
1:48
1:40
3:29
1:35
1:27
1:46
1:28

Titulok
Belgicko- Brusel: Írsko pred referendom o Lisabonskej zmluve
Eurofondy: Trest za chyby z minulosti
Írsko: Hlasovanie o Lisabonskej zmluve
Írsko: Prijatie Lisabonskej zmluvy
Brusel: Protest farmárov
Brusel nezaplatí "nástenkový tender"
EÚ: Diplomatická ofenzíva proti Česku
EÚ: Ochrana pred krachom aeroliniek
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Dátum
9. 10. 2009
10. 10. 2009
11. 10. 2009
12. 10. 2009
13. 10. 2009
14. 10. 2009
18. 10. 2009
19. 10. 2009
22. 10. 2009
27. 10. 2009
29. 10. 2009
30. 10. 2009
30.10.2009

Dĺžka
1:50
1:25
1:55
1:44
1:34
1:32
1:12
1:42
1:27
1:43
3:10
1:34
2:08

Titulok
ČR: predseda EK k Lisabonskej zmluve
Poľsko: Varšava: Poľsko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu
Spor o "nástenkové" milióny trvá
ČR: Vláda o prezidentovej požiadavke
Brusel: Čo s Václavom Klausom?
Hypotéky: EÚ chce tvrdšie podmienky
Brusel: Chorvátsko na ceste do EÚ
Luxemburg: Rokovania nepriniesli ovocie
Brusel: Sacharovova cena pre ruskú opozíciu
Luxembursko: Lisabonská zmluva a Benešove dekréty
Európska únia: SR nechce výnimku z Lisabonskej zmluvy
Európska únia - Požiadavka V. Klausa je splnená
Naživo z Bruselu

Tabuľka 2. Správy s tematikou EÚ odvysielané v STV1 v októbri 20095.

STV1 zaradila príspevky týkajúce sa EÚ v devätnástich večerných reláciách
z celkového počtu 31. Podobne ako v TF1 je v niektorých reláciách takto tematicky
zameraných príspevkov dokonca viac ako jeden. Príspevkov o témach súvisiacich
s Európskou úniou je 21 v celkovej dĺžke 37 min. 29 s.
V uvedenom prehľade správ si okrem iného všimneme prevládajúcu štruktúru
slovenských titulkov. Vo väčšine prípadov nachádzame titulky pozostávajúce z dvoch častí
oddelených od seba dvojbodkou. Domnievame sa, že tento štrukúrny vzorec umožňuje dobrú
hierarchizáciu informácie a jej rozdelenie na tému a rému, čo divákovi uľahčuje vnímanie
a spracovanie nových faktov, ktoré mu televízia prekladá. Titulky, ktoré si prečítame
v internetovom archíve, zodpovedajú totiž tým, ktoré vidí na obrazovke divák pri priamom
sledovaní spravodajstva v televízii. Podobná schéma pozostávajúca z dvoch častí sa vyskytuje
aj vo francúzskom spravodajstve, ale v oveľa menšej miere. Vo francúzskych aj v
slovenských titulkoch sa tiež často využívajú menné konštrukcie s elipsou slovesa.
Výpovedná hodnota titulku ako „odrazového mostíka“ k správe je však niekedy
relatívna. Tento jav sme si všimli najmä vo francúzskom spravodajstve. Súvisí s výstavbou
samotnej správy, predovšetkým s jej záverom. Francúzske správy, bez ohľadu na celkové
tematické zameranie, často končia záverom, či „dovetkom“, v ktorom moderátor/moderátorka

5

Tieto údaje usúvzťažníme s nemeckými údajmi v súhrnnom publikačnom výstupe z projektu, ktorý
bude prezentovať výsledky spoločného výskumu všetkých členov pracovného tímu.
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prejde k celkom odlišnej téme a krátko sa o nej zmieni. Nejde pritom o tému nasledujúcej
správy, ba často o takú tému, ktorá sa neobjaví na žiadnom inom mieste v danej spravodajskej
relácii. Takéto zmeny témy sú podľa nášho názoru do určitej miery špecifikom skúmanej
stanice TF1. Stáva sa, že práve na týchto miestach, teda v záveroch inak tematicky ladených
príspevkov, nájdeme krátke zmienky o Európskej únii či otázkach, ktoré sú pre členské štáty
v danom momente aktuálne. Takto podaná informácia môže u príjemcu vyvolať dojem
okrajovosti, či doplnkovosti. Ak sa pýtame, akým spôsobom sa v televíznych správach hovorí
o európskych témach, resp. akým spôsobom a na základe čoho sa u diváka vytvára obraz o
Európskej únii, má pre nás aj takýto poznatok svoju dôležitosť.
Prehľad správ umožnil v rámci hlavnej témy identifikovať niekoľko podtém, ktoré
televízia mapuje. Môžeme ich vnímať tiež ako udalosti, ktoré v spravodajstve rezonovali.
V období, ktoré sme si všímali, boli takými témami predovšetkým:
-

schvaľovanie Lisabonskej zmluvy v Írsku,

-

protesty európskych farmárov.

Téme schvaľovania Lisabonskej zmluvy občanmi Írska venujú obe stanice približne
rovnakú pozornosť. Na rozdiel od STV1 sa francúzska televízia vôbec nezmieňuje
o ratifikácii toho istého dokumentu Poľskom, ku ktorému došlo o pár dní neskôr. Túto
udalosť si všíma iba STV, zreteľne sa tu teda ukazuje priestor pre vznik určitých
interkultúrnych rozdielov medzi jednotlivými médiami. Odlišnosti vyplývajú v tomto prípade
z rôznej geografickej pozície oboch krajín, a teda z odlišnej miery záujmu o udalosti
v blízkych (susedných), či vzdialenejších európskych priestoroch.
Protesty európskych farmárov zamestnávajú redaktorský tím TF1 v o čosi väčšej
miere ako STV1. Francúzska televízia ich ukazuje zásadne v spojitosti s domácimi
udalosťami. Francúzsko totiž, na rozdiel od Slovenska, v tomto období zažívalo skutočne
silné protesty domácich farmárov. Prepojenie domáceho a európskeho kontextu je však
prítomné v slovenskom aj vo francúzskom spravodajstve, hoci v každom inak. V správach
STV1 si všimneme prevládajúce vnímanie vzťahov medzi Slovenskou republikou (niekedy
medzi jej susednmi) a Európskou úniou na princípe dialógu („predseda EK k Lisabonskej
zmluve“, „vláda o prezidentovej požiadavke“) či akéhosi „vyjednávania“ („EÚ chce tvrdšie
podmienky“, „rokovania nepriniesli ovocie“). Už z titulkov máme dojem akoby šlo o neustále
formulovanie a predkladanie požiadaviek, úspešnú či neúspešnú snahu o dosiahnutie cieľov
a výhod, napr. „diplomatická ofenzíva proti Česku“, „SR nechce výnimku z Lisabonskej
zmluvy“ alebo „požiadavka V. Klausa je splnená“. Slovenským špecifikom je vnímanie
dopadov Lisabonskej zmluvy v súvislosti s Benešovými dekrétmi.
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Tematické monitorovanie spravodajských relácií ako prípravná etapa pred vlastnou
transkripčnou a následne aj analytickou výskumnou prácou v oblasti tohto typu mediálneho
diskurzu môže zásadným spôsobom ovplyvniť celkové zameranie výskumu, stanovenie jeho
cieľov a formuláciu hypotéz. Toto konštatovanie sa plne povrdilo pri relizácii projektu
„Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia v obrazových
elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska“, ktorého
smerovanie sme načrtli v úvode príspevku. Pri počiatočnom plánovaní výskumných etáp sme
pritom nepredpokladali, že tejto fáze bude potrebné venovať väčšie množstvo času.
K samotnej transkripcii je však možné pristúpiť až po vykonaní predbežného mapovania
a presnej identifikácie správ, ktoré budú neskôr predmetom analýzy.

Summary
The paper is a reflexion on methodology and realization of the research project „Actual
questions of European political discourse and its presentation in selected electronic media of
member states from a pragmalinguistic perspective“. Thematic monitoring of TV news
programmes as a preparatory step before transcription of selected pieces of news that will
serve as material for a pragmalinguistic analysis of media discourse and politic discourse can
influence substantially the overall research perspective, its aims and hypotheses.
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Jazyková kultúra a kultúra vyjadrovania v internetovej komunikácii
PhDr. Veronika Sliačanová
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

„Jazyka dar zveril nám Boh... A zveril nám najmä schopnosť používať jazyk ako
prostriedok komunikácie, ktorá je vo svojej podstate základom ľudskej spolupatričnosti
a ľudskej súdržnosti. Človek ako spoločenský tvor môže takto existovať iba vďaka jazyku“
(Findra, 1998, s. 7).
Jazyk je prostriedkom a nástrojom, ktorý nám umožňuje vyjadrovať svoje myšlienky,
svoje pocity, želania. Ako konštatuje J. Horecký (1988), jazyk sa využíva ako základný
dorozumievací prostriedok a funguje ako nástroj komunikácie. Možnosť komunikovať,
vzájomne sa informovať a odovzdávať si jazykovo sformulované myšlienky je jedným zo
základných predpokladov fungovania spoločnosti. Spoločnosť však tvoria jednotlivci, ktorí
jazyk neustále utvárajú a formujú, a to na rôznych úrovniach, na základe vlastného,
individuálneho vedomia a poznania, podmieneného mnohými faktormi, najmä však rodinným
prostredím, výchovou, vzdelaním, vekom, psychickými danosťami atď. V dôsledku toho
potom aj konkrétne prejavy rôznych používateľov jazyka sú individuálne, diferencované.
Svet odjakživa prechádza mnohými zmenami, je ovplyvňovaný časovým stresom,
civilizačnými chorobami, virtuálnym svetom počítačov, devastáciou prírody a pod. V týchto
početných diagnózach spoločnosti, ktorá sa zároveň vyznačuje veľkou dynamikou,
integráciou rozličných oblastí ľudského poznania, modernizáciou techniky

a spôsobov

komunikácie, sa opäť dostáva do pozornosti pojem „jazyková kultúra”.
Základná premisa o súvislosti vývinu jazyka s vývinom spoločnosti platí v každom
období. Odzrkadľuje sa aj v komunikácii a jazykovej kultúre. Treba si uvedomiť, že jazyková
kultúra úzko súvisí s komunikáciou, teda je ňou priamo ovplyvňovaná, lebo práve
komunikácia je základnou formou prenosu myšlienok. „Ľudská spoločnosť nie je súhrn
osamotených a odizolovaných jednotlivcov. Práve naopak – je založená na spolupráci, ktorej
základom sú živé kontakty medzi ľuďmi. Spoločenský, politický, hospodársky a kultúrny
život spoločnosti nie je možný bez vzájomnej kooperácie, bez schopnosti človeka odovzdávať
tomu druhému informácie, jazykovo sformulované myšlienky. Jazyk ako nástroj komunikácie
umožňuje spoločenskú existenciu človeka. Ľudská spoločnosť existuje od chvíle, keď ľudia
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pocítili potrebu vzájomne sa informovať prostredníctvom jazyka a textu. A tak medzi
jazykom a spoločnosťou je existenčná väzba: človek je tvorcom jazyka, jazyk je podmienkou
jeho spoločenského bytia.”1
„Marshall McLuhan vo svojej známej knihe Understanding Media: Extention of Man
už pred viac než štyridsiatimi rokmi napísal, že nové, elektrické usporiadanie života sa stále
intenzívnejšie stretáva so starými, priamymi, lineárnymi a fragmentárnymi procedúrami
a s nástrojmi analýzy predchádzajúceho, tzv. mechanického veku. Kanadský filozof médií
tvrdí, že sa stále viac odvraciame od obsahu informácie k štúdiu jej celkového účinku
a pridáva, že väčší záujem o účinok než o význam, zmysel toho, čo si odovzdávame, je
základnou veličinou našej elektrickej doby“ (Rusnák, 2009, s. 5).
Rozvoj elektronických technológií v druhej polovici 20. storočia znamenal revolučný
posun aj v priestore elektronickej komunikácie. Možno povedať, že na rozhraní 20. a 21.
storočia sa elektronické technológie stali komunikačným fenoménom, ktorý podstatne
ovplyvňuje náš život. „Tzv. informačná spoločnosť sa totiž «exaktne» analyzuje, «vedecky
presne» definuje, «perspektívne» opisuje a «strategicky» vykladá – práve pod vplyvom
rapídneho rozmachu komputerizácie a internetizácie súčasného života – predovšetkým
z technologických, marketingových a ekonomických pozícií“ (Patráš, 2004, s. 57).
V súčasnej modernej spoločnosti sa neustále stretávame so zlepšovaním kvality
komunikácie

a neobmedzenými

možnosťami

prenosu

informácií.

Komunikácia

sa

uskutočňuje prostredníctvom nových mediálnych foriem a čoraz väčší význam sa pripisuje
multimediálnej komunikácii a nadväzovaniu kontaktov cez internet, ktoré so sebou prináša
množstvo výhod. Celosvetové prepájanie počítačov pokračuje v stále rýchlejšom tempe.
V skutočnom i reálnom svete prebiehajú boje o budúce štandardy mnohovrstevnej
komunikácie. Netrvalo dlho, kým sa virtuálna realita zmenila na každodennú nevyhnutnosť
človeka modernej doby. Táto zmena zasiahla všetky aspekty ľudského života, lebo
východiskom úspechu – pracovného, spoločenského aj osobného – sú informácie. Zmene sa
nevyhli ani masmediálne technológie.
Multimediálna komunikácia predstavuje otvorený dynamický systém, ktorý zahŕňa
partnerov komunikácie, obsah, formy komunikácie, ako aj mnohé fakultatívne prvky.
Výhodou je najmä to, že do procesu spoznávania sa zapája viac našich zmyslov, čo umocňuje
vnímanie, ľahšie zapamätávanie a vyvoláva hlbší estetický zážitok (Horváthová a kol., 2001).
1

FINDRA, J. Rétorika. Dostupné na internete:
http://www.civil.gov.sk/archiv/casopis/2001/2120ho.html
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Vďaka rýchlemu rozvoju technológií je internet najdynamickejšie sa rozvíjajúcim tranzitným
priestorom. Internet – svetová informačno-komunikačná sieť (takmer) bez hraníc. Všetko vie,
všetko dokáže, všetko zvláda, všetko nám dá. Stačí len pár písmen... Jednoznačne však
môžeme

konštatovať,

že

internetová

komunikácia

je

v súčasnosti

spoločenskou

nevyhnutnosťou a jej dostupnosť prestáva byť prekážkou. Čoraz viac ľudí dáva prednosť
informáciám získaným prostredníctvom tohto kanálu. Nejde však iba o získavanie či
odovzdávanie informácií, ktoré sú žiaduce pre prácu, prieskum alebo vzdelanie – je to
záležitosť osobných potrieb či spoločenskej prestíže. Monitor nie len oknom do sveta
informácií, ale skôr širokou bránou k iným ľuďom, pretože virtuálne stretnutie je pre
súčasného človeka v mnohých oblastiach rovnocenné stretnutiu fyzickému.
Technologický rozvoj v oblasti počítačov a telekomunikačných technológií má vplyv
aj na rozvoj žurnalistiky, ktorej cieľom je čo najväčšia aktuálnosť. Printové média, čo ako
pravidelné, nedokážu v súčasnosti konkurovať internetovým periodikám, schopným
obnovovať, dopĺňať a zverejňovať informácie v každej minúte. Internetové noviny majú
výhodu podnecovania okamžitej spätnej väzby, ktorá môže redakcii pomôcť rýchlo reagovať
na požiadavky čitateľov. Kyberpriestor nie je ohraničený územím štátu ani plochou
novinového hárka, informácie sú dostupné odkiaľkoľvek, v širšej škále a vo všeobecnosti sú
ľahšie identifikovateľné. Internetové periodiká sú príkladom fenoménu, o ktorom hovoria J.
Jirák a B. Köpplová (2003), a to o vytváraní publika novým médiom. Je zrejmé, že
používateľmi internetu nie sú iba bývalí či súčasní čitatelia tlačených periodík podobného
zamerania. Internetové periodiká svojou interaktívnosťou a pružnosťou prekonali ponuku
tlačených magazínov a až táto „vyššia úroveň“ vyvolala nárast počtu ich čitateľov. Z hľadiska
používateľa internet predstavuje možnosť prakticky nekonečného výberu a prezentovania
širokého spektra názorov.
Nedá sa preto opomenúť ani aspekt, ktorý by sme snáď mohli nazvať kontaktom
recipient – recipient, i keď v základnom zmysle ide o expedienta a recipienta. Príkladom
takéhoto kontaktu sú diskusné fóra na internetových stránkach. Čím častejšie si návštevník
zvykne chodiť na danú stránku, tým je pravdepodobnejšie, že sa skôr či neskôr aktívne zapojí
svojím príspevkom do fóra medzi ostatných používateľov. Po oboznámení sa so spôsobom
komunikácie sa jeho poznámky, hodnotenia, výmeny názorov stanú pravidelnými (s ohľadom
na technické a ekonomické možnosti používateľa). Ako hovorí J. Cejpek, „Internet je také
ozvěna toho, co si lidi povídají, je to rostoucí chaotický chuchvalec aktuálních zpráv, názorů,
myšlenek i smyšlenek, odborných i vědeckých pojednání, informací, dezinformací, exformací
i faktoidů“ (Cejpek, 1998, s. 116).
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Dá sa povedať, že v oblasti elektronických médií a teda aj internetovej komunikácie
možno už teraz hovoriť o osobitnej komunikačnej sfére, ktorá kladie jazyku nové podmienky.
„V tejto komunikačnej sfére sa zmodernizované technické prostriedky stávajú významnou
zložkou komunikačného reťazca na osi expedient – komunikačný kanál – kód – percipient.
Špecifickosť tejto sféry je aj v tom, že v uvedenom reťazci akoby sa jazyku ako prirodzenému
kódu «ušla» podradnejšia úloha. V tomto novom elektronickom komunikačnom okolí sa totiž
výrazne (dominantne) presadzujú vonkajšie, mimojazykové faktory“ (Findra, 2009). Ako
ďalej J. Findra tvrdí, v internetovej komunikačnej sfére vznikajú

špecifické texty

a konštituujú sa nové žánre, využívajúce nové, netradičné jazykovo-kompozičné postupy.
Rýchlosť a dynamika internetovej komunikácie však čoraz častejšie vedie k narúšaniu nielen
gramatických, ale aj štýlových noriem. S tým nepochybne súvisí aj jazyková kultúra, ktorú Á.
Kráľ definuje ako „úroveň jazykovej praxe spoločnosti a súčasne dobový obraz jazyka
získaný hodnotiacim zovšeobecnením stavu (úrovne) používaných jazykových prostriedkov
v praxi, t. j. v reči“ (Kráľ – Rýzková, 1990, s. 26-27).
Za osobitný problém jazykovej kultúry možno považovať to, čo vymedzujeme ako
kultúru vyjadrovania. Popri kultúre jazyka v zmysle sústavy určitých prostriedkov se teda
vyčleňuje kultúra vyjadrovania, t. j. kultúra rečových prejavov, a to ústnych aj písomných. J.
Findra považuje z hľadiska kultúry vyjadrovania za dôležitú

dynamiku vzťahu medzi

obsahom a formou textu, pod čím konkrétne rozumie to, že „hĺbkové, obsahovo-tematické
ustrojenie textu sa manifestuje na úrovni jeho povrchovej organizácie, povrchová organizácia
textu je takto zároveň priezorom do jeho hĺbkovej štrukturácie.“2 J. Findra (1991) pracuje
v rámci klasifikácie komunikačných sfér s piatimi bipolárne opozičnými dvojicami: ústnosť –
písomnosť, súkromnosť –

verejnosť, oficiálnosť –

neoficiálnosť, pripravenosť –

nepripravenosť, dialogickosť – monologickosť. Internetová komunikácia sa uskutočňuje
prostredníctvom špecifických textov, ktoré by sa z typologického hľadiska mohli na prvý
pohľad zaradiť k textovému modelu, ktorý charakterizuje písomnosť, verejnosť, oficiálnosť,
pripravenosť a monologickosť.

Uvedené

vlastnosti okrem toho,

že charakterizujú

komunikačné sféry, rovnako sú indikátormi textových modelov. V skutočnosti je však situácia
internetových

textov

zložitejšia,

pretože

ide

o špecifickú

komunikačnú

charakteristickú istými nekonvenčnými pravidlami.

2

FINDRA, J. : K teórii a praxi jazykovej kultúry. Dostupné na internete:
http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1999/3/ks1999-3html#k-te-rii-a-praxi-jazykovej-kult-ry
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situáciu,

Na analýzu
http://www.sme.sk

sme

si

vybrali elektronickú

verziu

tzv.

seriózneho

denníka

(východiskové texty A13, B14) a elektronickú verziu tzv. bulvárnych

novín http://www.pluska.sk (východiskové texty A25, B26) s pripojenými diskusiami
(diskusné príspevky A1-17, B1-18, A2-29, B2-210). Z hľadiska možnosti využitia
komparatívneho prístupu sme zvolili zhodnú tematiku týkajúcu sa v prvej dvojici článkov
únosu policajtov (A1-A2) a v druhej dvojici nevhodného správania politika (B1-B2).

Hypotézy
S ohľadom na cieľ našej práce sme si na základe získaných teoretických poznatkov
stanovili nasledovné hypotézy:
1. Predpokladáme, že pre novinárske produkty bulvárnych denníkov, oproti
produktom serióznych periodík, je typická akčnosť podávania aktuálnej informácie,
prejavujúca sa jednoduchším a menej formálnym spôsobom komunikácie, expresívnejšou
lexikou a kratšími článkami s cieľom okamžite „získať prehľad“ a zapôsobiť na čitateľa.
Manipulatívny spôsob vyjadrovania, mnohokrát s negatívnym emocionálnym nábojom, môžu
vytvárať priestor na subjektívnu interpretáciu.
2. Domnievame sa, že v čitateľských príspevkoch, a to bez ohľadu na to, či ide
o seriózne alebo bulvárne noviny, predpokladané vlastnosti oficiálnosti, pripravenosti
a monologickosti sú výrazne zatlačené do úzadia alebo aj celkom prekryté vlastnosťami
neoficiálnosti, nepripravenosti a dialogickosti. V rámci lexiky očakávame dominantné

3

Muž pri Šali uniesol policajtov, pri zásahu ho zastrelili.
http://nitra.sme.sk/c/5461069/muz-pri-sali-uniesol-policajtov-pri-zasahu-ho-zastrelili-html
[12.07.2010]
4
Protokolisti: Sulík robí hanbu.
http://www.sme.sk/c/5482267/protokolisti-sulik-robi-hanbu.html [28.07.2010]
5
Únoscu policajtov odrovnali strelou do hlavy!
http://www.pluska.sk/slovensko/krimi/unoscu-odrovnali-streluo-do-hlavy.html [12.07.2010]
6
Blamáž: Riško Sulík v akcii, diplomati v šoku.
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/blamaz-risko-sulik-akcii-diplomati-soku.html [28.07.2010]
7
Internetová diskusia.
http://nitra.sme.sk/diskusie/1703003/1/Muz-pri-Sali-uniesol-policajtov-pri-zasahu-ho-zastrelili.html
[12.07.2010]
8
Internetová diskusia.
http://www.sme.sk/diskusie/1710091/1/Protokolisti-Sulik-robi-hanbu.html [28.07.2010]
9
Internetová diskusia.
http://www.pluska.sk/slovensko/krimi/unoscu-odrovnali-streluo-do-hlavy.html#diskusia [12.07.2010]
10
Internetová diskusia.
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/blamaz-risko-sulik-akcii-diplomati-soku.html#diskusia
[28.07.2010]
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postavenie bezpríznakových prostriedkov spisovnej formy národného jazyka, ale kontrastom
k nim budú príznakové a štylisticky zafarbené slová a slovné spojenia.

Výsledky výskumu a ich interpretácia
1. Analýzou a porovnaním

východiskových textov seriózneho periodika (A1, B1)

s východiskovými textami bulvárneho denníka (A2, B2) sme zistili, že základnou
charakteristikou bulváru je, že sa podriaďuje súčasnej rýchlej a informáciami preplnenej dobe,
ktorá si žiada informácie, ktoré zaujmú, ktoré si každý všimne a zastane pri nich, ktoré ho
oslovia, príp. bude o nich komunikovať. Pre jazyk bulváru je typická akčnosť, zvýraznená
dejovosť, s prechodom až do dramatickosti. Je tu tendencia prinášať aktuálne informácie
a podávať ich ako senzácie, či škandály.
1.1 Tematicky sa prvý východiskový text zaoberá tragickou udalosťou, o druhom možno
povedať, že tiež reaguje na negatívnu situáciu, čo sa prejavilo aj na výbere lexiky
súvisiacej s negatívnymi udalosťami, napr.:
obrovské nebezpečenstvo, nekonečná rukojemnícka dráma, dramatická noc, šialený
únosca (A2);
diplomati v šoku, medzinárodná blamáž, poriadny trapas, hanba celej krajiny (B2)
1.2 Bulvár pracuje aj s modálnosťou vety. Okrem oznamovacích viet, charakteristických pre
seriózne noviny, používa aj vety iného modálneho charakteru a svoju akčnosť zvýrazňuje
výkričníkmi (nie len, ale najmä) v titulkoch, napr.:
Únoscu policajtov odrovnali strelou do hlavy! (A2)
Muž pri Šali uniesol policajtov, pri zásahu ho zastrelili (A1)
1.3 Popri akčnosti nachádzame v bulvárnej tlači aj značný stupeň konfrontačnosti, ktorá sa
prejavuje v niektorých typoch správ ako

konflikt, nezhoda, či boj protikladov.

Konfrontačnosť je predpokladom okamžitej reakcie verejnosti. V našom prípade je toho
jasným príkladom druhá textová vzorka (B2), kde sú v opozícii kritizovaný politik a protokol,
etiketa, či diplomati Rakúska, Nemecka a Švajčiarska.
1.4 Bezpochyby možno za ďalšiu vlastnosť bulvárnej tlače označiť aj neoverenosť informácií,
ktorá sa prezentuje zmierňovaním absolútnej platnosti správ, príp. nepresnými údajmi (ktoré
sme v príkladoch zvýraznili tučnou kurzívou), napr.:
väčšina ľudí spokojne spala; po niekoľkých minútach; po pár metroch; behom pár
minút; po niekoľkých hodinách; viackrát sme ju stretli; (A2)
Diplomati Rakúska, Nemecka a Švajčiarska zrejme nie sú na takúto prílišnú
neformálnosť zvyknutí. (B2)
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Zdá sa totiž, že na túto stránku práce ústavného činiteľa nie je vôbec pripravený. (B2)
Trochu ho ospravedlňuje... (B2)
1.5 Ďalším lexikálnym prejavom bulváru je dôverné oslovovanie prezentovaných osôb
krstným menom (v príkladoch zvýraznené tučnou kurzívou), napr.:
Martin ich varoval výstrelmi so samopalu. (A2)
Muž na policajtov namieril samopal. (A1)
Blamáž: Riško Sulík v akcii, diplomati v šoku. (B2)
Protokolisti: Sulík robí hanbu (B1)
1.6. Keďže v bulvárnej tlači ide najmä o získavanie a presviedčanie adresáta, využíva sa
v nich aj tzv. hodnotiaca lexika. Potvrdilo sa nám teda aj predpokladané používanie
expresívnejšej lexiky, personifikovaných a jednoduchých obrazných pomenovaní, či
hovorových výrazov, napr.:
odrovnali strelou do hlavy; šliapol na plyn; muži zákona; na nich vytiahne samopal;
rozpútal drámu; benzínka; kukláči; bol v celoštátnom pátraní; zneškodnil únoscu;
(A2)
poriadny trapas; prišiel ako na kávičku; kašlem na vás; (B2)
1.7 Východiskové texty seriózneho denníka sa, ako sme predpokladali, nevyznačujú ani
jednou z horeuvedných vlastností (aj keď určite nájdeme výnimky, ktoré potvrdzujú
pravidlo). Ich lexika je síce pomerne pestrá, no v rámci pólov nocionálnosť – emocionálnosť/
expresívnosť, keďže ide o sprostredkúvanie faktov, sú v nich frekventované tematické slová
pojmovej slovnej zásoby, pretože sa v nich kladie dôraz na všeobecnú zrozumiteľnosť, ale,
samozrejme, aj v týchto textoch nachádzame okrem automatizovaných aj aktualizované
výrazové prostriedky, napr.:
...muž, ktorý bol na policajnom pátraní; dali sa peši na útek; na benzínke; (A1)
robí hanbu; prišiel ako na futbal; fotografia obletí svet; džínsy; (B1)
2. K všetkým štyrom novinárskym produktom (A1, B1, A2, B2) sa vyjadrili čitatelia
vo svojich diskusných príspevkoch. Prvý postreh, ktorý sme získali, je, že internetové
diskusie k politickým, či ekonomickým témam nie sú v bulvárnych denníkoch také
mnohopočetné. V prvom diskusnom príspevku (A2-2) reagovali iba traja čitatelia a v druhom
(B2-2) piati, na rozdiel od serióznych denníkov, kde boli diskusie k rovnakým témam
„niekoľkostranové”. Môže to vyplývať z toho, že bulvárne denníky síce číta viac čitateľov pre
rýchle a stručné správy, ale skôr siahajú po „ľahších“ témach ako napr. šoubiznis,
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zaujímavosti, varenie. Tí, ktorí majú záujem o články týkajúce sa napr. politiky, skôr siahnu
po serióznom denníku a následne sa zapoja do internetovej diskusie.
2.1 Ako sme predpokladali, komunikácia medzi účastníkmi internetových diskusií má podobu
ústnych, hovorených replík, aj keď tieto texty majú formálne písomnú, graficky fixovanú
podobu, napr.:
(A1-1)
Mna zaujala veta, ze pachatel mal v minulosti sediet za vrazdu. To ako trest mu bol vymerany
a zafungoval nejaky dobry pravnik alebo z akeho dovodu si tu vrazdu neodsedel?
Reagovať | HOVADO 12.07.2010 10:13
alebo tuto informaciu nemaju priamo potvrdenu, kedze totoznost pachatela proste policia
neprezradila.
Reagovať | Rony 12.07.2010 10:18
Možno ju neprezradila preto lebo ju sama nepozná :) Čo sa týka našej polície, všetko je
možné. Slovenská polícia je iba na smiech, dokazuje to aj táto super akcia. Traja policajti
nevedia zneškodniť jedného človeka, vozia sa s ním po celom Nitrianskom kraji 11 hodín a
ohrozuje verejnosť. Čo keby začal strieľať do okoloidúcich? Sa čudujem, že ho dokázali vôbec
trafiť, keď ho už nedokázali zneškodniť inak.
Reagovať | Luciaš 13.07.2010 6:45
(B1-1)
otazka na telo: si si tym isty? ;)
Reagovať | Faktožrút 28.07.2010 0:25
Ci vydrzal a neodisiel. tak tym som si vobec nie isty.
Reagovať | strateny vo Ficovom raji | 28.07.2010 0:33
2.2 Potvrdilo sa, že aj v tomto type textov majú dominantné postavenie bezpríznakové
prostriedky spisovnej formy národného jazyka, ktoré predovšetkým nesú „významovú nálož”
textu (jednotlivých replík dialógu). Hoci sa internetové diskusie uskutočňujú vo verejnom
prostredí, jej účastníci zostávajú vo virtuálnej anonymite (používajúc rôzne prezývky a mená)
a bez väčších zábran siahajú po silných expresívnych slovách a slovných spojeniach a neštítia
sa použiť ani tabuizované výrazy. Z hľadiska kultúry vyjadrovania môžeme konštatovať, že
jednak porušujú komunikačnú normu a nezriedka aj normu spoločenského správania, napr.:
Riťpalovu; lump; hnidopich; po dopykani; s grazlami; (A1-1)
Ty kretén; lúpežník; gulu do hlavy; parazit; primitív; lebeňa; zelení kreténi; (A2-2)
s jedným palcom v zadku; gadzo; sedlak; paholok; “prd vo vesmíre”; hochštapler;
poltický dobrodruh; vykradnutá hlava; sprostý predseda; ignorant; partaj; kua;
čvarga; hentaky supak; starí paraziti; mariškový džoint; dement; Slopajov volic; hlupy
Jano...; (B1-1)
hňup; mať „v kešeni”; napchal sa za predsedu; pán „trávnikár“ (B2-2)
vyzera clovek jak ***** ; (B1-1)
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je to jeho vec, ja mozem ***** cely oblek, ak si mam porovnat 200 vyoblekovanych
panov ktory dokazu ***** a jedneho co ser1e na oblek ... (B1-1)
2.3. V rámci ústnosti, dialogickosti a neoficiálnosti akoby sa zrušila aj fyzická vzdialenosť
medzi diskutujúcimi. Familiárnu kontaktovosť medzi nimi, hoci sa osobne nikdy nestretli
a nepoznajú sa, potvrdzujú kontaktové prostriedky a tykanie, napr.:
V poriadku, Vlado, suhlasime s Tebou. (A1-1)
Tvoj magyaros lovencin byt velice dobra. (A1-1)
a ty si dokazal, ze si iba nedouk s prehnanym sebavedomim. (A1-1)
Tak laskavo neveleb takeho primitíva, ktroý bude inteligenčne asi niekde kde ty v
moralnom a intelektualnom bahne. (A2-2)
nie je to divne, ze aj tebe chybaju medzery za ciarkami? (B1-1)
Klud dedo, lebo ti praske kardiostimulator. (B1-1)
netáraj a navymýšľaj, to nikto nepovedal čo píšeš.... (B1-1)
len pre info. kto ti dáva plat? (B1-1)
2.4. Po podrobnej analýze jednotlivých internetových príspevkov sa potvrdilo, že aj v
internetovej komunikácii možno hovoriť o vedomej práci s jazykom. Svedčí o tom aj
používanie slangových slov, metafor a personifikácií, napr.:
Ze pre neho je to prilis slaba kava.. (A1-1)
a ovocie odchádzajúcej mafiánskej vlády s mafiánskym ministrom sa konečne
dostavili... (A1-1)
To co sa tu hrame na Toma a Jeryho s grazlami. ???????? (A1-1)
bol to gypsáčik (A1-1)
...v moralnom a intelektualnom bahne. (B1-1)
...a zdekoval sa skôr ako sa ostatní spamätajú. (B1-1)
zahmlievat preslapy (B1-1)
uhorková sezóna, tak robíme z komára somára? (B1-1)
vidláci, čornúť, kadehak, nahodiť sa (B1-1)
2.5 Napätie medzi písomnosťou a verejnosťou oproti už spomínanej familiárnosti sa odráža aj
v syntaxi. Na jednej strane nachádzame v internetových diskusiách starostlivo stavané vety
a na druhej strane vety, ktoré nesú evidentné stopy spontánnosti, napr.:
Ak sa dostal na takú funkciu, má dodržiavať predpísanú etiketu, či sa mu to páči alebo nie,
učia sa to už deti na ZŠ, že v určitom prostedí sa dodržiava etiketa, napr. na internete
netiketa, v diplomatickom prostredí diplomatická etiketa. Jednou z výchovných metód je
príklad, tak náš predseda NR SR ,ako verejný činiteľ , je príklad, ako sa správať nemajú.
Bojím sa, že si z toho vyvodia záver, že ak sa budú takto správať a, tak to dotiahnu až na
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predsedu NR SR.A ja osobne takto nevychované deti nechcem. Problém je aj to, že podľa jeho
správania nás vetkých posudzujú. A určite sa pýtajú, že ak máme na čele niekoho takého
primitívneho, akí sú potom tí ostatní? (B1-1)
..je predstaviteľ liberálov...tak to zobral po svojom...možno,by aj v politike,mala
ustupovať...tá strnulosť,upätosť...rokovať...aj o vážnych veciach...myslím...sa môže aj v
uvoľnenejšej atmosfére... (B2-2)
2.6 Ďalšími charakteristickými znakmi internetových diskusií (bližšie pozri Patráš, 2002;
Glassmanová, 2000; Drugdová, 2002), ktoré sú však viacmenej formálne, ale rovnako
zapadajú do mozaiky kultúry vyjadrovania, sú (a to u väčšiny diskutujúcich) nepoužívanie
diakritiky, interpunkčných znamienok, veľkých písmen na začatku vety, či pri vlastných
menách, gramatické chyby; používanie emotikonov, tzv. „smajlíkov” či „smutkov”:
dik za presne informacie (A1-1)
veď zvik je železná košeľa. (B1-1)
az se priste stanu Precedou parlamentu tady ve slovenskem teritoriu tak budes
prekvapkan:)))))) (B1-1)
Druhy najvysi ustavny post, reprezentant slovenska... (B1-1)

Záver
V prostredí internetovej komunikácie sa na jazyk kladú nové požiadavky a úlohy.
Preto možno oprávnene konštatovať, že sa v súvislosti s elektronickou komunikáciou hovorí o
novej komunikačnej sfére, v ktorej vznikajú špecifické texty, pre ktoré je príznačný špecifický
vzťah medzi obsahovo-tematickou a jazykovo-kompozičnou organizáciou. V rámci nových
žánrových modelov tak vznikajú obsahovo a formálne odlišné texty. Stručná analýza
kompozície, lexiky a čiastočne aj syntaxe internetových textov nám ukázala, že ide o útvary
jazykovo heterogénne, často hybridné, ale možno predpokladať, že sa budú postupne
(modelovo) vyhraňovať a stabilizovať. V rámci nových žánrových modelov elektronickej
komunikácie vznikajú stále nové obsahovo aj formálne odlišné texty, ktoré mnohokrát viac
alebo menej ignorujú nielen jazykové, štýlové a komunikačné normy, ale aj normy
spoločenského správania.
Teoretický predpoklad, že modelovo by internetové texty mala charakterizovať
písomnosť a verejnosť, sa nám potvrdil, nakoľko internetové texty majú písomnú podobu,
adresát si ich môže prečítať, prípadne aj vytlačiť. Nespochybniteľná je aj druhá vlastnosť –
verejnosť. Expedient síce vysiela svoju informáciu, svoj text spravidla zo súkromného
prostredia svojho domova a takto ju zväčša prijíma aj percipient, no tok informácie vedie
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verejným kanálom. Naopak, vlastnosti oficiálnosť, pripravenosť a monologickosť výrazne
ustupujú svojim opozitným členom. Komunikačné vzťahy medzi učastníkmi tohoto typu
komunikácie sa zrýchľujú, zjednodušujú a súčasne zosúkromňujú a napriek fyzickej
vzdialenosti si vymieňajú v rámci dialogickej komunikácie jednotlivé repliky, akoby boli v
priamom, bezprostrednom kontakte. Potvrdzujú to aj viaceré kontaktové prostriedky, bežné v
dialógu fyzicky prítomných osôb, ako sú napríklad familiárne oslovenia. Vzťah medzi
komunikantmi sa výrazne posúva k pólu familiárnosti, čo sa prejavuje aj vo voľnejšom výbere
jazykových prostriedkov na úrovni nocionálnosť – emocionálnoť/expresívnosť. Možno
povedať, že sa tak zdanlivo ruší hranica medzi verejnosťou a súkromnosťou, v skutočnosti
však fyzická bariéra medzi komunikantmi zostáva. Napriek fiktívnej dialogickej spätosti v
skutočnosti zostávajú v anonymite, ktorá sa odráža jednak vo formulácii myšlienok, ako aj v
ich jazykovo-kompozičnej realizácii. Za výrazný zápor však možno považovať situáciu, keď
účastník internetovej diskusie stráca komunikačné zábrany a bez väčších ťažkostí tak naruší
spoločenskú vhodnosť vyjadrovania, s ktorou bezprostredne súvisí aj kultúra vyjadrovania.
Prejavuje sa to najmä v už spomínaných internetových diskusiách, do ktorých sa zapája čoraz
viac ľudí a diskutuje o najrozmanitejších témach aj v nami analyzovaných novinárskych
produktoch serióznych a bulvárnych periodík v ich elektronickej verzii, ktorá sa stáva čoraz
obľúbenejšou a preferovanejšou.
Spojenie ľudí s počítačom sa však môže časom výrazne odraziť na ich jazykovokomunikačnom správaní, môže ovplyvniť ich myslenie a správanie, ale aj nami skúmanú
kultúru vyjadrovania, ktorá bezprostredne súvisí s dynamickým pohybom v tejto sfére
spoločenského styku a dorozumievania a ktorú tak ako jazyk treba neustále zveľaďovať.

Resumen
Internet no es (primariamente) un nuevo 'medio de comunicación', sino un nuevo 'canal' a
través del cual puede transitar el tráfico de información de los medios de comunicación ya
existentes. Por sus características, el nuevo canal presenta grandes ventajas y algunos
inconvenientes. La comunicación en Internet, aunque es masiva -en el sentido de que puede
llegar y llega a muchos- es siempre comunicación de uno a uno: de un emisor a un receptor en
un acto singular de comunicación en el que se transmite un mensaje. En cada comunicación el
emisor (que en Internet es un 'servidor de información') intercambia información (es decir,
envía y/o recibe un mensaje determinado) con un único receptor. Este tipo de comunicación
tiene su propia forma de expresarse, sobre la que trata el artículo presentado.
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Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na
ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych
a modifikačných slovies
Mgr. Dagmar Veselá
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

V predkladanom príspevku sa budeme zaoberať problematikou prekladu francúzskych
slovesných termínov1, resp. ich substitúciou domácou analógiou, t. j. nahradením termínom
z domácej terminologickej sústavy, a to s prihliadnutím na akčný, procesný alebo statický
význam daných terminologických jednotiek. Opierať sa budeme o závery, ku ktorým dospeli
J. Nižníková a M. Sokolová (1998, s. 22) keď tvrdia, že „všetky doterajšie teórie o členení
slovies na predmetové a bezpredmetové, prípadne aj ich zaraďovanie do intenčných typov sú
istým spôsobom relatívne“, lebo „vysoká miera polysémie neumožňuje bez kontextu zaradiť
sloveso do istej skupiny“. Za vhodnejšie preto pokladajú hovoriť o akčných, procesných
a statických významoch polysémických slovies, nie o akčných, procesných či statických
slovesách. Slovesá, ktoré sú primárne slovesami činnosti (s činnostným významom), totiž
nadobúdajú procesný alebo statický význam, keď dochádza k významovým posunom v ich
význame a pozícia ľavovalenčného participanta2 je obsadená substanciami, ktoré pomenúvajú
nie osoby, ale neživé veci, javy a pod. Tieto skutočnosti nás pri preklade z francúzštiny do
slovenčiny, teda typologicky odlišných jazykov mimoriadne zaujali. Všimli sme si, že pri
procesných a statických významoch niektorých slovies nie je možné pri konkrétnom slovese
použiť rovnaký preklad (rovnakú prekladovú formu), ako v prípade, keby malo to isté sloveso
význam činnostný, hoci francúzština ako východiskový jazyk túto skutočnosť nereflektuje –
forma slovesa zostáva rovnaká bez ohľadu na charakter ľavovalenčného participanta. Tak
tomu bolo napr. pri slovesách conçevoir alebo aménager, o ktorých sa už zmieňujeme

1

Zameriavať sa budeme na slovesá tvoriace odbornú vrstvu slovnej zásoby z oblasti dizajnu
úžitkových štruktúr a prostredia.
2
Termín ľavovalenčný participant patrí do terminologickej sústavy valenčnej syntaxe. Za jej základné
postuláty sa považujú „chápanie predikátového slovesa ako štruktúrneho a organizačného centra vety“
a „vzájomný vzťah a prepojenosť gramatickej a sémantickej štruktúry vety“ (Nižníková, J., 2003, s.
160).
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v článku Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do
slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam (2010).
Pre ilustráciu uvádzame preklad aspoň jedného kognitívneho kreatívneho slovesa
conçevoir (concevoir qch – „créer qch par la réflexion“ = navrhovať/navrhnúť niečo
v zmysle „vymýšľať/vymyslieť niečo“) s ohľadom na charakter ľavovalenčného participanta:
(1) Le designer conçoit/a conçu des produits économiquement performants.
(1´) Dizajnér navrhuje/navrhol výrobky, ktoré sú schopné dobre obstáť na trhu.
(2) Le design conçoit des objets techniques durable autant que des objets de mode.
(2´) Dizajn je zameraný/sa zameriava na navrhovanie technických predmetov
trvalej hodnoty, ako aj na predmety, ktorých hodnota sa vplyvom módy mení.
(2´´) * Dizajn navrhuje technické predmety trvalej hodnoty, ako aj predmety, ktorých
hodnota sa vplyvom módy mení.
Preklad (2´´) * vyznieva neprirodzene a nemožno ho akceptovať. Kognitívne kreatívne
sloveso conçevoir si k tomu, aby malo činnostný (akčný) význam, vyžaduje v pozícii
ľavovalenčného participanta životného aktívneho účastníka deja (agensa), obdareného
schopnosťou rozmýšľať a vedome vykonávať činnosť, ktorú vyjadruje sloveso v predikáte.
Naproti tomu neživotná a neosobová entita v tej istej pozícii, ktorá samozrejme túto
schopnosť nemá, nie je agensom ale nositeľom statického kvalifikačného významu
vyjadreného predikátom, ktorý nadobudol pri preklade formu analytického predikátu
(v podobe slovesno-menného prísudku: je zameraný) alebo reflexívnej formy slovesa (sa
zameriava). Popísané skutočnosti sa odrážajú aj v odlišných sémantických štruktúrach viet,
v ktorých dané sloveso vystupuje vo funkcii vetného predikátu. Zatiaľ čo vetám (1) a (1´)
s činnostným významom slovesa conçevoir prislúcha sémantická štruktúra AGkog/AGprod –
myslenie/kreatívna činnosť – FEN/REZ, pri vetách (2) a (2´) má sémantická štruktúra
podobu STATkvt – kvalifikácia – REL. 3 S rovnakým javom sme sa stretli napr. aj pri
slovesách aménager („disposer et préparer méthodiquement en vue d’un usage déterminé“ =
zariaďovať niečo v zmysle „navrhovať zariadenie niečoho“) či élaborer („préparer
mûrement, par un lent travail de l’esprit“ = vypracovávať, vypracovať niečo – v kontexte
z oblasti dizajnu = vypracovať návrh niečoho).

3

AGkog = agens kognizant (aktívne mysliaca živá bytosť), AGprod = agens produktor (aktívna
entita, ktorá produkuje zmyslovo vnímateľné produkty, pričom sama zostáva nezmenená), FEN =
fenomén (objekt myslenia), REZ = rezultát (entita, ktorá predtým neexistovala a je výsledkom aktivity
agensa), STATkvt = statuál kvalifikát (nositeľ kvalifikácie), REL = relátor (entita, vo vzťahu ku
ktorej sa kvalifikácia realizuje). Uvedené sémantické charakteristiky participantov sme čerpali z prác
M. Sokolovej a J. Nižníkovej (1998, 2001).
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Na rozdiel od vyššie uvedených kognitívnych kreatívnych slovies, pri slovesách
modifikačných nebolo vždy potrebné pri preklade pristúpiť ku zmenám vo formálnom
vyjadrení predikátu, hoci sa význam slovesa v závislosti od charakteru ľavovalenčného
participanta menil. Sémantická štruktúra vety mala podobu:
AGmdfr – činnosť spojená so zmenou – MOD4
alebo
STATkvt – kvalifikácia – REL.
Pri statickom význame modifikačných slovies bola teda sémantická štruktúra zhodná
so sémantickou štruktúrou spájanou so statickým významom kognitívnych kreatívnych
slovies. Uvedenú skutočnosť, keď si modifikačný charakter slovesnej lexémy so statickým
významom nevyžadoval nevyhnutne pri preklade zmenu vo formálnom vyjadrení predikátu
možno zdokumentovať na príklade slovesa esthétiser („rendre esthétique, conforme à un
idéal de beauté“ = skrášľovať, skrášliť, skultúrňovať, skultúrniť):
(3) Le designer esthétise aussi des lieux publics.
(3´) Dizajnér skultúrňuje aj verejné priestory.
(4) Le design d’environnement esthétise des lieux publics.
(4´) Dizajn prostredia5 skultúrňuje verejné priestory.
(4´´) Dizajn prostredia6 je zameraný/sa zameriava na skultúrňovanie verejných
priestorov.
Dva rôzne prekladové ekvivalenty slovesa esthétiser uvedené v príkladoch (4´) a (4´´)
sú výsledkom odlišného lexikálneho významu terminologickej jednotky le design
d’environnement (dizajn prostredia). Naproti tomu pri synonymných lexémach enjoliver
(„rendre plus joli“ = skrášľovať, skrášliť) a embellir („rendre beau ou plus beau“ =
skrášľovať, skrášliť), ktoré tiež patria ku modifikačným slovesám, sme sa s podobným javom,
teda s možnosťou využiť dve odlišné prekladové formy pri statickom význame slovesa
v závislosti od lexikálneho významu ľavovalenčného participanta7 v skúmaných textoch
z oblasti dizajnu nestretli.
Zaujímalo nás, s akou situáciou sa stretneme pri sémantickej skupine komunikačných
slovies. Zistili sme, že pri komunikačných slovesách nebolo potrebné pristúpiť ku zmene
4

AGmdfr = agens modifikátor (aktívna entita, ktorá svojou aktivitou modifikuje inú entitu), MOD =
modifikát (entita zasahovaná a pozmeňovaná aktivitou agensa).
5
Termín dizajn prostredia je tu chápaný ako výsledok tvorivej činnosti dizajnéra.
6
V tomto prípade je terminologická jednotka dizajn prostredia chápaná ako tvorivá disciplína.
7
Je však zjavné, že pri terminologickej jednotke dizajn prostredia v pozícii ľavovalenčného
participanta by sme pri týchto dvoch slovesách museli v závislosti od jej lexikálneho významu
zvažovať vhodnú prekladovú formu.
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formy slovesa v predikáte, lebo tak, ako môže o niečom informovať, či vypovedať živá entita,
môže ňou byť aj entita neživá, avšak pôjde o vyjadrovanie „inak než slovom“ (J. Nižníková,
2001, s. 53). Použitie analytickej formy predikátu alebo zvratnej formy slovesa, ktoré boli
typickým výrazovým prostriedkom pri statických významoch kognitívnych slovies, pri
komunikačných slovesách nie je nutné, ba dokonca, nie je ani možné. Nasledujúce príklady
túto skutočnosť potvrdzujú:
(5) Le packaging8 communique les principales vertus du produit.
(5´) Obal informuje9 o hlavných prednostiach výrobku.
(5´´) * Obal je zameraný10/sa zameriava na informovanie o hlavných prednostiach
výrobku.
(6) Le design parle toujours de la réalité économique.
(6´) Dizajn vždy vypovedá o stave ekonomiky.
(6´´) * Dizajn je zameraný/sa zameriava na vypovedanie o stave ekonomiky. 11
Statickému významu slovies communiquer („faire connaître qch à qqn“ =
informovať, poskytovať informácie o niečom) a parler („avoir quelque chose pour le sujet,
exprimer, révéler qch“ = hovoriť, vypovedať o niečom) pôvodne s činnostným (akčným)
významom zodpovedajú sémantické štruktúry:
SŠ (5): STATkvt – vyjadrovanie – DIK SŠ (5´): STATkvt – vyjadrovanie – SUJ12
SŠ (6): STATkvt – vyjadrovanie – SUJ SŠ (6´): STATkvt – vyjadrovanie – SUJ13
Ako prípustné možnosti prekladu sa okrem (5´) a (6´) ešte javia napr. riešenia:
(5´´´) Úlohou obalu je informovať o hlavných prednostiach výrobku.

8

Odporúčaný fr. termín pre túto lexikálnu jednotku je le conditionnement, no vo francúzskych textoch
odbornej povahy z oblasti dizajnu sa prevzatá lexikálna jednotka le packaging používa v hojnejšej
miere ako jej domáca analógia.
9
Slovesný výraz informuje je možné pri preklade nahradiť aj analytickým verbo-nominálnym
spojením poskytuje informácie.
10
Uznávame, že za istých okolností by bol prípustný aj preklad slovesa v predikáte v podobe
slovesno-menného prísudku (Obal je zameraný na informovanie o hlavných prednostiach výrobku).
Muselo by to však vyplynúť z komunikačnej situácie, ak by išlo napr. o odpoveď na otázku: Na čo je
tento obal (konkrétny návrh obalu) zameraný?
11
Tak isto ako v príkladoch (2´´) a (5´´), výpovede označené * nevykazujú známky zmysluplnej
a gramaticky korektnej výpovede.
12
Zmeny v sémantickej štruktúre SŠ (5´) v porovnaní so sémantickou štrukúrou SŠ (5) sú spôsobené
zmenami vo formálnom vyjadrení pravovalenčného participanta vo francúzštine a v slovenčine. Kým
vo francúzštine bol tento participant vyjadrený pomocou bezpredložkovej väzby (communiquer qch)
a má charakter priameho predmetu, na základe čoho sme mu prisúdili sémantickú rolu diktum,
v slovenčine zodpovedá tomuto participantovi rola sujet. Plní vetno-členskú funkciu nepriameho
predmetu a je vyjadrený pomocou pádovej predložky inštrumentálu.
13
DIK = diktum (obsah informácie = to čo sa hovorí), SUJ = sujet (téma informácie = to o čom sa
hovorí).
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(6´´´) Dizajn sa vyznačuje tým, že vypovedá o stave ekonomiky.
V príklade (5´´´) sa sloveso informovať pretransformovalo z pôvodnej vetno-členskej
funkcie prísudku (Obal informuje o ...) na podmet.

Sloveso vypovedať, ktoré pri

prekladateľskom riešení zachytenom v príklade (6´) plní vetno-členskú funkciu prísudku
jednoduchej vety, nadobudlo v riešení (6´´´) funkciu prísudku vedľajšej vety podraďovacieho
súvetia.
Slovesá, ktoré sme podrobili analýze z hľadiska ich prekladu do slovenčiny
považujeme za odborné termíny z oblasti dizajnu, hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že
sú to bežne používané lexikálne jednotky, ktoré netvoria odbornú vrstvu slovnej zásoby. Pre
ich zaradenie do tejto vrstvy sme sa rozhodli na základe ich frekvencie výskytu a rekurencie
v odborných textoch z danej oblasti a tiež na základe názoru viacerých lingvistov, medzi nimi
napr. významnej kanadskej lingvistky M.-C. L’Homme, ktorá sa v jednej zo svojich prác
(1998) zmieňuje o tom, že aj slovesá, ktoré sa používajú pri bežnej komunikácii a nie výlučne
v odborných textoch môžu byť termínmi, pokiaľ označujú činnosť, ktorá je typická pre
niektorú konkrétnu (odbornú alebo technickú) oblasť ľudskej činnosti a pokiaľ tieto slovesá
implikujú slovesné participanty označujúce pojmy z oblasti mimo bežnej slovnej zásoby, t. j.
terminologické jednotky. 14
Z uvedených príkladov vyplýva, že pri preklade slovesných lexém z francúzštiny do
slovenčiny treba brať do úvahy nielen lexikálny význam ľavovalenčných participantov
(príklady (4´) a (4´´)), ale zvažovať aj výber vhodnej slovesnej formy (prekladového
ekvivalentu) tak, aby preklad vyznieval v cieľovom jazyku prirodzene (príklady (2´), (2´´),
(5´), (5´´), (6´) a (6´´), a to na základe povahy slovesných participantov a s ňou súvisiacou
sémantickou štruktúrou vety, 15 v ktorej dané sloveso vystupuje v úlohe slovesného predikátu.
Pri statických významoch slovies z niektorých sémantických skupín (v našom príspevku
komunikačných slovies) sú dokonca možné preklady, keď dochádza ku zmenám vo vetnočlenskej funkcii slovesa, ktoré malo vo východiskovom (francúzskom) texte funkciu prísudku
jednoduchej vety a v cieľovom jazyku nadobudlo buď funkciu podmetu alebo prísudku
vedľajšej vety (príklady (5´´´) a (6´´´).

14

V našich príkladoch to boli termíny: designer, design, design d’environnement, le packaging.
Sémantická štruktúra vety je daná sémantikou slovesa na základe sémantických príznakov akčnosť,
dynamickosť, mutačnosť a rozčlenenosť (pozri M. Sokolová, J. Nižníková, 1989).
15
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Resumé
Le présent article traite de la problématique de la traduction vers le slovaque des verbes
français à caractère d’unités terminologiques utilisées dans le domaine du design. L’auteure
attire l’attention sur le fait qu’une traduction adéquate doit prendre en compte la structure
sémantique des verbes en question de même que la nature de leurs actants. Elle opte pour la
méthodologie utilisée par J. Nižníková et M. Sokolová. Le verbe peut exiger un actant animé
(humain) ou, au contraire, inanimé, ou bien, il peut avoir un sens différent selon qu’il est
employé avec un actant animé ou un actant inanimé. L’auteure a donc pu observer les
distinctions causées par les différences typologiques qui se présentent entre les deux langues
étudiées et remarquer que les mêmes relations sémantiques peuvent être, dans une même
langue ou dans deux langues différentes, exprimées par des constructions différentes.
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denotačné a konotačné sémy – virtuémy – lexikálno-sémantický systém – sémantické pole

Niekoľko poznámok k štruktúre lexikálneho významu
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Náš príspevok by sme mohli začať predstavením rôznych definícií lexikálneho
významu (LV) od domácich i zahraničných lingvistov. Keďže sa však chceme sústrediť
konkrétne na jeho štruktúru, vyberáme spomedzi množstva existujúcich definíciu od J.
Dolníka (2003, s. 49), v ktorej sa štruktúra významu priamo spomína: „Lexikálny význam
je lexikálnou formou evokovaná štruktúra príznakov, ktorá reprezentuje štandardné
znalosti vzťahujúce sa na označovanú entitu, znalosti späté s axiologickým konceptom
a citový hodnotiaci vzťah k tejto entite.“ Podľa tejto definície možno lexikálny význam
považovať za komplexný, hierarchicky usporiadaný celok, ktorý sa podľa viacerých kritérií
dá rozložiť na menšie časti. LV má teda svoju vlastnú vnútornú štruktúru.
Lexikálnu jednotku (LJ) nazývame zo sémantického hľadiska semémou, ktorá je
integrálnym a štruktúrovaným súborom najmenších významových jednotiek – sém. Sémy
synonymne nazývame aj sémantickými príznakmi (SP). Ide o „najmenšie významové
zložky (sémantické komponenty) slova, ktoré už nemožno ďalej členiť, pričom jednotlivé
sémy môžu mať rozličnú relevantnosť z hľadiska pomenovania.“ (Ripka – Imrichová,
2003, s. 66). Séma je teda minimálny významový dištinktívny príznak, pomocou ktorého
sa dá odlíšiť jedno slovo od druhého v rámci nejakého čiastkového lexikálno-sémantického
systému (napr. ruža a fialka v rámci triedy kvetov).
Seméma ako centrálny prvok obsahového plánu jazyka môže obsahovať rozličný
počet sém (tá istá séma môže pritom byť súčasťou viacerých semém). Okrem toho, ak
vezmeme do úvahy polysémické (napr. koruna, hlava, koza) alebo homonymné LJ (napr.
čelo), môžeme skonštatovať, že jedno slovo môže byť realizáciou viacerých semém (tieto
sú totiž, v rámci týchto typov lexém, odrazom rôznych denotátov).
I. Ripka – M. Imrichová (2003, s. 66) a A. Lehmannová - F. Martin-Berthetová
(1998, s. 23-27) zhodne tvrdia, že do kombinácie v rámci semémy najčastejšie vstupujú
dva druhy sém: generické (zovšeobecňujúce), a špecifikačné (diferencujúce). Generické
sémy sú tie, ktoré sú spoločné pre všetky lexémy vo vnútri jedného čiastkového lexikálno158

sémantického systému. Špecifikačné sémy zas navzájom odlišujú jednotlivé prvky tohto
mikrosystému. Napr. špecifikačné sémy, ktoré odlišujú semému chlapec od semémy žena
sú „mužské pohlavie“ a „nedospelá osoba“ a generickou (spoločnou) sémou pre obe
semémy bude „ľudská bytosť.“ Súbor spoločných sém (spoločný prienik) pre viaceré
semémy tvorí tzv. archisému.
J. Furdík (1980, s. 37) pripomína fakt, že sémantické príznaky (sémy) nie sú
rovnocenné, majú rozličnú hierarchiu a ich terminológia je tiež u rôznych lingvistov
odlišná. Podľa toho, či sa sémy viažu na podstatu LV (významové jadro) alebo na jeho
okraj (perifériu1), ich napr. delíme na obligatórne (kategoriálne, základné, jadrové) a
fakultatívne (sprievodné, doplňujúce, špeciálne).2
Existujú však aj iné kritériá, podľa ktorých môžeme sémy klasifikovať. Jedno
z najdôležitejších je triedenie podľa stupňa abstrakcie (všeobecnosti) sém. Podľa tohto
kritéria delia V. Blanár (1984, s. 31-32), J. Furdík (1980, s. 37-38) a J. Dolník (2003, s. 21)
sémy zostupne od najvyšších abstrakcií po najnižšie na: kategoriálne (klasifikačné, tzv.
klasémy), identifikačné (generické, tzv. archisémy) a

špecifikačné (diferenčné,

individuálne). Medzi týmito druhmi sém funguje vzťah subordinácie ako najvýraznejší
organizujúci princíp. Špecifikačné sémy sú v subordinačnom vzťahu ku generickým (ako
differentia specifica ku genus proximum) a generické zas ku kategoriálnym (ako
k príznakom vyššej úrovne abstrakcie).
Pokúsme sa teraz jednotlivé druhy sém, ktoré sme rozdelili podľa stupňa ich
abstrakcie, vysvetliť a ilustrovať na príkladoch (aj keď rozdiel medzi generickými
a špecifikačnými SP sme už aspoň v krátkosti načrtli vyššie). Kategoriálne sémantické
príznaky zdôrazňujú podľa V. Blanára (1984, s. 31) spoločné formálne črty príslušných
formálno-sémantických kategórií, ako napr. „substancia“, „životné“, „neživotné“, „osoba“,
„nie osoba“, „činnosť“, „stav“, atď. Generické SP tvoria podľa J. Dolníka (2003, s. 21)
spoločný menovateľ členov jedného lexikálno-sémantického poľa. Predstavujú teda nižšiu
abstrakciu a zhodujú sa s tým, čo nazývame genus proximum (rodový pojem) konkrétnej
lexikálnej jednotky v rámci čiastkového systému. V polysémickej lexéme a v sémantickom
poli ako spoločný sémantický prienik (archiséma) spájajú jednotlivé slová čiastkového

Medzi perifériou a jadrom môže dôjsť aj k preskupovaniu sém, keď sa v úze častejšie vyzdvihne
niektorá nová, napr. okrajovejšia stránka javu alebo sa prehĺbi stupeň jeho poznania. Podľa V. Blanára
(1984, s.33) sa spočiatku individuálne a okazionálne sémy môžu ustáliť a rozšíriť v nejakom
funkčnom štýle resp. v geografickom priestore na základe ich nových syntagmatických spojení. Táto
nová lexikálna spájateľnosť vyústi v kvalitatívnu zmenu, v zmenu sémantickej spájateľnosti.
2
Termíny obligatórne a fakultatívne sémy používa vo svojom diele V. Blanár (1984, s. 32-33).
1
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systému. Na ich ilustráciu nám môže poslúžiť v odbornej literatúre toľkokrát citovaný
príklad sémickej analýzy slov označujúcich vo francúzštine nábytok určený na sedenie od
B. Pottiera:3
Sémy:

S1
„nábytok
na sedenie“

S2
„na
nohách“

S3
„pre jednu
osobu“

S4
„s
operadlom
pre chrbát“

S5
„s
operadlom
pre ruky“

S6
„z
pevného
materiálu“

Semémy:
Chaise
(stolička)
Fauteuil
(kreslo)
Tabouret
(taburetka)
Canapé
(pohovka)
Pouf
(puf)

+

+

+

+

−

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

−

−

+

+

+

−

+

+

+

+

−

+

−

−

−

Spoločným sémantickým prienikom (archisémou), teda najbližším rodovým
pojmom, ktorý spája všetky semémy tohto lexikálneho mikrosystému, je séma „nábytok na
sedenie“. Vo všetkých ostatných stĺpcoch tabuľky môžeme pozorovať diferenčné
významové komponenty – špecifikačné sémy – ako „ľudským myslením typizované
charakteristické stránky pomenovanej reality (čo v pojmovej štruktúre nazývame
differentia specifica)“ (Blanár, 1984, s. 31). Pomocou týchto príznakov sa diferencujú
blízke významové štruktúry. Špecifikačné sémy sú v porovnaní s kategoriálnymi
a generickými najbezprostrednejšie späté s pomenovanou skutočnosťou.
Vyššie spomínaný francúzsky lingvista B. Pottier zaraďuje generické a špecifikačné
sémy k tzv. sémam denotačným. Oproti nim kladie tzv. konotačné alebo virtuálne sémy
(virtuémy). Na základe Pottierových myšlienok by sme mohli jeho klasifikáciu sém spolu
s A. Lehmannovou - F. Martin-Berthetovou (1998, s. 26) znázorniť nasledovnou schémou:

Druhy sém
Denotačné

generické
3

Konotačné / virtuálne

špecifikačné

Cit. in.: A. Lehmann - F. Martin-Berthet (1998, s. 24), Ch. Baylon - X. Mignot (2005, s. 125) alebo
J. Holeš (2002, s. 56).
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Delenie sém na denotačné a konotačné vychádza z klasickej opozície medzi
denotáciou a konotáciou. Kým denotačné sémy sú akceptované príslušníkmi celého
jazykového spoločenstva a ich charakter je vnímaný ako relatívne stabilný, charakter
konotačných sém je považovaný skôr za nestabilný, virtuálny, individuálny, ktorý je vždy
úzko spojený s kontextom v rámci konkrétnej komunikačnej situácie. „Les sèmes virtuels
s’actualisent ou pas selon les emplois.“ (Baylon - Fabre, 1978, s. 76). Ak sa vrátime
k tabuľke so semémami rôznych príkladov nábytku na sedenie, konotačnú alebo virtuálnu
sému môžeme ilustrovať na príklade slova fauteuil (kreslo). Jeho denotačné sémy sú
uvedené v tabuľke. Konotačná séma „vysoký úrad“, „vysoká hodnosť“ resp. „dobrá
sociálna pozícia“ vystúpi do popredia v komunikácii, keď sa bude hovoriť o ministerskom,
poslaneckom alebo riaditeľskom kresle. Línii Pottierovho delenia sém na denotačné
a konotačné z veľkej časti zodpovedá klasifikácia sém V. Blanára (1984, s. 30-31) na sémy
imanentné a nie imanentné javom skutočnosti. Kým prvé z nich (nazývané aj referenčne –
denotačné) odrážajú bytostné vlastnosti vlastné javom napr. „vek“, „smer“, „ľudský“,
„tekutý“, „vlastniť x, y“ atď., druhé tvoria osobitnú skupinu príznakov, ktoré javom
skutočnosti nie sú imanentné, ale vyjadrujú skôr postoj komunikanta k objektu
komunikácie. Ide o všeobecné hodnotenie, o etický, resp. estetický postoj, o racionálnu,
prípadne sociálnu kvalifikáciu. Tieto objektívne (sociálne) a subjektívne (individuálne)
hodnotiace príznaky reprezentujú napr. sémy slov ako: „dobrý“ – „zlý“, „pekný“ –
„škaredý“, „pravdivý“ – „falošný“, „super“ – „otras“, atď.
Vzhľadom na vnútornú štruktúru sémantických príznakov ponúka V. Blanár (1984,
s. 34) delenie sém na jednomiestne (substančné, nie-relačné) a dvojmiestne (relačné).
Substančné sémantické príznaky vyjadrujú vlastnosti predmetov, vecných obsahov
vlastností predmetov a vzťahov medzi predmetmi objektívnej reality, napr. /životný (A)/.
Relačné SP vyjadrujú vzťahy medzi predmetmi, vecnými obsahmi, medzi
vlastnosťami predmetov a medzi vzťahmi medzi predmetmi vonkajšej skutočnosti, napr.
/ rovnaký (A1, A2) /, / viac (A1, A2) /, / ženatý (A1, A2) /. Presne v tejto optike
podčiarkuje J. Dolník (2003, s. 21-22) aj dôležitosť syntagmatického aspektu lexikálnych
jednotiek4 a zdôrazňuje, že jestvujú sémanticky nezávislé a sémanticky závislé lexikálne
jednotky. Ako typický príklad sémanticky závislých LJ uvádza spomedzi slovných druhov
sloveso, ktorého charakteristickou vlastnosťou je valencia 5, t. j. jeho schopnosť viazať na
4

Pri predchádzajúcom delení sém podľa stupňa abstrakcie vystupoval do popredia len paradigmatický
aspekt slov.
5
Valencia ako vlastnosť necharakterizuje len slovesá, ale aj adjektíva a niektoré substantíva.
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seba istý počet slov. Ide teda o syntakticko-sémantickú vlastnosť, ktorá podmieňuje
prijateľnosť alebo neprijateľnosť syntagmatického spojenia. J. Dolník (2003, s. 22) uvádza
ako príklad sloveso bývať. To označuje ako dvojvalenčné, lebo vyžaduje dve doplnenia:
niekto býva niekde. Do prvej valenčnej pozície (niekto) môžeme dosadiť výrazy, ktoré
obsahujú významový komponent „človek“ (pri bežnom použití) a do druhej valenčnej
pozície (niekde) výrazy ako „miesto“ alebo „budova“. Tieto sémy podmieňujú sémantickú
spájateľnosť

slovesa

s inými

výrazmi.

V súvislosti

s klasifikáciou

sémantických

komponentov hovoríme teda aj o syntakticko-sémantických sémach. Napr. spomínané
sloveso bývať zahŕňa sémantické príznaky „agens“ a „lokatív“.
Po predstavení triedenia sém podľa rôznych kritérií by sme sa ešte chceli aspoň
v krátkosti zastaviť pri vymedzení pojmu sémantické pole, ktoré sme vyššie spomenuli ako
príklad čiastkového lexikálno-sémantického systému, do ktorého vstupujú viaceré semémy
napr. na základe spoločného rodového pojmu (napr. toho, ktorý sme v našej tabuľke
pomenovali „nábytok na sedenie“). J. Mistrík hovorí o sémantickom (asociačnom) poli ako
o „okruhu slov, ktoré sa spájajú na základe formálnej alebo významovej príbuznosti“
(Mistrík, 1993, s. 379). Do sémantických polí patria napr. slová, ktoré sú odvodené od toho
istého koreňa (slovotvorné hniezdo) alebo tie, ktoré vstupujú do vzájomných sémantických
paradigmatických vzťahov (synonymá, antonymá, homonymá, paronymá). Jedným
z prvých jazykovedcov, ktorí začali používať pojem sémantické pole bol nemecký
lingvista Jost Trier. On definoval sémantické pole ako usporiadaný celok, štruktúrovaný
takým spôsbom, že jednotlivé slová sa navzájom determinujú sémanticky, v závislosti od
ich počtu a miesta v celom poli. Podľa V. Krupu (1991, s. 36) z toho vyplývalo, že celá
lexika je hierarchicky organizovaná do vyšších a nižších polí. Trier podľa neho preceňoval
stupeň štuktúrovanosti lexiky. V súlade so Sapir-Whorfovou teóriou jazykového
relativizmu, ktorá tvrdí, že každý jazyk odráža v štruktúre svojej slovnej zásoby iné
štruktúrovanie skutočnosti (iný spôsob skúsenosti), je potrebné si uvedomiť, že aj
sémantické polia môžu byť v rôznych jazykoch odlišne štruktúrované. Zhodovať sa
nebudú ani sémantické polia jednotlivcov toho istého jazykového spoločenstva. Ich rôzne
hranice súvisia so vzdelaním jednotlivcov, s ich asociatívnou schopnosťou, s prostredím,
v ktorom sa pohybujú, s kontextom a so situáciou, v ktorých sa používajú.

Summary
Our paper tries to sum up a complex problematics related to the structure of the lexical
meaning. From a semantic point of view, the lexical unit is called sememe, and it is an
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integral and structural set of smallest meaning units – semes. Within concrete lexicalsemantic relationships, semes can be divided into several categories. One of the most
important ones is the division of semes according the degree of their abstraction into
categorial (classifying), identificating (generic) and specificating (differential) semes.
Other criteria can be taken into account, according to which semes can be denotational
and connotational, obligatory and optional, substantial and relational. Semantic features
(semes) are not equal, they have an uneven hierarchy and their terminology differs in the
works of various researchers.
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Paronymia a tlmočenie v rámci slovanských jazykov
Mgr. Jaroslav Černák
Katedra slovanských jazykov
Úvod
V dnešnej Európe narastá potreba komunikácie medzi jednotlivými krajinami.
Prehlbujú sa politické, ekonomické, vedecké a kultúrne kontakty. Prekladatelia a tlmočníci
z a do slovanských jazykov sú dnes vyhľadávaní a stávajú sa dôležitými partnermi pri
rôznych stretnutiach. Cieľom tohto príspevku je upozorniť na problematiku tzv. „faux amis“,
ktoré sú príčinou výrazných interferencií najmä pri preklade a tlmočení slovanských jazykov.
Slovania sa navzájom lepšie poznajú a ľahšie sa dorozumievajú, čo často prekvapuje
občanov iných krajín západnej Európy. Aj v našich jazykoch sú však pasce, „falošní priatelia“
tlmočníkov, to značí slová, ktoré sú formálne alebo zvukovo rovnaké alebo skoro rovnaké, ale
majú iný význam. Občanom slovanských krajín sa zdá, že si výborne rozumejú. S týmto
tvrdením môžeme súhlasiť, no mnohé slová majú rovnakú formu (homografy) alebo podobnú
výslovnosť (homofóny), ale je aj dosť významových rozdielov. A práve takéto významové
rozdiely spôsobujú to, že ľudia nesprávne chápu obsah komunikátu a dochádza
k nedorozumeniam: niekedy sú to veselé situácie, ale niekedy aj nepríjemné, hlavne ak ide
o situácie pri dôležitých tlmočeniach.
Takéto nebezpečenstvá často vznikajú práve v najviac spríbuznených jazykoch. Určité
slová mali kedysi rovnaký význam, slovanské jazyky v praslovančine, ale rozvoj spôsobil, že
sa tieto jazyky od seba významovo vzdialili. Veľmi často nachádzame v slovníku slovo, ktoré
má aspoň jeden význam spoločný s významom iného jazyka, ale už to nie je neutrálne slovo
alebo slovo najčastejšie používané. Ide o slovo, ktorého kontextové konotácie sú odlišné.
Táto tematika predstavuje neoddeliteľnú súčasť plnohodnotného štúdia cudzích
jazykov, najmä vtedy, ak ide o jazyky príbuzné, tak ako v prípade slovenčiny a poľštiny.
Práve vtedy najčastejšie dochádza k interferencii, ktorá nie je typická iba pre začínajúcich
prekladateľov a tlmočníkov, ale aj pre ľudí s dlhoročnou translatologickou praxou.
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Jazyk – tlmočník – príjemca
Jazyk ako systém abstraktných znakov sa v jazykovej komunikácií uplatňuje pomocou
reči, vychádzajúc zo základu lingvistického štrukturalizmu Ferdinanda de Saussura. Táto
fyzicko-psychologická schopnosť vytvárať artikulované zvuky a spájať ich s psychickými
obsahmi je zároveň konkrétnou realizáciou abstraktného jazykového systému v konkrétnom
čase a priestore. Jazyk ako kód, prostredníctvom jeho realizácie – reči, tvorí základný pilier
komunikačnej situácie. Medzi expedientom a recipientom sa vytvára komunikačný kanál,
ktorý slúži na prenos informácie medzi jedincami pomocou už spomínaného spoločného
systému znakom. Pokiaľ komunikácia prebieha medzi jedincami bez možnosti ustálenia
spoločného jazykového systému, ktorý ovládajú obe strany, komunikačná situácia dopĺňa do
procesu komunikácie úlohu tlmočníka, ako prostriedok transformácie jazykového systému
z východiskového do prijímacieho jazyka.
Faktorov vplývajúcich na osobu tlmočníka v procese tlmočenia je veľa. Okrem
mimojazykových faktorov, posuny spôsobujú najmä faktory jazykové.
Jedným z nich je prítomnosť a vplyv paronymie a jazykových stereotypov na
tlmočenie. Kým paronymia je vec čisto jazyková, zahŕňajúca pole lexiky, jazykové stereotypy
prekračujú hranice lexiky a dotýkajú sa kultúry a histórie národa používajúceho daný jazyk.

Paronymia
„Slovo paronymia je odvodené z gréckeho porónymon, kde par-/para- znamená
blízko, tesne, pri a ónymon meno. Možno teda povedať, že paronymá sú slová blízke svojim
tvarom.“ (Škvareninová, 1999) Chápanie paronymie je odlišné nie len vzhľadom na čas
vzniku teórií ale aj jazykov, v ktorých sa paronymia vyskytuje. „Hoci adjektívum
paronymicky je známe už od 2. polovice 17 storočia a substantívum paronymum od
polovice19.

storočia,

nie

je

dostatok

serióznej

odbornej

literatúry

o tejto

problematike.“(Škvareninová,1999) Na porovnanie termínu paronymie nám môže poslúžiť
slovenská, česká, ruská a poľská jazyková literatúra. Kým v slovenských slovníkoch sa termín
paronymia definuje ako slová zvukovo a gramaticky navzájom podobné, no svojím významom
rozdielne, (Mistrík, 1993) slovo zvukovo podobné inému slovu, ale významovo odlišnému,
(Šaling, 1997) v českých slovníkoch sa definuje ako slová odvodené, (Kolektív aut. – Otto,
1997) slovo podobné svojou vonkajšou podobou inému (Havránek, 1989) a „slovo veľmi
blízke zvukovo inému k inému slovu (Ožegov, 1983) v ruskom a výraz viažuci sa s inými
alebo podľa vzhľadu alebo podľa zvuku (Szymczak, 1979) v poľskom slovníku.
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Podobný, avšak predsa v niečom odlišný pohľad na výklad termínu paronymia majú
germánske a románske jazyky. Kým v anglickej jazykovednej literatúre sa uvádzajú definície
paronymá: slovo odvodené z rovnakého kmeňa, príbuzné slovo (Neufeldt, 1994), slovo
utvorené nepatrnou zmenou, derivované (Cape, 1987) , slovo majúce tú istú formu ako
príbuzné slovo v inom jazyku (Hartmann, 1976), španielsky slovník definíciu rozvíja aj
o prvky etymológie, kde paronymum je definované ako dve alebo viac slov, ktoré sú si
navzájom blízke buď na základe etymológie alebo formy, alebo zvuku (Gaya, 1973). Vo
francúzskom slovníku sa pojem paronymum definuje ako slovo, ktoré je blízke inému zvukom
a vonkajšou podobou (Larosse, 1966), alebo slovo, ktoré sa podobá na iné zvukom,
ortografiou a formou (Dupre, 1972).
Výsledné slovníkové heslá nás privádzajú k trojakému chápaniu termínu paronymum, kde
paronymá sú slová zvukovo podobné, no významom rozdielne, slová majúce tú istú formu
ako príbuzné slová, slová odvodené z rovnakého koreňa. (Škvareninová, 1999) V súčasnej
lingvistike sa k termínu paronymie pristupuje z dvoch smerov. Jeden smer pristupuje
k termínu so širším chápaním paronymie ako slov blízkych svojím tvarom, ktoré sú sémanticky
odlišné no zvukovo podobné. Je to teda súbor zvukovo podobných a obsahovo rozdielnych
zložiek (obchod- obchod, podmienka – podmienka, platba- platňa- plavba – mlatba). Druhý
smer chápe paronymiu užšie a teda paronymické slová sú odvodené zo spoločného koreňa
a pritom majú rozličný význam a podobnú zvukovú stránku. Do tohto smeru by sme mohli
zaradiť tzv. derivácie, teda rad odvodených slov (plat – platný – platiť- platca – zaplatiť,
riadený – zriadený). (Škvareninová, 1999) Hlavným odlišujúcim prvkom týchto dvoch skupín
by sa teda stala vlastnosť radu slov, ktoré buď vznikli odvodením, sufixálno-prefixálnou
deriváciou, alebo naopak vznikli ako skupina náhodne stojacich slov ovplyvnená textovým
a kontextovým fenoménom. Avšak spoločná vlastnosť, ktorá je charakteristická pre obe
skupiny, je podobná alebo totožná zvuková realizácia týchto slov. Zdá sa to byť primárnym
znakom. Pri definovaní paroným, keďže paronymá sú v podstate súzvučné slová. Naproti
tomu je ich ďalším znakom významová odlišnosť, ktorá sa uplatňuje od jemných odtienkov
cez protikladnosť až po maximálnu polaritu.

(Škvareninová, 1999) Na základe ich obsahu

a významu, ktorý je buď synonymný, homonymný, antonymný, alebo sémanticky blízky
alebo navonok nesúvisiaci, môžeme paronymá rozdeliť na typy:
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-

Synonymické paronymá (plat – platný, podať – oddať)

-

Antonymické paronymá (podpísať – nepodpísať, vstúpiť – vystúpiť)

-

Homonymné paronymá

-

Fonetické homonymá (byť- biť, tipovať- typovať)

-

Lexikálno-gramaticko-fonetické homonymá – sú zvukovo blízke. Ale paronýmia je
založená na rozdielnom počte slov (asimiluje – asi miluje)

-

Rôzno-slovnodruhové paronymá – slová, ktoré sú rozličnými slovnými druhmi, ktoré
v texte neplnia rovnaké syntaktické funkcie (oba – iba, zmes- sme, len – lem)

-

Paronymá rôznej štýlovej príslušnosti – štylisticky rovnocenné slová / štylisticky
kontrastné slová. (Škvareninová, 1999)

Štylistická výraznosť paroným je nepriamo úmerná blízkosti ich formy. Čím sú si
paronymá formou bližšie, tým sú štylisticky menej príznakové. Na základe praktických
skúseností by sme mohli tvrdiť, že menej výrazné paronymá sa od seba odlišujú najmä
dĺžkou, kvantitou (mój – môj), mäkkosťou (sprať – sprać), grafikou (vek – wiek), asimiláciou
(sprzęt – spred), počtom hlások (zachovanie – zachowywanie), výmenou hlások, výmenou
slabiky, opačným poradím hlások, poprehadzovaním hlások.
Aby sme objasnili vplyv paronymie na komunikáciu a formálno-sémantickú interferenciu,
užšie a širšie chápanie paronymie aj napriek diferenciám nesie spoločný význam všeobecného
chápania paronymie ako slov, ktoré sú si navzájom blízke zvukovou podobou, no sú
navzájom z významovej stránky odlišné a práve preto dochádza k ich zámene v procese
interkultúrnej komunikácie a tým dochádza k významovým posunom. Ide najmä o tzv. „faux
amis“, „zradné slová“, falošní priatelia“ (poľsky „fałszywi przyjaciele“).
Platí to predovšetkým v tlmočníckej praxi, kedy počas samotného procesu
komunikácie je tlmočník pod vplyvom stresu a časového tlaku častejšie náchylný siahnuť po
doslovnom preklade, a preto je nebezpečenstvo interferencie a teda aj nesprávneho použitia
slov a zámeny ich významov veľmi veľké. O to viac, ak ide o jazyky genealogicky príbuzne,
slovanská jazyková rodina a v našom prípade slovenský a poľský jazyk.
V nasledujúcej časti sa pokúsime uviesť zoznam slov, ktoré môžu tlmočníkom
spôsobovať významné problémy, v prípade, že sa pri voľbe tlmočníckej stratégie rozhodnú
siahnuť po doslovnom preklade.
poľština

význam v slovenčine

príklad zavádzajúceho použitia

Bezcenny

neoceniteľný, vzácny,

Ten obraz był dla mnie bezcenny.

drahocenný
Brak

nedostatok

W gospodarce państwowej pojawia się
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brak ekonomistów.
Brązowy

hnedý

Lubię brązowych fasad.

Cudny

prekrásny, čarokrásny

Pod koniec rozmowy powstał cudny
projekt.

Czerstwy

starý

Mam nadzieję, że dziś pieczywo
nie będzie stare jak ostatni raz.

Czyli

teda

Czyli – już nie mamy problemu.

Danie

chod jedla

Danie nie zapłacę, nie było smaczne.

Darmo

zadarmo

Nasza firma zapłanowala swoim
klientom dać możliwości do skorzystania
internetu. I to wszystko darmo!

Dobytek

majetok

Dobytek wygrany chcemy darować
nadacji „Słoneczko“.

Droga

cesta

Według prawa jest to jedyna droga legalna.

Druk

tlač, tlačivo

Z tym drukiem nie mam nic społecznego!

Drzewo

strom, drevo

Fatalny

nešťastný, strašný

Wskaźniki giełdy towarowej ostatni
tydzień były fatalne.

Hodować

chovať, pestovať

Oprócz hodowania jarzyn, mamy w planie
następny rok hodować także zboże.

Chyba

asi, vari, azda

Chyba nam się program udał.

Jagoda

čučoriedka

Przywiozę 2 tony jagod.

Kara

trest, pokuta

To duża kara za nic.

Koniecznie

nutne, nevyhnutne

Jest to wyrok konieczny?

Metal

kov

Gospodarka państwowa oparta jest na
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przemysłu metalowym.
Nabytek

nadobudnutá vec, prírastok W tym roku mamy nieoczekiwany
nabytek.

Obchód

obchôdzka, oslava

Wczoraj obchodziłem imieniny. Jeszcze
teraz mnie boli głowa.

Obcy

cudzí

...żeby te produkty pani nie były obce...

Obecny

1. prítomný,

Obecny stan rzeczy jest

2. súčasný, terajší

nieprzyzwoity.

Opakowanie zabalenie, obal

Opakowanie to już nie jest moderne.

Opona

Podczas podróży traciłem co kilometer

pneumatika

jedną oponę.
Płyn

tekutina

Prezepraszam, ciepło mi... Ma tutaj pan
płyn do picia?

Pokój

izba, miestnosť

Chcę zamówić pokój w terminie Bożego
Narodzenia.

Południe

juh

Na południu zazwyczaj boję się targować,
bo zawsze tam są zdziwiony ludzie.

Północ

sever

W północnych krajach rządzą jasnowłosi
monarchowie.

Powaga

vážnosť, autorita

Mamy pani w powadze.

Powolny

pomalý

Powolnie odnaleziemy słabe miejsce na
tym rynku pracy.

Prasa 1. lis, 2. tlač

Prasa nasza najwyższej jest jakości.

Przesada

zveličenie, nadsázka

Bez przesad nie wolno mi mówić.

Przystojny

pekný, driečny

O, nie wiedzałam, że w tym kraju istnieją
nieprzystojne sekretarki.
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Puszka

škatuľa, schránka, plechovka

Rozczulony

dojatý

W puszkach ukryte są czerwone róże.
Sytuacja bożonarodzeniowych śledziów
mną pochyliła i jestem trochę rozczulony.

Rzecz

vec

Rzecz pospolita najważniejsza jest w
czasach dzisiejszych.

Słuszny

Skład

správny, oprávnený,

Słuszna propozycja dla słusznego

spravodlivý

odbiorcy, który zamierza płacić gotówką.

1.zloženie, zostava

Skład herbaty odpowiada ścisłym
normam europejskim.

Skutek

výsledok, účinok

Kryzys gospodarczy we mnie wywołuje
tylko dwie słowa używane często w
Czechach: „Skutek utek.“

Społeczny

verejný, sociálny, spoločenský

Spory

značný, dosť veľký

Powinniśmy zrobić fundusz społeczny.

Popyt po krysztalach Swarowski jest
spory.

Sprawa

záležitosť

W sprawach zagranicznych nie ma nic
nowego.

Sprawca

páchateľ, vinník

Dopóki nie znaleziemy sprawcę, nasza
forsa nie będzie w dobrych rękach.

Stan

1. stav, situácia 2. štát

W stanach zjednoczonych powstał stan
zagrożenia dla ludzi z cukrzycą.

Staw

1. rybník, 2. kĺb

W tym stawie znaleziono trupa.

Stolica

hlavné mesto

Byłem we wszystkich stolicach świata!

Troska

starostlivosť, starosť

Jest to jednym z wyznaczników, że troska
o klienta jest nam bliska.

Ubezpieczenie poistenie
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W tym produkcie ma pan i ubezpieczenie

żywotne, jakie nieznalezie kdze indziej.
Upominek

dar, pamiatka

Przywiozłam z Polski jakieś upominky.

Uroda

krása

W dziesiejszych czasach jest uroda
człowieka na pierwszym miejscu.

Urok

1. pôvab, krása 2. urieknutie Urok tego produktu jest olbrzymy.

Wróg

nepriateľ

Dla marketingu i kampanii, bardzo ważne
jest znaleść dogodnego wroga.

Wygodny

pohodlný, komfortný

Oprócz elektronicznych warunków
płatności mamy dla pana specjalną ofertę –
wygodny transport do miejsca
zamieszkania, tylko za 300 €.

Zachód

západ

Nasza firma rozwija stosunki handlowe
także na zachodzie.

Zapach

vôňa

Zapach tego parfumu mnie, że tak mówię,
zachwyca.

Zapas

rezerva, zásoba, záloha

Oczywiście, w magazynie mamy
codziennie duże zapasy produktów.

Zastaw

záloha

Kiedy mi pan przeszle zastawę za pomidory?

Żałoba

smútok

Każdy żałuje, kiedy ma w kasie manko.

Problematika tlmočenia a paronymie je veľmi zaujímavá a to predovšetkým
v konfrontácii spríbuznených jazykových systémov. Spôsobuje tlmočníkom v praxi nemalé
problémy, keďže ako sme uviedli už skôr, tlmočník má pod tlakom tematiky, času, stresu
a únavy často sklon siahnuť po doslovných riešeniach (tzv. word-for-word interpreting). Táto
metóda hoci niekedy odporúčaná, má v geneaologicky príbuzných jazykoch veľké
obmedzenia. Preto si myslíme, že správna príprava budúcich tlmočníkov v oblasti paronymie
je nesmierne dôležitá a treba jej v prípravných fázach venovať veľkú pozornosť.
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preklad

Poznámkový aparát prekladateľa v umeleckom preklade
Mgr. Monika Karchutňáková
Katedra slovanských jazykov

Úvod
V tomto príspevku sa zaoberáme problematikou umeleckého prekladu, pričom
pozornosť upriamujeme na aplikáciu poznámkového aparátu v preklade. Vzhľadom na
súčasné nároky čitateľov, ale aj na nové výsledky vo výskume translatológie, sa venujeme
otázke kvantity uplatňovania poznámok pod čiarou, resp. poznámok za textom v preklade
umeleckej literatúry. Napriek uprednostňovanému nízkemu, prípadne nulovému, počtu
poznámok, chceme v tomto príspevku poukázať na prípady, kedy majú poznámky len
dopĺňajúci charakter a kedy sú nevyhnutné.
Pri preklade umeleckej literatúry prekladateľ kombinuje niekoľko translačných
postupov – lexémový preklad, substitúciu, transkripciu, opis, historizáciu, modernizáciu,
exotizáciu, naturalizáciu, kreolizáciu a i. Niekedy sa však stáva, že ani kombinácia všetkých
možných translačných postupov nestačí na vytvorenie adekvátneho prekladu. Môže to byť
spôsobené niekoľkými faktormi, predovšetkým časom, rozdielnosťou reálií, využívaním
neštandardnej lexiky autorom diela, rôznych citátov a narážok (skrytých odkazov) na iné
osobnosti či udalosti:
1) čas, ktorý uplynul od napísania diela až do okamihu jeho prekladu, môže
spôsobiť rôzne komplikácie vyvolané zmenami v aktívnej aj v pasívnej slovnej
zásobe, zmenami v spoločenskom živote aj v politickom zriadení,...
2) reálie sú mnohokrát jedným z najnáročnejších prvkov umeleckého prekladu,
s ktorými sa musí prekladateľ popasovať. Rozdielnosť reálií spočíva najčastejšie
v tom, že určitá reália neexistuje v konfrontovaných jazykových systémoch
originálu a prekladu,
3) lexika, citáty, narážky: použitie lexikálnych jednotiek nižších štýlov (žargón,
argot), rôznych citátov zakomponovaných napríklad do replík postáv v diele,
použitie rozličných narážok vo forme názvov a mien, narážok vložených do
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situácií a historických udalostí, ktoré by mal prekladateľ identifikovať
a vhodným prekladateľským spôsobom vyriešiť.

Využívanie

básnických

prostriedkov,

ktoré autori uplatňujú

najmä

kvôli

obrazotvornosti a vyvolaniu dojmov farebnosti, malebnosti diela, predstavujú široký priestor
pre prekladateľovu sebarealizáciu a prezentáciu jeho vlastnej fantázie, citu pre umenie,
aplikovanie rôznych slovných hračiek,...

Uvedené teoretické poznatky podkladáme príkladmi z prekladu humoristického
románu Mecenášov žart (A. T. Averčenko), ktorý predstavuje prílohu našej diplomovej práce.

Výskum
Pri výskume sme použili excerpčnú metódu. Základňu nášho výskumu tvoria
prekladateľove poznámky pod čiarou zamerané na zastarané slová, archaizmy, historizmy,
názvy, mená osobností, rôzne historické udalosti, rôzne narážky na mystiku, na politický
systém a i.
Zozbieraný a skompletizovaný materiál sme v prvej časti usporiadali podľa spoločných
charakteristík do troch kategórií – kategória pojmu, kategória osobnosti a kategória dejín.
V druhej časti vyhodnocujeme dôležitosť resp. nadbytočnosť týchto poznámok prekladateľa
a diferencujeme ich do jednotlivých tried.
Štatistické vyhodnotenie frekventovanosti aplikovania poznámok pod čiarou, ich
nevyhnutnosti v preklade a interpretácia výsledkov výskumu predstavujú záver tohto
príspevku.

Predmetom výskumu je 42 výrazov a slovných spojení, na základe ktorých
prekladateľ pristúpil k tvorbe poznámkového aparátu v preklade. Po skompletizovaní
všetkých zdrojov prekladateľových poznámok, predstavujeme tieto tri kategórie:
1. kategória pojmu: prekladateľ tu vysvetľuje čitateľovi niektoré zastarané slová,
termíny, neznáme výrazy,... napr.: amfytrión, bakchanálie, vidlička, apoteóza,
Aelova harfa, daltonyzmus, idiosynkrázia, kramár, Rozprávky Hoffmanna, Kohi-Noor, terre de Sienne, kostná čerň, paroxyzmus, Raspľujev, faktória, sauce
béarnaise, angorský, au bon goût, odaliska, berberis a gambit. Týchto
21 pojmov je vysvetlených v 50% poznámok pod čiarou.
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2. kategória osobnosti: čitateľ tu

dostáva stručné informácie o významných

historických a politických osobnostiach, spisovateľoch a umelcoch, ktorých
spomína autor vo svojom diele: Pierre Alexis, Foibos, Krispin, Dmitrij
samozvanec, Flavius Belisarius, Francisco Goya, Diego Velazquéz, Anatole
France, Stéphan Mallarmé, Jules d´Aurevilly, Michail Menzbir, Marie Sue,
Stepan Razin. 13 poznámok pod čiarou je venovaných osobnostiam, čo
predstavuje 31% z celkového množstva prekladateľových poznámok.

3. kategória dejín: Eskulap, pud, Gamajun, serafín, menuet, Mercure de France,
Jozef – niektoré z týchto výrazov sú mená rôznych mytologických
a náboženských bytostí, iné zase označujú jednotku váhy, tanec, francúzsky
časopis. Spolu tvoria 19% poznámok pod čiarou v preklade románu.
Jedna poznámka pod čiarou je prekladom autorovej poznámky, v ktorej čitateľovi
objasňuje zlodejský žargón: pero (nôž).
Domnievame sa, že niektoré poznámky pod čiarou aplikované v preklade, nie sú
nevyhnutné pre úplné pochopenie diela s prežitím všetkých dojmov a pocitov, ktoré by mal
možnosť čitateľ prežiť, keby poznal jazyk originálu – čitateľ nadobúda dodatočné informácie,
ktoré nie sú zásadné pre zážitok a dojmy z prečítaného románu. Myslíme si, že poznámky pod
čiarou, ktoré majú čisto informatívny charakter a „iba“ dopĺňajú čitateľove vedomosti, by
mohli byť umiestnené v závere románu ako poznámky za textom, prípadne by sa mohli
vynechať. Množstvo takýchto odkazov narúša sústredenie čitateľa a mohlo by spôsobiť
zníženie zážitku, prípadne jeho nezáujem dočítať preklad. Domnievame sa, že ak preklad
čitateľa dostatočne zaujme, prelistuje si poznámky za textom, prípadne si aj sám vyhľadá
ďalšie informácie.
Kategória nevyhnutnosti a nadbytočnosti je výsledkom ďalšej klasifikácie uvedeného
zozbieraného materiálu.
1. Za nadbytočné poznámky pod čiarou považujeme predovšetkým tieto:
amfytrion, Pierre Alexis, bakchanálie, Foibos, Krispin, Eskulap, apoteóza, pud,
Dmitrij samozvanec, Aelova harfa, Flavius Belisarius, Rozprávky Hoffmanna,
Francisco Goya, terre de Seinne, kostná čerň, Diego Velazquéz, Anatole France,
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Stéphan Mallarmé, Jules d´Aurevilly, Gamajun, Michail Menzbir, Marie Sue, serafín,
menuet, Stepan Razin, sauce béarnaise, angorský, au bon goût, odaliska, berberis.

V týchto 30 poznámkach (71%) sú vysvetlené niektoré cudzie a zastarané pojmy,
ktoré z pohľadu čitateľa nemusia byť zásadné pre pochopenie myšlienky a udržanie
dejovej línie; tiež sa tu podáva stručná informácia o mytologických bytostiach,
spisovateľoch, dielach a postavách v nich,... V rámci tejto skupiny sa tu nachádzajú aj
dve poznámky vysvetľujúce slovo pud a menuet. Myslíme si, že uvedené slová by
mohli byť preložené aj iným spôsobom, ktorý by si nevyžadoval aplikovanie
poznámky pod čiarou.
Napríklad slovo pud v kontexte: „A Novakovič, svetlovláska, je tiež dobrý človek –
dvomi rukami zdvihne deväť pudov!“ by mohlo byť preložené: „A Novakovič,
svetlovláska, je tiež dobrý človek – dvomi rukami zdvihne bezmála aj 150 kíl.“
Výraz menuet vo vete „Menuet týchto drobčekov sa výnimočne roztancoval
a zakrútil,...“ by sa dal nahradiť slovom tanček: „Tanček týchto drobčekov sa
prekrásne zvíril a zakrútil,...“.
Zvyšných 28 poznámok má informatívno-dopĺňajúci charakter, a preto si myslíme, že
je vhodnejšie tieto poznámky umiestniť do záveru prekladu alebo ich vynechať.
2. Za nevyhnutné pre porozumenie považujeme 12 poznámok pod čiarou (29%)
vysvetľujúcich šachovú terminológiu vidlička, gambit; odbornú terminológiu
daltonyzmus, idiosynkrázia, paroxyzmus; zastarané výrazy kramár, faktória (potrebné
pre zachovanie štýlu diela); postavu z diela Raspľujev; historicko-náboženskú postavu
Jozef; francúzsky časopis Mercure de France a pojem Koh-i-Noor. Dvanástou
poznámkou je nevyhnutný preklad autorovej poznámky zlodejského žargónu (pero).
Vysvetlenie týchto pojmov v poznámke v pod čiarou považujeme za nevyhnutný
a správny krok prekladateľa. Poznámky v takomto množstve v rámci celej plochy
prekladu (takmer 88 normovaných strán) nenarúšajú čitateľovu pozornosť,
neodpútavajú ho od dejovej línie a doplnenie čitateľových znalostí týmito
vysvetlivkami napomáha k úplnému pochopeniu prekladu, predovšetkým v narážkach
uplatnených autorom v danom diele.
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Táto klasifikácia poznámok pod čiarou zobrazuje motiváciu prekladateľa k tvorbe
poznámkového aparátu – mať na pamäti náročného čitateľa, ktorý si nechce pri čítaní iba
oddýchnuť, ale chce sa aj niečo nové dozvedieť.

Záver
V príspevku je prezentovaný výskum frekventovanosti aplikovania poznámok pod
čiarou v preklade umeleckej literatúry. Cieľom je poukázať potrebnosť, resp. nepotrebnosť
poznámkového aparátu.
Predmetom výskumu je 42 poznámok pod čiarou v preklade románu A.T. Averčenka
Mecenášov žart. Vzhľadom na rozsah prekladu je to pomerne veľký počet (0,47 poznámky na
jednu normovanú stranu), čo nám dáva priestor pre výskum dôležitosti aplikovania poznámok
pod čiarou v preklade.
Z hľadiska ich charakteristických čŕt tvorí 50% poznámkového aparátu tzv. kategória
pojmu, 31% kategória osobnosti a 13% kategória dejín. Tento fakt dokazuje, že prekladateľ
najčastejšie pristúpil k možnosti využitia poznámky na vysvetlenie cudzích pojmov, príp.
názvov. Ďalej nasleduje informovanosť čitateľa prekladateľom o osobnostiach spoločenského
života a uzatvára to kategória objasňujúca význam slov súvisiacich s dejinami.
V súvislosti s kritériom nevyhnutnosti použitia poznámkového

aparátu pre

pochopenie diela v zozbieranom materiáli vyhodnocujeme 71% poznámok pod čiarou za
poznámky s informatívno-doplňujúcim charakterom. V humoristicko-satirickom románe by
sme preto ich uplatnenie uprednostnili v závere ako poznámky za textom.
Ako nevyhnutné poznámky hodnotíme vyššie spomenutých 29% poznámok, bez ktorých by
nemusel každý čitateľ porozumieť všetkým narážkam v diele a získať tak dojmy ako čitateľ
ovládajúci jazyk originálu.
„Používanie,... poznámkového aparátu je prejavom prekladateľovej vyspelosti,
zručnosti, invencie a v neposlednom rade vzdelania. Práve v umeleckých prekladoch... sa
v týchto kreáciách snúbi vecná presnosť a dôslednosť s invenciou a poetickosťou vlastnou
literárnemu textu.“ (Šimon, 2004, s. 24). Napriek tomu, že poznámkový aparát prekladateľa
predstavuje významný prvok zvyšujúci zrozumiteľnosť prekladu, je dôležité aplikovať tento
nástroj s veľkou opatrnosťou a len v nevyhnutných prípadoch. Preklad by mal byť
zrozumiteľný a vyhotovený takým spôsobom, aby poznámky pod čiarou predstavovali skôr
výnimočný jav a nie štandardný nástroj na objasnenie problematiky, preto sa prikláňame
k tendencii redukovania poznámkového aparátu v preklade.
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Summary
The article with title Notes being used by translator analyses frequency of application
footnotes in translation of satiric novel Maecenas Joke by A.T. Averchenko. The article is
split into three parts – introduction, research and summary. Introduction identifies main
reasons leading to application of footnotes, research classifies and analyzes sources into
several groups and summary presents statistical evaluation of the research.
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Kilka uwag o tytułomanii w Polsce i Słowacji.
Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.
Katedra slovanských jazykov

Tekst ten stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na początku XXI wieku Polacy i
Słowacy cierpią na tytułomanię? Bogusław Dunaj w „Słowniku współczesnego języka
polskiego” definiuje ‘tytułomanię’ jako przywiązanie nadmiernej wagi do tytułów,
upodobanie do zbyt częstego i ostentacyjnego tytułowania siebie lub innych1. W polskich
mass mediach bardzo często spotykamy się ze słowami, które określają „polskie manie”,
zwłaszcza te wśród kibiców sportowych np. citkomania, ebimania, małyszomania
i kubicomania. Podobnie na Słowacji można spotkać się z ficomanią, talentomanią itd. Czy
jednak w Polsce i Słowacji można mówić o przesadnym tytułowaniu?
Dawniej, w czasach I Rzeczypospolitej, przyjeżdżający do Polski cudzoziemcy
twierdzili, że Polacy mają skłonność do tytułomanii. Jedną z przyczyn takiej opinii należy
upatrywać w tym, że w Polsce od XVI wieku zaczęła się zaznaczać coraz wyraźniejsza
różnica między polskimi urzędami a istniejącymi w Europie Zachodniej. Wynikało to
z odrębności ustroju. Jak wiadomo, w przeciwieństwie do monarchii absolutnych w krajach
zachodnich, w Polsce była republika — demokracja szlachecka. Zbigniew Góralski pisze:
„o ile w Europie Zachodniej panujący dążyli do ograniczenia liczby i kompetencji
dygnitarstw, przekształcanych coraz częściej z rzeczywistych w tytularne, lub w ogóle je
likwidowali w obawie przed zagrożeniem z ich strony dla tronu (gdy znacznie wzrastały
w siłę), to w Polsce szlachta mnożyła je, widząc w ich posiadaniu potwierdzenie swojej
władzy w państwie”2. Ponadto, jak podaje Z. Kuchowicz: „przekonanie o równości
szlacheckiej prowadziło do zubożenia repertuaru tytułów o dziedziczne tytuły rodowe”3.
„Zakazem przyjmowania i używania w komunikacji były objęte także nadawane przez
władców zachodnich tytuły książąt, hrabiów, margrabiów”4.

1

B. DUNAJ, 1996 Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga, s. 1164.
Z. GÓRALSKI, 1983 Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, s. 24.
3
Z. KUCHOWICZ, 1975 Obyczaje staropolskie XVII – XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, s.
434.
4
Ibidem.
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Szlachta sprawowała urzędy państwowe: centralne, dworskie i ziemskie. Obok tych
istniały jeszcze urzędy „samorządowe", do których należały urzędy miejskie oraz pozostające
w obrębie organizacji społecznych i zawodowych, przede wszystkim cechów5. Magnaci,
przejmując wzory z dworu królewskiego, tworzyli własną hierarchię urzędniczą wśród swoich
dworzan. Dodatkowy problem w organizacji systemu urzędniczego stanowiło to, że z czasem
niektóre z urzędów zanikały lub traciły swoją pozycję, inne z kolei zyskały na znaczeniu.
Nic dziwnego, że cudzoziemcy, uczący się języka polskiego, ale także polscy
uczniowie mają problem z odczytaniem znaczenia tytułów zawartych w tekstach literackich
z epoki staropolskiej czy powieściach historycznych. Rzeczywiście, zrozumienie tych tekstów
komplikuje duże zróżnicowanie tytułów, wypływające z ogromnej niejednolitości ustrojowej
dawnej Rzeczypospolitej. „Badacze wykazali, że między poszczególnymi województwami,
a nawet powiatami i ziemiami w obrębie tego samego województwa, istniały znaczne różnice
w systemie władzy. Wywodziły się one z czasów, gdy państwo nie było skonsolidowane,
a poszczególne ziemie i księstwa rządziły się według własnych praw. I chociaż stale dążono
do ujednolicenia państwa, pozostawała na różnych jego obszarach tradycja stająca się
prawem. Nie można zatem porządków panujących w jednym województwie stosować do
innego. Każde rozpatrywać trzeba osobno, gdyż posiadało coś, czego nie było w innym.
Różniły się ustrojowo Korona, Litwa i Prusy Królewskie”6. Od połowy XVII w. Polska
zaczyna tracić terytoria wschodnie. „Ale, rzecz osobliwa, pozostała ich administracja, która
istnieć będzie aż do końca Rzeczypospolitej. Dla utraconych terenów utrzymuje się pełną
hierarchię urzędów ziemskich i nadal wydaje się na nie przywileje i nominacje”7.
Urzędy były ściśle związane z obyczajowością szlachecką, charakterem narodowym.
„W czasach, w których stanowisko urzędnicze nie było, jak dzisiaj, zawodem i etatem
a godnością i wyróżnieniem, dopełniającym walorem w kondycji człowieka, częstokroć
stanowiąc podstawę do zdobycia albo zaokrąglenia majątku, przy ich obsadzaniu lub staraniu
się o nie, grały rolę inne emocje niż znane nam obecnie”8. Urząd był wyróżnieniem, nagrodą
za prawdziwe lub domniemane zasługi, dopełnieniem szlachectwa, nawet jeśli nie wiązały się
z nim rzeczywiste funkcje9. Liczbę urzędów w dawnej Polsce można określić na kilka tysięcy,
ale jak wiadomo liczba szlachty przerastała ją wielekroć. „Brakowało więc tytułów dla bardzo
wielu. Zadowalano się zatem tytułami, godnościami i urzędami fikcyjnymi (…) Urząd
5

Z. GÓRALSKI, op.cit., s. 16.
Ibidem, s. 11.
7
Ibidem, s. 28.
8
Ibidem, s. 12.
9
Ibidem, s. 25.
6
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zastępował w dawnej Polsce ordery (których nie wprowadzano właśnie dlatego, by nie
naruszać szlacheckiej równości) i owe powszechne w innych krajach partykuły „von" czy
„sir" stawiane przed nazwiskiem”10.
Główną cechą urzędów w Polsce była ich dożywotność. „Raz obranego lub
mianowanego urzędnika nie można było wyrugować, chyba że dowiedziono mu zdradę stanu.
Można go było natomiast przesunąć (za jego zgodą) na inne, co najmniej równorzędne
stanowisko”11. „Ponadto wykształcił się obyczaj dziwny, nigdzie poza Polską nie znany:
dziedziczenie tytułów urzędowych, nieraz aż do trzeciego pokolenia”12. „Patronomik
odurzędniczy przechodzi na syna nie sam, lecz łącznie z oznaczeniem terytorialnym, które
charakteryzowało urząd ojcowski. Występują zatem zwroty: stolnikiewicz racławski,
miecznikowicz wschowski, wojewodzic kaliski”13. „Syn wojewody nie stawał się wojewodą
po śmierci ojca, nie miał też choćby najlżejszej łączności z województwem”14. Żony również
nosiły tytuły odmężowskie, np. stolnikowa koronna, kasztelanowa śremska, podkomorzyna
poznańska. Zaś patronimika na oznaczenie córek to: skarbnikówna bełzka, wojewodzianka
ruska, kasztelanka warszawska. Tytuły przechodziły także na żonę syna, do której zwracano
się: miecznikowiczowa, wojewodzicowa mścisławska oraz na wnuczki - kasztelanicówny
czy wnuków – kasztelanicowiczów. Językowe formacje odurzędnicze zwiększały liczbę
utytułowanych. „Sędzia w danym powiecie był jeden, sędziców i sędzianek tylu, ile miał on
potomków. Przy tym prawa używania tych tytułów zgon ojca nie pozbawiał. Mężczyzna
przestawał się nim posługiwać, gdy osiągnął sam jakąś godność; kobieta - z chwilą pójścia za
mąż. Śmierć ojca czy rezygnacja z urzędu sprawiała, że urząd obsadzano nowym
kandydatem. Z tą chwilą tytuły odurzędnicze nosiły dzieci pierwszego sędziego jak i dzieci
sędziego aktualnego15. Podobnie panie używały tytułów odmężowskich dożywotnio.
Wszystko to sprawiało wrażenie tytułomanii.
Wraz z upadkiem państwa polskiego w końcu XVIII wieku przestają istnieć urzędy.
Pojawiają się nowe, wprowadzone przez zaborców lub tworzone przez władze polskie
w okresie autonomii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Tamte dawne, choć ich
nosiciele jeszcze żyją i używają w życiu codziennym swych dawnych tytułów, stają się hi-

10

Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 36-37.
12
Ibidem, s. 57.
13
J. MATUSZEWSKI, 1970Tytułomania szlachecka w świetle patronimików odurzędniczych
„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVI, s. 168.
14
Ibidem, s. 167.
15
Ibidem, s. 178.
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storią 16. Z czasem miejsce w stratyfikacji społecznej uzależnione jest już nie od pochodzenia
i przynależności do określonego stanu, ale od majątku i wykształcenia.
Na tle europejskim polskie zwyczaje tytularne przeszły w minionych wiekach
specyficzną i niespotykaną ewolucję, której ostatecznym efektem jest porzucenie znacznej
ich części i przesadne, często nieuzasadnione uproszczenie17.
Z tytułami nieodłącznie wiąże się etykieta. Dawniej uchybić komuś w tytule choćby przez
omyłkę lub nieświadomość równało się obrazie; nierzadko między szlachtą dochodziło na
tym tle do użycia szabel. Obecnie należy się wystrzegać przesady w stosowaniu tytułów:
można je wtrącać do rozmowy od czasu do czasu i raczej w sytuacjach bardzo oficjalnych:
O ile w stosunkach urzędowych staramy się używać tytułów oszczędnie, o tyle w kontaktach
prywatnych jeszcze bardziej je ograniczamy, bo tytułowanie tworzy napuszoną, męczącą
atmosferę18. Tytułowanie brzmi w Polsce staroświecko i często komicznie, co sprawia, że
chętnie się je porzuca lub zaniedbuje.
Dzisiaj „nazwy funkcji i godności, zwłaszcza wyższych, w administracji np.
państwowej nie mają sztywno zakreślonych granic. Funkcje te niekoniecznie muszą być
prawnie przypisane osobie tytułowanej. Używa się odpowiednich określeń także dla
wyrażenia szacunku, dla schlebienia bez pełnej podstawy prawnej, np. podnosząc godność
osoby, do której się zwracamy o jeden stopień lub pół (np. do wiceprezydenta: prezydencie),
a także używając nazwy godności, której osoba adresowana już nie pełni, choć pełniła ją
kiedyś (np. panie prezydencie do byłego prezydenta). Czynimy tak nie tylko ze względów
utylitarnych, nie tylko po to, aby się przypodobać lub sprawić przyjemność osobie
adresowanej, ale także dlatego, że użycie zwrotu pojedynczego panie brzmi niegrzecznie,
zwrot proszę pana - nieporęcznie, a zwyczaj językowy (zjawisko systemowe) narzuca
potrzebę rozszerzenia zwrotu podstawowego

uzupełnieniem dodatkowym”19.

Dalej

K. Pisarkowa pisze: „wynika z tego, że oskarżenie Polaków o tytułomanię jest
powierzchowną i chyba błędną ocenę zwyczajów językowych. O ich kształcie decyduje
w każdym razie zasada nadrzędna: nie używamy nazwiska jako dodatku uzupełniającego”20.
Jak słusznie zauważa M. Łaziński: „zmienna funkcja jednostki pan / pani jest także źródłem

16

Z. GÓRALSKI, op. cit., s. 7 – 8.
T. ORŁOWSKI,2006 Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa: Polski Instytut
Spraw Wewnętrznych, s. 146.
18
PIETKIEWICZ, 1997 Savoir vivre dla każdego s. 86
19
K. PISARKOWA, 1979 Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich. „Język Polski”LIX, z.1, s. 10.
20
Ibidem, s. 16.
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nieporozumień, które zdarzają się obcokrajowcom mówiącym po polsku, skłonnym do
traktowania jej jako honoryfikatywnej, nacechowanej dodatnio”21.
Kiedy porównamy używanie tytułów w życiu codziennym Polaków i Słowaków, to
zauważymy, że na Słowacji tytuły często występują w sytuacjach np. pozanaukowych.
Słowacy przywiązują dużą wagę do tytułów, świadczy o tym chociażby fakt, że zamieszczają
tytuły we wszystkich ważnych dokumentach takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport czy karta ubezpieczeniowa. Tytuł należy wpisać nawet wypełniając formularz
w banku, gdy chcemy założyć konto.

Spacerując po słowackich cmentarzach znajdziemy tytuły zapisane na płytach nagrobnych.
M. ŁAZIŃSKI, 2000 Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan,
„Poradnik Językowy”, z. 8, s. 36.
21

183

Również na plakatach wyborczych nie brakuje tytułów przyszłych posłów.
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Jak widać w prezentowanych wyżej przykładach odnotowane zostały także te najniższe
tytuły: lic., mag., inż. To co na Słowacji uznaje się powszechnie za oczywiste, w Polsce
uznawane jest za oznakę pychy. Wyjątek stanowi tytuł profesorski, który może być używany
poza środowiskiem naukowym.
Podsumowując należy stwierdzić, że od XVI do XVIII wieku typową cechą Polaków było
zamiłowanie do przesadnego tytułowania. Jednak w XXI wieku, z całą pewnością, Polacy nie
cierpią na tytułomanię. W odróżnieniu od Słowacji w Polsce tytuły magister i inżynier
uznawane są za powszechne, z tego powodu nie wspomina się o nich np. w ważnych
dokumentach.

Resumé
V článku sa autorka pokúša odpovedať na otázku, či na začiatku 21. storočia Poliaci a Slováci
podliehajú titulománii? Autorka stručne predstavuje príčiny, pre ktoré Poliaci v minulosti
používali tituly až prehnane. Okrem toho porovnáva používanie titulov v súčasnom
modernom Poľsku a na Slovensku, prezentuje ilustračný materiál. Problematiku predstavuje
zo sociokultúrneho hľadiska.
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Krátky pohľad na súčasnú poľskú lexikografiu
PhDr. Gabriela Slezáková
Katedra slovanských jazykov

Súčasnú poľskú lexikografiu (posledných päťdesiat rokov jazykovednej disciplíny
zaoberajúcej sa teóriou a praxou zostavovania slovníkov) charakterizuje rýchly rozvoj, ktorý
je viditeľný obzvlášť v ostatnom desaťročí 20. storočia na počte vydaných slovníkov,
v spôsobe zhromažďovania lexikografického materiálu, v spôsobe spracovania slovníkových
hesiel ako aj v zdokonaľovaní koncepcie opisu výrazov v slovníkoch. V našom príspevku sa
preto pokúsime stručne charakterizovať obdobie prudkého lexikografického rozvoja
a predstaviť najznámejšie slovníky poľského knižného trhu.

Charakteristika a periodizácia obdobia
Poľskú lexikografiu ostatného polstoročia možno rozdeliť na dve časové obdobia. Ako
začiatok najnovšieho obdobia poľskej lexikografie môžeme uviesť rok 1950, kedy začínajú
práce na SJPD (Słownik jezyka polskiego PAN pod redakcja W.Doroszewskiego)
(Żmigrodzki: 2003, s.153). Je nutné uviesť, že nasledujúca Żmigrodzkého periodizácia
súčasnej poľskej lexikografie úzko súvisí s lexikografickými skutočnosťami. Inú periodizáciu
navrhuje T. Piotrowski, ktorý delí dejiny tejto jazykovednej disciplíny na základe politických
faktov (roky 1945, 1970, 1990) (Piotrowski: 2001, s. 86). Pre účely tohto príspevku sa však
pridržiavame Piotrowského:
1. časové obdobie od roku 1950 do prelomu rokov 1991/1992 nazývame obdobím
štátneho mecenátu. V rámci tohto obdobia vydeľujeme tri časové úseky:
i)

prác koncepčno-dokumentačného charakteru a reedícií slovníkov (do roku
1956)

ii)

vydávania základných lexikografických publikácií (1957 – 1981)

iii)

metodologickej diskusie (po roku 1981)

Obdobie štátneho mecenátu charakterizujú nasledujúce javy:
•

monopolizácia lexikografie – právo vydávať lexikografické práce malo len
niekoľko vydavateľstiev, medzi nimi Państwowe Wydawnictvo Naukowe
(prekl. Štátne vedecké vydavateľstvo), prekladovú literatúru vydávalo
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vydavateľstvo Wiedza Powszechna (prekl. Všeobecná veda), technickú
literatúru Wydawnictwo Naukowe i Techniczne (prekl. Vedecké a technické
vydavateľstvo), odbornú literatúru vydavateľstvo Ossolineum;
•

neveľký počet vydaných titulov – vydali sa iba tri slovníky poľského jazyka,
niekoľko synonymických slovníkov, slovníkov cudzích slov a ortografických
slovníkov;

•

prevaha odborných slovníkov nad populárnymi slovníkmi;

•

slabá dostupnosť slovníkov pre verejnosť;

•

inštitucionalizácia a akademizácia lexikografie – slovníky tvorili jazykovedci,
ktorí spájali lexikografickú prácu so svojou vedeckým a odborným rastom na
univerzitách alebo v PAN;

•

dominuje koncepcia Witolda Doroszewského – slovníkový opis dominantný
v tomto období sa prejavuje dodnes, hoci čiastočne oslabený.

Za prelom medzi dvomi obdobiami považujeme vydanie prílohy k slovníku Słownik
języka polskiego PWN v redakcii M. Szymczaka, v ktorom sa ustupuje od jednej z hlavných
elementov Doroszewského koncepcie, normativizmu. Od prelomu rokov 1991/1992 teda
nastupuje:
2. obdobie komerčnej lexikografie, ktoré delíme na dva časové úseky,
i) obdobie reedícií starších slovníkov (do začiatku roku 1995) a
ii) obdobie originálnych lexikografických návrhov (od roku 1995) (Piotrowski: 2001,
s. 86)
Toto obdobie možno označiť ako obdobie rozpadu štátneho mecenátu, kedy zanikali
štátne vydavateľstvá, prípadne sa transformovali na komerčné. S týmto faktom súvisí aj
demonopolizácia vydavateľského trhu. V Poľsku sa v tomto období objavili nové
vydavateľstvá, napríklad vydavateľstvo Wilga, ktoré sa stalo jedným z popredných
vydavateľstiev slovníkov. Vznik nových vydavateľov sa odzrkadlil aj v značne bohatšej
ponuke slovníkov, v ktorej prevažovali populárne slovníky. Lexikografické diela sa stali
dostupnými pre čoraz väčšie množstvo užívateľov, keďže náklady sa zvyšovali, pričom ceny
slovníkov klesali.
Najvýraznejšou vlastnosťou súčasnej poľskej lexikografie je však jej narastajúca
komercionalizácia. Vnímanie slovníkov ako výlučne komerčného tovaru je charakteristickou
črtou najnovších dejín poľskej lexikografie. Na komercionalizáciu lexikografie v Poľsku
poukazuje aj väčšina jazykovedcov. Samozrejme, nie všetky slovníky podliehajú tomuto
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trendu, a to preto, že nie všetky predstavujú ľahko predajný tovar. K takýmto dielam patria tie
slovníky, ktoré si vyžadujú špeciálne vedomosti, teda nie sú určené pre širokú verejnosť, ale
pre istý okruh odbornej verejnosti. Nájsť finančné zdroje pre vydávanie takýchto produktov,
ktoré nie sú vyhľadávaným tovarom, je čoraz náročnejšie. Týka sa to slovníkov odborných,
dokumentačno-historických, ale tiež takých, ktoré jednotlivé heslá a jazykové aspekty opisujú
spôsobom pre laika nezrozumiteľným, napr. fonetika či syntax.
Hoci komercionalizácia prináša so sebou mnoho pozitívneho (okrem bohatej ponuky
slovníkov a znižovania cien taktiež zohľadňovanie potrieb odberateľov), ukázalo sa, že
z mnohých slovníkocv sa vytráca kvalita. Stávajú sa iba tovarom masového charakteru, kde
na prvom mieste je predaj, konkurenčný boj a čo možno najrýchlejší a najjednoduchší zisk.
Slovníky preto vznikajú pre menej náročných užívateľov, ktorí často nespozorujú, že nový
slovník sa od predchádzajúceho vydania líši iba iným obalom, inou grafickou stránkou,
nenachádzajú sa v ňom však žiadne obsahové alebo kvalitatívne zmeny. Nezriedka sa stáva,
že ten istý text sa objaví v troch či štyroch verziách s rôznymi cenami.
Bohužiaľ musíme konštatovať, že v súčasnosti sa mení status slovníka ako diela.
V minulosti bol slovník považovaný za prejav edukačného, pedagogického poslania
lexikografa, dnes je to predovšetkým produkt trhu, ktorý konkuruje iným a bojuje o priazeň
čitateľa. Dnes sa stáva, že nový slovník vzniká veľmi rýchlo, jeho autor, čiže lexikograf už
nemá také právo rozhodovať o forme diela ako v predchádzajúcom období a najväčší problém
tkvie v tom, ako ho predať v čo najhojnejšom náklade a konkurovať ním iným vydavateľom.
Ďalšia

negatívna

vlastnosť

komercionalizácie

sa

prejavuje

v unifikácii

lexikografických produktov. Vydavateľ sa usiluje ponúkať produkty toho istého typu ako jeho
konkurent. Obáva sa vstúpiť na trh s novým produktom, pretože ak iní nemajú taký produkt
vo svojej ponuke, znamená to, že je problematické na ňom zarobiť. Nové slovníky ponúkajú
iba tie vydavateľstvá, ktoré majú na trhu svoje pevné miesto, dominujú na ňom a môžu si
dovoliť nebrať ohľad na počínanie iných vydavateľov. V poslednom čase sa v tejto oblasti
prejavuje aj dumping (predaj tovaru za nižšiu cenu ako sú náklady na vydanie, šetrí sa najmä
na autorských honorároch) na strane menších aj väčších vydavateľov. Zdá sa, že na
publikáciách slovníkov vydavateľstvá nezarábajú, o autoroch už nehovoriac. Nastúpiť by
v tejto fáze mohla metodologická diskusia, v ktorej by sa načrtol smer ďalšieho rozvoja
poľskej lexikografie.
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Typy slovníkov v Poľsku
V ostatných rokoch sa na poľskom trhu objavilo mnoho slovníkov. Tak, ako sme už
v predchádzajúcej časti nášho príspevku spomenuli, znamená to, že v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím má čitateľ k dispozícii rozličné diela. Vo všeobecnosti môžeme
hovoriť

napríklad

o ortografických

slovníkoch,

slovníkoch

spisovnej

poľštiny,

synonymických slovníkoch, frazeologických slovníkoch, či slovníkoch poľského jazyka,
cudzích slov alebo prekladových slovníkoch.
Z analýz poľského lexikografa Mirosława Bańku, ktorý analyzoval dostupnosť
slovníkov cudzích slov či cudzojazyčných slovníkov dostupných nielen v kníhkupectvách ale
aj na internete vyplýva, že ponuka na slovníkovom trhu je skutočne veľmi bohatá. Množstvo
titulov je o to pôsobivejšie, že väčšina slovníkov vznikla v krátkom čase, v rokoch 1990 –
2002. Túto skutočnosť odráža aj nasledujúca tabuľka (Piotrowski, 2002):

Tabuľka 1

Typy slovníkov v Poľsku v roku 2002

Typ slovníka
Ortografické
Cudzích slov
Synonymické
Poľského jazyka
Spisovnej poľštiny
Frazeologické
Spolu

Počet titulov
46
14
13
11
6
5
95

Podiel na trhu v %
48
15
14
12
6
5
100

Popularita
1
2
3
4
5
6

Všeobecné slovníky
Všeobecné slovníky poskytujú čitateľovi základné

informácie o lexikálnych

jednotkách jazyka. Okrem informácií o gramatických vlastnostiach či príkladoch použitia
môžu niektoré slovníky prinášať aj informácie o frazeologických spojeniach jednotlivých
jednotiek, nezvyčajnom použití slova alebo ilustrácie.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia boli sprístupnené všetky všeobecné slovníky
poľského jazyka z predchádzajúceho obdobia. Mnoho z nich bolo doplnených a vydaných
v reedíciách. Okrem slovníkov, ktoré boli čitateľom známe už roky, objavili sa aj nové
slovníky, napr. Podręczny słownik języka polskiego (red. E. Sobol, 1998), alebo Ilustrowany
słownik języka polskiego PWN (red. E. Sobol, Warszawa 1999). Prvým slovníkom, ktorý
v povojnovom období okrem obvyklých lexikografických údajov obsahoval aj kolokviálne
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výrazy či vulgarizmy, bol Suplement do Słownika Jezyka Polskiego PWN, vydaný v roku
1992. najdôležitejším dielom poľskej lexikografie 20. storočia je však Słownik jezyka
polskiego PAN redigovaný W. Doroszewským.
V roku 1994 sa vo Varšave objavuje prvý zväzok prvého slovníka súčasného poľského
jazyka, viaczväzkového slovníka s titulom Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny H.
Zgółkowej. Toto lexikografické dielo bolo v Poľskú prvým založeným na ideách komercie,
s čím nepochybne súvisela aj agresívna reklamná a marketingová kampaň. V roku 1996
vychádza Słownik współczesnego języka polskiego pod. red. B. Dunaja. Slovník založený na
tradičnej excerpcii textov a starších slovníkov obsahuje približne 60 000 hesiel, vrátane
dovtedy nezachytených jednotiek (Piotrowski, 2002). Menší Popularny słownik języka
polskiego (red. B. Dunaj; Warszawa 1999), mechanicky skrátený, nápadnejším spôsobom
odhaľuje nedostatky pôvodného slovníka. V roku 2000 sa objavuje vo Varšave Inny słownik
języka polskieho PWN (red. M. Bańka) v dvoch zväzkoch. Obsahuje približne 40 000 hesieł,
100 tisíc lexikálnych jednotiek a 150 tisíc príkladov; je založený na novátorskej metodológii
opisu jazyka a čiastočne už aj na analýze elektronického korpusu textov.

Slovníky spisovnej poľštiny
V roku 1999 bol vo Varšave vydaný slovník neveľkých rozmerov v redakcii Andrzeja
Markowského, Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1995), ktorý bol
akýmsi „cvičným pokusom“ pred vydaním veľkého slovníka Nowy słownik poprawnej
polszczyzny PWN (Warszawa 1999). W roku 1999 vychádza vo Varšave Słownik wyrazów
kłopotliwych v autorstve Mirosława Bańku a Marie Kralewskiej (Piotrowski, 2002).

Ortografické slovníky
Keďže nie je možné vymenovať všetky ortografické slovníky posledného obdobia,
pretože ich vychádza ohromné množstvo, spomenieme iba niektoré. Autorka bibliografie
týchto slovníkov, Danuta Piper (elektronická verzia) konštatuje, že od roku 1936 do roku
2002 vyšlo najmenej 54 titulov (64 knižných publikácií), z toho od roku 1991 vyšlo 46
slovníkov (57 publikácií), čiže 85% celkového počtu titulov (Piotrowski, 2002). V týchto
výlučne komerčných produktoch často nie je ortografia tým najdôležitejším. Slovníky sa
pripravujú narýchlo, mnohokrát obsahujú dokonca ortografické chyby, je v nich mnoho
nedostatkov a medzier. Spomeňme aspoň niektoré z nich: Słownik ortograficzny Franciszka
Nowaka, Słownik ortograficzny dla najmłodszych Edwarda Polanského, Ortograficzny
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słownik ucznia Z. Salonieho, K. Szafrana a T.Wróblewskej, Nowy słownik ortograficzny PWN
Edwarda Polanského, Leksykon ortograficzny PWN Polanského a Piotra Żmigrodzkého.

Slovníky cudzích slov
Słownik wyrazów obcych PWN (red. Jan Tokarski, 1971) je najväčším slovníkom tohto
typu v povojnovom období. V roku 1995 bolo pripravené nové vydanie, ktoré bolo od
základov zmenenou reedíciou prvého vydania (okrem iného, Andrzej Bańkowski doplnil novú
etymológiu) pod vedením Elżbiety Sobol. Autormi novších menších slovníkov boli napr. A.
Markowski (1995), M. Bocian (1997), T. Marcinów (1999), či R. Pawelec (1999), ktorý
napísal zaujímavý výkladový slovník pre deti pre PWN. Jeden z najnovších slovníkov,
ktorého autorom je M. Jarosz, vyšiel v roku 2001 vo Wrocławe.
Synonymické a antonymické slovníky
Od roku 1990 sa objavilo mnoho synonymických slovníkov, ktoré zväčša využívajú
materiál Skorupku, o.i. W. Cienkowského (1990, 1993), T. Miku (1997), Pawlusa (1997)
a opierajú sa o originálne koncepcie Z. Kurzowej (1998, 24 tisíc jednotiek), či P.
Żmigrodzkého (1998, 15 tisíc jednotiek). Pre náročnejšieho užívateľa je určený veľký
novátorský Słownik synonimów
A. Dąbrówku, E. Gellera a R. Turczynu (1993; 50 000 významov, jednotiek) a Słownik
antoninów A. Dąbrówki a E. Gellera (1995, 64500 jednotiek). Tieto dve diela sú v zásade
tematickými slovníkmi, neuvádzajú presné synonymá, ale slovnú zásobu prepojenú voľnejšie.
Prekvapujúci môže byť fakt, že hoci Słownik antonimów má viac materiálu ako Słownik
synonimów, ten druhý nebol v nasledujúcich piatich rokoch po vydaní doplenený. Antonymá
možno nájsť aj v Słowniku wyrazów przeciwstawnych Matys z roku 1997.

Frazeologické slovníky
Na knižnom trhu je najmenej frazeologických slovníkov. Práve tieto sa tiež vyhýbajú
rozsiahlejším úpravám a inováciám. Spomedzi frazeologických slovníkov musíme spomenúť
napr. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego PWN S. Baby, G. Dziamskej, J.
Liberku, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny tých istých autorov, Popularny
słownik frazeologiczny Katarzyny Głowinskej, alebo klasický Skorupkov slovník.
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Záver
Slovníky už v poľských kníhkupectvách nestoja na samostatných ťažko dostupných
poličkách, ale ležia v koši v supermarkete. Ako hovorí Bańko (2001, s. 309), v Poľsku
prebehla desakralizácia slovníkov. Možno usudzovať, že táto zmena priniesla a prináša so
sebou zmenu očakávania užívateľov. Čo však so sebou prinesie budúcnosť, snáď v niektorom
z nasledujúcich príspevkov.

Resumé
The article focuses on a present situation in Polish lexicography, describes particular periods
of lexicography and explains the reasons why the present Polish lexicography is described as
being commercial. The author then mentions several types of Polish language dictionaries.
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Úvod
Hoci predložky nie sú vetnými členmi a vystupujú len ako „pomocné“ slovné druhy,
ich význam pre stavbu významu slovného spojenia, ba dokonca celej vety je veľký.
Konkretizujú okolnosti miesta, času, spôsobu i príčiny, teda usmerňujú, modifikujú,
konkretizujú dej, ktorého vyjadrenie by bolo bez predložiek značne skomplikované.
Každý jazyk hľadí na realitu cez vlastnú špecifickú prizmu, ktorá je odhaliteľná
(nielen, ale aj) práve prostredníctvom použitia prepozícií. Napríklad ak niektorý

jazyk

použije spojenie vidím na obrázku, iný jazyk zasa použije spojenie vidím v obrázku (o tomto
probléme píše už W. Humboldt, bližšie: Kubišová, 2003, s. 13. Podobných problémov sa vo
svojej publikácii Jazyky v kontaktoch dotýka aj Dobrík, Z., 2007). Takisto možno v jednom
jazyku povedať hovorím (je)mu a v inom jazyku v rovnakom význame sa použije spojenie
hovorím do neho. Z toho vyplýva, že nielen jazyk, ale aj národ, ktorý daný jazyk používa,
odhaľuje svoj náhľad na realitu viditeľne (aj) cez používanie predložiek.
Príspevok sa snaží ponúknuť komparatívny pohľad na používanie predložiek a na
význam jednotlivých predložiek v slovenčine – ako reprezentantovi slovanských jazykov,
v nemčine – ako reprezentantovi germánskych jazykov a v arabčine – ako reprezentantovi
semitských jazykov. Snaží sa odhaliť nielen špecifický pohľad národa na objektívnu
skutočnosť, ale chce sprostredkovať odbornej verejnosti aj význam a veľmi rozdielne
používanie zdanlivo rovnakých predložiek s lokálnym významom.

1. Ako slovenčina vidí a používa prepozície?
K problematike prepozícií sa vyjadruje množstvo odbornej literatúry. Oravec, J –
Bajzíková, E. – Furdík, J (1988, s. 179) charakterizujú predložky ako „neohybné pomocné
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slová, ktoré vyjadrujú určovacie, a to príslovkové, predmetové a prívlastkové vzťahy
nepriamych pádov substantív (a ich ekvivalentov) v závislosti od slovies, adjektív
a substantív. Primárne vyjadrujú určovacie vzťahy príslovkové, sekundárne objektové
a prívlastkové určovacie vzťahy. Pomocný ráz predložiek spočíva v tom, že nie sú vetnými
členmi, ale slúžia na spresnenie syntaktických funkcií iných vetných členov, najmä na
spresnenie a diferencovanie významu závislosti substantívnych pádov. Predložka v prvom
rade patrí (nepriamemu) pádu substantíva. Predložky sa mimo spojenia s formou substantíva
v nepriamom páde nevyskytujú, ich vlastný význam sa mimo spojenia s pádom mena nemôže
prejaviť.“
Menovaní autori (1988, s. 179) klasifikujú predložky
• z hľadiska funkcie na prvotné (vyskytujú sa iba v spojení s pádom substantíva alebo jeho
zámenným ekvivalentom: bez, do, u, u, cez, za, ...) a druhotné (vznikli z plnovýznamových
slovných druhov po strate pôvodného lexikálneho významu, majú konkrétnejší význam ako
prvotné, lebo príslušný vzťah nielen vyjadrujú, ale aj pomenúvajú: blízko, dolu, mimo, ...).
• Z hľadiska formy delia druhotné prepozície na jednoduché (vznikli prepozicionalizáciou
prostých pádov: pomocou, prostredníctvom, ...) a zložené (obsahujú jednu prvotnú predložku
alebo dve prvotné predložky: v prípade, na znak, za cenu, v protiklade s, ...). K druhotným
zloženým predložkám sa dostali aj absolútne prechodníky slovies, napr.: začínajúc +
inštrumentál, končiac + inštrumentál, odhliadnuc od...
• Predložky sa v slovenčine delia aj podľa toho, s ktorým pádom sa viažu, a to na:
genitívne (bez, do, od, z, ...), datívne (k proti, oproti, ...), akuzatívne (cez, pre), lokálové (pri,
popri) a inštrumentálová (s).
Z druhotných prepozícií sa väčšina viaže s genitívom (mimo, skraja, namiesto, ...), pretože
genitív vyjadruje partitívny a neurčitý zásah. Ostatné druhotné predložky sa viažu
s periférnymi pádmi, teda s datívom (predložky so zreteľovým a prospechovým významom:
voči, napriek, kvôli, ...) a s inštrumentálom (predložky s priestorovým významom: hore, dolu,
naprieč, ...). Niektoré predložky sa viažu naraz aj s dvoma pádmi, napr. s akuzatívom
a lokálom (o, po, na, v,) alebo s akuzatívom a inštrumentálom (nad, pod, pred, medzi).

Priestorový význam slovenských predložiek
Prepozície majú primárne v slovenčine veľa významov. Podľa Oravca, J. – Bajzíkovej,
E. – Furdíka, J. (1988, s. 186 – 186) je základným významom pre slovenské predložky
miestny (priestorový) význam. Autori okrem neho rozlišujú aj časový, význam, účelový
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význam a mnoho ďalších významov (porov. Oravec, J. – Bajzíková, E. – Furdík, J., 1988, s.
187 – 188).
Priestorový význam sa delí na odtienky podľa toho, či predložky vyjadrujú
A. statickú lokalizáciu tým, že odpovedajú na otázku kde? (napr. na stole, v stole, nad
stolom, pod stolom, pred stolom, oproti stolu, medzi stolmi, za stolom, pri stole, u
lekára) alebo
B. vyjadrujú smerovanie/ dynamiku pohybu v súvislosti s lokalizáciou priestoru tým,
že odpovedajú na otázky kam? (hore kopcom, dolu kopcom, k lekárovi, ku kopcu),
odkiaľ? (z mesta, od lekára), pokiaľ? (po križovatku), kadiaľ? (pomedzi domy,
naprieč lesom, cez mesto, okolo domu).

A. V rámci statickej lokalizácie možno rozoznať
a) Predložky vyjadrujúce chvíľkové alebo časovo neurčené zotrvanie na nejakom
mieste (za stolom, pri stole, na stole, nad stolom, pod stolom, oproti stolu, ...)
alebo
b) Predložky integrujúce význam dlhšieho alebo ohraničeného časového zotrvania na
nejakom mieste (u lekára).
B. V rámci smerovania/ dynamiky pohybu v súvislosti s lokalizáciou priestoru teda
rozoznávame
a) smerovanie von z nejakého miesta (z mesta, spoza stola, sponad domu, spomedzi
domov, ...);
b) smerovanie k nejakému miestu (k stromu, /ísť/ proti bratovi);
c) smerovanie dovnútra nejakého miesta (do mesta, do lesa);
d) pohyb v rámci nejakého miesta/ objektu alebo v jeho okolí (/chodiť/ po dome, okolo
domu).
Ako vidno, predložky majú vlastnosť zjemniť alebo úplne zmeniť význam slovného
spojenia/ vety, napr.: v lese/ do lesa; v kopci (vo význame vo vnútri kopca, napríklad
v jaskyni)/

na kopci.

Slovenčina

má

význam slovných

spojení zabezpečený aj

prostredníctvom používania slovies. Teda povieme: som v lese, ale idem do lesa. Niekedy
však môže dôjsť ku kontaminácii predložiek, čoho výsledkom je zmena významu slovného
spojenia/ vety: som na kopci = na povrchu kopca, na vrchole kopca, ale: som v kopci = vo
vnútri kopca. Takto často dochádza aj nespisovnému používaniu predložiek na a v napr.
v slovných spojeniach v škole/ na škole; v internáte/ na internáte; v byte/ na byte.
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2. Ako arabčina vidí a používa prepozície?
Aj v arabčine sú prepozície neohybné časti jazykového systému. Arabský gramatický
systém ich však vníma ako jednu z podmnožín z množiny častíc. Podľa ruského arabistu M.
T. Navrockého arabské častice totiž tvoria: určitý člen [ الal-], príslovky, predložky (ِاﻟﺠَ ﺮ
[ ﺣُﺮوُفchurúf al džarri]), spojky a citoslovcia. M. T. Navrockij delí častice (v rámci nich aj
predložky), podobne ako sa delia aj arabské grafémy, podľa spôsobu písania na doplnkové,
zliate (pripojené), samostatné a oddelené. Podľa neho zliate častice sú tie, ktoré pozostávajú
len z jedného písmena, a preto sa pripájajú k nasledujúcemu slovu. Z predložiek sú to: ِب, َ ك,
ِ( لbi, ka, li). Oddelené častice sú podľa neho tie, ktoré v prvom rade označujú miesto,
a potom duchovné vzťahy – čas a príčinu (Navrockij, M. T., 2007, s. 364).
Ďalší ruský arabista N. V. Jušmanov delí častice len na zliate a samostatné. Zliate častice
sú podľa neho častice vystupujúce ako jedna krátka slabika, ktorá sa pripája k spresňovanému
slovu. Samostatné častice sú častice, ktoré pristupujú na základe pádu k slovu, avšak nemenia
svoju formu. V oboch prípadoch je použitie častíc určované pádom (Jušmanov, N. V., 2008, s.
91 – 92).
M. T. Navrockij delí samotné predložky na jednoduché a zložené.
a) Jednoduché predložky sa ďalej delia na:
→ vlastné predložky a na
→ také predložky, ktoré sú vlastne mená alebo iné samostatné slová, no v používaní
vykazujú vlastnosti predložiek.
Medzi jednoduché samostatné predložky patria: ﻣِﻦ,  ﻋَﻦ,اﻟﻰ, ِ ﻓﻲ, ﻋﻠﻰ, َ( ﺣﺘﻰmin – z; aan
– o, z; ilá – do, k; fí – v; aalá – na; chatá – do/ k)
b) Zložené samostatné predložky sa skladajú z predložky ( – ﻣِﻦz/ od, ِ – بs/v) a ďalšej
arabskej častice, napríklad z príslovky, záporovej častice, ďalšej predložky alebo zo
zámena, napr.:  – ﺑِﻠﻼbez, zložené z predložky bi – s a záporovej častice  – ﻻlá = slovenská
predpona ne- (bližšie: Navrockij, M. T., 2007, s. 389).
Významný slovenský arabista K. R. Sorby uvádza prehľad arabských predložiek
(bližšie: Sorby, K. R., 2005, s. 74 – 77), pričom v zhode s M. T. Navrockim uvádza, že
predložky : ِب, َ ك, ِ( لbi, ka, li) sa spájajú pod vplyvom pádu s nasledujúcim menom.
Zároveň spresňuje, že meno po každej predložke stojí v genitíve (Sorby, K. R., 2005, s.
74). (Arabčina má totiž len tri pády: nominatív a akuzatív sú bezpredložkové
a identifikujú sa podľa slovesa a v spisovnej arabčine aj podľa sufixu, genitív ako jediný
arabský pád je predložkový.)
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Priestorový význam arabských predložiek
Zo sústavy predložiek, ktoré uvádza Sorby (2005, s. 74 – 77), vyberáme ako predložky
s priestorovým významom tieto: ِ – بs, ale aj v: ِ( ﺑِﺎﻟﻘﺎھِﺮَةbi al Qáhirati – v Káhire), – اﻟﻰ
do/ k: ِ( اﻟﻰ اﻟﻄَﺒﯿِﺐilá al tabíbi – k doktorovi), ِ( اﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨَﺔilá al madínati – do mesta), —ﻋﻠﻰ
na: ِ(ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوِﻟَﺔaalá al táwilati – na stole), ِ – ﻓﻲv: ِ( ﻓﻲِ اﻟﻤَﺪﯾِﻨَﺔfí al madínati – v meste), – ﻣِﻦ
z/ od: ِ( ﻣِﻦ اﻟﻄَﺒﯿِﺐmin al tabíbi – od doktora), َ – اﻣﺎمpred: ِ( اﻣﺎمَ اﻟﻤَﺪرَﺳَﺔamáma al madrasati –
pred školou),  – وَراءza: ِ( وَراء اﻟﻤَﺪرَﺳَﺔwará al madrasati – za školou), َ – ﺗَﺤﺖpod: ِﺗَﺤﺖَ اﻟﻄﺎوِﻟَﺔ
(tachta al táwilati – pod stolom), َ – ﺑَﯿﻦmedzi: ِ( ﺑَﯿﻦَ اﻟﺒَﯿﺘَﯿﻦbajna aj bajtajni – medzi dvoma
domami), ﻟَﺪى/ َ—ﻋَﻨﺪu, pri: ِ(ﻋَﻨﺪَ اﻟﻄَﺒﯿِﺐainda al tabíbi – u lekára), َ – ﻗُﺮبpri/ blízko/
neďaleko: ِ( – ﻗُﺮبَ اﻟﻤَﺪﯾِﻨَﺔqurba al madínati) pri meste, َ – ﻧَﺤﻮpribližne, asi, ako, ale aj k
(smerom): ِ( ﻧَﺤﻮَ اﻟﺤُﺪوُدnachwa al chudúdi – /smerom/ k hraniciam), َ – ﺣَﻮلokolo
(priestorovo): ِ( ﺣَﻮلَ اﻟﺒَﯿﺖchawla al bajti – okolo domu), َ – ﻓَﻮقnad: ِ( ﻓَﻮقَ اﻟﻄﺎَوِﻟَﺔfauqa al
táwilati) nad stolom, َ –ﻋَﺒﺮcez/ krížom (priestorovo): ِ( ﻋَﺒﺮَ اﻟﺮَﺑﺎَءaibra al rabá´i) cez les.
M.T.

Navrockij

analyzoval

konkrétne

významové

odtienky

jednotlivých

(priestorových) predložiek (porov. Navrockij, 2007, s. 366 – 389):
ِ – بs – vecou/ v: táto predložka vo význame v (niečom) je podľa autora porovnateľná
s predložkou ِﻓﻲ. Obe označujú najmä príslovkové určenie miesta, niekedy aj príslovkové
určenie času bytia alebo deja. Ďalším ich významovým odtienkom je označenie blízkosti
k nejakému objektu, prípadne primknutie/ približovanie sa k nejakému objektu, napr.: ِاﻟﻘﺎھِﺮَة
ِ( ﻗَﺮﯾَِﺔٌ ﺑِﺒﺎبdedina je veľmi blízko brány Káhiry/ dedina je pri bráne Káhiry).
(Okrem tohto významu predložka ِ بmá aj mnoho iných významov, napr. označuje poklonu
niekomu/niečomu, vzťahy k neočakávanému objektu, v spojení s verbami označuje pohyb vo
vzťahu k určitému statickému predmetu, vzťah medzi dejom a jeho okolnosťami, príčinu
a pod.)
 – ﻣِﻦz, táto predložka má tiež viacero významov, pričom jej základný význam vyjadruje
pohyb z nejakého miesta alebo od nejakého času (ِ – اًﺧﺮُجُ ﻣِﻦ اﻟﺒﯿﺖvychádzam z domu), pohyb
z nejakého zdroja alebo príčiny, vzdialenosti dvoch predmetov v zmysle vzdialenia sa jedného
predmetu od druhého alebo vyvýšenia jedného predmetu nad druhým ( – ھُﻮَ ﻗُﺮبَ ﻣِﻨﮭُﻢon je
blízko od nich), vzťah časti k celku.
 – ﻋَﻦhlavný význam tejto predložky je o (niekom/ niečom) Avšak použije sa aj
v priestorovom význame z, podobne ako predložka ﻣِﻦ. Rozdiel medzi nimi je ten, že
predložka

 ﻋَﻦvyjadruje pohyb smerom zvnútra nejakého objektu von, kým  ﻣِﻦlen vo

všeobecnosti označuje pohyb smerom od nejakého objektu. Okrem tohto významu táto
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predložka označuje aj pohyb z nejakého časového bodu alebo z nejakej príčiny, prípadne
odvrátenie sa od niekoho/ niečoho.
 – اﻟﻰdo/ k. Táto predložka je v opozícii k predošlým menovaným a primárne označuje pohyb
smerom k nejakému miestu/ objektu: ِ – ادھَﺐُ اﻟﻰ اﻟﻤَﺪﯾِﻨَﺔadhabu ilá al madínati – idem do mesta.
Táto predložka sa viaže aj na osobné zámená, s ktorým sa píše spolu: ِ ادھَﺐُ اِﻟَﯿﮫ-- adhabu
ilajhá – idem k nemu. Okrem toho má táto predložka aj ďalšie významy, napr. označuje
doplnenie alebo naplnenie nejakého objektu a pod.
 – ﺣَﺘﻰdo. Od predložky  اِﻟﻰsa odlišuje tým, že vyjadruje nielen smer pohybu k nejakému
objektu, ale zároveň aj vnorenie sa do objemu toho predmetu, napr.: . – ادَعُ اﻟﺤُﺒﺰ ﺣَﺘﻰ اﻟﻔﺮنadaau
chubz chatá al frn. – Dávam chlieb do rúry. Táto predložka sa ale používa len zriedka.
ِ – v. Táto predložka je synonymná s predložkou ِب. Používa sa však častejšie a jej
ﻓﻲ
primárnym významom je označenie umiestnenia objektu v nejakom inom objekte, napr.: ِاﻟﺒَﯿﺖ
ِ –اﻧﺎ ﻓﻲaná fí al bajti. – Som v dome/ Som doma.
 – ﻋﻠﻰna. Základná predložka, ktorá označuje statické umiestnenie predmetu na určitej ploche
nejakého objektu, napr.: ِ – اﻟﻜِﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوِﻟَﺔal kitáb aalá al táwilati. – Kniha je na stole. Jej
ďalším významom je označenie pohybu proti čomu, označenie dlhu voči niekomu, obrátenie
významu na niekoho,
َ – ﻗُﺮبpri, blízko, neďaleko. Jej základný význam spočíva v označení blízkosti nejakého
predmetu k nejakému predmetu, napr.: ِ – اﻟﺤَﺪﯾﻘَﺔٌ ﻗُﺮبَ اﻟﺒَﯿﺖal chadíqatun qurba al bajti. –
Záhrada je pri dome.
َ – pred,  – وَراءza. Opozičné predložky označujúce, že nejaký objekt je pred konkrétnym
اﻣﺎم
objektom alebo za konkrétnym objektom, pr.: ِ وَراء اﻟﺒَﯿﺖ/ َ – اﻟﺤَﺪﯾﻘَﺔٌ اﻣﺎمzáhrada je pred/ za
domom.
َﻓَﻮق/ َ – ﺗَﺤﺖnad/ pod. Tieto predložky sa používajú v totožnom význame, v akom ich používa
aj slovenčina. Označujú informáciu, že objekt sa staticky bez pohybu nachádza pod iným
objektom. Tieto predložky patria medzi základné.
َ – ﻋَﺒﺮcez/ krížom. Táto prepozícia sa spája s dynamikou objektu a označuje pohyb daného
objektu v rámci priestoru iného objektu. Z toho dôvodu sa spája s verbom, pr.: ِأرﻛَﺐُ ﻋَﺒﺮ َ اﻟﻤَﺪﯾِﻨَﺔ
(arkabu aibra almadínati) šoférujem (krížom) cez mesto.

3. Ako nemčina vidí a používa prepozície?
Problematika prepozícií v nemčine je zakomponovaná vo viacerých odborných
publikáciách zaoberajúcich sa štruktúrou jazyka. Vo všeobecnosti sú prepozície tiež vnímané
ako neohybné slová slúžiace na vyjadrovanie syntaktických a významových vzťahov vo vete.
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Podľa E. Marka (1991, s. 188) v spojení so slovesom a s pádmi podstatných mien a zámen
vyjadrujú prepozície predmetové (Ich denke an dich. – Myslím na teba.) a príslovkové (Das
Bild hängt über dem Tisch. – Obraz visí nad stolom.) vzťahy; v spojení s podstatnými menami
vyjadrujú aj prívlastok (Die Hoffnung auf den Sieg. – Nádej na víťazstvo.). Predložkové
spojenia môžu byť vzhľadom na podmet a predmet aj menným prísudkom (Peter war ohne
Geld. – Peter bol bez peňazí.) a doplnkom (Er trat ins Zimmer mit dem Hut auf dem Kopf. –
Vstúpil do izby s klobúkom na hlave.). Menej často sa prepozície môžu spájať aj s prídavným
menom (vor kurzem – prednedávnom) a s príslovkou (seit gestern – odvčera).
Nemecké prepozície sa podľa pôvodu delia na vlastné (prvotné, primárne) a nevlastné
(druhotné, sekundárne). Vlastné predložky sa používajú len ako predložky v predložkových
väzbách a ich pôvod nie je možné určiť, napr. an die Wand – na stenu, bei uns – u nás, in der
Stadt – v meste, von ihr – od nej a pod. Pri tvorení slov plnia tieto predložky funkciu
predpony (prefixu), napr. aussteigen – vystupovať, beitragen – prispieť, mitfahren – cestovať
spolu a pod. Nevlastné predložky sa ako predpony nepoužívajú a ich etymologický pôvod je
zrejmý. Sú to buď ustálené tvary plnovýznamových slov alebo predložkové pády, ktoré sa aj
pravopisne stali predložkami, napr. unweit des Dorfes – neďaleko dediny, dank der
Unterstützung - vďaka podpore, aufgrund der Diagnose – na základe diagnózy (bližšie:
Marko, E., 1991, s. 188 – 189; Berglová, E. – Formánková, E. – Mašek, M. 1995, s. 162).
Čo sa týka postavenia prepozícií v nemčine, už z ich samotného názvu vyplýva, že
najčastejšie stoja pred slovom — tzv. prepozícia. Niektoré predložky v nemčine však môžu,
príp. musia stáť za slovom — tzv. postpozícia. Nemeckí lingvisti a tvorcovia jednej
z najpoužívanejších príručiek o nemeckej gramatike G. Helbig a J. Buscha (1996, s. 404 407) označujú postavenie predložky pred slovom ako 1. Prästellung a postavenie za slovom
ako 2. Poststellung. Okrem toho existujú v nemčine aj predložky s oboma možnosťami
postavenia, bez zmeny významu slovného spojenia t. j. 3. Prä- und Poststellung.
Zvláštnosťou oproti slovenčine je dvojdielna nemecká predložka um – willen / kvôli, pre ,
ktorá má špeciálne postavenie tzv. 4. Circumstellung, t. j. postavenie okolo slova, príp.
slovnej konštrukcie. Na ilustráciu uvádzame pár príkladov ku každej pozícii:
1. auf dem Tisch – na stole, für dich – pre teba;
2. seinem Wunsch zuwieder – proti jeho vôli, tu es mir zuliebe – urob to kvôli mne;
3. meiner Meinung nach/nach meiner Meinung – podľa môjho názoru, meinem Wunsch
entgegen/entgegen meinem Wunsch – proti môjmu želaniu;
4. um der Kinder willen – kvôli deťom, um des lieben Friedens willen – pre svätý pokoj.
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Tak ako v slovenčine, aj v nemčine sa predložky spájajú s určitými pádmi. Ide
o ustálené spojenie, t. j o predložkovú väzbu (rekciu). Predložky s rovnakým významom
v oboch jazykoch môžu mať v slovenčine a v nemčine rôznu väzbu. Niektoré nemecké
prepozície sa spájajú s jedným pádom, iné s dvoma a sú aj výnimky, kde sa jedna predložka
môže viazať aj s troma pádmi. V nemčine rozlišujeme štyri základné skupiny predložiek, t. j.
predložky s genitívom - G (2. pád), predložky s datívom - D (3. pád), predložky s akuzatívom
- A (4. pád) a predložky s datívom a akuzatívom – D /A (s 3. a 4. pádom).
Tá istá predložka môže vyjadrovať viacero vzťahov, a preto pri preklade do
slovenčiny treba rešpektovať kontext danej výpovede. Napríklad nemecká predložka in (spája
sa s dvoma pádmi, t. j s datívom aj akuzatívom) môže byť do slovenčiny preložená ako v, do,
o, za, počas a pod. Medzi nemeckými a slovenskými predložkami neexistuje paralelnosť 1:1,
napr. aj pri slovenskej predložke na treba brať do úvahy kontext a do nemčiny prekladať
podľa okolností ako auf, an, in, nach, zu a pod.: Kniha leží na stole. – Das Buch liegt auf dem
Tisch., Obraz visí na stene. – Das Bild hängt an der Wand., Idem na koncert. – Ich gehe ins
Konzert (bližšie: Marko, E., 1991, s. 190)
Špecifikom nemeckých prepozícií viažucich sa s datívom a akuzatívom je tzv. splynutie
predložky s určitým členom, a to v prípade, ak člen nemá platnosť ukazovacieho zámena,
napr. im (in dem) Zimmer – v izbe, ins (in das) Zimmer – do izby, zum (zu dem) Bahnhof – na
stanicu, ans Schwarze Meer – k Čiernemu moru a pod.

Priestorový význam nemeckých predložiek
Skupina predložiek s lokálnym (priestorovým) významom je v nemčine dosť hojne
zastúpená a z pohľadu translatológie môže dôjsť k určitým problémom pri prekladoch
jazykového páru nemčina-slovenčina v oboch smeroch. Ako sme už vyššie spomenuli,
nemčina rozlišuje štyri základné skupiny predložiek. Z nich vyberáme predložky s lokálnym
významom:
a) G: außerhalb, diesseits, inmitten, innerhalb, jenseits, oberhalb, unterhalb, unweit /-fern
b) D: ab, aus, außer (kolíše aj medzi G a A), bei, gegenüber, nach, von, zu
c) A: bis, durch, entlang (kolíše aj medzi G a D), gegen, um
d) D/A: an, auf, hinter, in neben, über, unter, vor, zwischen.
G. Helbig a J. Buscha (1996, s. 412 - 413) pri jednotlivých prepozíciách rozlišujú tzv.
sémantické skupiny (Semantische Gruppen). V rámci predložiek s lokálnym významom
uvádzajú nasledovné členenie:
•

Bereich (priestor): aus, außer, außerhalb, bei, durch, inmitten, innerhalb;
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•

Gegenseite (opačná strana): gegenüber;

•

Geographisch (zemepisne): ab, an, bei, bis, über;

•

Grenze (hranica): diesseits, jenseits;

•

Lage (poloha): oberhalb, unter, unterhalb, unweit/unfern;

•

Nähe (blízkosť, priľahlosť): an, bei;

•

Ortsveränderung (zmena miesta): entlang;

•

Parallele (rovnobežnosť): entlang, längs;

•

Punkt (bod): bis, um, von;

•

(Nicht-)Zielgerichtet (ne-cielene): an, auf, gegen, hinter, in, nach, neben, über, unter,
vor, zu, zwischen.

Z tohto členenia je zrejmé, že ide o pomerne rozsiahly a prepojený systém predložiek,
ktoré môžu vyjadrovať aj viacero významov. Používateľ jazyka by preto mal poznať
jednotlivé diferencie, aby dokázal správne konštruovať predložkové väzby. Uvedieme
niekoľko príkladov predložkových väzieb s lokálnym významom:
o aus (z, zo) – Der Zug kommt aus Wien. (Vlak prichádza z Viedne.), Er nimmt den
Brief aus der Schublade. (Berie list zo zásuvky.);
o gegenüber (oproti) – gegenüber dem Bahnhof/dem Bahnhof gegenüber (oproti
stanici);
o bei (pri) – Ich wohne bei der Post. (Bývam pri pošte.);
o diesseits (z tejto strany, pred) – diesseits des Flusses (z tejto strany rieky/pred
riekou);
o

oberhalb (nad, povyše) – oberhalb des Dorfes (nad dedinou/povyše dediny);

o

an (na, pri, /tesne/ vedľa, k) – Der Tisch steht an der Wand. (Stôl stojí /tesne/ pri
stene); Ich stellte mich ans Fenster (Postavil som sa k oknu.), táto predložka sa viaže
s datívom (otázka kde?) aj s akuzatívom (otázka kam?);

o

entlang (pozdĺž, popri) viaže sa s genitívom, datívom aj akuzatívom – den Zaun
entlang/entlang dem Zaun/entlang des Zaunes (pozdĺž plota/popri plote);

o

um (okolo, za) – eine Reise um die Welt (cesta okolo sveta), Er wartet um die Ecke.
(Čaká za rohom.);

o

zu (k, ku, na) – Kommen Sie zu uns. (Poďte k nám.), Wir gehen zum Bahnhof.
(Ideme na stanicu.).
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4. Komparácia a možnosti prekladov:
Diferencie v oblasti systematizácie predložiek v nemčine sú skôr kvantitatívneho
charakteru: nemčina používa len štyri pády a predložky sú rozdelené do skupín podľa rekcie
s určitým pádom/mi (pozri kap. 3.). Slovenský šiesty a siedmy pád sa v nemčine nahrádza
predložkovými pádmi: napr. inštrumentál sa nahrádza predložkovým pádom s „mit“ resp.
„durch“ (Drohung mit der Gewalt/hrozba násilím). Funkcia predložiek v nemčine je identická
s funkciou predložiek v slovenčine. Základné formálne diferencie medzi slovenčinou
a nemčinou v oblasti prepozícií spočívajú v nasledovnom:
a)

Pozícia: vybrané nemecké predložky môžu mať postponovanú pozíciu, resp.
obe pozície. Význam sa tým nemení (napr. „entlang“: entlang des Flusses
resp. des Flusses entlang/popri rieke).

b)

Splývanie pádu a člena: (pozri kap. 3).

c)

Vyššia frekvencia využívania dvojitých predložkových výrazov v nemčine
(an dem Fluss entlang).

Nemecké lokálne predložky slúžiace ako priestorový orientátor (Štícha, 2003, s. 571 ff.) majú
nasledovné formálne a obsahové špecifiká, ktoré je treba akceptovať pri preklade do
slovenčiny, resp. zo slovenčiny do nemčiny:
a) lokálne predložky sa používajú aj na vyjadrenie iných významových
a syntaktických súvislostí (napr. ako atribút v predložkovom páde: Angebot an
Nahrungsmitteln/ponuka potravín, resp. objektový atribút v predložkovom
páde: die Teilnahme am Kurs/účasť na kurze);
b) pri používaní konštrukcií s dejovým substantívom (Štícha, 2003, s. 465) treba
brať do úvahy, že ide o hovorové obraty, ku ktorým v slovenčine väčšinou
chýbajú analógie (Das Haus droht einzustürzen./Dom je na spadnutie.);
c) špecifickým prípadom lokalizácie vlastneného predmetu je konštrukcia so
schémou „mať+subst.+prepozícia v prísl. určení“ v slovenčine, v nemčine sa
však

schéma dopĺňa nasledovne „haben+Subst.+Präp.+Infinitiv/Partizip“

(Mám auto v garáži./Ich habe das Auto in der Garage stehen.);
d) špecifická nemecká väzba „an+objekt+sloveso“ (Er arbeitete an dem Beitrag
sehr lange./Pracoval na tom príspevku veľmi dlho.) sa prekladá väzbou
pracovať/robiť na čom;
e) predložky v nemčine si často vzájomne konkurujú (napr. v→in, auf, an, resp.
u→bei, an, auf, vor), predložka „in“ má v nemčine širšie použitie ako
slovenské „v“. Výber správnej predložky je podmienený významovými,
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distribučnými a štylistickými aspektami, existujú však zaužívané spojenia,
napr. auf der Stelle/okamžite resp. vor Ort/na mieste, kde predložka
v nemeckej väzbe väčšinou nezodpovedá základnému lexikálnemu ekvivalentu
predložky danej väzby v slovenčine (pri preklade sa používa lexikálna
transformácia). Voľba predložky je závislá od noriem podmienených
formálnymi významovými aspektmi a ich porušenie sa kvalifikuje ako závažný
translačný defekt

(neovládanie

jazyka).

Predložky môžu

sémanticky

diferencovať výpoveď, môžu naznačovať napr. jemný, no komunikatívne
dôležitý významový rozdiel (in Uni versus an der Uni/v univerzitnej budove
versus na univerzite - v zmysle študovať na univerzite), čo treba pri preklade
zohľadniť. Vytváranie významovo rozdielnych variánt predložkových väzieb
v oboch jazykoch je najzávažnejším translatologickým problémom v súvislosti
s predložkami a predpokladom riešenia problémov vznikajúcich na základe
tejto odlišnosti je ovládanie horeuvedených noriem ako súčasti prekladateľskej
kompetencie;
f) prekladateľským problémom môže byť aj používanie predložiek označujúcich
polohu na povrchu niečoho: „an“ umiestnenie na/pri zvislej ploche (an der
Wand/na stene, am Telefon/pri telefóne), „auf“ umiestnenie na vodorovnej
ploche (auf dem Tisch/na stole), no výnimkou je napr. am Himmel/na nebi
alebo an Bord/na plaube a pod.;
g) predložky lokalizujúce v určitom smere získavajú rôzny smerový význam
v závislosti od komunikačnej situácie (ide predovšetkým o predložky viažuce
sa s 3. alebo 4. pádom), sú kontextuálne závislé (vor dem Haus resp. vor
mir/pred domom resp. predo mnou);
h) špecifikom nemčiny nielen v prípade lokálnych predložiek je vyjadrenie
protikladu dynamickej a statickej lokalizácie: v slovenčine sa vyjadruje
predložkami a v nemčine pádom (in die Stadt/do mesta, in der Stadt/ v meste);
i) typická pre nemčinu je vysoká frekvencia používania predložky „zu“, jej
slovenský ekvivalent „k/ku“ je menej používaný, viac sa ako ekvivalenty
využívajú predložky „do/na“ (zur Polizei/na políciu, zur Bank/do banky, zum
Gericht/na súd);
j) typickým javom v nemčine je konkurencia predložiek pri pohybových
slovesách: „an, zu, auf...zu“ (Er ging zum Fenster./Er ging aufs Fenster zu./ Er
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ging ans Fenster./Er ging ans Fenster heraus./Šiel k oknu.). V tomto prípade
neprichádza pri preklade k významovému posunu;
k) nemčina používa dvojité predložky vo väčšom rozsahu ako slovenčina. Napr.
v súvislosti s osobami sa používajú dvojité predložky ako „an..heran“,
„auf...zu“(Er ging auf mich zu./Podišiel ku mne.), resp. v iných významoch sa
používajú dvojité predložkové výrazy ako napr. „an....entlang“(am Fluss
entlang/popri rieke). Pri preklade sa druhá časť predložkového spojenia
redukuje.
Základným rozdielom v morfologickej časti gramatiky slovenského nemeckého
a arabského jazyka je počet pádov a ich použitie. Kým slovenčina má šesť pádov (aj
s vokatívom, ktorý sa už málo používa sedem), nemčina používa štyri pády, arabčina má len
tri pády – nominatív, genitív a akuzatív. To znamená, že slovenčina si svoj bohatý systém
priestorových predložiek „rozdeľuje“ podľa zložitého pádovému systému. Veľa predložiek,
najmä druhotných a zložených, sú v slovenčine genitívne (do mesta, sponad zeme, spred
domu, u lekára, od mamy, ...), niektoré predložky sa viažu s datívom (k mame, proti bratovi),
s akuzatívom (cez mesto), s ktorým sa však meno môže viazať aj bezpredložkovým spôsobom
(vidím mamu). Časť slovenského predložkového systému sa viaže aj s lokálom (pri dome,
popri dome) a s inštrumentálom (s mamou) sa však priestorové vzťahy neviažu.
Arabčina disponuje len troma pádmi. Identifikácia a používanie sú pomerne
jednoduché: kým akuzatív je vždy bezpredložkový, genitívne spojenia sa vždy vytvárajú
prostredníctvom predložiek. Ak má však arabčina len tri pády, systém použitia predložiek sa
používa trochu odlišným spôsobom, než v prípade slovanských jazykov. To znamená, že
v prípadoch, kedy slovenčina nepotrebuje predložku, alebo použije napríklad datívnu
predložku, arabčina využíva niektorú zo svojich genitívnych prepozícií, napr.: povedala mu/
prehovorila k nemu – ِ( ﺗَﺘَﺤَﺪَثُ اِﻟَﯿﮫtatachaddath ilajhi), dosl. rozprávala do neho; sadla si k nemu
– ِﺻﻠَﺖُ اِﻟَﺒﮫ
َ – (salat ilajhi), dosl. sadla si do neho. Používanie predložiek veľmi dobre odráža aj
celkový pohľad národa na svet, napr. na obrázku je dom – ٌ( ﻓﻲِ اﻟﺼﻮُرَةِ ﺑَﯿﺖfí al súrati bajtun),
dosl. v obrázku je dom; na poli je človek – ٌ ( ﻓﻲِ اﻟﺤَﻘﻞِ اِﺳﻨﺎنfí al chaqli isnánun), dosl. v poli je
človek.
Arabské predložky sa používajú aj na vyjadrenie súvetných vzťahov, napríklad
používaním genitívnych reťazcov vyjadrených predložkami vyjadríme javy, ktoré
explikujeme v slovenčine podraďovacími súvetiami s vedľajšou vetou príslovkovou
príčinnou, a to na vyjadrenie posesívneho vzťahu a pod. Predložky majú v arabčine oproti
slovenčine oveľa širšie využitie.
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Záver
Predložky sú v nemčine a slovenčine definované takmer zhodne ako neohybné pomocné
slová, ktoré vyjadrujú syntaktické a významové vzťahy vo vete, no nie sú vetnými členmi, ale
slúžia na spresnenie syntaktických funkcií iných vetných členov, najmä na spresnenie
a diferencovanie významu závislosti substantívnych pádov. Aj v arabčine sú prepozície
neohybné časti jazykového systému, sú však len jednou z podmnožín z množiny častíc.
V rámci komparácie špecifík v používaní a pri preklade lokálnych predložiek v slovenčine
(slovanský, materinský jazyk), v nemčine (germánsky jazyk) a v arabčine (semitský jazyk)
sme dospeli k nasledovnému: základné formálne diferencie v používaní predložiek spočívajú
v pozícii predložiek (v nemčine môže byť predložka postponovaná, v arabčine a slovenčine
anteponovaná) a v takzvanom splývaní (v nemčine s určitým členom, v arabčine zliate so
substantívom), v používaní zdvojených predložkových výrazov (najfrekventovanejšie
v nemčine, menej v arabčine) a v nahrádzaní predložkového spojenia pádovým resp. naopak
pri translácii (v nemčine). Obsahové diferencie spočívajú vo lexikálnej neekvivalentnosti
predložkových väzieb v jazykových pároch a taktiež v komunikačne viac či menej
významných rozdieloch (resp. významových odtienkoch) pri používaní konkurujúcich si
predložiek vo všetkých uvedených jazykoch.

Resümee
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Komparation von Verwendungs- und
Übersetzungsspezifika

im

Bereich

der

Lokalpräpositionen

in

drei

ausgewählten

Sprachsystemen: im Slowakischen (als einer slawischen Sprache), im Deutschen (als einer
germanischen Sprache) und im Arabischen (als einer semitischen Sprache). Man widmet sich
den Divergenzen im formalen Bereich (Position, Verschmelzung Artikel + Präposition u.a.)
und im inhaltlichen Bereich (semantische Unterschiede in der Benutzung ausgewählter
Präpositionen,

Konkurrenz

der

Präpositionen

u.a.),

zugleich

wird

auf

die

Übersetzungsschwierigkeiten hingewiesen.
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Transonymizácia chrématoným
Mgr. Lenka Garančovská, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Úvod do problematiky
Onomastika sa definuje ako jazykovedná disciplína, ktorej hlavný predmet výskumu
predstavujú vlastné mená (onymá/propriá). Zaoberá sa ich vznikom, pôvodom, vývojom,
tvorením, podstatou a fungovaním v spoločenskej komunikácii i v systéme jazyka. Patrí
medzi hraničné disciplíny, je v dotyku s históriou, etymológiou, geografiou, psychológiou,
sociológiou, etnológiou a inými príbuznými spoločenskovednými disciplínami, čo umožňuje
rozmanité nazeranie na predmet jej výskumu.
V tradičnom trichotomickom chápaní sa na základe rôznych druhov onymických
objektov vymedzujú 3 základné skupiny vlastných mien, a to bionymá (vlastné mená živých
bytostí a tvorov považovaných za živé), geonymá (zemepisné vlastné mená) a chrématonymá
(mená neživých objektov, javov a skutočností, ktoré vznikli ľudskou (spoločenskou,
kultúrnou a výrobnou) činnosťou) (Blanár, 1996, s. 26; Šrámek, 1999, s. 16).
Parciálna problematika, ktorej venujeme pozornosť v tomto príspevku, je súčasťou
dizertačnej práce, týkajúcej sa analýzy mimojazykovej (obsahovej, designatívnej) a jazykovej
(formálnej) stránky pragmatoným z oblasti mliekarenského priemyslu na Slovensku (bližšie
pozri Garančovská, 2010a).
Pragmatonymá sa charakterizujú ako vlastné mená sériovo produkovaných výrobkov,
ktoré predstavujú jednu z podskupín chrématoným (Garančovská, 2009, s. 97). V (českej)
onomastickej obci sa k termínu/pojmu pragmatonymum synonymne používa aj pojem
sérionymum (Kuba, 1998, s. 13). Aj napriek tomu, že je uvedený pojem priezračnejší, termín
pragmatonymum je zaužívanejší. Pri jeho odhaľovaní vychádzame z gréckeho pragma, čo
značí práca, činnosť, predmet, produkt, z čoho vyplýva, že sú to názvy výrobkov a ich sérií,
ktoré vznikli ľudskou činnosťou.
Z analyzovaného

onymického

materiálu,

ktorý

zahŕňa

1 250

pragmatoným

(zapisujeme ich v autentickej ortografickej podobe), sa ukázalo, že pri pragmatonymách
mliekarenského priemyslu sa uplatňujú tieto spôsoby tvorenia názvov:
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1. proprializácia/onymizácia (prechod slova alebo slov z apelatívnej slovnej zásoby
k triede proprií),
2. transonymizácia (prechod propria z jednej triedy do inej triedy proprií),
3. derivácia (tvorenie pragmatoným pomocou prefixov, sufixov, súčasne pomocou
prefixov a sufixov),
4. kompozícia (čistá kompozícia, spôsob kompozično-derivačný alebo trunkačnokompozičný),
5. abreviácia (tvorenie skratkových slov i značiek, slúžiacich na pomenovanie
onymického objektu),
6. tvorenie viacslovných pomenovaní (formou determinatívnej syntagmy, zvyčajne so
zhodným atribútom, zriedkavejšie s nezhodným atribútom alebo s obidvomi typmi
prívlastkov, ktoré môžu byť anteponované, postponované, resp. súčasne anteponované
i postponované),
7. preberanie pragmatoným a apelatív z cudzích jazykov, ich prípadná adaptácia
v slovenčine (porov. Pleskalová, 1992, s. 16).
Jedným z produktívnych spôsobov tvorenia pragmatoným je aj tzv. transonymizácia.
Podstatou tohto procesu je prechod, resp. presun proprií z jednej onymickej triedy do druhej
onymickej triedy. Tzn., že pri transonymizácii nedochádza ku zmene propriálneho charakteru
na apelatívny charakter, ako sa to realizuje pri procese apelativizácie (deonymizácie, resp.
deproprializácie). Zjednodušene možno konštatovať, že transonymizácia predstavuje proces,
ktorý nespôsobuje zmenu statusu propria na status apelatíva, čiže výsledkom tohto procesu je
proprium, patriace však pôvodne do inej onymickej triedy.
Keď sa vlastné meno, ktoré patrí do jednej triedy proprií, začne uplatňovať ako
pomenovanie onymického objektu prislúchajúceho do inej triedy proprií, zmení sa jeho
designácia, pomenovanie sa dostáva do homonymného vzťahu s pôvodným označením.
V takom prípade hovorí V. Blanár (2008, s. 28 – 29) o transonymizácii. Definuje ju ako
prechod propria z jednej onymickej triedy do druhej onymickej triedy.
Na ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov:
hydronymum Dunaj → chrématonymum Dunaj (pomenovanie lode, hotela, ...),
hydronymum Poprad → ojkonymum Poprad,
obyvateľské meno Nitran → chrématonymum Nitran (pomenovanie salámy).
Rozhodujúcou podmienkou transonymizácie je podľa R. Šrámka (2004, s. 502)
„povýšení (volba,

využití)

jednoho

sémového

prvku propriálního

významu

jako

pojmenovacího motivu objektu jiného“. Túto tézu možno ozrejmiť takto: chrématonymum
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Nitran má poukazovať na geografickú príslušnosť výrobku, jeho spätosť s m(i)estom,
v ktorom sa vyrába, podobne ako obyvateľské meno Nitran s významom „príslušník mesta
Nitra“, „pochádzajúci z Nitry“.
R. Šrámek (1999, s. 56) v tejto súvislosti upozorňuje na situáciu, v ktorej nemožno
hovoriť o transonymizácii. Takýmto špeciálnym prípadom sú propriálne pomenovacie akty,
pri ktorých sa nové proprium odlišuje od svojho základného propria z hľadiska formálnej
stránky, čiže nové meno sa spája s rôznymi slovotvornými procesmi. Napr.: hydronymum
Jihlava → ojkonymum Jihlávka alebo hydronymum Ostravice → chrématonymum
Ostravička (názov minerálnej vody).
Neskôr

uvažuje

o dvoch

druhoch

poňatia

transonymizácie,

a to

o čistej

transonymizácii (ide o proces bez formálnej obmeny) a o rozšírenej transonymizácii (proces
s formálnou obmenou) (Šrámek, 2004, s. 505 – 506).
M. Ološtiak (2009, s. 8 – 9 rkp.) v týchto súvislostiach rozlišuje tri druhy
transonymizačnej

nominácie,

a to

jednoduchú

(Sitno

(toponymum)

→

Sitno

(chrématonymum)), slovotvornú (Michal (antroponymum) → Michalovce (toponymum))
a abreviačnú transonymizáciu (Jozef Šandor (antroponymum) → ŠAJO (chrématonymum)).

Transonymizácia ako jeden zo spôsobov utvárania pragmatoným
V rámci tohto spôsobu utvárania pragmatoným možno uvažovať o šiestich základných
zdrojoch transonymizácie, a to na základe pohybu vlastných mien v propriálnom
„medzipriestore“.
Antroponymá

sú

vo

všeobecnosti

pomerne

obľúbeným

zdrojom

tvorby

pragmatoným, pričom jednoslovné pragmatonymá sú ojedinelé. Antroponymum Dodo (ide o
familiárnu podobu najfrekventovanejšieho mena na Slovensku – Jozefa, aké väzby malo
uvedené krstné meno s poprednými predstaviteľmi Humenskej mliekarne, sa nám však
nepodarilo zistiť) sa transonymizovalo, teda prešlo z triedy antroponým do triedy
pragmatoným (= pomenovanie tvarohových dezertov).
Prevažnú väčšinu názvov, utvorených na základe spomenutého nominačného princípu,
tvoria viacslovné pragmatonymá, napr.: Monika – smotanová nátierka (jednému z majiteľov
mliekarenskej spoločnosti so sídlom v Bánovciach nad Bebravou pribudla do rodiny v čase
uvedenia nového druhu krémovej nátierky na trh vnučka Monika, ktorej vzdal starý otec
takúto poctu), PRIBINA Predsmažený Eidam (názov výrobku je pravdepodobne odvodený od
mena prvého staroslovanského kniežaťa Pribinu), Jánošík krájateľný tavený syr (prvý
komponent pragmatonyma odkazuje na slávneho slovenského zbojníka, ktorý sa stal
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národnou legendou. Názov výrobku pochádza zo sortimentu Liptovskej mliekarne, a. s., so
sídlom v Liptovskom Mikuláši. Osobnosť Jánošíka je úzko spätá najmä s Liptovom a
okolitými regiónmi.), Paťa – Termizovaná tvarohovo smotanová pena – jahodová, Paťa –
Termizovaná tvarohovo smotanová pena – kakaová, Paťa – Termizovaná tvarohovo
smotanová pena – vanilková (pomenovanie tvarohovo-smotanovej peny, určenej detskému
spotrebiteľovi, ktorej názov čerpá z familiárnej podoby krstného mena herečky Patrície
Jariabkovej, účinkujúcej v obľúbenom programe pre deti a mládež pod názvom Od Kuka do
Kuka.).
V dvoch prípadoch nášho onymického materiálu sa potvrdila transonymizácia
založená na prechode literároným do triedy pragmatoným. V minulosti veľmi obľúbená
detská kniha o pastieroch oviec pod názvom Maťko a Kubko, ktorej autorkou je M.
Grznárová, sa stala motivačným zdrojom pre pomenovania dvoch druhov tvarohových
dezertovd určených pre deti pod názvami Maťko a Kubko.
Tretím druhom transonymizácie je prechod proprií, patriacich pôvodne k triede
hydroným (Bebrava, Karička Šírava) do triedy pragmatoným. V prvom príklade ide o názov
rieky, ktorá preteká sídlom mliekarenskej spoločnosti Milsy (Bánovce nad Bebravou),
a v druhom príklade ide o eliptickú univerbizáciu pomenovania vodnej nádrže – Zemplínska
šírava, nachádzajúcej sa v blízkosti výrobného závodu, ktorý sídli v Michalovciach).
Ďalším druhom transonymizácie je prechod oroným Gorovec, Javorník, Volovec,
Vršatec do triedy pragmatoným Gorovec, Javorník, Volovec, Vršatec (= názvy syrov,
vyjadrujúce nepriamu, čiže symbolickú príslušnosť k regiónu, v ktorom sa denotát vyrába).
Obsahové prvky uvedených proprií sa odrážajú na ich jazykovej forme, v tomto prípade na
základe jednoslovných názvov.
Do tejto skupiny transonymizovaných proprií možno zaradiť aj dvojslovné
a viacslovné pragmatonymá, ktorých základný člen spĺňa uvedený prechod propria z jednej
triedy do druhej, avšak je rozšírený o ďalší člen alebo ďalšie členy predstavujúcich
kvalifikačné prívlastky (spôsob úpravy, tvar, hmotnosť) daného produktu, čo možno
manifestovať na nasledujúcich príkladoch: Gorovec údený, Chabovec – údený, Inovec (1550
g), Inovec (malý 800 g), Inovec hranol (200 g), Volovec bochník.
V analyzovanom pragmatonymickom materiáli sme zistili aj transonymizáciu, pre
ktorú je príznačný prechod ojkonyma (v univerbizovanej podobe Zvolenská Slatina →
Slatina) k triede pragmatoným. Tento druh transonymizácie reprezentuje jediný príklad:
Bryndza Slatina (produkovaná v Bryndziarni a syrárni so sídlom vo Zvolenskej Slatine).
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Posledný spôsob transonymizácie je založený na princípe prechodu choroným, čiže
názvov (formálneho alebo neformálneho/turistického) regiónu k pragmatonymám. Skúmaný
onymický materiál nezahŕňa jednoslovné pomenovania, ktoré by ilustrovali spomenutý proces
transonymizácie, ale prítomných je niekoľko viacslovných názvov. Okrem geografickej
príslušnosti pragmatonyma podávajú názvy obšírnejšie informácie o výrobku, napr.: Orava 30
% (Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Tvrdošín, zastupuje región Orava), Karička Zemplín
(Syráreň Bel Slovensko, a. s., so sídlom výrobného závodu v Michalovciach, ktorý územne
patrí k regiónu Zemplín. Karička je názov východoslovenského tanca, pochádzajúceho zo
Zemplína.), LIPTOV Strúhaný syr (Liptovská mliekareň, a. s., so sídlom v Liptovskom
Mikuláši reprezentuje región Liptov), Tekov – strúhaný syr (Levické mliekarne, a. s., sídliaca
v regióne Tekov).
V rámci uvedeného

spôsobu transonymizácie treba upriamiť pozornosť na

pragmatonymá z radu Liptovskej mliekarne, a. s., sídliacej v Liptovskom Mikuláši, teda na
Liptove. Názov regiónu sa stal v prevažnej miere dominantným prvkom pri tvorbe
pragmatoným. Ide o viacslovné pragmatonymá, ktorých pevnou súčasťou sa stal názov
regiónu, v ktorom sa výrobky produkujú. Možno konštatovať, že ide o najpočetnejšie
zastúpený materiál v rámci transonymizácie ako procesu, podieľajúceho sa na utváraní
pragmatoným.

Z analyzovaného

onymického

materiálu

možno

spomenúť

tieto

pragmatonymá: LIPTOV Bryndza voľná, LIPTOV Eidam strúhaný, LIPTOV Maslo čerstvé,
LIPTOV Maslo slané, LIPTOV Oštiepok údený, LIPTOV Parenica údená, LIPTOV Syrček
údený, LIPTOV Eidam plátky údené, LIPTOV Eidam výkroj údený, LIPTOV Oštiepok plátky
údené atď.
Špecifický prípad predstavujú pragmatonymá, ktorých formálna stránka odráža
transonymizáciu dvojakého spôsobu. V príslušnom onymickom materiáli vystupujú do
popredia viacslovné názvy, pri ktorých dochádza ku kontaminácii dvoch druhov
transonymizácie, a to konkrétne choroným a oroným. Napr.: LIPTOV Gerlach plátky údené,
LIPTOV Kriváň výkroj údený, LIPTOV Gerlach porciovaný hranol údený, LIPTOV Kriváň
porciovaný hranol údený.

Výsledky výskumu
Z uvedeného vyplýva, že transonymizácia predstavuje jeden z produktívnych
spôsobov utvárania pragmatoným. V malej miere je tento proces spätý s jednoslovnými
pragmatonymami, zväčša sa však spája s viacslovnými názvami, pričom v prevažnej miere je
transonymizovaný iba jeden člen viacslovných názvov, ojedinele dva komponenty
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viacslovných pragmatoným. Treba zdôrazniť, že pri viacslovných názvoch sústreďujeme
pozornosť na analýzu jednotlivých komponentov.
Na základe analyzovaného pragmatonymického materiálu sme dospeli k šiestim
základným zdrojom prechodu proprií:
antroponymum

→

pragmatonymum,

literáronymum

→

pragmatonymum,

hydronymum

→

pragmatonymum,

oronymum

→

pragmatonymum,

ojkonymum

→

pragmatonymum,

choronymum

→

pragmatonymum.

V tejto súvislosti možno vymedziť šesť základných druhov transonymizácie, a to
deantroponymickú, deliteráronymickú, dehydronymickú, deoronymickú, deojkonymickú
a dechoronymickú transonymizáciu.

Summary
The article is devoted to the partial problem of the formation of proper nouns which we
introduced in our dissertation thesis An Analysis of Pragmatonyms in Slovak Dairy Industry.
In this work we deal with one of the frequent onymic word formation processes, namely the
process of transonymisation. It is a transition of proper nouns from one proprial class or group
into another proprial class. Based on the analysed onymic corpus we separate one-word and
multi-word pragmatonyms (names of serially produced goods) which were formed using the
principle of transonymisation. The result of the onymic research shows the presence of six
types of transonymisation: deantroponymic, deliteraronymic, dehydronymic, deoronymic,
deoiconymic and dechoronymic transonymisation.
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Kľúčové slová: hydronymum, onymická motivácia, štandardizácia, polyonymia, „živé“
hydronymá

Hydronymá Hornádu v jazykovej komunikácii
Mgr. Andrea Goótšová
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Tvorenie a používanie názvov je proces živý, neustále sa meniaci. Už v minulosti
ľudia pomenúvali nielen všetky živé bytosti, aby sa vzájomne identifikovali, ale zároveň
prideľovali názvy aj neživým veciam a objektom, ktoré tvorili integrálnu súčasť ich
bezprostredného, okolitého sveta, s ktorým vstupovali do kontaktu. Daná skutočnosť sa
preukázateľne manifestovala i na vodných tokoch, ktoré boli vždy spoľahlivými orientačnými
bodmi v teréne. Okrem spomínanej identifikačnej funkcie, do komunikácie vstupovala
lokalizačná, orientačná a zároveň diferenciačná funkcia, ktorou sa pomenovaný objekt od
ostatných (v množine podobných) odlišoval a taktiež bližšie špecifikoval svoje miesto
v systéme označovaných (pomenovaných) proprií.
Proces

onymickej

nominácie,

ako

i samotné

fungovanie

vlastných

mien

v spoločenskej komunikácií, a priori uvažujúc o hydronymách, je nevyhnutné chápať na
pozadí komunikačnej situácie, resp. komunikačného priestoru. Pri tvorbe aktuálneho prejavu
do popredia vystupujú binárne dvojice, ktoré zreteľným spôsobom modifikujú výber
ne/štandardizovanej podoby názvu jednotlivého onymického objektu. Ide predovšetkým
o verejnosť – súkromnosť a oficiálnosť – neoficiálnosť, nakoľko predpokladáme, že adresát je
vzhľadom na ústny, dialogický komunikačný proces prítomný a uplatňuje komunikatívnu
funkciu. Práve v okamihu pomenovania onymického objektu, v našom prípade hydroným, sa
vzhľadom na uvedené objektívne činitele, aktivizuje u komunikanta a adresáta vedenie
o ne/úradnom názve hydronyma, pretože obaja poznajú zložky onymického znaku v takej
miere, ktorá je postačujúca pre úspešnú komunikáciu. Znalosť jazykového pomenovania,
ktoré sa viaže na daný onymický obsah, na vedenie o príslušnom onymickom objekte, je
v spoločenskej komunikácii bežným prípadom.
Keďže hydronymá sú výsledkom uvedomelej ľudskej činnosti podmienenej
spoločenskými (komunikačnými a pomenovacími) potrebami a tvoria jednu zo základných
vrstiev každého jazyka, vyprofiloval sa v tomto smere aj cieľ príspevku. Pozornosť
sústredíme na fungovanie vybraných hydronymických jednotiek povodia Hornádu
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v jazykovej komunikácii určitého spoločenstva. Prostredníctvom nich poukážeme na stav
používania ne/štandardizovaného názvu v jazykovej komunikácii súkromného neoficiálneho
a verejného oficiálneho styku pri spoločensky podmienenej identifikácií nimi pomenúvaných
geografických objektov.
Vzhľadom na to, že sa jazyková komunikácia realizuje vo sfére celospoločenského
styku a dorozumievania, ako aj vo sfére bežného dorozumievacieho styku, je nevyhnutné mať
na zreteli, že na pozadí tejto opozitnej dvojice sa budú konštituovať aj ďalšie, z komunikačnej
situácie vyvstávajúce, protikladné opozície. Na pomyselnej osi je následne možné pozorovať
fungovanie

ne/štandardizovaného,

ne/oficiálneho

či

spisovného/nárečového

názvu

hydronyma. Tieto protiklady vznikajú v konkrétnych komunikačných sférach a vzhľadom na
ich aktuálnu úlohu a funkciu, sú determinované (oficiálnou, verejnou) štátno-politickou
organizáciou a administratívou, ktorá uplatňuje štandardizované názvy alebo nekodifikovaný
spoločenský úzus, ktorý implikuje neštandardizovanú podobu názvov.
Vo sfére celospoločenského styku a dorozumievania sa vyžaduje, aby sa hydronymá
používali v ustálenej, štandardizovanej podobe. S takými to úradnými názvami sa stretávame
v kartografických, geografických, hydrologických a hydrografických dielach. Vzhľadom na
to, že úradným, kodifikovaným jazykom Slovenskej republiky je slovenský spisovný jazyk,
ktorý sa používa vo všetkých sférach celospoločenského styku a dorozumievania, je taktiež
relevantnou a nenahraditeľnou súčasťou aj v rámci tvorenia geografických názvosloví.
Jednotné a ustálené používanie geografických názvov z domáceho a zahraničného prostredia
vo sfére celospoločenského styku a dorozumievania nevyhnutne predpokladá ich kodifikáciu,
štandardizáciu,

aby

sa

zabezpečila

všeobecne

platná

a jednoznačná

identifikácia

pomenúvaných objektov, v prípade geografických názvoslovia aj spoľahlivá orientácia
v teréne a na mape. Realizáciou projektu štandardizácie geografických názvov sa Slovenská
republika prihlásila k cieľom, ako boli definované konferenciami OSN o štandardizácií
geografického názvoslovia: fixovať jediný spôsob písania názvu každého dotknutého
geografického

objektu

na

základe

národnej

štandardizácie.

Jednotné

písanie

štandardizovaných podôb geografických názvov prináša úsporu, predchádza prípadným
omylom a nedorozumeniam medzi používateľmi týchto názvov, zvyšuje výchovnú, kultúrnu
a spoločenskú úroveň obyvateľstva, skvalitňuje informačnú komunikáciu, prispieva
k zvýšeniu národnej reprezentácie a zvyšuje medzinárodnú prestíž štátu (HorňanskýSmyčková, 2000, s. 291).
Štandardizované podoby hydroným avšak nie sú príznačné (v takej miere) vo sfére
bežného dorozumievacieho styku, ktorá sa vyznačuje neoficiálnosťou, súkromnosťou
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a nepripravenosťou. Zároveň implikuje spontánnosť, emocionálnosť, expresívnosť a voľnosť
výberu jazykových prostriedkov nielen z variety spisovného jazyka, ale siahnuť možno aj po
výrazových prostriedkoch zo všetkých útvarov národného jazyka (varieta sociálnych či
zemepisných nárečí). Komunikanti vzhľadom na bezprostrednú a uvoľnenú atmosféru,
nakoľko nie sú vystavení „tlaku“ záväznej normy, disponujú širokou paletou názvoslovia,
ktorá napokon nachádza svoju reflexiu aj v polyonymii hydroným. V tzv. bežnej komunikácií
sa a priori nevyžaduje pri pomenúvaní jednotlivých onymických objektov, v prípade
hydroným, aplikovať štandardizovaný názov, práve naopak, v tejto komunikačnej sfére sa
skôr uprednostní jeho nárečová, neštandardizovaná podoba. Prítomné sú aj expresívne
a metaforické názvy jednotlivých potokov, často krát obsiahnuté i v nárečiach, pričom
vyjadrujú vzdialenosť od objektu a charakterizujú vlastnosť toku1 (Krško, 2006, s. 63).
Existencia živých hydroným vyplýva z tradícií používania týchto názvov určitými skupinami
obyvateľstva v mikroregiónoch, no tiež z neznalosti oficiálne schválených názvov (ide
predovšetkým o staršiu generáciu). Daná skutočnosť následne odkazuje na nami rozvíjanú
ústrednú myšlienku o existencii a vzájomnej podmienenosti binárnych dvojíc v rámci
komunikácie a zároveň reflektuje ďalšie relevantné faktory vyvstávajúce z tejto situácie. Ide
predovšetkým o poukázanie zásadných rozdielov medzi štandardizovaným a nárečovým
názvom vodného toku v hovorovej reči.
Koexistencia viacerých názvov pre daný vodný tok demonštruje, že štandardizovaný
a neštandardizovaný názov sú v neustálom vzájomnom vzťahu. Spôsoby vyjadrenia sú rôzne,
avšak, za relevantný termín pri pomenovaní vodných tokov pokladáme pojem polyonymia,
ktorá je v hydronymii badateľná z diachrónneho a synchrónneho hľadiska. J. Krško v štúdií
Mikroštruktúrne vzťahy v onymii (2002, s. 144) vyčlenil viacero rovín polyonymie a práve
vzťah štandardizovaného a živého (neoficiálneho, nárečového) názvu zasahuje do takmer
všetkých týchto rovín. Vzťah sa realizuje na osi starší – novší názov (diachrónna rovina),
všeobecne – individuálne používaný názov (sociálna rovina), spisovný – nárečový tvar
(dialektová rovina), štandardizovaný – neštandardizovaný názov (kodifikačná rovina) a sčasti
aj na osi pôvodný názov – substituovaný do iného jazyka (situačná rovina). J. Krško uvádza,
že „Príčinou vzniku polyonymie v diachrónnej rovine je uplatňovanie a fungovanie rozličných
názvov (hydroným) v rôznych časových úsekoch“ (2003, s. 16). Jeho konštatáciu ďalej rozvíja
J. Hladký, ktorý tvrdí, že v diachronickom pohľade pritom ide skôr o chápanie mien jedného
1

J. Krško v štúdií Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a
metafory bližšie explikuje expresívnu lexiku, ktorá s ohľadom na hydronymiu , môže vyjadrovať slabú
výdatnosť prameňa, závadnú vodu, charakterizuje zápach alebo účinok vody (Krško, 2006, s. 65).
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objektu v protiklade starý – nový názov, hoci ani tu nemožno predpokladať, že starší názov
vodného objektu sa automaticky vytratí z povedomia komunikantov a v komunikácií ho
nahradí nový názov (2003, s. 230). Ilustrujúcim príkladom v povodí Hornádu je neúradné
pomenovanie Stillbach (< adj. still – pomalý + apel. r Bach – potok), ktoré sa uprednostní
v komunikácii miestneho obyvateľstva pred štandardizovaným názvom Tichá voda (< adj.
tichá + apel. voda). Akási nevôľa prijímať nové názvy, resp. názvy, ktoré sa v komunikácii
nepoužívali, sa prejavuje najčastejšie práve v komunikácii a je odrazom kontinuálneho
používania, tradície staršieho názvu. Jeho používanie v komunikácií podporuje aj orientačná,
identifikačná, hospodárska dôležitosť takéhoto objektu, a tým aj pomerne vysoká frekvencia
mena objektu v komunikačných aktoch. A. Závodný poznamenáva, že z hľadiska diachrónnej
roviny sa pojmy synchrónnosť a diachrónnosť nedajú pri živých menách pevne vymedziť
(2007, s. 499).
Zo synchrónneho hľadiska sa stretávame s polyonymiou vyvstávajúcou z protikladu
štandardizovaný – neštandardizovaný názov, ktorý sa zreteľne manifestuje na príklade
Rudnianskeho potoka (< ON. Rudňany), ktorého staršie pomenovanie Kotterbach (< apel. r
Kot – blato, bahno + r Bach – potok) reflektovalo pôvodný motivický činiteľ, ktorý
demonštroval povahu (vlastnosť) daného toku. V jeho súčasnej, štandardizovanej podobe už
tento faktor nie je zjavný, čo vyplýva z následného nesúladu medzi ne/úradným názvom
hydronyma, pretože pri štandardizácií sa nerešpektuje pôvodný živý názov, ktorý je
nositeľom istého onymického príznaku, typického v bežnej jazykovej komunikácii pre daný
mikroregión a tak je veľmi zložité určiť spoločný motivačný činiteľ popri existujúcom
štandardizovanom a neštandardizovanom pomenovaní. A. Závodný tvrdí, „...„živé“ názvy sú
niekedy oveľa priezračnejšie a ľudovo prirodzenejšie oproti názvom štandardizovaným“
(Závodný, 2007, s. 501). Akýmsi dôsledkom štandardizácie je aj zvýšený nárast hydroným
motivovaných ojkonymami, pretože pri tvorení oficiálneho názvu sa uprednostnila osada,
lokalita, ktorou daný vodný tok preteká. Doložiť to možno na hydronyme Matejovský potok
(< ON. Matejovce), ktorý teda explicitne vyjadruje príslušnosť potoka do príslušného katastra
a „neprezrádza“ pôvodnú motiváciu. Pritom jeho staršia podoba Kapustnica značila, že tok
preteká kapustným poľom nachádzajúcim sa v blízkosti osady. Výrazným negatívom tohto
procesu je stieranie pôvodnej motivácie, ktorá v minulosti viedla k pomenovaniu samotného
vodného toku. Impulz k vzniku hydronyma mohol byť daný dominantným vrchom alebo
miestom jeho prameňa, prípadne do hry vstúpili iné mimojazykové faktory, pokým
v súčasnosti sa stáva určujúcim bodom obec, ktorou hydronymum preteká. Do popredia tak
vstupuje iba jeho lokalizačná funkcia, v ktorej absentuje pôvodný onymický príznak. Okrem
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toho A. Závodný dodáva, že v živom názve okrem motivácie, možno zistiť aj ostatné
informácie, najmä kontinuitu názvoslovného vývinu, jazykové zmeny či nárečové javy
charakterizujúce konkrétnu nárečovú oblasť (Závodný, 2007).
Zo synchrónneho hľadiska vyvstáva i opozícia spisovný názov – nárečový tvar, čoho
dôkazom je hydronymum Mraznica, ktorej názov bol motivovaný nízkou teplotou vody
a v spišskom nárečí má podobu Mražňica2. A. Závodný poznamenáva, že v tomto prípade je
nutné mať tiež na zreteli fakt, že aj tieto nárečové názvy ovplyvňuje do istej miery
diachrónnosť, pretože nárečové vlastné mená majú svoj vlastný vývin, boli tu už pred
štandardizovanými názvami, zaznačenými v kartografických prameňoch (Závodný, 2007).
V rámci synchrónneho pohľadu sa vymedzuje aj všeobecne – individuálne používaný
názov, ktorý súvisí s dĺžkou toku, lebo rozľahlý onymický objekt nemusí mať jednotný názov
pre prameň, horný, stredný a dolný tok. Takýmto prípadom je v povodí Hornádu vodný tok
Smolník (< apel. smola + prípona (n)ík), ktorý v 12. stor. prevzali prichádzajúci Nemci
a vytvorili z neho nemecký variant Schmöllnitz, respektíve Zementwasser (< apel. r Zement –
cement + s Wasser – voda), pričom názov bol motivovaný výrobou cementačnej medi
v Smolníku (Varsik, 1989, s. 127). Pomenovanie Mutterbach vzniklo z nemeckého apel. e
Mutter – matka + r Bach – potok a bolo motivované tým, že Smolník predstavoval hlavný tok
a ostatné boli jeho prítoky. Naznačená schéma zjednodušene poukazuje na viacnázvovosť
hydronyma v rôznych obciach: 1. Šmölnitzbach
(Švedlár)

2. Mutterbach
(Smolnícka Huta)

3. Zementwasser
(Smolník)

Z toho dôvodu je zrejmé, že existujú názvy, ktoré sú známe celej obci, ale susedná
mikrosocieta ich nemusí akceptovať. Týka sa to hlavne malých tokov, ktoré v kartografických
dielach nie sú pomenované. Prijaté názvy sú záväzné pre celý kolektív používateľov
a väčšinou majú platnosť len v tomto úzkom kolektíve. Tie názvy, ktoré sa používajú iba
v jednej mikrosociete, možno nazvať mikrosociálne hydronymá, čiže zhodne s termínom
„mikrosociálne toponymá“ (Krško, 1998, s. 115). Keďže sa vyskytujú iba v relatívne malej
skupine, majú „nízku komunikačnú potenciu“. Tento stav je najvýraznejší v lokalitách
s výskytom neštandardizovaných názvov, ktoré sa používajú iba na orientáciu v teréne.
Osobitným typom polyonymie, je substitučná rovina vymedzujúca protiklad pôvodný
názov – substituovaný do iného jazyka, ktorý sa uplatňuje pri etnickom zmiešaní obyvateľov.
Dochádza tu k vytvoreniu bilingválneho (multiligválneho) jazykového prostredia, v ktorom
2

Konsonantizmus spišského nárečia sa od konsonantizmu spisovnej slovenčiny odlišuje najmä
frekvenciou a distribúciou mäkkých konsonantov. V konsonantizme nárečia sú teda mäkkostné páry nň, l-ľ a na rozdiel od spisovnej slovenčiny aj páry s-ś, z-ź (Pozri bližšie KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin
slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava, 1998, 343 s.).
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popri onymickej sústave jedného etnika, funguje paralelne aj onymická sústava etnika
druhého (Krško, 2003, s. 17). Oblasť povodia Hornádu sa v minulosti vyznačovala pestrou
paletou súžití viacerých etník, pretože okrem pôvodného slovanského (slovenského)
obyvateľstva na území Slovenska koexistovalo aj maďarské (10.stor.), valónske (12.stor.),
neskôr nemecké obyvateľstvo (13.stor.). Ich vzájomná symbióza sa zreteľným spôsobom
navonok premietla aj vo vzájomnej komunikácii, v ktorej nachádzame ich vlastnú „pečať“
v rôznych pomenovaniach hydroným. Jasným a preukázateľným prejavom danej skutočnosti
je aj v existujúcom a používanom jazykovom (hydronymickom) materiáli povodia Hornádu.
V našom prípade možno rozlišovať a uvažovať o substitúcií hydroným pôvodne slovanských
do maďarčiny: Drienovský potok (< ON. Drienov) – Lovagházi patak (maďarská podoba
názvu je odvodená z os. mena Petra zvaného Lowag – sluhu pána Drienova); nemčiny:
Železný potok (< adj. železný + apel. potok) – Eisen Bach (< nem. adj. Eisen – železný + r
Bach – potok), názov je motivovaný vlastnosťou vodného toku, v ktorom je minerálna
a termálna kultúra s obsahom CO2, nakoľko potok preteká oblasťou, v ktorej sa ťažila železná
ruda; svoju menej významnú rolu zohralo aj valónske obyvateľstvo: Vlachy (< ON. Spišské
Vlachy), názov síce explicitne vyjadruje príslušnosť k danej osade, ale je dokladom
o kontinuitnom zachovaní názvu v jeho pôvodnej podobe 3.

Záver
Je zrejmé, že v každom vývinovom období prebiehal pomenovací proces doposiaľ
nepomenovaných vodných tokov, ktoré mali buď nárečovú alebo inojazyčnú podobu
(maďarskú, valónsku, nemeckú). V komunikácii sa teda kladú zvýšené požiadavky nielen na
jazyk, ale predovšetkým aj na expedienta, najmä na jeho jazykovú a komunikačnú
kompetenciu a na jeho schopnosť prepínať kód s ohľadom na pomyselnú os oficiálnosť –
polooficálnosť – neoficiálnosť, aby dokázal vhodne vybrať z množiny sebe vlastných
hydroným, či už úradný alebo neúradný názov, aby tým zároveň neporušil jazykovú
a komunikačnú normu, ako i normu spoločenského správania. Z toho dôvodu sa domnievame,
že okrem kodifikovaných, štandardizovaných hydroným bude i naďalej, v tzv. bežnej
komunikácii, prítomná skupina neštandardizovaných hydroným, ktorá je zároveň súčasťou
miestnych nárečí a tiež obohatením spisovného jazyka.

3

Slovania a teda i Slováci označovali pôvodne v stredoveku všetkých príslušníkov románskeho jazyka
výrazom Vlasi (sg. Vlach). Tento termín, so širokým významovým rozsahom, prevzali Maďari
a nazývali ich Olaszi, čo sa následne premietlo i v názve hydronyme. Pozri bližšie MAREK, Miloš:
Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Bratislava, 2006, s. 418).
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Príspevok predstavuje časť grantového projektu UGA 2010/2011 Motivanty synchrónnej
a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu (po sútok Torysy).

Summary
In the article we analyse the function of hydronyms in oral communication on the background
of official and private unofficial contact. We closely explicate the hydronymia standardization
process and on the basis of binary pairs, in diachronic and synchronic view, we illustrate
particular examples in the River Hornad basin.
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Sociolingvistika - hovorená komunikácia - mestský jazyk
(Interdisciplinárne orientované výskumy na Slovensku a v zahraničí)
PhDr. Ladislav György
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

K súčasným trendom v lingvistike, ktoré vnímajú jazyk a komunikáciu v ich
prirodzenom prostredí, patria aj sociolingvistické výskumy. Všímajú si správanie sa jazyka,
jeho vplyv na recipientov, jeho reakcie na komunikačné okolnosti i vzťahy s jeho
expedientom.
V súvislosti s touto aktuálnou a širokou problematikou vzniklo značné množstvo
príspevkov, prinášajúcich stále nové poznatky a výsledky. V tejto práci sa kompilačným
spôsobom snažíme čitateľovi sprostredkovať prehľad relevantných štúdií, ktorých informácie
výrazne prispeli k rozvoju sociolingvistiky nielen na Slovensku (Československu), ale aj
v zahraničí. Tieto poznatky nám potom umožnia stručne naznačiť ďalšie smerovanie
sociolingvistiky a predpokladať úlohy sociolingvistického výskumu na Slovensku v ďalšom
období.

Prehľad inonárodných výskumov hovorenej komunikácie v kontexte sociolingvistiky

Ku

konštituovaniu

sociolingvistiky

dochádza

v anglo-americkom

prostredí,

predovšetkým vo Veľkej Británii a v USA.
Po prvýkrát sa termín sociolingvistika objavuje u amerického autora H. C. Currieho
v roku 1952, ktorý vymedzuje program novej disciplíny ako výskum sociálnych funkcií
a významov reči (porov. Kraus, In: Švejcer – Nikolskij, 1983, s. 8). Trvalo takmer jedno
desaťročie, kým sa názov odboru i samotný odbor ujal a rozšíril.
Výskumy sa orientovali najprv na vzťahy jazyka a myslenia (Anglicko; B. Bernstein
a jeho

tzv.

deficitná

teória).

Pokračovali

sledovaním

používania

jazyka

a jeho

podmienenosťou socioekonomickými vzťahmi: autor vo svojich prácach klasifikoval dve
formy, a to limitovaný kód robotníckej triedy a vypracovaný kód strednej triedy (pozri
Ondrejovič, 2008). Bernstein tvrdí, že sociálny vzostup príslušníkov nižších sociálnych
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vrstiev je podmienený osvojením si vypracovaného kódu strednej vrstvy, čiže prekonaním
určitých jazykových bariér.
V Amerike prebiehali etnolingvistické výskumy, ktoré mali veľký vplyv na
sformovanie a rozvinutie amerického sociolingvistického prúdu. Boli to predovšetkým práce
E. Sapira, B. Lee Whorfa, U. Weinreicha či E. Haugena, ktoré opisovali jazykovú situáciu
špecifických

etník

(indiánske,

tichomorské

kultúry),

rôznych

bilingválnych

a multilingválnych jazykových skupín (porov. Kraus, In: Švejcer – Nikolskij, 1983, s. 23;
Ondrejovič, 2008, s. 29).
Okrem etnolingvistických výkumov si vedci začali všímať aj fenomén mestskej (práce
J. P. Bloma a J. Gumperza). Do centra záujmu sa dostávajú otázky koncepcie striedania
a prepínania kódov, prejavy rôznych sociolingvistických parametrov, napr.

postoje

hovoriacich k jazykovým variantom.
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa dostali do pozornosti aj bilingvizmus
a multilingvizmus (Bilingualism in Bario a Language Loyality in the United States (1966). Aj
J. Fishman a rieši otázku zachovania, resp. rozplynutia dvojjazyčnosti, ktorej existencia je
podmienená rôznymi sociokultúrnymi parametrami. Ako píše S. Ondrejovič (2008, s. 30): „V
sociolingvistike je dôležitý korelačný prístup. Aj fishmanovská sociológia jazyka sa opiera
o takúto metódu, hoci sa v nej nepracuje vo väčšej miere s prvkami jazykovej štruktúry, ale
skôr s komplexnými útvarmi ako je „varieta“ (napr. dialekt, spisovný jazyk), štandardizácia
(kodifikácia) jazyka a pod. Hlavnou úlohou je v tomto prípade zistiť, aký „jazyk“ sa používa
v komunikačných „doménach“ mnohojazyčného spoločenstva, aké sú postoje k príslušnému
jazyku či variete v spoločenstve, akú má symbolickú hodnotu [...]“
Výskumy sa presúvajú aj na fónickú rovinu bežnej hovorenej reči: v roku 1963
vychádza Labovova sociofonologická štúdia The social motivation and sound change (porov.
Chambers, 2004, s. 5; Nekvapil, 2002, s. 406), v ktorej autor podáva pohľad na jazyk
obyvateľov malého ostrova Martha´s Vineyard. Charakterizuje výslovnostné varianty
jednotlivých foném anglického jazyka podmienené sociálnymi faktormi, pričom konštatuje,
že fonetické realizácie korelujú s niektorými sociálnymi determinantmi (vek, pohlavie, typ
prostredia, profesia, etnická príslušnosť) ako s nezávislými premennými.
W. Labov patrí nepochybne k tým angloamerickým autorom, ktorí ako prví prezentujú
svoje sociolingvistické výskumy. V roku 1976 vymedzuje program sociolingvistiky (bližšie
pozri Kraus, In: Švejcer – Nikolskij, 1983, s. 9) a uvádza dvanásť problémových okruhov, do
ktorých zahŕňa štandardizáciu jazyka a jazykové plánovanie, bilingválne a multilingválne
správanie, pidžinizáciu a kreolizáciu, dotýka sa problematiky etnografie reči a analýzy reči.
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Podľa neho by sa sociolingvistika mala venovať sociálnej diferenciácii jazyka, jazykovej
variantnosti, postojom k jazyku a predmetom jej záujmu by mali byť i slohové funkcie
jazykových prejavov, vývojové zmeny v jazyku a ich príčiny, ako aj komunikačné systémy
a ich kultúrne významy. Týmto predznačil obsahový program novokonštituovanej
lingvistickej disciplíny – sociolingvistiky. Súhlasíme s konštatovaním Krausa, ktorý tvrdí, že
Labovova teória sčasti poznamenala – poznamenáva aj jazykovedné bádanie na Slovensku
(Kraus, 1983, s. 11).
V súvislosti s menovaným obsahom sociolingvistiky sa podarilo znovuzaviesť do
programu aj pojem diglosia (A. Ch. Ferguson), ktorý označuje trvalú funkčnú špecializáciu
medzi dvoma blízko príbuznými jazykovými formami, jednou nadradenou („high-variety“,
skrátene H-forma) a druhou podradenou („low-variety“, skrátene L-forma). H-forma prevláda
oveľa viac v písomnom styku a vo verejnom prostredí, kým L-forma má svoje miesto
v ústnom styku a v súkromnej komunikácii. S týmito názvami (H- a L-forma), ktoré uviedol
Fergusson ešte v roku 1959, sa pracuje aj dnes (pozri Kloss, 2004, s. 129).
Ferguson považuje diglosiu za dve príbuzné jazykové formy, ktoré sú doménovito
odčlenené a ktoré používa istá skupina jedincov, pričom jedna forma (H) dominuje
v písomnom a druhá (L) v ústnom styku. Diglosia sa môže vyvinúť z rozdielnych
počiatočných podmienok a môže vyústiť do rozličných jazykových situácií. Za jej
najdôležitejšie vlastnosti považuje funkčnú špecializáciu vysokého a nízkeho jazyka, a to, že
v jednej množine situácií je prípustná iba vysoká varieta, a v druhej množine iba nízka, a tieto
možnosti sa prekrývajú iba nepatrne (porov. Ferguson, 2004, s. 103).
Výrazným posunom v sociolingvistike je aj výskum osvojenia si týchto jazykových
foriem, na základe ktorého dochádza k záveru, že ľudia si skoro nikdy neosvoja vysokú
varietu prevládajúcu v písanom prejave tak dokonale ako nízku príznačnú pre hovorenú
komunikáciu.
V európskom kontexte zaznamenávame významné sociolingvisticky orientované
výskumy nielen v prácach už spomínaných anglických lingvistov, ale aj v radoch ruských
jazykovedcov, resp. jazykovedcov bývalého Sovietskeho zväzu (T. I. Jerofejeva, B. A. Larin).
Známe sú výskumy mestskej reči v rámci opisov hovorovej ruštiny. Jej analýze na
pozadí výskumu bežnej hovorenej reči venuje pozornosť E. A. Zemskaja v práci Russkaja
razgovornaja reč (1979). Koncom 80. rokov a v 90. rokoch sa sústreďuje na skúmanie
mestského jazyka a v štúdiách Gorodskaja ustnaja reč i zadači jeje izučenija (1988)
a Prostorečie i žargon v jazyke russkogo goroda 90-ych godov 20. stoletija (1990) vyzdvihuje
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dôležitosť jazyka mesta a zdôrazňuje obrat od teritoriálnych nárečí k mestskému jazyku
(Zemskaja, 1988; 1990).
V československej

lingvistike

sa

uskutočňuje intenzívnejší

výskum

bežného

hovoreného jazyka v meste od 60. rokov minulého storočia, keď vychádza štúdia J. Běliča Ke
zkoumání městské mluvy (Bělič, 1962). Autor v nej píše: „[...] monografie o mestskej reči
musia vidieť svoju hlavnú úlohu v zachytení celej súčasnej jazykovej situácie a samozrejme
tiež v zistení sociálnej alebo štylistickej stratifikácie jednotlivých vrstiev a javov jazykových
a ich vývojovej dynamiky, aby tak pomáhali poznať plnú zložitosť dnešného vývoja
a odhaľovať jeho zákonitosti“ (Bělič, 1962, s. 572).
Skúmanie mestskej reči sa už v tom čase neobmedzilo len na spisovnú varietu, ale
sledoval sa aj stav nárečia a interdialektu. V zborníku Hovorená podoba spisovnej slovenčiny
(2007) sa P. Jančák vo svojej štúdii Výzkum městské mluvy v českých zemích a jeho srovnání
s výzkumem slovenským z roku 1972 vyjadril k výskumu slovami: „Jeho úlohou je teda
zisťovať tzv. bežný hovorený jazyk, samozrejme diferencovaný podľa rôznych štýlových
hľadísk (podľa spoločenského rozvrstvenia hovoriacich, podľa situácie atď.). S týmto
zameraním súvisí aj iný metodický prístup pri získavaní a štúdiu základného materiálu: dáva
sa prednosť prejavom nespisovným, nepripraveným, neoficiálnym“ (Jančák, 2007, s. 38).
Výskumné práce jednotlivých lingvistov poukázali na fakt, že i v mestskej reči je
situácia v Čechách a na Morave rozdielna. V západných Čechách sa realizuje predovšetkým
tzv. obecná čeština, kým vo východnej – moravskej časti sa v bežnom styku uplatňujú najmä
miestne nárečia (porov. Davidová, 1996; 1997).
V tejto súvislosti treba vysloviť konštatovanie, že aj tieto výskumy sa stali inšpiráciou
pre neskoršie výskumy prirodzenej podoby jazyka v slovenských mestách.
V 60. rokoch publikujú svoje čiastkové štúdie o bežnom hovorenom jazyku v meste
Olomouc Z. Kovalčík (1964; 1967), ktorý sa venuje otázkam interferencie a hláskovej
variability,

a F. Hladiš (1966), ktorý sa opiera o kvantitatívny rozbor nepripravovaných

prejavov olomouckých vysokoškolákov. D. Valíková skúmala jazyk najmladšej generácie
v meste Havířov (Valíková, 1971); mestskú reč v Ostrave analyzoval J. Skulina (1979).
V roku 1973 vyšla monografia R. Brabcovej venovaná výskumu reči v Brandýse nad
Labem. B. Dejmek realizoval výskum bežného hovoreného jazyka v Přelouči a v Hradci
Králové. Potvrdil výskyt javov charakterizujúcich tzv. obecnú češtinu popri miestnych
dialektoch, ako aj slabú interferenciu spisovných podôb jazyka (pozri Dejmek, 1976; 1981;
1987).
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V rámci skúmania mestskej reči v neslavistickom priestore možno spomenúť M.
Kontru, ktorý viedol výskum jazyka Budapešti; v germánskom svete sa tejto problematike
venovali S. Moomüllerová, N. Dittmar, B. Schliebenová-Langeová, P. Schlobinski, W.
Kallmeyer (bližšie: Ondrejovič, 2000).
Cieľom tejto časti príspevku bolo podať komplexnejší a syntetickejší obraz o stave
a smerovaniach sociolingvistických výskumov vo svete, aby sme neskôr mohli pochopiť
a predpokladať ďalšie perspektívy napredovania sociolingvistiky.

Sociolingvisticky orientované výskumy hovorenej komunikácie v slovenských mestách

Súhlasíme s názorom L. Urbancovej, že „mesto poskytuje široký priestor pre rôzne
sociálne, vekové, profesijné skupiny ľudí. Stretávajú sa tu rôzne varianty, ktoré sa prelínajú,
ovplyvňujú, modifikujú a tvoria výsledný „subvariant“. [...] Jazyk mesta je súhrnom
spisovných prvkov, prvkov zo sociolektov a teritoriálnych nárečí a čiastočne aj idiolektov.
Tento variant jazyka je možné vymedziť spoločnými znakmi pri konkrétnej lokalite
a v konkrétnom ohraničenom (obmedzenom) čase“ (Urbancová, 2000, s. 213). Myslíme si
preto, že práve výskum mestskej reči je schopný poskytnúť objektívny obraz reálnej
prirodzenej reči na Slovensku.
Hoci už v 60. rokoch sa realizoval pod vedením E. Paulinyho významný projekt
Výskum hovorenej podoby spisovnej slovenčiny, sústavnejší sociolingvistický výskum (najmä
mestskej reči) sa na Slovensku uskutočnil až v druhej polovici 80. rokov. Program
Slovenského jazykovedného združenia nekládol dovtedy dôraz na výskum mestskej reči,
preto je prínos projektu E. Paulinyho nespochybniteľný. Sám E. Pauliny naznačil (ako sme
spomenuli vyššie), že cieľom výskumu síce nebola mestská reč, predsa sa však výskum
realizoval v mestách, kde je viac prostriedkov spoločenského styku ako v dedinách (porov.
Pauliny, 2007, s. 19).
Príspevky s výsledkami z výskumu boli prednesené a hodnotené na konferencii v roku
1965 a vyšli v dvojdielnom zborníku Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (1972). Odvtedy
sa vo výskume mestskej reči kontinuálne pokračovalo len na východnom Slovensku.
K systematickejšiemu výskumu hovorenej komunikácie v slovenských mestách
dochádza v 80. rokoch. Vzniká kandidátska dizertačná práca S. Šokovej Hovorený jazyk
Bratislavy (1983). Autorka sa zameriava na analýzu fatickej komunikácie a opiera sa
o neštruktúrny charakter jazyka mesta Bratislavy. Správne ho definuje ako útvar, ktorého
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prvky nefungujú v úze celej mestskej society, ale podľa povahy a komunikačných potrieb
v jej jednotlivých vrstvách (bližšie porov. Šoková, 1983).
Mestskú reč Banskej Bystrice a problematiku bežného hovoreného jazyka podrobne
opísal a rozpracoval vo svojej kandidátskej práci i čiastkových štúdiách V. Patráš (pozri
Patráš, 1990; 1992; 1995; 1996). V práci Hovorená podoba slovenčiny v Banskej Bystrici
píše: „[...] mestský dorozumievací hybrid v Banskej Bystrici funguje ako pružne stabilná,
otvorená a veľmi dynamická komunikačná sústava, ktorá za istých podmienok dovoľuje
aspoň parciálne pohľady na princípy sociolingvistických mechanizmov. Hovorená podoba
slovenčiny v meste (HPSM) ako celok podlieha rozličným tlakom a trendom, variabilnosti
a časopriestorovým reštrukturáciám medzi varietami. Ako objektívne existujúci komplex
sociálnych a jazykových noriem môže HPSM v Banskej Bystrici participovať pri
konštituovaní celonárodnej /hovorovej slovenčiny/“ (Patráš, 1990, s. 73).
Výskumy prirodzeného jazyka na Slovensku pokračovali štúdiami o hovorenej
komunikácii v Prešove (D. Slančová a M. Sokolová; pozri Slančová 1990; Slančová –
Sokolová, 1995; 1997).
Slovenskú sociolingvistiku obohatili aj štúdie týkajúce sa menších miest, čo pomohlo
vytvoriť objektívnejší obraz o prirodzenej reči v našej krajine (napr. štúdie M. Smatanu
o jazykovej situácii v Rajci). Podľa neho mestská reč v skúmanom prostredí podlieha
vývinovej dynamike na všetkých jazykových rovinách, predovšetkým v hláskosloví a lexike.
V polooficiálnych a neformálnych komunikačných situáciách sa používa bežná hovorená
slovenčina poznačená niektorými výraznými črtami rajeckého nárečia, profesiovým
zameraním, prejavmi sociálnych skupín, v ktorom sa hovoriaci pohybujú, znakmi prostredia,
v ktorom dlhší čas pôsobili (pozri bližšie Smatana, 1995, s. 159).
Výskumné

aktivity

sa

ďalej

rozvíjali

aj

prostredníctvom

niekoľkých

sociolingvistických konferencií a vedeckých stretnutí. Takou aktivitou bola aj medzinárodná
interdisciplinárne orientovaná konferencia Mesto a jeho jazyk, konaná v Bratislave v roku
1998. Prednášky z nej vyšli v 5. zväzku edície Sociolinguistica Slovaca.
G. Múcsková tiež prezentuje niekoľko poznámok k bilingválnej jazykovej situácii
mesta Gelnica (pozri Múcsková, 2000). Súčasnú jazykovú situáciu charakterizuje ako obraz
diglosného vzťahu spisovnej a nárečovej variety slovenčiny. Zmieňuje sa o procese prechodu
od jednoduchého bilingvizmu (ešte pred niekoľkými rokmi fungovali v Gelnici v rovnakej
miere dva jazyky – slovenčina a nemčina – vo všetkých svojich varietách) cez dvojitú alebo
bilingválnu diglosnú jazykovú situáciu až k súčasnému stavu jednoduchej jednojazyčnej
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diglosie. Autorka dokumentuje výraznú podmienenosť a zakotvenosť vývinu jazykovej
situácie samotného regiónu a jeho obyvateľov (porov. Múcsková, 2000, s. 192).
Zdá sa dôležité konštatovať, že problematika, ktorú autorka spracováva, výrazne prispela aj
k napredovaniu psycholingvistiky.
K najnovším prácam výskumu hovorenej podoby jazyka v meste patrí dizertačná práca
L. Urbancovej, ktorá zmapovala mestskú reč vo Zvolene (Urbancová, 2006) a dizertačná
práca V. Luptákovej, ktorá spracovala jazykovú situáciu v bežnej hovorenej komunikácii
strednej generácie obyvateľov Liptovského Mikuláša (Luptáková, 2009), čím boli obohatené
a doplnené poznatky o reálnej slovenčine.
Inšpiratívne príspevky sumarizujúce a analyzujúce výsledky najmä z grantovej úlohy
VEGA 1/4713/07 Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny (hlavným
riešiteľom bol J. Findra) odzneli len nedávno (v roku 2009) na rovnomennej medzinárodnej
vedeckej konferencii realizovanej na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Vychádzajúc z dohodnutej koncepcie výskumného programu, išlo
o analýzu jazykovo-rečovej situácie v určených územných bodoch stredoslovenského regiónu
(súčasťou sú aj mestá) s cieľom zistiť (ne)konštituovanie stredoslovenského (regionálneho)
variantu hovorovej slovenčiny.
Ako to už bolo načrtnuté v samotnom Programe výskumu rečovej praxe v ústnej
verbálnej komunikácii (pozri Findra, 2007), rozlišuje sa medzi základnými a osobitnými
diferenčnými prvkami v reči jednotlivých respondentov. Pracuje sa s dvojicou pojmov:
konštanty (stabilné prvky, ktoré frekventujú v reči všetkých vrstiev a majú regionálny
charakter, prípadne prekračujú hranice regiónov) a premenlivé (prvky individuálnej povahy
majúce periférne postavenie) [Findra, 2007, s. 257 – 269].
Podľa výsledkov tejto konferencie by sa už perspektívne v týchto chvíľach mohlo
uvažovať o novej stratifikácii národného

jazyka, o novej štrukturácii jeho variet.

Jednoznačnejšiu odpoveď by však mohol dať až celoslovenský výskum, ktorý, žiaľ,
v slovenskej lingvistike neustále absentuje.
Rôzne parciálne analýzy a štúdie, ako aj práca na projekte Korpusu hovorenej
slovenčiny v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave však vytvárajú predpoklady
na preskúmanie reálneho synchrónneho stavu slovenčiny na území celého Slovenska.
Mestská reč prešla dynamickým vývojom a sformovala sa do podoby, ktorá
predstavuje otvorený priestor na zaujímavú a predovšetkým potrebnú výskumnú činnosť.
Heterogénnosť mestského priestoru, neustále dynamické zmeny spoločnosti a hustá spleť
spoločenských vzťahov z nej vytvárajú zložitý útvar. Kontinuálne výskumy reči viacerých
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slovenských miest by podľa nášho názoru iba prospeli formulovaniu všeobecnejších záverov
a naznačeniu potenciálnych vývinových perspektív načrtnutej problematiky.

Na základe doterajších výskumov prirodzenej podoby hovoreného jazyka (ktoré
prezentujeme aj v tomto príspevku) môžeme predpokladať, že tieto výskumy ešte nie sú
uzavreté, pole spracovania problematiky je ešte stále veľmi široké. Myslíme si, že slovenská
sociolingvistika má pred sebou tri základné ciele: podrobnejšie zmapovať, preskúmať a opísať
momentálnu podobu prirodzenej reči v jednotlivých oblastiach Slovenska – tieto zápisy budú
nevyhnutné pre odbornú verejnosť v budúcnosti najmä pri snahách pochopiť stav života našej
spoločnosti v tejto dobe; realizovať komplexný celoslovenský výskum hovorenej podoby reči
v nadhľadovom charaktere a formulovať všeobecné závery a nakoniec pouvažovať nad novou
stratifikáciou národného jazyka.

Summary
The article is created by two parts of interdisciplinary research – oriented verbal
communication, especially urban language in Slovakia and abroad. The text primarily reflects
the views at the status of the problem solving both in the past and present. It also provides
generalizing considerations and suggests the designs and trends in the research of spoken
language and wants to suppose next ways of Slovak research on this field and Slovak
linguistic´s follow assignments.
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