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PREDHOVOR
Prípravou druhého ročníka publikačného radu Acta Facultatis humanisticae
Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis dospela edičná činnosť fakulty k malému
jubileu: Po troch úspešných vydaniach zborníka Mladá veda (2007, 2008, 2009) ide
v tomto roku o piatu verziu zámeru ponúkať pre mladých učiteľov a doktorandov
publikačný priestor, ktorý by im mal poslúţiť ako štartovacia čiara na odváţnejšie
prezentácie výstupov výskumu s celoštátnou (nadnárodnou) platnosťou.
Aké zmeny zaznamenávame v štvorzväzkovej tlači v porovnaní s minulým
rokom (resp. s celým predchádzajúcim štvorročným obdobím)?
Ide predovšetkým o dosiahnutie súladu medzi koncepciou publikácie a jej
obsahovým naplnením, teda o skutočnosť, ţe sa podarilo redukovať pretrvávajúcu
kvalifikačnú heterogénnosť prispievateľov spôsobom, ktorý korešponduje s pôvodným
názvom Mladá veda. Toto zdôrazňujem aj napriek tomu, ţe dôsledkom spomenutej
redukcie je niţší počet uverejnených štúdií. Ak však máme na zreteli záujem
predstavovať takýmto spôsobom časť vedeckej produkcie pracovníkov s konkrétnym
kvalifikačným stupňom, potom moţno tohoročný titul povaţovať za jeho objektívne
zrkadlo odráţajúce navyše aj odborovú odlišnosť v rámci troch oblastí výskumu, ktoré
sa na fakulte realizujú.
To, čo podobne ako po iné roky aj teraz problematizovalo zostavenie dvoch
zväzkov venovaných humanitným vedám (jazykoveda, literárna veda), je nie celkom
organická

integrácia

menejpočetných

translatologických

a kulturologických

príspevkov do ich obsahu. Moţno, ţe tento nedostatok (alebo prípustný prejav
prestupovania hraníc odborov) vyrieši – obligátne povedané – budúcnosť. Bola by som
rada, keby táto edícia aj v budúcom kalendárnom potvrdila svoju opodstatnenosť
a zakorenila sa ešte hlbšie a pevnejšie do edičnej tradície FHV UMB.

Kristína Krnová

LINGVISTIKA
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Lexikálne reflexie stredovekej latinčiny v modernej angličtine
PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Od 90. rokov 20. storočia zaznamenáva slovenčina prílev anglicizmov najmä
vďaka politickým zmenám a vďaka anglickej internacionálnej lexike. Niektorí
odborníci i laici vnímajú tento jav veľmi negatívne, hoci latinizmy ani latinské citáty
takto kriticky nevnímajú. Pritom 70 % anglickej lexiky tvoria práve slová prevzaté
z latinčiny a francúzštiny. Mnohé z nich sa prostredníctvom angličtiny dostávajú do
slovenčiny i do iných jazykov.
Angličtina prešla niekoľko storočným vývojom rovnako ako ostatné európske
jazyky. Počas tohto obdobia (cca od r. 500) na ňu vplývalo mnoţstvo iných jazykov.
V staršom období išlo najmä o dánčinu (pozri niţšie) a latinčinu, ktorá bola prestíţnym
jazykom prakticky v celej Európe. Od stredoveku (najmä po r. 1066) okrem latinčiny
ovplyvňuje angličtinu aj francúzština, ktorú moţno vnímať aj ako sprostredkujúci
jazyk.
Angličtina tak zaznamenáva vplyvy rôznych jazykov v rôznych časových
obdobiach a v rôznych vlnách – vplyv gréčtiny, latinčiny, francúzštiny, germánskych
a severských jazykov, najmä dánčiny (napr. they are), z ktorej angličtina prevzala
dokázateľne viac ako 900 slov. Dánčina v období stredoveku tieţ významne prispela k
zjednodušeniu anglickej gramatiky. Slová ako band, birth, dirt, fellow, kid, leg, race,
root, scrap, sister, skin, skirt, sky, window sú všetky dánskeho pôvodu.
Danelaw, t. j. právna norma dánskeho práva uplatňovaná na území dnešného
severného a východného Anglicka, mala významný vplyv najmä na jadro slovnej
zásoby (SZ) staršej a stredovekej angličtiny. Táto právna norma ovplyvňovala dianie
v krajine rovnako ako i jej jazyk od 9. do 11. storočia.
Anglický stredovek trval v rozmedzí rokov 1150 – 1485 (porov. Bragg, 2003;
Ilyish, 1973), hoci za koniec literárneho stredoveku v Anglicku sa povaţuje r. 1400, teda
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rok úmrtia G. Chaucera. Stredovekú angličtinu moţno zaradiť do obdobia 11. aţ 15.
storočia (presnejšie koniec 11. st. – koniec 15. st.).
Pre toto obdobie je rozhodujúcim okamihom 14. október 1066: odohrala sa vtedy
bitka neďaleko Hastingsu, kedy Viliam Dobyvateľ z Normandie porazil Harolda
Godwinsona, na dlhé obdobie posledného anglického panovníka. Poráţka pri Hastingse
mala za následok zdecimovanie anglo-saskej šľachty a proteţovanie šľachty, ktorá
prichádza spolu s Viliamom z Normandie. Ďalšou konzekvenciou bolo súperenie
angličtiny z francúzštinou. V krajine sa pouţívali oba jazyky – po francúzsky (resp.
anglo-francúzsky) hovorili privilegované vrstvy (dvor, šľachta, vláda) a angličtinu
pouţívali najmä obyvatelia vidieka. Typickou črtou pre toto obdobie je bilingválnosť
značnej časti populácie. Súperenie oboch jazykov o prvenstvo trvá viac ako tristo rokov.
Na konci tohto obdobia pozorujeme formovanie zárodku národného anglického jazyka.
Situácia v anglickom stredoveku bola o to komplikovanejšia, ţe popri spomínanej
francúzštine hrala rozhodujúcu úlohu latinčina ako medzinárodný jazyk liturgie
a stredovekej liturgickej vedy.
Po Hastingse sa na anglický trón dostávajú panovníci, ktorí nehovoria anglicky.
Keď v septembri 1399 nastupuje na trón Henrich IV., stáva sa od r. 1066 (teda po
dlhých 333 rokoch) prvým kráľom, ktorý angličtinu ovláda.
V druhej polovici 14. storočia je definitívne jasné, ţe francúzština stráca prevahu
(v prospech angličtiny) a v 15. storočí sa definitívne vytráca zo spoločenského ţivota.
Avšak počas troch storočí angličtina preberala francúzsku lexiku, ktorej pôvod bol práve
v latinčine.
Podoba stredovekej angličtiny (a teda i prevzatia z latinčiny) je známa vďaka
dobovým textom. Medzi najznámejšie patria diela spomínaného Chaucera (napr. The
Canterbury Tales, Troilus and Criseyde) či W. Langlanda (Visions Concerning Piers the
Plowman – obraz spoločenských podmienok na anglickom vidieku 14. storočia) ako aj
iných autorov, napr. mnícha Layamona (Brut – báseň o raných dejinách Británie) alebo
Roberta z Gloucesteru (Rhymed Chronicle). Spomínaní autori písali kaţdý iným
dialektom, čo bolo v období pred vynájdením a zavedením kníhtlače (ktorá neskôr
urýchlila proces štandardizácie jazyka) prirodzené.
Do angličtiny sa latinizmy dostávali viacerými spôsobmi:
12

a) priamo z latinčiny (L.) – napr. anglické cup (pohár) z lat. cupa (sud, bočka)
v 14. storočí,
b) prostredníctvom iného jazyka (najmä francúzštiny, F. – L.) – napr. angl.
solitary bolo prevzaté zo (staro)francúzskeho solitaire a to z lat. solitarius (sám),
a potom aj fran. deriváty ako napr. angl. solitude z lat. solitudo (samota) – angl. solitude
pouţil Chaucer v 14. stor., ale častejšie sa výrazy začali v angl. pouţívať okolo 17. stor.,
c) latinčina sama slúţila ako sprostredkujúci jazyk (napr. F. – L. – G.) – napr.
v 14. stor. pouţil Chaucer centre (stred) z fran. Centre, ktoré pochádza z lat. centrum a
to z gréc. kéntron (strelka kompasu), ale derivát tohto výrazu začínajúci na centri-,
centro- ako napr. v angl. centrifugal (odstredivý, vybiehajúci zo stredu), je prevzatý
priamo z lat. centrum (strelka) a fugere (lietať, utiecť) – do angličtiny sa však tento
derivát dostáva aţ okolo 17. stor.,
d) latinčina sama prevzala výraz z iného jazyka (najmä z gréčtiny, L. – G.) –
napr. v 12. stor. angl. angel (anjel) pochádza z lat. angelus (boţí posol) a to pôvodne
pochádza z gréckeho ággelos (posol).
Priamo z latinčiny prevzala angličtina lexiku, ktorá sa v modernej angličtine
pouţíva dodnes. Ide o lexémy, ktorých forma sa len nepatrne líši v pravopise, napr.:
 angl. autumn (jeseň) z lat. autumnus (jeseň) – dnešná forma angl. autumn
sa vyvinula z autumpne (opäť pouţil Chaucer) a do 15. stor. sa výraz
takmer nepouţíval,
 v 16. stor. angl. procrastinate (odkladať na neskôr) z lat. procrastinare
(pro- na, za, pre + crastinus patriace na zajtra),
 v 13. stor. angl. certain (istý, určitý, daný) z lat. certus (istý, pravý)
prostredníctvom (staro)fran. certain.
Keďţe latinčina ovplyvňovala lexiku takmer všetkých európskych jazykov, je
pochopiteľné, ţe sa v angl. aj v slovenčine nachádzajú identické výrazy prevzaté z lat.,
napr. výrazy začínajúce v slov. kon- a v angl. con- (nemusia pochádzať zo stredovekej
latinčiny):
 slov. kontakt – angl. contact (vo význame vzájomný dotyk pouţil Bacon
v 17. stor.) – obe z lat. contactus (dotyk),
 slov. kontaminovať – angl. contaminate (do angl. v 15. stor.) – obe z lat.
13

contaminare (znečistiť),
 slov. kontext – angl. context (do angl. v 15. stor. vo význame kompozícia,
dnešný význam do angl. aţ v 16. stor.) – obe z lat. contextus (utkaný
spolu) z lat. slovesa contexere (utkať spolu) – con- /cum- (spolu) + textus
(tkanivo) z infinitívu texere (tkať) – potom aj slov. textil – angl. textile
(do angl. aţ v 17. stor.) – obe z lat. textilis (utkaný) z lat. slovesa texere –
základom je text prevzaté do angl. uţ v 14. stor. vo forme text(e), tixt(e).
Pre slovenčinu a angličtinu platí, ţe latinizmy sú súčasťou odbornej alebo
formálnej lexiky, a teda patria do vyššej vrstvy jazyka. Moţno sa s nimi stretnúť
v akademickom diskurze, obchodnej, administratívnej, právnej alebo medicínskej
terminológii.

Summary
This paper deals with significant lexical influence of Middle Latin on Modern
English. Stylistically Latinate words are part of higher style including technical
register of business, medical or legal English. Some Slovak experts and laymen are
worried about an influx of English word-stock into the Slovak language. Latinate
expressions are frequently preferred by them. However, hardly any opponent of
English words in Slovak language notices that English has borrowed over 70 %
words particularly from Latin. Thus English proves to become a language
providing Slovak with many words of Latin origin.
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Nežiaduce účinky v slovenčine1 Woody Allen, preklad, poviedky,
PhDr. Martin Kubuš
Katedra anglistiky a amerikanistky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Neţiaduce? Niektoré účinky také naozaj boli – presvedčíme sa o tom
v poviedke, v osobnej spovedi Willarda Pogrebina, s názvom Doba je zlá. „Vývoj
prísne tajných zbraní má pre Pentagón obrovský význam a týţdeň pred tým do mňa
vpálili šípku s hrotom napusteným drogou, z čoho som vyzeral a rozprával presne ako
Salvador Dalí.“ Nešťastník Willard, previnilec, ktorý vystrelil na amerického
prezidenta, dodáva: „Liečba elektrošokmi v nemocnici pre veteránov pomohla, aj keď
je pravda, ţe medzi elektrické drôty sa priplietlo aj pár drôtov z laboratória
behaviorálnej psychológie, načo som s niekoľkými šimpanzmi odohral Čechovov
Višňový sad v bezchybnej angličtine.“ Experimenty na ľudských jedincoch nemali
konca-kraja a Willard sa na všetky nevie rozpamätať: „Na ďalšie podrobnosti si uţ
nespomeniem, no celkom iste som nemal triezvu myseľ, lebo o dva mesiace ma zatkli
v Beverly Hills za pokus oţeniť sa s ustricou.“
Spomínaná poviedka len potvrdzuje pesimistický (hoci stále vtipný) názor
Woodyho Allena na ţivot všeobecne: „Ţivot je samé nešťastie, samota a utrpenie –
navyše býva príliš krátky.“ Či uţ s autorom súhlasíme, alebo nie, ţivot Willarda
Pogrebina rozhodne bol nešťastný. Willard sa stal obeťou, menej šťastným
obyvateľom sveta, kde platí zákon dţungle a slabí jedinci sa stanú korisťou silnejších,
prípadne nástrojom v ich rukách.
Ale pekne po poriadku. Woodyho Allena netreba zvlášť predstavovať.
Slovenský laik ho pozná hlavne podľa charakteristického zovňajšku (ktorý sa
s výnimkou šedín za celé roky takmer vôbec nezmenil – typické okuliare nosí
dodnes), povesti newyorského intelektuála-neurotika a vďaka bulvárnym klebetám
z jeho osobného ţivota. Filmoví nadšenci ho však nepochybne vnímajú ako autora

1

Príspevok predstavuje doslov k prekladu knihy Neţiaduce účinky (Side effects), zo zmluvných dôvodov nemôţe
vyjsť kniţne, preto sa ho autor pokúša predloţiť čitateľovi aspoň touto cestou.
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nekonvenčných filmov striktne nehollywoodskeho razenia, ktoré sa (okrem výnimiek,
ako napr. film Vicky Christina Barcelona) dnes premietajú uţ len vo filmových
kluboch, prípadne na filmových festivaloch. Naposledy to bol film Uţívaj si, ako sa
len dá (Whatever works, 2009), ktorý sa na slovenské plátna dostal na jeseň 2010.
Allen má voči svojej povesti neurotika isté výhrady. V rozhovore pre časopis
Time, kde mu otázky kládli samotní čitatelia, uvádza túto záleţitosť na pravú mieru:
„Zaujímavé – ľudia ma zvyčajne povaţujú za neurotika, no povedal by som, ţe
to je len dôkazom mojich hereckých schopností. Celé roky som hrával neurotikov,
a šlo mi to, podľa mňa – nie som bohvieaký herec, no v tomto som fakt dobrý – takţe
som hral to, čo mi sadlo, neurotika, a ľudia si myslia, ţe som taký aj v skutočnosti.
Popravde, keď sa pozriete na môj doterajší ţivot, zistíte, ţe aţ taký neurotik nie som.
Som človek veľmi organizovaný, normálny, uţ desať rokov ţijem s jednou manţelkou
a mám dve deti, na ktoré nedám dopustiť. Odjakţiva som veľmi produktívny... Pri
práci som veľmi disciplinovaný, hrám v dţezovej kapele, a to si vyţaduje cvik
a disciplínu, píšem, a to všetko robím bez prestávky uţ celé roky. Neurotik by to
nezvládal...“
Tento jeho postoj k samému sebe je nanajvýš oprávnený. Pán Allen je
predovšetkým veľmi plodný filmár – reţisér, scenárista a, samozrejme, herec.
Zanedbateľné však nie sú ani jeho spisovateľské počiny. V tínedţerských rokoch
začínal ako autor vtipov, ktoré posielal do novín, neskôr písal exkluzívne pre známych
varietných komikov, napokon sa rozhodol zabávať publikum aj sám. V šesťdesiatych
rokoch vystupoval na javiskách od New Yorku aţ po Los Angeles a vydal nejednu
(vtedy ešte) LP platňu s nahrávkami svojich vystúpení (dnes sú dostupné na CD
s názvom Standup comic).
V roku 1965 dorazil do kín film Čo nové, cicuška (What’s new, pussycat?),
ktorý Clive Donner nakrútil podľa Allenovho scenára. Film bol divácky veľmi
úspešný, obsadenie bolo vskutku hviezdne – Peter Sellers, Peter O‟Toole, Ursula
Andressová a Romy Schneiderová, no aj napriek tomu naň spisovateľ nie je hrdý.
Počas nakrúcania sa totiţ do jeho scenára „montovalo“ toľko ľudí, ţe z pôvodného
scenára neostal kameň na kameni. Woody sa po nakrútení Cicušky zaprisahal, ţe
filmárstvo vešia na klinec, pokiaľ nebude mať pri natáčaní hlavné slovo on sám.
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Začiatky teda neboli ľahké, no Woody Allen vďaka filmovému plátnu pomaly, ale isto
prenikal do povedomia divákov. O rok neskôr sa do kín dostala komédia Casino
Royale, v ktorom, ako priznáva v rozhovore so Stigom Björkmanom, len hral (a to po
boku nejednej hviezdy), nakrúcalo sa v Londýne, manaţér mu rolu odporúčal, štáb mu
všetko uhradil, a tak mu napokon neprekáţalo čakať na svoj part pol roka. Voľný čas
však rozumne vyuţil a napísal svoju dodnes slávnu hru Nepi vodu z vodovodu (Don’t
drink the water, 1966), ktorú neskôr, v roku 1994, natočil pre televíziu.
Uţ čoskoro sa mu podarilo vybojovať si absolútnu tvorivú slobodu a pod jeho
scenáristickou a reţisérskou (a veľmi často aj hereckou) taktovkou vznikli celé
desiatky filmov. Drvivá väčšina z nich, ako aj spomínaný film Uţívaj si, ako sa len dá,
sa odohráva v New Yorku, no v poslednom čase nakrúca aj v Anglicku – napr. Hra
Osudu (Match point, 2005), Sólokapor (Scoop, 2006), Kasandrin sen (Cassandra’s
dream, 2007), v Španielsku – Vicky Christina Barcelona (2008), či vo Francúzsku
(film, ktorý v čase písania doslovu ešte nie je dokončený) – Polnoc v Paríţi (A
midnight in Paris, 2011 – predpokladaný termín uvedenia).
Ako sme uţ spomínali, Woody je činorodý hudobník – pôsobí v dţezovej
kapele, hrá na klarinete (s kapelou The Preservation Hall Jazz Band a s New Orleans
Funeral Ragtime Orchestra nahral hudbu k svojej futuristickej komédii Spáč – Sleeper,
1973) a dodnes pravidelne koncertuje s vlastným hudobným telesom s názvom Woody
Allen and his New Orleans Jazz Band. Jeho inklinácia k tomuto ţánru je očividná aj
z jeho filmového diela, v ktorom jazzové tóny sprevádzajú divákov v mnohých
Allenovych klasikách – napríklad Manhattan, Hannah a jej sestry, Zelig, Melinda
a Melinda a veľa ďalších.
Neţiaduce účinky sú treťou zbierkou Woodyho Allena – pred ňou vydal zbierky
Getting even (1971) a Without feathers (1975), ktoré sú z českých prekladov známe
ako Vyřídit si účty a Bez peří. Kniţka po prvý raz vyšla v roku 1980 a nájdeme v nej
17 poviedok a fejtónov, ktoré predtým vyšli časopisecky, a to najmä v magazíne The
New Yorker či v denníku The New York Times. Ak sme povedali, ţe Allena netreba
zvlášť predstavovať, mali sme na mysli predovšetkým jeho filmy. V prípade jeho
spisovateľských počinov to však vôbec neplatí. Rozhodnutie vydať zbierku
18

v slovenčine vyvstalo z celkom pragmatických pohnútok predstaviť ju slovenskému
čitateľovi, ktorý ju doteraz mohol poznať len v českom preklade Dany Hábovej, či
vďaka dvom útvarom z nej (Kugelmassova epizóda, Moje ospravedlnenie), ktoré sa
objavili v Revue svetovej literatúry v slovenskom preklade Jarmily Samcovej, a to ešte
v roku 1984. Okrem toho u nás vyšli dve divadelné hry – Sam, zahraj to ešte raz (Play
it again, Sam, 1969) a Smrť (Death, 1975), a to v jednom zväzku z roku 1989
v preklade Mirky Čibenkovej. Podľa prvej menovanej hry vznikol neskôr, v roku
1972, aj rovnomenný film (paradoxne nie v Allenovej réţii) a hru Smrť Allen po
sedemnástich rokoch tematicky „recykloval“ a nakrútil pomerne pochmúrnu komédiu
s ešte pochmúrnejším názvom Tiene a hmla (Shadows and fog, 1992). Prvé slovenské
vydanie zbierky Neţiaduce účinky sa pri všetkej skromnosti snaţí dokázať, ţe
Allenove texty dokáţu čitateľa pobaviť, ba rozosmiať aj po tridsiatich rokoch.
Zbierku otvára vtipná spomienka vševediaceho rozprávača na kolegu Sandora
Needlemana s názvom Spomienky na Needlemana (Remembering Needleman). Uţ z
prvých viet nám je úplne jasné, o aký príbeh pôjde: „Ani po mesiaci sa neviem zmieriť
s tým, ţe Sandor Needleman uţ nie je medzi nami. Zúčastnil som sa na kremácii a na
ţiadosť jeho syna som doniesol aj špekáčiky, no len málokto z nás vtedy pomyslel aj
na niečo iné ako na ţiaľ.“ Woodyho písanie sa opiera o obvyklú schému budovania
vtipu, o umenie uviesť čitateľa do deja, často do váţnych okolností, a následne
šokovať (ne)čakanou vtipnou, aţ sarkastickou poznámkou – jadrom, vyvrcholením
vtipu (tým, čomu v angličtine hovoríme punch line). Ide o krátku frašku
z akademického prostredia, v ktorej sa pán Needleman, inak akademik, spisovateľ
(Allen exceluje aj ako autor vtipne nazvaných neexistujúcich diel) a disident, stretáva s
viacerými známymi osobnosťami, napr. so Stravinským, či priamo s Albertom
Einsteinom, ktorý mu formou priateľskej korešpondencie odkázal nasledovné: „Vaša
práca sa veľmi podobá na tú moju, aj keď ešte stále neviem, na čom vlastne pracujete.“
Poviedka Beznádejný prípad (The condemned) je akousi filozofickou úvahou o
smrti, respektíve o vraţde ako násilníckom akte s cieľom prísť na to, či vraţdu moţno
v istých allenovsky špecifických prípadoch povaţovať za dobrú sluţbu spoločnosti.
Napokon, dajme prehovoriť hlavnému hrdinovi, či skôr antihrdinovi: „Brisseau udával
ľudí len tak pre radosť, pomyslel si Cloquet. Stelesnenie zla! Cloquet svojho času
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poznal istého Alţírčana, ktorý mal pasiu v plieskaní ľudí po zátylku, čo potom
s úsmevom popieral. Zdá sa, ţe ľudstvo sa delí na dobrých a zlých. Dobrí v noci lepšie
spávajú, uvaţoval Cloquet, tí zlí sa zas lepšie bavia v bdelom stave.“ Cloquet priam
srší filozofickými úvahami, ktoré nám absurdnou bezvýchodiskovosťou – a tieţ
bezvýchodiskovou absurdnosťou – pripomínajú Allenov film Láska a smrť (Love and
death, 1975): „Cloquetovi uţ neraz napadlo, ţe medzi bytím a bytím vo svete je
obrovský rozdiel, pričom prišiel k záveru, ţe nech uţ patrí do ktorejkoľvek z dvoch
skupín, v tej druhej je celkom určite väčšia sranda.“ Woody Allen rozhodne nepatrí
medzi akademicky vzdelaných filozofov – koniec koncov, z univerzity ho vylúčili,
presnejšie povedané, z oboch, na ktorých začal študovať, najprv to bola Newyorská
univerzita, potom City College of New York – pri najlepšej vôli ho môţeme
povaţovať za humoristického popularizátora filozofie a úprimného obdivovateľa
najväčších diel svetovej literatúry. Filozofovanie, či pseudofilozofovanie zaloţené na
slovných hrách, mu poskytlo nesmierne úrodnú ţivnú pôdu. Čaro jeho vtipov spočíva
aj v tom, ţe či uţ s jeho názormi na ţivot, Boha, náboţenstvo, partnerské vzťahy, sex a
umenie súhlasíme, alebo nie, často sa na nich schuti zasmejeme. Woody sa pýta, snaţí
sa rozlúsknuť hádanky ľudskej existencie, neúnavne pátra po zmysle ţivota, a hoci
jeho cesta za pravdou je dlhá a kľukatá, dobre sa na nej baví (a my s ním).
Napospas osudu (By destiny denied) je vtipným súhrnom poznámok k prvej
kapitole „osemstostranového románu – veľdiela, na ktoré všetci čakajú“ a je škoda, ţe
Allen podobný román nikdy nevydal. Pravdepodobne by to bola jedna z najdlhších
kníh absurdít v histórii písaného slova. Na túto tému sa s Allenom rozprával aj jeho
ţivotopisec Eric Lax: „Pred rokmi si povedal, ţe si prestal písať poviedky pre New
Yorker, lebo si sa obával, ţe ak s tým neprestaneš, neostane ti nakoniec nič iné, len
niekoľko zbierok variácií na jednu tému. Spomínal si, ţe chceš písať romány, keď ťa
začne príliš vyčerpávať filmovanie.“ Allen reaguje slovami: „S písaním poviedok som
prestal a napísal som román, no nepáčil sa mi, a tak som sa vrátil k poviedkam... To
neznamená, ţe to jedného dňa znovu neskúsim.“ Allen to vyhlásil v máji 2005 –
drţíme mu palce. Nateraz si musíme vystačiť s poznámkami. Osud hrdinov je spätý
s istým Škótom, pánom Entwhistlom, ktorý má namierené „do Nového sveta, kde, ako
si vysníval, začne nový ţivot – tentoraz ako ţabiak“.
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Pozor, ufo (The UFO menace) je fejtón bohatý na príklady intertextuality.
Woody v ňom „cituje“ Goetheho, Beethovena, biblickú Knihu Levitikus, či čerstvo
objavený staroanglický cirkevný rukopis. Nájdeme v ňom aj teórie „popredných“
vedcov či svedectvá jednotlivcov – od vojenských dôstojníkov, aţ po robotníkov
z Louisiany. Moţnosť existencie mimozemských civilizácií celkom iste predstavovala
pre autora ţivotne dôleţitú filozofickú otázku a široká verejnosť na čele s vedeckými
kapacitami k danému problému pristupuje so všetkou váţnosťou: „...na komplexnú
štúdiu tohto fenoménu sa uţ vyčlenila suma dvesto dolárov.“
Obrana Allenova (My apology) predstavuje kratučkú hru, dramatickú fantáziu
(či, fantazmagóriu) z antického Grécka, kde spisovateľ v úlohe Sokrata čaká v cele na
popravu za svoje názory. Allen priznáva, ţe zďaleka neoplýva toľkou odvahou ako
Sokrates a v podobných prípadoch sa musí zobudiť – poprava bolehlavom mu podľa
všetkého ani trochu nevonia.
Kugelmassova epizóda (The Kugelmass episode) je poviedkovou predzvesťou
Allenovho filmu Purpurová ruţa z Káhiry (The purple rose of Cairo, 1985). V oboch
dielach sa stretávajú a premiešavajú dva svety – svet fikcie a svet reality.
V Purpurovej ruţi prichádza Tom – postava z rovnomenného filmu (film vo filme) –
do „reality“ a vyťahuje Ceciliu (ktorú hrá Woodyho dlhoročná partnerka Mia
Farrowová) zo všednej a, v jej prípade, aj bolestnej kaţdodennosti. Ceciliin manţel sa
celé dni potuluje s miestnymi povaľačmi, kým ona sa ide zodrať ako čašníčka v malej
reštaurácii. Tom jej navrhne, aby s ním ušla. Cecilia sa jeho prítomnosti teší, no
čoskoro sa objavia problémy. Jej manţel Monk začína ţiarliť, ba čo viac, ostatné
filmové postavy sa doţadujú Tomovho návratu na plátno. Rovnako je na tom aj
filmový priemysel, ktorý je od spomínanej udalosti hore nohami. Úplný chaos nastáva,
keď sa Cecilii do ţivota pripletie filmová hviezda Gil Shepherd, ktorý stvárnil Toma
(oboch vynikajúco zahral Jeff Daniels). Ţiada Toma, aby sa vrátil na plátno. A hoci by
sa nejeden divák potešil optimistickému vyvrcholeniu, nijaký happyend sa nekoná.
Tom sa vráti na plátno, Gil späť do ţivota filmových hviezd a Cecilii neostáva nič iné,
len opäť ísť do kina a snívať. Cecilia nám svojím rojčením pripomína Enid – nešťastne
vydatú matku dvoch detí z Allenovej hry Levitujúca ţiarovka (The floating light bulb,
1981), ktorá tieţ sníva o zmene a krajšom zajtrajšku (a Cecilia hľadá útechu v kine
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podobne ako mladík menom Allan Stewart Konigsberg, z ktorého sa vykľul Woody
Allen). Pre presnosť dodajme, ţe oboch nevykvasených a neotesaných manţelov
(Maxa zo spomínanej hry a Monka z Purpurovej ruţe) majstrovsky stvárnil Danny
Aiello. Podobný rozruch nastáva aj v poviedke Kugelmassova epizóda, hoci tu je
hlavným hrdinom vysokoškolský pedagóg Sidney Kugelmass, ktorý pre svoju túţbu
po romániku podniká pravidelné výlety do Flaubertovho románu Pani Bovaryová
a začne si s unudenou Emmou. Ďalšou spoločnou črtou oboch diel je fakt, ţe fiktívne
postavy Tom Baxter, ako aj Emma Bovaryová odmietajú ďalej viesť ţivot fiktívnych
hrdinov, túţia zostať v realite (allenovskej), čím však kompromitujú svojich partnerov.
Uveďme si úryvok, v ktorom sa Sidney sťaţuje Perskymu – mágovi, ktorý ho dokáţe
preniesť do fiktívneho sveta: „A aby som nezabudol, Persky, profesor Fivish Kopkind,
čo učí literárnu komparatistiku a ktorý na mňa odjakţiva ţiarlil, ma uţ identifikoval
ako postavu, ktorá sa občas mihne vo Flaubertovej knihe. Vyhráţa sa mi, ţe pôjde za
Daphne. Uţ vidím, ako ma zruinuje, uţ vidím to výţivné, basu. Za cudzoloţstvo s pani
Bovaryovou ma ţena privedie na mizinu.“ Ceciliu lepší ţivot zrejme nečaká a pokiaľ
ide o Kugelmassa... to nech čitateľ posúdi sám. V oboch dielach badáme protikladné
tendencie – reálni hrdinovia utekajú do fikcie, fiktívni do reality. Neubránime sa tu
menšej špekulácii o autobiografickosti – Woody Allen sa uţ totiţ dávno blysol
výrokom: „V ţivote ľutujem len to, ţe nie som niekto iný.“ Či uţ Allen podobné
zmýšľanie pretavil do svojich postáv vedome, alebo nevedome, Kugelmassova epizóda
patrí k vrcholom jeho poviedkovej tvorby a v roku 1977 bola ocenená O. Henryho
cenou.
Príhovor absolventom (My speech to the graduates) je počin skúseného rétora,
ktorý sa snaţí mládeţ vystríhať pred spoločenskými neduhmi dnešných (aj vtedajších)
čias a dáva im praktické rady do nie vţdy optimisticky vyzerajúcej budúcnosti:
„Ľudstvo stojí pred závaţným rozhodnutím, závaţnejším neţ kedykoľvek predtým.
Prvá voľba vedie k zúfalstvu a absolútnej beznádeji. Tá druhá zas k úplnému zániku.
Modlime sa, aby sme mali dosť rozumu a vybrali si správne.“
Diéta (The diet) je absurdnou poviedkou na tému „byrokracia vládne svetom“,
v ktorej radový úradník kafkovského mena F., človek davu, zápasí s veternými
mlynmi (a vágnymi frázami) v snahe zaobstarať si novú stoličku. Rozhodne sa drţať
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diétu, čím sa stáva tŕňom v oku a firma mu čoskoro naznačí, ţe keby bol
prispôsobivejší, všetko, čo treba, by vybavil uţ dávno, a to bez väčších obštrukcií.
Tragédia F. spočíva v tom, ţe nenachádza pochopenie ani u vlastného otca. Snaţí sa
mu vysvetliť, ţe v kancelárii by sa mu nová stolička naozaj zišla (starú mu ukradli) –
ţivot bez stoličky, postojačky, má totiţ svoje nevýhody: „Nejde o to, ţe by mi
prekáţalo hrbiť sa pri práci, no keď oddychujem a vyloţím si nohy na stôl, prekotím sa
dozadu.“
Príbeh blázna (The lunatic’s tale) je tematicky príbuzná poviedke Odplata (tieţ
z našej zbierky). Ossip Parkis je úspešný doktor medicíny. Má však jeden váţny
problém – ţiaľ, nenachádza potešenie v monogamnom vzťahu s príťaţlivou
intelektuálkou, a preto ju podvádza s o niečo menej inteligentnou, no zato oveľa
náruţivejšou fotomodelkou. Dvojitý ţivot mu dáva poriadne zabrať a fakt, ţe ani jedna
zo ţien nie je ideálna, mu nedáva spávať. Kto povedal, ţe ideál neexistuje? Zručný
chirurg sa podujíma na neľahkú úlohu – chce vytvoriť (či azda zostrojiť?) ideálnu
ţenu, ktorá by oplývala intelektom jednej a telom druhej. Nebol by to Woody Allen,
keby celá vec nemala zásadný háčik. Kto si však trúfne tvrdiť, ţe „ideálna“ ţena je
zárukou šťastného partnerského ţivota? V Allenovej čiernobielej klasike Manhattan
(1979) Isaac vraví: „Som staromódny. Mimomanţelské vzťahy neuznávam. Podľa
mňa by sa ľudia mali zaväzovať na celý ţivot ako holuby či katolíci.“ Stig Björkman
sa na spomínaný výrok odvoláva v knihe rozhovorov s Allenom a pýta sa ho, či sa
s výrokom postavy, ktorú hral, naozaj stotoţňuje. Allen reaguje slovami: „Áno,
myslím, ţe by to bolo ideálne. Rozhodne s tým súhlasím, no dosiahnuť to nie je ľahké.
Práve o to sa však všetci pokúšajú – o hlboký, stály vzťah, čo pretrvá, a to s jedným
a tým istým partnerom opačného pohlavia. V praxi to však býva oveľa zloţitejšie.
Človek musí mať obrovské šťastie.“ Ľudská slabosť však nepozná hraníc, a ako
naznačuje názov poviedky, hlavný hrdina spomínané obrovské šťastie nemá a
zaplatí allenovsky krutú daň.
O miestach a ľuďoch, kam aţ pamäť siaha (Reminiscences: places and people)
je súbor anekdot, vo víre ktorých sa z Allenovho rodného Brooklynu prenesieme do
New Orleansu, Paríţa a následne do Mexika. Autor má mnoţstvo zaujímavých
postrehov, vykresľuje rôzne kúty sveta tak, ako si ich pamätá len on, a zoznámi nás
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s nejednou zaujímavou osobnosťou. Spomeňme napríklad spisovateľov Andrého
Malrauxa či Williama Somerseta Maughama, ktorých nám predstavuje v úplne novom
svetle. A, mimochodom, treba uznať – dobrá rada nad zlato.
Poviedku Doba je zlá (Nefarious times we live in) sme si predstavili na úvod
ako jeden z moţných impulzov, ktoré stáli za rozhodnutím pomenovať zbierku
Neţiaduce účinky. Dodajme len, ţe doba, v ktorej sa smoliar Willard Pogrebin ocitol,
je zlá aj preto, lebo zlo páchajú a šíria nielen podivné antisociálne ţivly (napr. tajuplný
kult na opustenom ranči), ale aj samotná vláda, ktorá, ako čítame, jednotlivca tlačí do
krajností. Typy ako Willard sa potĺkajú ţivotom, prejdú všetkým moţným aj
nemoţným (a keďţe ide o W. Allena, najmä nemoţným), aţ napokon sa z nich
vykľujú atentátnici číhajúci na prezidenta. Ide o obrovský paradox – Willard chcel
pôvodne hrávať na violončele – na nástroji „allenológom“ dobre známom z filmu
Zober prachy a upaľuj (Take the money and run, 1969).
Dielko Obrovský krok pre ľudstvo (A giant step for mankind) opäť dokazuje, ţe
Woody Allen je naslovovzatý odborník na pseudointertextualitu. Hlavný hrdina
poviedky sa v reštaurácii stane svedkom pouţitia Heimlichovho manévru (manévru na
záchranu pred udusením sa jedlom) v praxi. Spomína: „O pár minút som si uţ
vykračoval domov po Piatej avenue a premýšľal, či Dr. Heimlich... vôbec tuší, ako
málo chýbalo, aby ho v objave pretromfli traja dodnes absolútne neznámi vedci, ktorí
pracovali celé mesiace bez prestávky s cieľom nájsť liek na rovnakú ţivotunebezpečnú
stolovaciu traumu“. Rozprávač vlastní denník, ktorý si viedol jeden z členov
spomínaného vedeckého tímu – denník nabitý „autentickými“ vedeckými postrehmi:
„Nasledujúce riadky predstavujú úryvok zo spomínaného denníka, ktorý tu
predkladám čisto v záujme vedy.“
Najprízemnejší chlap na svete (The shallowest man) je príbehom v príbehu –
hŕstka priateľov sedí v bistre a preberá všetko moţné. Jeden z prítomných vyrukuje
s menom Lenny Mendel a rozpovie príbeh. Poviedka nám pripomína Allenov neskorší
film Danny Rose z Broadwaya (Broadway Danny Rose, 1984), v ktorom skupinka
priateľov okolo stola debatuje o Dannym – agentovi nie príliš vyhľadávaných
šoumenov. Aj spomínaný Lenny z našej poviedky pracuje v šoubiznise – je vedúcim
výrobného štábu v televízii a má plné ruky práce. Keď jeho priateľ spoza kartárskeho
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stola Meyer Iskowitz ochorie, Lenny nemá čas (a pre obavy z nakazenia ani chuť)
zájsť za ním do nemocnice. Všetko sa však čoskoro zmení – Lenny sa premôţe,
podľahne tlaku okolia, a s nevôľou Meyera navštívi. Kto však mohol tušiť, ţe sa oňho
stará pôvabná sestrička? Návštevy v izbe pre nevyliečiteľne chorých sa pre Lennyho
stávajú príjemným záţitkom a chlapi z bistra majú o „najplytšom chlapovi na svete“
rozličné mienky. Rovnaký príbeh si môţu vyloţiť po svojom – presne ako my.
Nastolená otázka (The query) predstavuje uţ druhú minihru v tejto zbierky. Kto
povedal, ţe sám prezident Spojených štátov nie je prístupný beţným smrteľníkom?
Pán prezident Lincoln zoţal úspech dôvtipnou odpoveďou na nevšednú otázku istého
farmára. Spomínaná otázka je však podľa všetkého oveľa hlbšia, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať a samotnému prezidentovi nedá spávať.
U Fabrizia: Kritika aj s ohlasom (Fabrizio’s: criticism and response) je
recenziou na prestíţnu reštauráciu: „Na výbornú by som u Fabrizia ohodnotil
Spinelliho vykostené kura Parmigiana. Samotný názov je myslený ironicky, Spinelli
doň totiţ kosti ešte pridáva, akoby chcel povedať, ţe ţivot netreba hltať prirýchlo či
ledabolo.“ Allen nás presvedčí o tom, ţe kulinárske témy moţno poňať aj filozoficky.
Ba čo viac, čitateľské ohlasy nedajú na seba dlho čakať a intelektuáli hladní nielen po
vede reagujú nanajvýš promptne.
Poviedka Odplata (Retribution) je rozsahom najdlhším dielom zbierky. Ako uţ
bolo povedané, tematicky je blízka poviedke Príbeh blázna. Styčným bodom je
(okrem neveľmi lichotivého opisu tety Rifky) nevera – častá téma v Allenovom diele.
Harold Cohen je šťastne zaľúbený do Connie Chasenovej a spočiatku všetko
nasvedčuje, ţe tvoria dokonalý pár. Harold sa však zaľúbi aj do Conninej matky
Emily, ktorá ţije v harmonickom manţelstve. Harold pomýšľa na románik, no uţ
čoskoro sa situácia obráti proti nemu. Čoraz častejšie sa stretáva s Emily, stáva sa jej
bútľavou vŕbou, podporuje ju v umení, Emily rada fotografuje a vyrába koláţe, a keď
sa Emily vyjadrí, ţe Harold je pre ňu niečo ako syn, Connie vo vzťahu k nemu
ochladne – v posteli ho odmieta, pretoţe fyzický vzťah s „bratom“ jej pripadá
nezdravý, aţ nechutný. Harold je zúfalý, no keď sa dozvie, ţe Emily sa rozvádza,
neváha a realizuje to, o čom predtým s pocitom viny premýšľal. To však nie je
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všetko... Na čej strane je vlastne spomínaná odplata? Kto sa komu pomstí? Má
ţiadostivosť nejaké zábrany? To nech posúdi sám čitateľ.
Poviedku Vlamačova spoveď (Confessions of a burglar) môţeme povaţovať za
Woodyho par excellence. Allen tu nadväzuje na uţ spomínaný film Zober prachy
a upaľuj – hlavným hrdinom je nenapraviteľný zlodej, ktorý mal ťaţké detstvo –
zlodejstvo mali v rodine a jablko rozhodne nepadlo ďaleko od stromu. Poviedka
predstavuje osobnú spoveď Virgila (tak sa volá aj hlavný hrdina spomínaného filmu,
odlišné sú len priezviská). Slová na úvod hovoria samé za seba: „Virgil Ives si
momentálne odpykáva prvý zo štyroch po sebe nasledujúcich trestov na
deväťdesiatdeväť rokov za rozličné zločiny. Tieto riadky predstavujú úryvok z jeho
memoárov, ktoré sú uţ v tlači. Pán Ives sa chce po návrate z väzenia venovať deťom.“
Poviedka prekypuje anekdotami a dômyselnými slovnými hrami. Virgil sa najprv
obhajuje, poukazujúc na rodinnú tradíciu a ťaţkú sociálnu situáciu, neskôr podľahne
samochvále (pýši sa svojimi vlamačskými výkonmi) a na záver preukazuje spoločnosti
veľkú sluţbu – potenciálnym obetiam vlámania radí, ako vlamačov odradiť a ako
reagovať v prípade, ţe u seba v dome jedného z nich prichytíte.
Kniţka nadväzuje na tradíciu autorových skorších zbierok – Allen
nenapodobiteľným humorom spomína na časy minulé (čo v skutočnosti nebolo, to si
nanajvýš rád domyslí, občas sa tvári, ţe cituje existujúce zdroje), vtipne glosuje
súčasnosť a do budúcnosti sa spravidla pozerá cez prizmu irónie, ba aţ čierneho
humoru. Ako mal podľa Woodyho vyzerať koniec dvadsiateho storočia?: „Násilie
plodí ešte väčšie násilie a predpokladá sa, ţe do roku 1990 budú únosy predstavovať
dominantný spôsob spoločenského styku. Preľudnenosť vybičuje problémy na
maximum. Výpočty nasvedčujú, ţe na zemi je uţ teraz viac ľudí, neţ potrebujeme na
prenos najťaţšieho klavíra. Ak sa neprestaneme rozmnoţovať, do roku 2000 nebude
dosť miesta, kde by nám mohli podať večeru za predpokladu, ţe nebudeme ochotní
prestrieť si na hlavách úplne cudzích ľudí. Tí sa potom nesmú hodinu ani len pohnúť,
kým nedojeme. Pravda, energie nebude nadostač a majiteľom áut sa ujde len toľko
benzínu, aby mohli o pár centimetrov cúvnuť.“ Ţeby sa Allen trošku prerátal? Ţeby
tempo úpadku videl dramatickejšie, neţ v skutočnosti je? Woody s nádejou dodáva:
„Aby som to zhrnul, je nad slnko jasné, ţe budúcnosť prináša obrovské príleţitosti.
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Prináša však aj úklady. Ide o to, aby sme sa tým úkladom vyhli, príleţitosti vyuţili
a do šiestej boli doma.“
Uţ zase to robí? Zase berie váţne témy na ľahkú váhu? Áno, zase. A robí to
dodnes. Moţno aj preto ho máme radi.
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Spoken English versus Written English – A Stylistic Approach
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Introduction

The difference between spoken and written language has interested linguists for
a long time. The linguists belonging to the Prague School Circle investigated the
characteristic features and functions of spoken and written variety of language and
pointed out essential contrasts. The difference between speech and writing has
interested sociolinguists and psycholinguists as well. From the point of view of the
foreign language teaching, teachers of English as a second language realize that
learners do not learn to speak like native speakers do by reading books and priority
should by given to teaching both varieties equally. The aim of the article is to present
essential differences between spoken and written English from the point of view of
stylistics.

1 Priority of the spoken language

Spoken language is more fundamental than written language. It emerged well
before written language in the general evolution of humans, it is older and more
widespread. For instance, children acquire spoken language first, only later, in the age
of five or six, they learn to read and write. According to Lyons (1992) priority of the
spoken language can be proved by the following issues:
1. no writing system is capable of representing all the significant variations of
pitch and stress which are present in spoken utterances;
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2. there is not a direct, face-to-face confrontation between reader and writer in
written language;
3. it is only exceptionally that written language becomes completely
independent of the spoken language from which it originally derived, for example
Latin was not normal medium of everyday discourse, learned naturally in childhood –
it was unchanging, written language;
4. spoken language is primary and writing is a means of representing speech in
another medium.
Halliday (1985) claims that writing appeared in societies as a consequence of
cultural changes which created new communicative needs – people needed permanent
records which could be referred to over and over again. This gave rise to a new form
of language – writing.

2 Essential differences between spoken and written English

Linguists have been interested in the differences between spoken and written
language for a long time. Linguists of the Prague School have investigated the
characteristics and functions of speech and writing since the 1930s. However, it is only
in the past thirty years that the detailed and accurate study of spoken language has
become possible through new technologies: computers and concordance programs
through which analysts can quickly and accurately collect and analyze data from
digitized transcriptions. (Miller, 2006) What is coming out of the research with
modern technology is that spontaneous spoken language is different from thoroughly
planned written language in all aspects – morpohological, syntactical, lexical as well
as stylistic.
Both varieties, written English and spoken English, are sufficiently stable to
maintain the perceptual difference between the sounds or shapes which realize the
expression-elements in the conditions under which speech and writing are customarily
employed. (Lyons, 1992) In the description of spoken English there are three different
units: sounds – syllables and words, their corresponding terms in the writing system
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are alphabetic, syllabic and ideographic. Thus on the one hand, certain words, for
example homophones (meat – meet, seen – scene) can only be distinguished in their
written form without context; homographs (lead (n.) – lead (v.), tear (n.)– tear(v.)),
however can only be distinguished in their spoken form. Synonyms, homonyms,
hyponyms or antonyms are relatively independent of the variety in which they are
realized.
From the point of view of the language functions, spoken language is related to
the interactional function while written language relates to the transactional function.
In developing speech, humans have initially incorporated sounds they heard around
them (onomatopoeia – cuckoo, ding-dong, bang) and cries of emotional reaction
(shhh, ugh, oops) and accompanied much of their speech with physical gestures. This
seems to be characteristic of the interactional function of language, as humans use
language to interact with each other, socially or emotionally. Transactional function
of language means that humans use their linguistic abilities to communicate
knowledge, skills and information. This transfer function of language remains
restricted in time, space as long as it is realized in speech which is fleeting. The desire
for a more permanent record of what was known must have been the primary
motivation for the development of writing. (Yule, 1993)

3 Spoken and written English from the point of view of stylistics
“Spoken and written English may be defined by reference to two distinct but
overlapping sets of linguistic and non-linguistic characteristics, conveniently
summarized by the labels speech and writing.” (Crystal – Davy, 1990, p. 68) The
distinction is essential for methodological reasons, as well as for stylistic ones.
Binary opposition spoken language versus written English is also important for
stylistic analysis: not only are there central functional differences between the two
(speech is relatively fleeting, writing is relatively durable; speech implies personal
contact of some kind, writing does not), there is also the absence of complete formal
parallelism between spoken and written varieties of English. No spoken varieties can
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be written in traditional orthography so as to reflect all supra-segmental features
present in speech, and there are many cases of written language which it is impossible
to speak without destroying the original graphetic coherence of the text (for example,
the punctuationless nature of some novels, which have to be broken down into units if
they are to be read aloud). (Crystal – Davy, 1990)
Furthermore, contexts for using written language are different from those in
which spoken English is used. For example, in the case of information, written English
is used to communicate with others who are removed in time and space (e-mails,
postcards, short text-messages), or for those occasions on which a permanent or semipermanent record is required (certificates, contracts, letters of application)
Stylistically, there is not a clear border line dividing all spoken texts from all
written texts. Different genres must be recognized, such as conversation, news
broadcasts, academic texts, etc. According to Miller (2006, p. 672), “stylistician has to
consider whether the text-producer is participating in face-to-face conversation with
instant on-line production or writing carefully edited texts conveying carefully
organized information.” Or whether the text-producer is setting out all the information
in detail (explicitly) or leaving the listener/reader to fill in details from context
(situation-dependent reference).
Spontaneous or unplanned speech is very different from other types of text.
Miller (2006) claims that the key distinction is not speech versus writing but planned
versus unplanned production of speech and writing. Planned production includes
speech based on writing, such as giving a lecture or a sermon, while unplanned
production includes spontaneous conversation, but also writing activities such as
composing personal e-mails or short text messages. Some speech productions are
semi-planned; for example, speakers narrating events which they have described
previously and for which they have in memory ready-made phrases and clauses. Miller
(2006) outlined the following properties of unplanned spoken speech:
-

spontaneous speech is produced face to face in real time with little or no
planning and editing;

-

spontaneous speech is subject to the limitations of short-term memory;
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-

spontaneous speech is accompanied by gestures, facial expressions and body
postures, all of which signal additional information;

-

grammatically, syntax is less integrated than the syntax of planned writing;

-

lexicologically, the range of vocabulary is limited (monosyllabic words of the
Anglo-Saxon origin prevail, there are not so many Graeco-Latin words as in
planned writing);

-

stylistically, the organization of discourse involves a number of devices that are
less frequent in writing (e.g. exophora, ellipsis, relative absence of cohesive
markers).
In both varieties there is rarely a real choice as to which category is used in any

given extra-linguistic context: one does not use monologue when other people are
present, unless for a temporary effect; one does not usually use writing to
communicate with someone in the same room; and so on. Language which stays
within the one category (i.e. spoken to be heard, written to be read) will be formally
distinct in certain respects from language which involves a switch (e.g. language
which is spoken to be written, as in dictation, or language written to be spoken, as in
news broadcasting). (Crystal – Davy, 1990)
From stylistic point of view it is also possible to present essential differences
between speech and writing in terms of varieties of English. The only varieties
according to medium that Quirk and Greenbaum (1996) consider are those conditioned
by speaking and writing. The authors state that most of the distinctions involved arise
from the following sources:
-

situational: the use of a written medium presumes the absence of the person(s) to
whom the piece of language is addressed. This requires the need for greater
explicitness and the careful and precise completion of clauses and sentences.

-

suprasegmental: many of the devices we use to transmit language by speech
(stress, rhythm, intonation) are impossible to present with the simple repertoire of
conventional orthography. Even the whole range of punctuation marks – visual
demonstratives which complete and refine a written text – do not represent
sufficiently equivalents to the complex of sound elements (melody, emphasis,
pause, tempo, etc.)
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4 Conclusions

Spoken language and written English differ in their availability and
convenience, as well as their physical stability or durability. In a comparison with the
written language, the spoken language does not depend on light and the use of some
implement like a pen or a computer keyboard. Written language, on the other hand,
requires the use of some tool, it does not leave the hands free for other tasks. Its
advantage is its relatively permanent character (some written documents last for ages),
and the fact that it does not require that the sender and the receiver should be in very
close proximity to understand each other well.
From stylistic point of view, there is not a clear border line dividing all spoken
texts from all written texts. In a stylistic analysis we have to consider whether the textproducer is participating in face-to-face conversation with instant on-line production or
writing carefully edited texts conveying carefully organized information.
Resumé
Cieľom príspevku je prezentovať komplexný pohľad na zásadné rozdiely medzi
písanou a hovorenou podobou angličtiny z hľadiska jednotlivých jazykových rovín,
ako aj z hľadiska jazykových funkcií. Autorka v príspevku kladie dôraz na hľadisko
štylistické

a sociolingvistické.

Porovnáva

špecifiká

angličtiny

v spontánnych

jazykových prejavoch ústnych s výrazne odlišnými vopred pripravenými prejavmi
písomnými.
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Potenzielle Interferenzen bei den ausgewählten Nebensatztypen im
Deutschen und Slowakischen
Mgr. Jana Lauková, PhD.
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Im vorliegenden Beitrag wird ein Versuch unternommen, die potentiellen
Interferenzen auf der syntaktischen Ebene in der deutschen und slowakischen Sprache
im Bereich der Nebensatzproblematik zu systematisieren und zu klassifizieren. Diese
Systematisierung und Klassifizierung in translatologischer Perspektive erfolgt
methodisch durch

Konfrontation der festgestellten Kontraste zwischen der

syntaktischen Subordination in beiden zu vergleichenden Sprachen.
Unter "potenziell" verstehe ich hierbei "möglich, denkbar", d. h. es geht um solche
interlingualen syntaktischen Interferenzen, die aufgrund der – auf der deskriptiven
Ebene festgestellten – Kontraste in der Praxis auftreten können.
Meine Darlegungen gehen von der konkreten Unterrichtspraxis aus und basieren auf
den dort gemachten Beobachtungen der Sprachrealität in der Übersetzungspraxis, d.h.
auf schriftlichen Texten. Das konkrete Untersuchungsziel bildet dabei die
Beantwortung der Frage, in welchen Bereichen Interferenzen zu erwarten sind.
Die Interferenzproblematik erlebte einen ungeheuren Aufschwung in den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit sind sehr viele Artikel zur Kontrastiven Linguistik
entstanden, die ganz oder teilweise der Interferenz gewidmet sind.1
Dabei ist besonders J. Juhász (1970) hervorzuheben, der als erster den Versuch
unternommen hat, einen genauen Überblick über die Interferenzproblematik zu geben
und zugleich auch eine neue Kategorisierung der Interferenzfehler vorzunehmen.

1

Vgl. Köhler, F. H. 1975, S. 6.
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Juhász (1970) versteht unter der Interferenz "die durch die Beeinflussung von anderen
sprachlichen Elementen verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm bzw. der
Prozess der Beeinflussung […]".2
Was die Einteilungsraster der Interferenz betrifft, so versucht man seit der erwähnten
Anfangszeit der 60er Jahre, in denen das linguistische Interesse am Interferenzproblem
schlagartig gestiegen ist, die zahlreichen und verschiedenartigen Phänomene zu ordnen
und zu kategorisieren. Bedauerlicherweise liegt bis jetzt noch keine einheitliche
Einteilung vor, eine unbefriedigende Situation, die wahrscheinlich auch noch lange
anhalten dürfte. Die Gründe dieses Missstands liegen vermutlich in der schwierigen
und oft fast unmöglichen Trennung von Grammatik und Semantik3, womit dann auch
die Schwierigkeiten einer klaren Abgrenzung der einzelnen Interferenztypologien
zusammenhängen. Die Interferenz wird i. d. R. nach Identität, Kontrast-Stärke und
Kontrast-Mangel

zwischen

den

Einheiten

der

Ausgangs-

und

Zielsprache

unterschieden.4 Die Elemente der vergleichenden Sprachen werden laut Juhász (1970)
in
a) "adäquate Elemente,
b) Elemente, die sich von den entsprechenden der anderen Sprache durch einen
scharfen semantischen Kontrast bzw. strukturellen und deshalb psychologischen
Kontrast auszeichnen,
c) Elemente, zwischen denen kein scharfer Kontrast besteht".5
Adäquate Elemente stellen dabei kein Problem dar, weil es sich um Affinitäten
handelt. Interessant für die Interferenzuntersuchungen sind eher die beiden anderen
Elementen-Typen, weil sie für Sprachuntersuchungen von Bedeutung sind.
Jede

Interferenz

kann

man

als

Nichteinhaltung

der

Norm

in

einer

Sprachkontaktsituation bezeichnen. In der Angewandten Übersetzungswissenschaft
(und in der Sprachlehrforschung) hat der Interferenzbegriff eine sog. "prospektive"
und "retrospektive" Dimension: Interferenz als Prozess und als Resultat eines
Interferenzprozesses. Diese Dichotomie lässt sich meiner Meinung nach gut

2

Vgl. Juhász 1970, S. 9.
Vgl. Köhler, F. H. 1975, S. 13.
4
Vgl. Juhász 1970, S. 76ff.
5
Vgl. Juhász 1970, S. 76.
3
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akzeptieren, da sie dem komplexen Phänomen gerecht wird: einerseits handelt es sich
hier

um

einen

dynamischen

Prozess:

dynamisch

in

dem

Sinn,

dass

Interferenzerscheinungen beim Dolmetschen/Übersetzen immer wieder neu bzw.
wiederholt

vorkommen

können,

Interferenzerscheinungen als ein

andererseits

ist

die

Resultat dieses Prozesses

Auffassung

von

plausibel,

denn

ausgefertigte Translate entsprechen dem eindeutig voll und ganz. Auch z. B.
Schwanzer (1969) bezeichnet Interferenz als einen Ergebniszustand.6 Sie resultiert laut
ihm aus Mischoperationen und den dabei vorgenommenen rekurrenten Adaptierungen
der beteiligten sprachlichen Strukturen. Der Interferenzzustand wird aufgrund der
Erfahrungen einer größeren Anzahl von Sprechern der betreffenden interferierenden
Sprachen erreicht und äußert sich in Form regelmäßig wiederkehrender Adaptationen
der Teilstrukturen der beteiligten Sprachen. Damit ist auch angedeutet, dass für das
Zustandekommen von Interferenzerscheinungen gewisse Umstände bzw. Bedingungen
Voraussetzung sind.
Was konkrete Erscheinungsformen der Interferenz betrifft, so wird die Ansicht
vertreten,

dass

eine

grammatische

Interferenz

erfolgen

kann,

wenn

eine

morphologische bzw. syntaktische Eigentümlichkeit der Ausgangssprache in der
Zielsprache nicht vorhanden oder die entsprechende Funktion anders strukturiert ist (z.
B. die Satzgliedfolge). Eine der charakteristischsten Erscheinungsformen der
grammatischen Interferenz ist diejenige der Valenz. Die syntaktische Einbettung hängt
mit der Distribution bzw. der Bedeutung des Wortes zusammen, z. B. a) bestehen +
Akkusativ; b) bestehen + aus + Nomen im Dativ; c) bestehen + auf + Nomen im
Dativ usw., und in diesem Zusammenhang mit der Voraussetzbarkeit des Verbs
bestehen, sich an einen untergeordneten Nebensatz zu binden, der funktional das
Satzglied Präpositionalobjekt repräsentiert. Daher führt nicht nur die syntaktische
Valenz, sondern auch die Identität der lexikalischen Bedeutung des Verbs zur
Interferenz in der anderen Sprache, in der sie in Form einer falschen syntaktischen
Fügung und/oder einer semantischen Inkompatibilität auftritt.7

6
7

Vgl. Schwanzer 1969, S. 8.
Vgl. Althaus/Henne/Wiegand 1980, S. 649.
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Im Bereich der Inhaltssätze bestehen meinen Forschungsbeobachtungen nach eher
mäßige Kontraste: in beiden Sprachen bestehen Kontraste in der Zahl und der
Distribution der Einleitungswörter, wobei es sich überwiegend um Subjunktionen
handelt.
Die Interferenzen, die hier auftreten, kann man stichwortartig folgendermaßen
einteilen:
1. Interferenzen, die hauptsächlich mit den Verbvalenzen (ihren Kasus- und
Präpositionalrektionen)

sowie

mit

der

Reflexivität

der

Verben

zusammenhängen. Das äußert sich in der falschen Verwendung von
Pronominaladverbien in Objektsätzen, wodurch die Interferenz aus dem
Slowakischen zum Ausdruck gelangt.
Beispiel: Nemohli im prezradiť, na čo sa tak veľmi tešili. – *Sie konnten ihnen nicht
verraten, auf was sie sich so gefreut hatten. – Sie konnten ihnen nicht verraten, worauf
sie sich so gefreut hatten.
2. Interferenzen bei der Wahl der entsprechenden Subjunktion – diese hängt mit
der Rektion des Verbs zusammen und/oder ist durch die Bedeutungsrelation
zwischen den Sätzen des Satzgefüges bestimmt. Eine häufige klassische
Interferenz: Die slowakischen Subjunktionen aby (in finaler Bedeutung) und ţe
besitzen als deutsche Äquivalente die Subjunktionen dass und damit, die im
Sprachtransfer in der Übersetzung ins Deutsche gerade in Objekt- und
Finalsätzen oft verwechselt werden.
Beispiele: Prial by som si, aby politické strany venovali dostatočnú pozornosť
občanovi a riešeniu jeho problémov. (Objektsatz) – *Ich wünschte mir, damit die
politischen Parteien dem Bürger und dem Lösen von seinen Problemen genügende
Aufmerksamkeit widmeten. – Ich wünsche mir, dass die politischen Parteien dem
Bürger und dem Lösen von seinen Problemen genügende Aufmerksamkeit widmeten.
Mnohým ţelám predovšetkým prácu, aby sa mohli postarať o dôstojný ţivot svojej
rodiny. – Vielen wünsche ich vor allem Arbeit, damit sie für ein würdiges Leben ihrer
Familien sorgen können. (Finalsatz)
3. Interferenzen in Bezug auf die Transformationsmöglichkeiten der deutschen
Subjekt- und Objektsätze in Infinitivkonstruktionen, wobei im Slowakischen in
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solchen Fällen die Inhaltssätze – in einer vermeintlich äquivalenten Form – mit
den

Subjunktionen

ţe,

aby

wiedergegeben

werden

oder

eine

Nominalisierungstransformation als eine äquivalente Form durchgeführt wird.
Beispiel: Köhler plädierte dafür, über ein gesellschaftliches Grundeinkommen
nachzudenken. – Köhler sa zasadzoval o zavedenie tzv. základného príjmu.
Die Arbeitgeber forderte Köhler auf, ihre Zusagen aus dem Ausbildungspakt
einzuhalten und ausreichend Lehrstellen anzubieten. – Köhler vyzval zamestnávateľov
na dodriaţavanie sľubov vyplývajúcich zo zmluvy o vzdelaní a na poskytnutie
dostatočných učňovských miest.
In diesem Fall spricht man in dem Sinn von einer Interferenz, als dass die Studenten
bei der Hin-Übersetzung (Übersetzung in die Fremdsprache) dazu neigen, solche
Satzkonstruktionen im Deutschen in der Form eines eingeleiteten Inhaltssatzes zu
übersetzen, wo ein deutscher Muttersprachler eher eine Infinitivkonstruktion einsetzt.
Als wesentliche Kontraste (Kontrast-Stärke) kann man die bestehenden morphosyntaktischen Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Subjekt- und Objektsätze der
deutschen Sprache bezeichnen. Diese können uneingeleitet Verwendung finden (oft
bei Verben, die z. B. Meinungen, Vermutungen oder Befürchtungen ausdrücken), was
vor allem im mündlichen Gebrauch zu beobachten ist. Im schriftlichen Gebrauch wird
diese Variante weniger genutzt, hier wird eher die Form mit einem Einleitungswort im
Nebensatz verwendet oder die indirekte Rede mit Konjunktiv I. (mit Ausnahme einiger
publizistischer Texte). Im Fall der sprachlichen Ausgestaltung von deutschen Subjektund Objektsätzen kann man jedoch nicht von einer Interferenz (bzw. eventuell von
einer "positiven Interferenz", d. h. einem Transfer) sprechen, da man im Gegenteil in
solchen Fällen vielmehr die im Slowakischen üblichen Formen der Subjekt- und
Objektsätze mit einer Subjunktion bevorzugt, was ja auch im Deutschen angemessen
ist. Diese Formen werden dann mit einer Subjuntion auch ins Deutsche übersetzt. Die
genannten Kontraste gehen aus der grammatischen Struktur der beiden Sprachen
hervor, hängen mit dem Sprachsystem zusammen und stellen durch die
Variantenvielfalt im Deutschen, die auch die slowakische Sprachgepflogenheit
abdeckt, kein Interferenz-Problem bei Übersetzungen dar.
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Beispiel: Wer nichts verdient, erhält eine Grundsicherung vom Staat. – Kto nezarába,
poberá štátnu podporu.
Im Bereich der Relativsätze bestehen Kontraste zwischen den beiden Sprachen vor
allem unter dem formalen Gesichtspunkt der Subordination. Die Anschlussmittel der
deutschen Sprache im Bereich der Relativsätze sind vielfältiger als in der
slowakischen. Im Slowakischen werden hauptsächlich Subjunktionen, Fragewörter
und Fragepronomina verwendet. Gemeint sind hier vor allem die deutschen
Relativpronomina der und welcher sowie an ihre slowakischen Äquivalente ktorý und
aký. Hier könnte man als Interferenz aus der Muttersprache gerade den Umstand
bezeichnen, dass slowakische Muttersprachler dazu tendieren, beim Übersetzten der in
der Funktion eines Attributs vorkommenden Relativsätze ins Deutsche die Varianten
mit den Fragewörtern welcher, welche, welches zu präferieren anstatt mit den von
deutschen Muttersprachlern eher bevorzugten Relativpronomina der, die, das zu
arbeiten.
Beispiel: Hľadáme kontakt na slovenské firmy, ktoré by nás zastupovali na slovenskom
trhu. Wir suchen Kontakt zu slowakischen Firmen, welche (die) uns auf dem
slowakischen Markt vertreten können.
Ţiadame Vás, aby ste nám uviedli niekoľko slovenských firiem, ktoré by sa zaujímali o
predaj našich produktov. – Wir bitten Sie uns einige slowakische Firmen zu nennen,
für welche (die) der Vertrieb unserer Produkte von Interesse sein könnte.
Im Bereich der Adverbialsätze äußern sich die meisten Kontraste zwischen den beiden
Sprachen – auf allen Ebenen und unter allen Aspekten, d. h. auf der formalen,
funktionalen und semantischen Ebene. Die potentiellen Interferenzen, die im Rahmen
der Adverbialsätze vorkommen können, bestehen in der falschen Verwendung (im
Sinn einer der sprachlichen Norm entsprechenden Verwendung) von äquivalenten
Einleitungswörtern (mangelnde sprachliche Sensibilisierung für Bedeutungsnuancen
im Fall einzelner Subjunktionen, z. B. da und weil vs. pretoţe und lebo).
Die Problematik ist zu komplex und durch zu viele ineinander verwobene Faktoren
bedingt. Die Faktoren, die in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle spielen,
hängen mit der sukzessiven Kultivierung dieser besagten Sprachkompetenz
zusammen, also der Sensibilisierung für syntaktische Strukturen, die zu Interferenzen
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führen könnten. Der Sprecher in der Rolle eines Translators ist sich m. E. dieser
Problematik nicht immer ganz bewusst, wo Schwierigkeiten auftreten können und wo
es zu Interferenzen kommen kann. Die Schwierigkeiten, die entsprechenden deutschen
Verknüpfungsmittel in den deutschen Satzgefügen richtig zu verwenden, hängen mit
ungenügenden Sprachkompetenzen und mangelndem Bewusstsein zusammen,
zielsprachliche syntaktische Strukturen, bei denen Kontraste bestehen, differenzieren
zu müssen. Häufig greift der Translator in solchen Fällen zu parataktischen
Verbindungen und verwendet anstatt subordinierender koordinierende Konjunktionen,
wobei er aber oft die determinierte Wortfolge im Nebensatz nicht beachtet. In diesem
Fall besitzt der Translator – bestenfalls – theoretisch die entsprechenden Kenntnisse
im syntaktischen Bereich, kann sie jedoch in der Praxis nicht aktualisieren, wodurch es
im Endeffekt zu Interferenzerscheinungen kommt. Der Sprecher sollte dafür
sensibilisiert werden, z. B. durch ständiges Üben und Fixieren von stereotypen
Beispielen

(im

Sinn

von

einem

Paradigma)

mit

Hypotaxen,

die

solche

polyfunktionalen Subjunktionen enthalten. Gewiss ergibt sich in diesem Bezug die
Frage nach den möglichen Ursachen der potenziellen Interferenzerscheinungen. Die
Ursachen sind in der Interferenzwirkung der Muttersprache auf die Fremdsprache zu
suchen, wobei linguistische wie auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen
können.

Linguistische

Interferenzerscheinungen

Faktoren,
darstellen

die

eine

können,

mögliche
sind

Ursache

der

Selbsteinschätzung,

Selbstkorrekturfähigkeit, Anspruchsniveau, Zeitdruck und mangelnde Beweglichkeit
im

muttersprachlichen

Formulieren,

mangelnde

muttersprachliche

und

fremdsprachliche Kompetenzen im Bereich der Syntax usw. Jedem Übersetzer kann es
passieren, und dies gilt nicht nur für Studierende, sondern auch für Berufspraktiker,
dass für die textadäquate Bewältigung einer Aufgabe die muttersprachliche
Kompetenz nicht ausreicht.

Summary
Témou predloţeného príspevku je problematika potenciálnej interferencie v rámci
syntaktickej roviny v nemeckom a slovenskom jazyku (konkrétne v rámci niektorých
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vybraných druhov vedľajších viet). K interferencii dochádza predovšetkým na základe
afinít a kontrastov v inventári spájacích výrazov, vo frekvencii a rozsahu ich
pouţívania, v začleňovaní subjektových a objektových viet do hlavných viet, pri
valencii a reflexivite slovies, voľbe ekvivalentných spájacích výrazov a ich správnom
pouţití atď. Tieto problémy spravidla súvisia s osvojovaním ekvivalentných
syntaktických štruktúr v oboch jazykoch a postupným fixovaním týchto štruktúr vo
forme istých zauţívaných stereotypov, pričom sa translátor často pod vplyvom
materinského jazyka rozhoduje (uvedomene ale aj neuvedomene) pre analogicky
neadekvátne syntaktické štruktúry a následne dochádza k interferenciám.
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Politický jazyk ako osobitý podsystém národného jazyka
PhDr. Eva Molnárová
Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Vo viacerých našich prácach1 sa venujeme analýze pojmu odborný jazyk2
a jeho miestu v rámci systému národného jazyka. Otázka existencie politického jazyka
ako osobitného podsystému (podjazyku) národného jazyka je v súčasnosti taktieţ
predmetom mnohých diskusií. Baranov a Kazakevič (Баранов, Казакевич, 1991, s. 6)
tvrdia,

ţe

„...политический

язык

–

это

особая

знаковая

система,

предназначенная именно для политической коммуникации...“ Opačný názor
zastáva Paršin (Паршин, 1999), podľa ktorého „Совершенно очевидно, что чисто
языковые черты своеобразия политического дискурса немногочисленны и не
столь просто поддаются идентификации. То, что обычно имеется в виду под
языком политики, в норме не выходит за рамки грамматических, да, в общемто, и лексических норм соответствующих идиоэтнических (национальных)
языков – русского, английского, немецкого, арабского и т. д.“. Paršinove tvrdenia
podporujú aj mnohé jazykovedné výskumy cielene zamerané na politické texty, v
ktorých sa ani pri najdôkladnejšom rozbore nezistilo, ţe by obsahovali fonetické,
morfologické a syntaktické javy chýbajúce v iných podsystémoch národného jazyka.
Absolútna väčšina špecifických javov v politickom jazyku patrí do lexikálno1

Molnárová, E. 2009. Teoretické úvahy o odbornom jazyku nemčiny, ruštiny a slovenčiny. In: A. Ďuricová. Od
textu k prekladu IV. Praha : JTP 2009, s. 95 – 104. ISBN 978-80-7374-090-0;
Molnárová, E. 2005. Modernizácia terminológie v ekonómii jazyka. Rigorózna práca. Banská Bystrica : FiF
UMB, 2005;
Molnárová, E., Fördösová, M. 2010. Vlastnosti termínu z pohľadu slovenských, ruských a nemeckých
lingvistov. In: Výučba cudzích jazykov v 21. storočí. Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 32-38. ISBN 978-80-2252933-4.
2
Podrobne sa problematikou odborného jazyka zaoberá napr. Kocourek (1982), ktorý komparuje a dôkladne
rozoberá názory niektorých anglických, nemeckých, francúzskych, ale i českých a ruských lingvistov. Preto
sme si vybrali jeho definíciu. Odborný jazyk chápe ako jazyk prirodzený, ktorý slúţi ku komunikácii
v odbore, pričom so sebou nesie určitý druh informácií, poznatkov. Vyznačuje sa najmä dôkladným
usporiadaním obsahu a správnou voľbou adekvátnych lexikálnych a gramatických prostriedkov, aby boli
jednotlivé myšlienky vyjadrené úplne a presne. Funkciou odborného jazyka je, aby sprostredkovávaný obsah
bol uţívateľom pochopený presne tak, ako to autor zamýšľal. Z tohto dôvodu nemôţe odborný jazyk vystačiť
s lexikálnou oblasťou beţnej slovnej zásoby, ale musí pouţívať významovo presné pomenovania,
t.j. termíny.
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frazeologickej roviny. Tu ale vyvstáva otázka, či má vôbec zmysel vyčleniť politický
jazyk ako samostatný typ jazyka, keďţe jeho špecifiká sa prejavujú len v jednej
z jazykových rovín súčasného spisovného jazyka. Keby sme na túto otázku odpovedali
záporne, potom by sme sa postavili na stranu lingvistov, ktorí spochybňujú aj
oprávnenosť existencie termínu odborný jazyk.3 Vorobjevová (Воробьева, 2000, s. 3)
tvrdí, ţe „выделение политического языка как вторичной языковой подсистемы
обусловлено

спецификой

коммуникативного

воздействия,

определенными

функциями и своеобразным тезаурусом. Сам термин политический язык весьма
условен, так как опирается лишь на лексический уровень языковой системы,
однако принят в лингвистике“. Povaţuje teda politický jazyk za samostatný
podsystém jazyka (na základe analýzy jeho lexikálnej roviny), ktorý sa zrejme stane
predmetom výskumu novej vedeckej disciplíny lingvopolitológie. Podľa Šejgala
(Шейгал, 2004, s. 14) by sa mal jazyk politiky skúmať ako jeden z profesionálnych
podjazykov – variánt národného jazyka.
Šmeľov (Шмелев, 2008, s. 98) zdôrazňoval, ţe „будучи системой, язык в то
же время не является системой „для себя“. Он выполняет определенные
функции, и сама его системность обусловлена данной функцией и подчинена ей“.
Keby sme toto tvrdenie aplikovali na politický jazyk, potom politický jazyk plní
funkciu politickej komunikácie a vytvára svoj tezaurus.
Politický jazyk má protirečivý charakter. Na jednej strane je jazykom politiky,
čiţe jazykom moci, odborným jazykom slúţiacim na odbornú komunikáciu a zároveň
by mal byť pochopiteľný aj pre neodborníkov, keďţe sa pouţíva všade tam, kde sa
politici a politológovia obracajú na verejnosť, a to predovšetkým pri formovaní
verejnej mienky, v propagande, v politickej výchove. Pouţíva sa nielen vo volebných
zápasoch, na plagátoch a v televíznych konfrontáciách, ale mnohokrát aj
v informáciách o politickom dianí. Práve takáto vlastnosť politického jazyka akou je
všeobecná zrozumiteľnosť je často pôvodom odmietania oprávnenosti jeho existencie
ako osobitného podsystému národného jazyka.

3

Porovnaj Jurčáková, 1999, s. 54-57
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V nemeckej lingvistike sa termín politický jazyk (die politische Sprache),
podobne ako odborný jazyk (Fachsprache)4 pouţíva bez väčších diskusií. Výskumy
v oblasti politického jazyka nabrali na dynamike najmä v 20. storočí v súvislosti
s potrebou konfrontácie a vysporiadania sa s jazykom národného socializmu (Sprache
des Nationalsozialismus), či vývojom jazyka v dvoch samostatných štátoch. S tým
súvisí aj riešenie otázky štruktúry a funkcie politického jazyka v parlamentárnodemokratickom štátnom systéme zjednoteného Nemecka. V súčasnosti existuje veľké
mnoţstvo vedeckých štúdií na tému „Jazyk v politike“ (Sprache in der Politik), či
„Jazyk a politika“ (Sprache und Politik), ktoré analyzujú vzťah jazyka a politiky
nielen z lingvistického hľadiska, ale aj z hľadiska politologického5, historického,
sociologického či psychologického. Pri hodnotení úlohy jazyka v politike existujú
rôzne názory, ktoré predurčujú rôzne prístupy k skúmaniu politického jazyka. Základ
tvoria dva protichodné smery tzv. panlingvizmus, ktorý nadraďuje jazyk nad politické
faktory a panpolitizmus, ktorý zdôrazňuje dominantnú úlohu politického faktora.
Hoci je nesporné, ţe politický jazyk je ťaţko jednoznačne definovateľným
fenoménom, za základ sa povaţuje Burkhardtova charakteristika politického jazyka.
Podľa Burkhardta pojem politický jazyk zahŕňa politický jazyk masmédií, jazyk
politikov, odborný jazyk politiky a jazyk občanov, ktorí hovoria o politike. Burkhardt
(1996) bol taktieţ prvým nemeckým lingvistom, ktorý zaviedol pojem politolingvistika
(Politolinguistik)6 na označenie novej aplikovanej vedeckej disciplíny, ktorá je

4

Na rozdiel od pojmu spisovný jazyk, ktorý vznikal v rôznych krajinách v rôznom období a nemôţeme preto
stanoviť jednotné obdobie jeho vzniku, pojem odborný jazyk (Sondersprache, Fachsprache) sa začal
pouţívať v 70-tych rokoch 20. stor. v nemecky hovoriacich krajinách Európy. Vzhľadom na značné
fonetické, ortografické ale aj lexikálne rozdiely nemeckého jazyka pouţívaného v NSR, NDR, Rakúsku,
Belgicku a Švajčiarsku sa odborníci pracujúci v oblasti terminológie rozhodli vytvoriť „jednotný nemecký
jazyk“ pre odborné účely. Tak vznikol pojem LSP – Language for special purposes, t.j. jazyk pre špeciálne
účely, ktorý sa v nemčine označoval najskôr pojmom Sondersprache resp. Sondersprachen a neskôr pojmom
Fachsprache, Fachsprachen, čo presne zodpovedá pojmu odborný jazyk v slovenčine.
5
Porovnaj napr. s dizertačnou prácou kandidáta pol. vied ruskej proveniencie (Кологривова, И. В. 2009.
Политический язык как идеологический компонент политического процесса в современной России.
Дис. ... канд. полит. наук. Воронеж : ВГУ, 2009, 204 c.)
6
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 (vyuţíva 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).
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hraničnou disciplínou medzi lingvistikou a politológiou a predmetom jej výskumu je
politický jazyk.
Dieckmann vo viacerých svojich prácach klasifikuje vlastnosti politického
jazyka. Mohli by sme konštatovať, ţe ich delí na dve základné skupiny. Do prvej
z nich patrí napr. neurčitosť, abstraktnosť, zloţitosť, nejednoznačnosť významov,
nepresnosť, viacvýznamovosť, čiţe vlastnosti, ktoré sú charakteristické aj pre iné
lexikálno-sémantické podsystémy. Za typickú vlastnosť politickej lexiky povaţuje
ideologicky podmienenú viacvýznamovosť, ktorá je determinovaná kontextom,
politickou situáciou a politickými cieľmi.
Baranov (Баранов, 2007) povaţuje za typické znaky politického jazyka
významovú neurčitosť (politici sa často snaţia 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.
Podľa Oľšanského (Ольшанский, 2002, s. 563-564) spočíva osobitosť
politického jazyka „в его назначении служить материализованной (устной или
письменной) языковой формой фиксации политических идей и практики власти,
в которых одновременно и обнаруживается и скрывается их подлинный
смысл“. Ďalšou vlastnosťou podľa Oľšanského je axiologickosť pričom „оценки
доминируют над фактами“ a dominuje vplyv na emócie a nie na rozum.
Charakteristickou črtou politického jazyk je jeho sémantická a štylistická
otvorenosť, ktorá umoţňuje prenikanie jazykových jednotiek z iných spoločenských
oblastí, pouţívanie politických termínov v neodbornej komunikácii. V súvislosti s tým
by sme mohli súhlasiť s názorom Vorobjevovej (Воробьева, 2000, s. 8), ţe
„политический язык шире понятия стиля, он репрезентирует широкий
инвариантный контекст, межстилевую вариантность“ a nebolo by správne
povaţovať ho iba za súčasť publicistického štýlu, aj keď v ňom sa pouţíva
najčastejšie.
Otázka spojitosti jazyka (v saussurovskom ponímaní) s jazykmi iných
semiotických systémov (matematiky, chémie, histórie...) je súčasťou výskumu
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aplikovanej lingvistiky. Odborné jazyky sú definované ako „metajazyky“. Veţbická
(Вежбицкая, 1978, s. 404) definuje metajazykovú substancionalitu ako „вербальный
вариант возникающего языка нелингвистики“. Je moţné, ţe jazyk politiky má
blízko k tejto definícii. Aj keď tento problém naďalej zostane predmetom diskusií, je
podľa nás moţné pouţívať termín politický jazyk minimálne ako pracovný variant.
Protichodnou tendenciou k tvrdeniu, ţe politický jazyk nemá právo na
samostatnú existenciu, je snaha niektorých lingvistov (Klaus, Schmidt, Bazil) rozlíšiť
termíny jazyk politiky a politický jazyk. Pod prvým z nich rozumejú terminológiu
a rétoriku politickej činnosti, čiţe pôsobenie politikov v ich odbornej (profesionálnej)
oblasti. Bazil (2010, s. 3) pouţíva dokonca termín „Sprache der Politiker“ (jazyk
politikov). Oproti tomu politický jazyk nie je prerogatívou profesionálnych politikov
alebo štátnych úradníkov, ale je otvorený pre všetkých členov jazykového
spoločenstva, je charakteristický špecifickým pouţívaním všeobecného národného
jazyka ako prostriedku presviedčania a kontroly, je to jazyk pouţívaný za účelom
manipulácie.
Skôr sa prikláňame k názoru, ţe pojmy, označené terminologickými spojeniami
politický jazyk a jazyk politiky sa navzájom prelínajú. „Язык политики в
значительном числе случаев является одновременно и языком манипуляции, хотя
и не сводится к нему целиком: определенные аспекты языка политики, в
частности референтные знаки, выполняют сугубо информативную функциу. В
то же время, политический язык используется в целях манипуляций во многих
других сферах общения – в бытовом, рекламном, педагогическом, религиозном
общении“ (Шейгал, 2000, s. 21). V dôsledku toho, ţe termíny politický jazyk a jazyk
politiky sa v značnej miere prelínajú, budeme ich v našich prácach pouţívať ako
synonymá.
Na záver uvádzame definíciu politického jazyka z hľadiska politického diskurzu,
keďţe práve s týmto termínom je v najnovších vedeckých prácach politický jazyk
často skúmaný. Jazyk politiky podľa Šejgala (Шейгал, 2000, s. 22) predstavuje
„структурированную

совокупность

знаков,

образующих

семиотическое

пространство политического дискурса“. Pod politickým diskurzom budeme
chápať „связный, вербально выраженный текст (устный или письменный) в
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совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими

факторами,

представляющий
взаимодействии

взятый

собой

в

событийном

политическое

политических

деятелей

политическом

действие,
и

аспекте,

участвующий

отражающий

механизм

во
их

политического сознания“ (Желтухина, 2000, s. 28). K politickému diskurzu
zaraďujeme ústne prejavy a publicistické texty, ktoré sú venované politike, oficiálne
texty na politickú tému, vedecké politologické články.
Na základe našich doterajších poznatkov budeme teda charakterizovať politický
jazyk ako podsystém národného jazyka orientovaný (zameraný) na oblasť politiky.
Resumé
Der Titel dieses Beitrages lenkt den Blick auf die politische Sprache als einen Teilbereich
der Gesamtsprache. Solche Begriffe provozieren allerdings sofort die Nachfrage, ob
damit ein Teilbereich des grammatikalisierten bzw. des lexikalisierten Systems des
Slowakischen, Russischen, Deutschen... thematisiert sein soll oder die besondere Art und
Weise des Systems im Handlungs- und Funktionskomplex der Politik aktual verwendet
wird. Politische Sprache im ersten Sinne beschränkt sich, da die anderen Systemebenen
(Lautung, morphologische Formen, Satzbau, Schreibung) kaum politikeigene Formen
aufweisen, auf den politischen Wortschatz. Politische Sprache im Sinne von
Sprachgebrauch in der Politik erstreckt sich hingegen auf alle Ebenen der Sprache.
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Entwicklung der sprachenpolitischen Aktivitäten und Maßnahmen in
Österreich im europäischen Kontext und in Bezug auf das
österreichische Deutsch.
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katdra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlomočníctva
Sprachenpolitik und EU
Die EU verfolgt eine Politik der Förderung der Mehrsprachigkeit in
verschiedenen Facetten. Mehrsprachigkeit meint dabei zum einen den großen
Sprachenreichtum, der als Teil der kulturellen Vielfalt Europas verstanden wird. Zum
anderen wird darunter die Fähigkeit eines Menschen verstanden, sich in verschiedenen
Sprachen auszudrücken. Im EG-Vertrag wird der EU im Bereich der allgemeinen und
beruflichen Bildung die Aufgabe zugesprochen, die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten
zur Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch
den Fremdsprachenerwerb und die Verbreitung der EU-Sprachen, zu unterstützen und
zu ergänzen (Artikel 149 Absatz 2 EG-Vertrag, ). Dies soll unter strikter Beachtung
der Vielfalt der Kulturen und Sprachen erfolgen (Artikel 149 Absatz 1). Auch die
Charta der Grundrechte aus dem Jahr 2000 verpflichtet die Union, die
Sprachenvielfalt zu achten (Artikel 22) und verbietet die Diskriminierung u. a.
aufgrund der Sprache (Artikel 21). Die Achtung der Sprachenvielfalt ist ein Grundwert
der Europäischen Union, ebenso wie der Respekt der Person und die Offenheit
gegenüber anderen Kulturen. Den Grundsatz der Sprachenvielfalt berücksichtigen die
EU-Institutionen auch im Umgang mit den Bürgern.
Die Sprachenpolitik der Europäischen Union hat zum Ziel, das Lehren und
Lernen von Fremdsprachen in der EU zu fördern und ein sprachenfreundliches Umfeld
für alle Sprachen der Mitgliedstaaten zu schaffen. Fremdsprachenkenntnisse werden
als Grundkompetenz betrachtet, die jeder EU-Bürger erwerben sollte, um in der
europäischen Bildungsgesellschaft seine Ausbildungs- und Beschäftigungschancen zu
52

erhöhen, insbesondere durch die Nutzung des Rechts der Personenfreizügigkeit. Der
Fremdsprachenkompetenz wird zudem eine hohe Bedeutung für den kulturellen
Austausch und die persönliche Entfaltung beigemessen (2002/C 50/01). Im Rahmen
der allgemeinen Bildungs- und Berufsbildungspolitik hat sich die Europäische Union
daher zum Ziel gesetzt, dass alle EU-Bürger zusätzlich zu ihrer Muttersprache zwei
weitere Sprachen beherrschen sollten. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass in
den Schulen bereits ab einem frühen Alter Fremdsprachenunterricht in zwei Sprachen
erteilt wird (2005/C 141/04). Im Zusammenhang mit der im März 2000 vom
Europäischen Rat verabschiedeten Lissabon-Strategie wird die Bedeutung des
Fremdsprachenerwerbs für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit unterstrichen
(http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de//FTU_4.17.3.pdf ).

Sprachpolitik, Sprachenpolitik und Sprachplanung im deutschsprachigen und
europäischen Kontext
In der englischsprachigen Literaur wird „language policy“ - Sprachpolitik von
„language policies“ - Sprachpolitiken sowie von „language planning“ – Sprachplanung
unterschieden. Die deutschsprachige Literatur zum Thema Sprachpolitik bietet die
Unterscheidung zwischen der „Sprachpolitik“ im Singular und „Sprachenpolitik“ im
Plural an, sowie auch zwischen der Sprachlenkung und Sprachplanung.
Sprachpolitik ist im Gegensatz zu Sprachenpolitik auf eine einzelne Sprache
gerichtet, ihre Wörter und Formen und deren Verwendung. Sie versucht vor allem
durch Verbot oder Vorschrift betimmter Wörter und Wendungen das Bewußtsein der
Sprecher zu beeinflussen (Ammon, 1993, s. 584). Sprachpolitik betrifft politische
Eingriffe

in

die

Reglementierungen

Sprachverwendung
des

einer

Sprache,

Fremdwortgebrauchs

oder

zum

Beispiel

offiziell

durch

verordnete

Sprachregelungen (Janich, 2005, s. 13). Nach Bochmann ist die Sprachpolitik wie jede
andere Art von Politik den Interessen bestimmter sozialer Gruppen / Schichten /
Klassen untergeordnet (Bochmann, 1993, s. 7). Ammon unterstreicht, dass es
Sprachpolitik bereits sehr lange gebe, jedoch hänge ihre systematische Entwicklung
mit der Entstehung des staatlichen Propagandawesens zusammen. Blütezeiten der
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Sprachpolitik waren die Zeit der Weltkriege, des Faschismus, Nationalsozialismus,
Stalinismus und die Zeit des Kalten Krieges nach 1945 (porov. Ammon, 1993). Die
TrägerInnen und AgentInnen von Sprachpolitik sind nach Bochmann „die
Intellektuellen”. Als Initiatoren und Ausführende der Sprachpolitik gehören sie nicht
zwingend der Gruppe der Herrschenden an, sind aber durch ihre Sozialisierung auf die
Reproduktion der sozialökonomischen Verhältnisse ausgerichtet. Intellektuelle sind
nach seiner Meinung Wissenschaftler (darunter auch Sprachwissenschaftler), Künstler
des Wortes, administrative und technologische Leitungskräfte in Wirtschaft und
Verwaltung, Manager und Werbefachleute, Juristen, Mitarbeiter der Medien, Lehrer
aller Ebenen des Bildungswesens, also alle diejenigen, die Sprache als ihr wichtigstes
Arbeitsmittel täglich gebrauchen (Bochmann 1993, s. 17). Dieser Kreis wird noch um
die Medienberufe erweitert, wobei vor allem die Organisatoren der materiellen
Produktion und Distribution unter Einschluß der Spezialisten der Werbung und des
Marketings sowie die Medienfachleute hinzuzuschlagen sind (Bochmann, 1993, s. 20).
Sozialisierungsinstanzen sind Institutionen, die von der Gesellschaft zum Zweck der
Sozialisierung geschaffen werden. Bochmann unterteil sie in vier Gruppen: Schule,
Familie, Medien und Vereinigungen. Diese Instanzen sind zugleich sprachpolitische
Agenturen, da Sozialisierung über Sprache geschieht (Bochmann, 1993, s. 21).
Sprachenpolitik wird im deutschsprachigen Kontext terminologisch von
Sprachpolitik unterschieden: „Während sich die Sprachpolitik auf politische
Maßnahmen innerhalb einer Einzelsprache bezieht (z.B. das Verbot bestimmter
Wörter), richtet sich die Sprachenpolitik auf das Verhältnis zwischen verschiedenen
Sprachen.“ (Ammon, 1993, s. 571). Sprachenpolitik orientiert sich auf die politische
Situation in einer mehrsprachigen Gemeinschaft (in einem Staat oder Staatenbund)
und regelt das Verhältnis verschiedener Sprachen zueinander, d.h. ihren jeweiligen
Status und ihre gesellschaftliche Funktion. Viele politische und gesellschaftlich
relevante Entscheidungen sind de facto Sprachenpolitik, auch wenn sie nicht so
genannt werden. Die Entscheidung beispielsweise, welche Sprachen in den Schulen
unterrichtet werden sollen, ist die Sprachenpolitik. Besonders deutlich wird die
Sprachenpolitik in multilingualen Staaten, gegenüber Minderheiten und in
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internationalen Organisationen, wo über die Verwendung der vorhandenen Sprachen
beispielsweise als Amtssprache entschieden werden muss (Janich, 2005, s. 14).
Die Handlungsmöglichkeiten von Sprachenpolitik wie Sprachpolitik erstrecken
sich über Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Empfehlungen über die politische
Einflussnahme im Bildungssektor

(z.B.

Bestimmung von

Unterrichts-

und

unterrichteten Sprachen, Fremdsprachenpolitik) bis zur Institutionalisierung von
Sprachbeobachtung, Dokumentation und Kodifikation (Janich, 2005, s 14).
Busch

hat

sich

mit

der

Sprachenpolitik

im

medialen

Kontext

ausseinandergesetzt. Sie meint, dass die mediale Sprachenpolitik nicht nur explizite
Maßnahmen

wie

Gesetze,

Sprachaussagen

politischer

Richtlinien

von

Medienunternehmen umfasst, sondern auch implizites sprachenpolitisches Handeln,
das sich an stillschweigenden Konventionen und Usancen orientiert. Diese Definition
schließt eine Vielzahl von Akteuren von supranationalen Organismen über Staaten und
Gemeinwesen und bis zu Individuen ein. Als Ganzes lässt sich Sprachenpolitik nicht
als unidirektionaler Prozess von oben nach unten beschrieben, sondern als Prozess der
Aushandlung,

der

zwischen

größeren

gesellschaftlichen

Interessen

und

Gruppeninteressen vermittelt und der wie jedes politische Handeln Kräfteverhältnissen
unterliegt und sie zum Ausdruck bringt (Busch, 2003, s. 23 – 24). Die Medien nehmen
in diesem Prozess im gewissen Sinn eine Mittelstellung ein. Als staatsferner Bereich
sind sie in nichtdirigistischen Systemen vor unmittelbaren staatlichen Eingriffen
weitgehend geschützt. Eine Sonderstellung nimmt der öffentlich-rechtliche Sektor ein,
der von Staatsseite auch als Mittel zur Umsetzung von Sprachenpolitik und
Sprachenplanung gesehen wird. Im privaten Sektor kann das nur über indirekte
Maßnahmen geschehen. Da kommerzielle Medien primär einer Marktlogik folgen,
sind auch ihre sprachenpolitischen Entscheidungen von dieser bestimmt. Einerseits
müssen sich Medien auf dem Medienmarkt und in den meisten Fällen zusätzlich auf
dem Werbemarkt behaupten, andererseits stellen sie Öffentlichkeit her (Habermas,
1990).
Bewusste Sprachenpolitik ist nur möglich, wenn Maßnahmen gezielt und geplant
gesetzt werden. Deshalb werden in diesem Zusammenhang eine Reihe von verwandten
Terminen

benutzt:

wie

Sprachplanung,

Sprachlenkung,

Sprachpflege,
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Corpusplanung, Statusplanung, Sprachausbau. Unter Sprachplanung versteht man
politische Aktivitäten, mit denen versucht wird, bewusst und zielgerichtet auf
gesellschaftliche Kommunikationssysteme Einfluss zu nehmen, um wünschenswerte
Veränderungen herbeizuführen bzw. nicht wünschenswerte zu vermeiden. Das heißt es
handelt sich um eine bewusste, praktische Sprachenpolitik auf allen Gebieten. Nach
Janich umfasst die Sprachplanung bewusste, absichtliche und methodische
Regulierung, Veränderung, Verbesserung und/oder den Ausbau sprachlicher Systeme
(und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems: Lautung, Schreibung, Wortschatz,
Grammatik etc. - Janich, 2005). Zu Sprachplanung werden vor allem zwei große
Bereiche - die Sprachstatusplanung und Sprachkorpusplanun gezählt.
Anfänge der österreeichischen Sprachenpolitik.
Die Frage, ob es eine eigenständige, von Deutschland losgelöste österreichische
Sprachpolitik im heutigen Verständnis gibt, stellte sich erst seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges. Nach Brückmüller gab es zuvor kein entsprechendes Bewusstsein (vgl.
Brückmüller, 2006). In der Habsburger-Monarchie sahen sich die Bewohner auf dem
Gebiet der heutigen Republik Österreich als Deutsche Österreichs, in der Ersten
Republik konnte in der Bevölkerung zu keiner Zeit ein mit heutigen Empfindungen
vergleichbares Österreichbewusstsein verankert werden. So wurde nach dem
Zusammenbruch der Habsburger-Monarchie die junge Republik 1918 unter dem
Namen "Deutschösterreich" als Teil des Deutschen Reichs ausgerufen, was erst durch
den Friedensvertrag von St. Germain 1919 verboten wurde. Demzufolge wurde das
neu entstandene Staatsgebilde als "Österreich" genannt, das 1938 in das Deutsche
Reich Adolf Hitlers eingegliedert wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man
sich bemüht, ein spezifisches Österreich-Bewusstsein zu entwickeln. Dazu gehörte
auch die Betonung der eigenen Sprache, des Österreichischen Deutsch, als zusätzliches
identitätsstiftendes Element bzw. Ausdruck einer anti-deutschen Haltung. Im Jahre
1945 wurde die Bundesverfassung von 1920 in der Fassung von 1929 wieder in Kraft
gesetzt. Im Artikel 8 wurde festgelegt: "Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den
sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache
der Republik." Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man die Vermeidung jeglicher
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Verbindung mit Deutschland - ganz in der Tradition der "Opfer-These" - mit
Nachdruck zu erreichen: 1949 wurde z. B. Unterrichtsfach "Deutsch" - vermutlich auf
Intervention der Alliierten beim damaligen österreichischen Unterrichtsminister
Hurdes - in "Unterrichtssprache" umbenannt (Pollak, 1994). Der damalige
Bundeskanzler Leopold Figl löste diese Diskrepanz "pragmatisch", indem er meinte,
dass die Nation österreichisch, die Sprache jedoch deutsch sei (Wiesinger, 1980, s.
367). 1952 erfolgte die Umbenennung von "Unterrichtssprache" in "Deutsche
Unterrichtssprache" und am 19. August 1955 - rund drei Monate nach der
Unterzeichnung des Staatsvertrages - schlussendlich die Rückbenennung des Faches in
"Deutsch" (Ammon, 1995, s. 127). Wichtige sprachpolitische Maßnahme wurde in
Österreich durch die Bereitstellung des "Österreichischen Wörterbuchs" gemacht.
Bereits 1948/49 war eine Interessensgruppe gegründet worden, deren Ziel es war, ein
Schulwörterbuch herauszugeben, das die sprachlichen Besonderheiten Österreichs
berücksichtigen würde. Der Auftrag dazu stammte vom Bundesministerium für
Unterricht. Die erste Auflage des "Österreichischen Wörterbuchs zum Gebrauch in
Ämtern und Schulen" erschien im Jahre 1951 (vgl. Lasselsberger, 2000). Dieses wurde
später per Bescheid des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst als Schulbuch
approbiert und der Gebrauch an Hauptschulen und Allgemein bildenden Höheren
Schulen ist seither im Lehrplan vorgeschrieben. Seine Herausgabe war auch von
heftiger Kritik und Pressekampagnen gegen das Erscheinen des ÖWBs begleitet. Man
warf den Herausgebern separatistische Tendenzen und dem ÖWB eine zu starke
Betonung der österreichischen Besonderheiten vor und die Aktion wurde sogar als
feindseliges Unternehmen gegen die Sache des Gesamtdeutschtums bezeichnet. Davon
unberührt trat das ÖWB explizit an die Stelle der "Regeln für die deutsche
Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis" und es charakterisierte sich selbst als ein
"Wörterbuch der guten, richtigen deutschen Gemeinsprache" und erhob seither immer
deutlicher den Anspruch, "das Wörterbuch einer eigenen, österreichischen Varietät
des Deutschen zu sein" (vgl. Ammon, 2004). Herberg vertritt die Ansicht, dass
Österreich "das einzig wirklich amtliche Wörterbuch im deutschen Sprachraum"
besitzt (Herberg, 1993, s. 339). Ein Kritikpunkt an der ersten, wie auch an späteren
Auflagen des ÖWBs war, dass dieses eine starke "ostösterreichische Schlagseite"
57

aufwies.

Im

Jahre

1963

erfolgre

die

Einsetzung

einer

17

-

köpfigen

Expertenkommission zur völligen Neubearbeitung des ÖWB, welches in Form der 35.
Auflage 1979 erschien. Diese 35. Auflage des ÖWB war allerdings nicht nur völlig
neu bearbeiteten worden, es wurden auch eigene Normen entwickelt (Pacolt, 1992).
Die heftige Kritik, die mit dieser Auflage des ÖWB zusammenhängte, bezog sich
jedoch auf Verzicht der stilistische Markierung "Umgangssprache" und die vermehrte
Aufnahme umgangssprachlicher und regionaler Varianten. Diese Kritik verstummte
erst durch die Rücknahme einzelner Punkte in der 36. Auflage von 1985. Heute ist das
ÖWB in der 39. Auflage.
Österreichisches Deutsch und sprachenpolitische Entwicklung in Österreich.
Österreich beteiligte sich in unterschiedlicher Intensität seit den 1980er Jahren
an der Umsetzung europäischer sprachenpolitischer Projekte und Innovationen, und
zwar zunächst im Rahmen der Initiativen des Europarates, seit dem EU-Beitritt ebenso
intensiv im Rahmen der Europäischen Union. Vor dem am 1. Jänner 1995 vollzogenen
Beitritt Österreichs zur EU erfolgte die Herausgabe einer Publikation der EUTerminologiekommission, welche eine allgemeine Einführung in das österreichische
Deutsch sowie ein Glossar von ca. 1500 Austriazismen enthielt. Mehr Aufsehen
erregte jedoch das inzwischen legendäre "Protokoll Nr. 10 über die Verwendung
spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der
Europäischen Union" aus dem Jahr 1994, in dem 23 Austriazismen aufgenommen
wurde.

Obwohl das Protokol Nr. 10 wegen der Auswahl der Ausdrücke heftig

kritisiert wurde, meinte Rudolf de Cillia: "Das Protokoll Nr. 10 stellt in gewissem Sinn
eine erste Anerkennung der eigenen österreichischen Variante der deutschen Sprache
in internationalen Verträgen dar und ist insofern einzigartig." (De Cillia, 1995, s. 121)
Später merkte er aber auch kritisch an, dass dieser "diplomatischen Großtat" keine
weiteren nennenswerten sprach/en/politischen Maßnahmen zur Förderung des
Österreichischen Deutsch folgten, sodass …“dieses Protokoll Nr. 10 wohl in erster
Linie als kurzfristige Maßnahme des Identitätsmanagements durch die österreichische
Regierung zu interpretieren ist, die dazu dienen sollte, die ÖsterreicherInnen für den
EU-Beitritt zu gewinnen…“ (De Cillia, 2003, s. 26). Seit 1990 hat Österreich im
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Zusammenhang mit den politischen Veränderungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
verstärkte sprachenpolitische Aktivitäten entwickelt. Durch das damalige BMBWK
(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) wurde 1989 sog. „Kultur
Kontakt“

mit

dem

Ziel

gegründet,

eine

Plattform

für

KünstlerInnen,

Kulturinstitutionen und Unternehmen zu schaffen und den Kulturaustausch in Mittel-,
Ost-

und

Südosteuropa

zu

fördern.

1994

begann

die

Entsendung

von

Bildungsbeauftragten in diese Länder, wobei die Unterstützung bilingualer Schulen
und Projekte im Mittelpunkt stand. Von 1990 bis 1993 enstanden die Aktivitäten zur
Gründung eines europäischen Fremdsprachenzentrums, das im Jahre 1994 als
Initiative von acht Staaten (Österreich, Frankreich, die Niederlande, Malta,
Griechenland, Slowenien, die Schweiz und Liechtenstein) als Europäisches
Fremdsprachenzentrum (EFSZ) des Europarates in Graz errichtet wurde. In dieser
Zeit entstanden auch zahlreiche Projekte und Initiativen, die Österreich als
sprachenpolitische Landschaft veränderten und bis heute gültige Institutionen und
Materialien hervorbachten. Im Jahre 1994 wurden vom Vorstand, von Mitgliedern und
FreundInnen des ÖDaF die Strobler Thesen zur Sprachenpolitik erarbeitet und von
der Mitgliederversammlung bei der 10. Jahrestagung im November 1994 in Wien
angenommen. Sie orientierten sich an den veränderten politischen und wirtschaftlichsozialen Bedingungen und bezogen sich sowohl auf die Situation im Inland als auch
im Ausland. Zu nennen ist auch ein Maßnahmenpaket zum Fremdsprachenunterricht
in Österreich des ehemaligen BMBWK von 1995, in dem mittel- und langfristige
Maßnahmen für die Schulsprachenpolitik formuliert werden. Bekannt sind auch
folgende Projekte: die Entwicklung des Schulverbundes „Vienna Bilingual Schooling“
durch den Stadtschulrat für Wien; die Gründung des Center für Berufsbezogene
Sprachen 1992 (CEBS) am Pädagogischen Institut Salzburg durch das BMBWK und
die Gründung von SPEAK, dem Sprachenzentrum des Pädagogischen Instituts
Vorarlberg u.a. Zu nennen sind auch die von der Universität Wien in Zusammenarbeit
mit

dem

ehemaligen

BMBWK

organisierten

internationalen

Konferenzen

„Sprachenpolitik in Mittel- und Osteuropa“ (1993), „Sprachen – Brücken über
Grenzen“ (1998) sowie „Die Sprachen unserer Nachbarn – unsere Sprachen“ (1998).
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Das österreichische Deutsch stoß auf breiteres Interesse vor allem in der Zeit
nach 1989, in der die neue geopolitische Situation in Mittel-und Osteuropa und die
Globalisierung maßgebliche Auswirkungen auch auf die Sprachenpolitik hatten.
Damals wurden Österreichs kultur- und sprachenpolitische Aktivitäten in Richtung
Mitte- und Osteuropa wesentlich verstärkt. Es wurden vor allem folgende
sprachenpolitische Maßnahmen getroffen:
−die Gründung des Referats „Kultur und Sprache“ im damaligen BMBWK 1993,
das die Mitträgerschaft bei europäischen Projekten im trinationalen Kontext (mit D,
CH) wie z.B. „Profile Deutsch“ (ENDaF) übernimmt,
−die Ausarbeitung eines eigenen Sprachdiploms für Deutsch als Fremdsprache
(DaF), des österreichischen Sprachdiploms Deutsch (ÖSD) seit 1994,
−die Gründung des Vereins „KulturKontakt“ (ab 1989: Qualifizierung von
Deutschlehrenden in den mittel- und osteuropäischen Staaten),
−das Österreich Institut-Gesetz 1997 und die Gründung des Österreich Instituts
(Durchführung

von

Deutschkursen

und

Unterstützung

und

Förderung

des

Deutschunterrichts im Ausland),
−die Gründung der „Österreich Kooperation“ (ab 1994 wissenschaftliche
Kooperationen, Entsendung von LektorInnen und AustauschassistentInnen und
Unterstützung von DaF-Praktika im Ausland sowie die Einrichtung von Lehrstühlen
für Deutsch als Fremdsprache (1993 Universität Wien, 1995 Universität Graz).
Den Höhepunkt erreichte die sprachenpolitische Entwicklung in Österreich mit
dem Europäischen Jahr der Sprachen 2001 (EJS). Das EJS bewirkte vielfältige
Aktivitäten in Österreich und führte zu zahlreichen Folgeprojekten, Konferenzen und
sprachenpolitischen Manifesten, z. B. die Konferenz „Die Zukunft der europäischen
Mehrsprachigkeit in einer erweiterten Europäischen Union“ mit dem gleichnamigen
Abschlussdokument im Rahmen eines EU-Projektes an der Universität Wien (2001),
die Ausblickstagung des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums (ÖSZ) zum
Europäischen Jahr der Sprachen – „Mit Sprachen in die Zukunft“ (Mai 2002). Im
Oktober 2001 hat der Verband für angewandte Linguistik VERBAL, die
österreichische Sektion des internationalen Verbandes AILA, aus Anlass des
Europäischen Jahres der Spachen 2001 eine sprachenpolitische Enquete zu Österreich
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durchgeführt, in deren Rahmen von Expertinnen und Experten aus Schulen, der
Erwachsenenbildung, der Universitäten und Pädagogischen Akademien und der
Informationswirtschaft 10 Expertisen zu unterschiedlichen Bereichen österreichischer
Sprachenpolitik erstellt wurden. Bei der Abschlussveranstaltung der Enquete im
Rahmen der Österreichischen Linguistiktagung 2001 in Klagenfurt wurde die sog.
Klagenfurter Erklärung zur österreichischen Sprachenpolitik verabschiedet. Die
Analyse von Sprachenpolitik befasst sich mit sprachplanerischen Maßnahmen und
sprachgesetzlichen Regelungen in Bezug auf die Rolle, Bedeutung, den Status von
Sprachen, und zwar als Erst-, Zweit- oder Fremdsprachen, vor allem Maßnahmen, die
die Normierung, Verbreitung und Durchsetzung von Sprachen betreffen.
Das ehemalige BMBWK etablierte zur Bündelung aller an sprachenpolitischen
Fragen interessierten Kräfte am 3.12.2003 das Österreichische Sprachenkomitee
(ÖSKO). Das ÖSKO unterstützte die nationale Umsetzung der europäischen
sprachenpolitischen Entwicklungen, insbesondere jener Maßnahmen und Initiativen,
die in Zusammenhang mit den am 14. Februar 2002 von den BildungsministerInnen
der Europäischen Union beschlossenen bildungspolitischen Zielsetzungen bis 2010
standen. Im Oktober 2005 wurde der Österreichische Zwischenbericht über die
erzielten Fortschritte bei der Umsetzung des EU-Arbeitsprogramms an die
Europäische Kommission erstellt. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Dynamisierung
und Bündelung sprachenpolitischer Entwicklungen wurde durch die Errichtung des
Österreichischen Sprachen- Kompetenz-Zentrums (ÖSZ) gesetzt. Das ÖSZ hat die
Aufgabe,

einerseits

internationalesprachenpolitische

Entwicklungen

zu

implementieren und andererseits konkrete Innovationen im Sprachunterricht an den
Schulen zu fördern (www.oesz.at).
Aus den vorhergegangenen Ausführungen ergibt sich, dass es gezielte
Sprachenpolitik in Österreich nur im Zusammenhang mit der Schulsprachen-,
Bildungs- und Fremdsprachenpolitik gibt1, in anderen sprachenpolitischen Feldern
kam es bis jetzt eher zu kurzfristigen Reaktionen auf aktuelle Ereignisse oder

1

Die Tatsache, dass ausgerechnet diese Bereiche vertreten sind, ergibt sich u.a. aus dem Fakt, dass Schulen und
Universitäten ... als Bildungsstätten [dienen], wo Bildung und Wissen vermittelt werden (Tuhárska, 2006,
114) und durch ihr Multiplizierungspotenzial somit als relevante Gebiete für die auf Sprachenpolitik
ausgerichtete Bemühungen gelten.
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politische Konflikte. De Cillia (2003, s. 25-26) hat darauf hingewiesen, dass in vielen
Bereichen in Österreich keine sprachenpolitischen Maßnahmen gesetzt werden, z.B. in
der Konsumentenpolitik, im Konsumentenrecht und im Bereich der Medienpolitik, wo
es, bis auf einige Ausnahmen, gar keine Regelungen über den Gebrauch der
Staatssprache bzw. der offiziell in Österreich anerkannten Sprachen gibt. In den
Medien führt es zu einer überwältigenden Dominanz angloamerikanischer und
gleichzeitig zu einem Aushungern heimischer Kulturproduktionen (De Cillia, 2003, s.
36-38). In letzten Jahren wird deshalb immer wieder auf die Wichtigkeit hingewiesen,
Medien in sprachenpolitische Diskussion einzubeziehen – vor allem in Bezug auf die
Verwendung des österreichischen Deutsch. Nach Busch wird den Medien neben dem
Bildungswesen eine wichtige Rolle in der Konstituierung von Standardsprachen und
der Durchsetzung von Nationalsprachen zugeschrieben. Ihre sprachenpolitische
Bedeutung lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Massenmedien verfügen
über

Reichweite,

sie

erreichen

sowohl

Multiplikatoren

als

auch

breite

Bevölkerungsschichten und sind Teil des Lebensalltags jedes Einzelnen. Indem sie
Teil der öffentlichen Sphäre sind, gewinnt, was in den Medien vorkommt, einen
höheren Stellenwert. Sie können den Sprachwandel verstärken oder bremsen (Busch,
2003, s. 26). Die einzelnen Medien – und innerhalb dieser die einzelnen Redaktionen
und

Medienschaffenden

sprachenpolitischen

–

treffen

Entscheidungen

ihre
innerhalb

(bewussten
des

und

durch

unbewussten)
die

staatlichen

Regulationsmechanismen gesetzten Rahmens. Der Medientext wird zum wichtigsten
Indikator, wie sprachenpolitische Orientierungen umgesetzt werden, d. h. zum Beispiel
welchen Sprachen welche Funktionen zugewiesen werden, welche Diskurse in
welchen Sprachen realisiert werden (Busch, 2003, s. 38). Österreichische Medien
spielten wichtige Rolle auch bei der Konstituierung des österreichischen Deutsch. Im
plurizentrischen Kontext ist die Frage relevant, ob heute in österreichischen Medien
auch bestimmte sprachenpolitische Maßnahmen in Bezug auf die Verwendung der
Austriazismen getroffen werden. Ich nehme an, dass in der medialen und
sprachenpolitischen

Auseinandersetzung

vor allem folgenede Fragestellungen

behandelt werden sollten:
62

Welche Faktoren beeinflussen den Sprachgebrauch in österreichischen Medien?

-

Inwieweit wirkt sich die gegenwärtige plurizentrische Sprachauffasung auf die
Sprachenpolitik in österreichischen Medien?

-

Gibt es die Tendenz Autriazismen, bzw. typisch österreichische Ausdrücke aus
dem Wortschatz in den Medien zu beseitigen, oder ist es umgekehrt?

-

Gibt es bestimmte Sendungen oder Themenbereiche, in denen die Sprache
absichtlich geregelt wird?

-

Von wem ist der Sprachgebrauch im jeweiligen Medium geregelt?

-

Ist das Sprachhandeln der Sprachredakteure in österreichischen Medien an
bestimmten

expliziten

Maßnahmen,

Gesetzen

oder

an

impliziten,

stillschweigenden Konventionen orientiert? (vgl. Štefaňáková, 2003)
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Österreich erfolgreich eine auf
Förderung

der

Mehrsprachigkeit

hin

orientierte

Schulsprachenpolitik

und

Bildungspolitik sowie wirksame Strukturen für die Planung und Diskussion
sprachenpolitischer Fragestellungen entwickelt hat und diese – im Einklang mit
Entschließungen und Programmen des Europarats und der Europäischen Union –
konsequent weiterentwickelt. Weite Bereiche der Sprachenpolitik in Österreich
bleiben jedoch relativ unkoordiniert, bzw. sind gar nicht geregelt (Sprachplanung im
Zusammenhang mit der Staatsprache Deutsch, Sprachenpolitik und Medien). Mehr
Aufmerksamkeit sollte vor allem der Sprachenpolitik in Bezug auf die Verwendung
des österreichischen Deutsch in österreichischen Maasenmedien gewidmet werden. In
der „Klagenfurter Erklärung zur österreichischen Sprachenpolitik“ wurde von
ExpertInnen die Entwicklung eines österreichischen Gesamtsprachenkonzepts und die
Einrichtung

einer

sprachenpolitischen

Koordinationsstelle

sowie

eines

ExpertInnengremiums für Sprachenpolitik vorgeschlagen.
Resumé
Príspevok sa zaoberá rakúskou jazykovou politikou v európskom a pluricentrickom
kontexte. Poskytuje prehľad o vývoji jazykovo politických aktivít a opatrení
v Rakúsku vo vzťahu k európskej jazykovej politike a rakúskej nemčine ako jednej
z variet nemeckého jazyka.
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Kľúčové slová: Odborný preklad, terminológia, sociálna ekonomika, sociálny
podnik

Sociálne podniky vo svetle odbornej terminológie
Mgr. Katarína Dlhošová - Mgr. Katarína Klimová, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Expanzia nerovností charakteristická pre dnešnú spoločnosť vytvára priestor pre
rozvoj iniciatív novej sociálnej ekonomiky v rôznych oblastiach hospodárstva. Ide
o iniciatívy so širokou škálou aktivít s rôznorodými charakteristikami, ktoré sú spojené
hlavne s trhom práce a súvisia so sociálnou a profesionálnou reintegráciou sociálne
vyčlenených skupín. Jednou z týchto aktivít je zriaďovanie sociálnych podnikov.
V USA ako aj v Európe bol tento koncept prijatý v 90. rokoch a jednou z prvých
krajín, ktorá zadefinovala špeciálny status pre takýto druh subjektov bolo práve
Taliansko, v ktorom má sociálny podnik väčšinou formu sociálneho druţstva1. Od
roku 1991 sociálne podnikanie v Taliansku zaznamenalo mimoriadny rast a stalo sa
impulzom pre podobné iniciatívy v rámci podnikateľských zámerov so sociálnym
obsahom aj v iných, najmä vyspelých európskych krajinách (od roku 1996-2000 sa
vytvorila sieť pre štúdium vývoja sociálneho podnikania v Európe a pokryla 15 krajín).
Sociálne podniky v súčasnosti prijímajú rôzne právne formy: druţstvá, asociácie
(Belgicko), spoločnosti (Španielsko), druţstvá, spoločnosti, dobrovoľnícke organizácie
(Veľká Británia), spoločnosti s ručením obmedzeným, druţstvá, priemyselné
spoločnosti

a sporiteľne

(Írsko),

podniky

pracovnej

integrácie,

asociácie

(Francúzsko)2. Vstupom do EÚ sa aj na Slovensku otvorila otázka poskytovania
sociálnych sluţieb a podnikania v treťom sektore. Našim zámerom je v predkladanom
príspevku aspoň krátko naznačiť fungovanie sociálnych podnikov v Taliansku a na
Slovensku a zdôrazniť niektoré ekvivalenčné rozdiely pri preklade textov sociálnej
ekonómie3.

1

Taliansky zákon o sociálnych druţstvách (cooperative sociali) bol prijatý v roku 1991.
Bliţšie informácie k jednotlivým právnym formám pozri Novotný (2007).
3
Bliţšie k termínom sociálna ekonomika, sociálna ekonómia a sociálne podnikanie pozri napr. Defourny (2006),
Korimová (2003, 2007, 2008), Kriţanová (2008).
2
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V Taliansku sociálne druţstvá poskytujú sociálne a zdravotnícke sluţby
miestnym komunitám a sú angaţované v sociálnej a pracovnej integrácii obyvateľov
patriacich do tzv. znevýhodnených a slabých skupín (bývalí väzni, handicapovaní
ľudia, neplnoleté slobodné matky, dlhodobo nezamestnaní, drogovo závislí, atď.).
Zákon o sociálnych druţstvách rozlišuje dva typy druţstiev:
1. sociálne druţstvo typu A, ktoré je zamerané na zdravotnícke a sociálne sluţby
pre starších ľudí, drogovo závislých, invalidov, prisťahovalcov, bezdomovcov,
mladých ľudí s rodinnými problémami
2. sociálne druţstvo typu B, ktoré je zamerané na reintegráciu znevýhodnených
skupín na trh práce pomocou rôznych foriem sluţieb zabezpečujúcich trvalú
prácu alebo pomáhajúcich nájsť prácu.
V súčasnosti v Taliansku počet sociálnych druţstiev poskytujúcich sluţby stúpa
a ich organizačná inovácia v porovnaní s klasickými neziskovými organizáciami
pomáha garantovať kvalitu dodávaných sluţieb a vytvárať, na základe dôvery, systém
vzťahov medzi klientmi (zákazníkmi) a poskytovateľmi (výrobcami), alebo medzi
pracovníkmi a samotnou organizáciou. Je známe, ţe sociálne podniky prispeli k boju
proti sociálnej exklúzii tým, ţe sociálne potreby boli uspokojované práve
produkovaním sluţieb a nielen výhradnou finančnou pomocou. Z uvedeného vyplýva,
ţe talianskemu sociálnemu systému sa darí orientovať na sluţby a je schopný
zvyšovať schopnosť uspokojovať reálne potreby znevýhodnených ľudí.
Pokiaľ ide o Slovensko, jednou z podmienok reálneho fungovania sociálnej
ekonomiky a jej subjektov je existencia legislatívneho zázemia, ktoré na Slovensku do
roku 2008 absentovalo. Vstupom do EÚ sa odborná verejnosť začala venovať
problematike sociálneho podniku, komparácii jeho koncepcií v krajinách Európskej
únie, jednotlivým legislatívnym rámcom a aţ v roku 2008 nadobudol účinnosť zákon
č. 139, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 o sluţbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona vytvorila
legislatívny rámec pre vznik a zakladanie sociálnych podnikov a podporu vytvárania
a udrţania pracovných miest v sociálnom podniku (ustanovenia zákona vzťahujúce sa
na sociálny podnik nadobudli účinnosť 1. septembra 2008). Novela zákona nijako
neobmedzuje okruh subjektov, ktoré môţu poţiadať o priznanie postavenia sociálneho
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podniku4. Sociálne podnikanie na Slovensku aktuálne nemá vytvorenú priaznivú klímu
pre svoj rast, keďţe niektoré pilotné sociálne podniky zaloţené v roku 2008 boli
kritizované pre klientelizmus, politické prepojenie, zneuţitie finančných zdrojov
z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Otázka problému so začlenením
znevýhodnených skupín obyvateľov však pretrváva a preto sociálny podnik, napriek
neblahej minulosti, zostáva jedným z nástrojov a riešením ako sociálne a pracovne
začleňovať do spoločnosti znevýhodnené skupiny obyvateľov.
Mnohé podnety v tejto oblasti vyplynuli aj z taliansko-slovenskej spolupráce
(napr. projekt Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky 5), na ktorom
sme ako prekladateľky aktívne participovali. Súčasťou realizácie projektu bolo
spracovanie materiálov poskytnutých talianskym partnerom, pri ktorom sa objavili
viaceré prekladateľské problémy, ktoré viedli k ţivej diskusii medzi prekladateľmi
a odborníkmi v danej oblasti o špecifických ekonomických termínoch. Napriek tomu,
ţe sociálne podnikanie sa rozvíja uţ viac ako dve desaťročia, pre organizácie tretieho
sektora neexistuje organická a zjednotená úprava v právnom zriadení jednotlivých
štátov. Na základe dostupných medzinárodných výstupov k problematike sociálnej
ekonomiky a sociálneho podnikania Korimová (2007) konštatuje, ţe:
 vznikajú nejasnosti pri teoretickom a terminologickom vymedzení sociálnej
ekonómie a ekonomiky,
 absentuje

metodológia

a metodika

pre

sociálnu

ekonómiu

a sociálnu

ekonomiku,
 terminologické stotoţňovanie sociálnej ekonómie a sociálnej ekonomiky je
nesprávne,
 rozvíja sa heterogénny systém sociálneho podnikania, bez vedeckého
a legislatívneho vymedzenia sociálnej ekonómie a sociálnej ekonomiky6.
Z uvedeného

vyplýva,

ţe

terminologický

systém v oblasti

sociálneho

podnikania je zatiaľ rozkolísaný, čo v praxi prináša mnoţstvo problémov aj pre
prekladateľa. V našom príspevku chceme aspoň stručne poukázať na tri termíny, ktoré
4

V slovenskom právnom systéme sa pouţíva len termín sociálny podnik (nejde teda o sociálne druţstvá).
Projekt Equal č. 34/04 - I/33 -2.1 spolufinancovaný Európskou úniou.
6
Problematika sociálnej ekonomiky zatiaľ nie je na Slovensku dostatočne reflektovaná. Viaceré výstupy sú
výsledkom medzinárodných konferencií, ktoré sa uskutočnili na pôde EF UMB v rokoch 2003-2007. K téme
sociálnych podnikov pozri napr. Korimová 2003, 2005, 2008).
5
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sa často vyskytujú v textoch s uvedenou problematikou a ich preklad si vyţaduje oveľa
väčší súbor poznatkov a vedomostí, neţ iba lingvistickú kompetenciu7.
V prvom rade chceme poukázať na preklad pojmu sociale „sociálny‟, ktorý sa
ustálil v systéme sociálnej ekonomiky v terminologickom spojení impresa sociale
„sociálny podnik‟. Pri filologickom výklade analyzovaného termínu v slovenskom
jazyku sa stretávame s tromi významami8:
1. spoločenský
2. týkajúci sa zaistenia zmeny spoločenských pomerov
3. týkajúci sa všestranného zaistenia jednotlivca v spoločnosti
Milan Šulek (2004) upozorňuje na fakt, ţe filologický výklad nevyčerpáva
význam daného pojmu a je nutné sa zaoberať aj jeho definíciou z hľadiska sociálnej
psychológie, nakoľko „nové ekonomické idey priamo diktujú dať pojmu „sociálny“ aj
nový obsah“. Pojem sociálny je teda potrebné vnímať nielen v klasickom význame, ale
aj v súvislosti s ďalšími významami v závislosti od oblasti jeho aplikácie. V oblasti,
ktorá je predmetom nášho záujmu bol pojem sociálny niekoľko rokov predmetom
diskusií odbornej verejnosti, keďţe v slovenskej ekonomicko-spoločenskej praxi
hrozilo jeho nenáleţité pouţívanie laickou verejnosťou. Aţ spomínaný zákon č.
5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti napomohol k jednoznačnejšiemu vymedzeniu
sociálneho podniku ako nového subjektu, v ktorom sa pojem sociálny nevníma uţ len
ako „všestranné zaistenie jednotlivca v spoločnosti“, ale aj ako forma reintegrácie
znevýhodnených skupín a ich opätovné začlenenie do spoločnosti prostredníctvom
podnikateľskej činnosti.
Ďalším problematickým termínom je accreditamento. V taliančine sa ním
všeobecne označuje úkon, ktorým sa subjektom majúcim oprávnenie na vykonávanie
určitých sluţieb priznáva štatút poskytovateľa sluţieb. Takýto štatút môţe subjekt
získať po splnení podmienok stanovených zákonom. Do slovenčiny je moţné tento
termín preloţiť ako akreditácia alebo ako akreditív. Termín akreditácia sa pouţíva
v oblasti školstva a vzdelávania a termín akreditív najmä v oblasti ekonomickej
(označuje sa ním platobný nástroj pouţívaný v národnom ako aj medzinárodnom

7
8

V súvislosti s poţiadavkami kladenými na prekladateľa odborných textov pozri napr. Reichwalderová, (2009).
Krátky slovník slovenského jazyka, 2003.
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obchode) alebo aj všeobecne ako osvedčenie fyzickej alebo právnickej osoby.
V oblasti sociálnych podnikov tento termín v slovenčine zatiaľ absentuje, nakoľko
systém poskytovania sociálnych sluţieb má inú štruktúru. Zákon č. 5/2004 Z.z.
o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov „len“ priznáva postavenie sociálneho podniku PO alebo FO, ale
neuvádza podmienky získania akreditívu. Prekladateľ, ktorý dostatočne nepozná
vymedzenie termínu, jeho definíciu a postavenie v talianskom ekonomickom systéme
by sa mohol nechať ovplyvniť slovenským ekonomickým systémom a nesprávne
pouţiť termín riconoscimento (priznanie), ktorý síce spadá do ekonomickej oblasti,
avšak pouţíva sa v inom kontexte a nie v spojení so sociálnymi podnikmi. Po diskusii
s odborníkmi z danej oblasti, ako najvhodnejší ekvivalent navrhujeme termín
akreditív, pretoţe ide o formu osvedčenia, ktoré štátna inštitúcia vydáva fyzickej alebo
právnickej osobe – poskytovateľovi sluţieb.
Na záver uvádzame termín promuovere, ktorý sa v ekonomickej praxi
vyznačuje rôznorodou interpretáciou svojho významu. Chápe sa vo význame
1. prispieť (napr. k vyriešeniu krízy sociálneho stavu a to predovšetkým v prípadoch
platobnej neschopnosti); 2. nadobúda aj význam podporovať – podnietiť rozvoj
neziskových organizácií, vyuţívať ich sluţby a tým z nich spraviť skutočné subjekty
trhu produkujúce zisk9. V oblasti neziskových organizácií je moţné termín
promuovere presnejšie interpretovať nasledovne:
 usporiadať/vytvoriť vzťahy s trhom s cieľom nájsť transparentný a vyváţený
spôsob zdrojov;
 spresniť normy a jednanie, ktoré stanovujú práva a povinnosti vo vzťahu
k spoločnosti;
 zjednotiť organizačné formy, ktoré zhodnotia účasť a stredobodom ich záujmu
budú solidárne a vzájomné vzťahy;
 podporiť prenos výstupov zo štvrtého10 sektora neziskovým organizáciám.
9

Slovník pojmov sociálnej ekonómie, 2006.
Tretí sektor vyspelých ekonomík sa v posledných desaťročiach rozšíril a preto sa pre tento „dodatok“ tretieho
sektora zauţíval termín štvrtý sektor. Ide o sektor, ktorý tvoria všetky podniky pouţívajúce najmodernejšie
technológie (ITC = Information and Communication Tecnology). Do tohto sektora patria všetky podniky,
ktoré sa zaoberajú napr. realizáciou softvéru, či elektronickým obchodom, teda do neho spadajú podniky
takzvanej “new economy“.

10
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Systém sociálnej ekonomiky v Taliansku je uţ do značnej miery terminologicky
ustálený na rozdiel od slovenského, v ktorom je sociálne podnikanie relatívne novou
súčasťou ekonomického systému a prekladateľ je nútený zaoberať sa detailne
významom, prípadne interpretáciou významov jednotlivých termínov a hľadať
najvhodnejšie ekvivalenty. V tomto príspevku sme mohli len naznačiť niektoré
aspekty spojené s prekladom textov v oblasti sociálnej ekonomiky, ide však
o rozsiahlu a komplexnú problematiku, ktorá by si zasluhovala oveľa viac pozornosti.
Resumé:
El artículo versa sobre algunos aspectos de la terminología del área de la economía
social y las traducciones que de ellos existen. En el centro de atención está la
problemática de las empresas sociales y sus actividades en general. La problemática
mencionada es un tema interesante no solo desde el punto de vista del público
especializado, que es el que hasta ahora le ha dedicado más atención, sino también
desde el punto de vista de lingüistas y traductores puesto que existen numerosas
vaguedades en lo que se refiere a la especificación terminológica, con la que se trabaja
en este campo.
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Mediálna a mediovaná komunikácia
PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Keď

hovoríme

o komunikácii,

niekedy

pouţívame napohľad

podobné

prívlastky mediálny a mediovaný. Čo vyjadrujú? Ktorý z nich kedy pouţiť? Poloţením
týchto otázok sa odkrýva širšie podloţie problematiky charakteru komunikačných
aktov z pohľadu počtu, povahy a prítomnosti ich účastníkov, najmä s ohľadom na
tradičné definovanie komunikačných rol expedienta a percipienta. Touto poznámkou
chceme prispieť k nastoleniu problému a predznačiť niektoré aspekty vystupujúce do
hry pri jeho dôkladnejšom vymedzovaní.
V Krátkom slovníku slovenského jazyka1 nájdeme iba slovo mediálny,
adjektívum odvodené od slova médium, ktoré znamená viaţuci sa k masovým médiám,
spadajúci do oblasti masových médií. Výraz mediovaný nenachádzame. Výsledok
hľadania v uţšie profilovaných zdrojoch je podobný: opakovane nachádzame základnú
súvislosť medzi termínmi mediálny a médium2. Médium je pritom vo všeobecnom
ponímaní prostriedok alebo prostredie, teda to, čo sprostredkuje dej. Povaţujeme zaň
to, čo spája aspoň dve strany, či uţ – v základnom (fyzikálnom) význame – látku
s určitými vlastnosťami alebo, prenesene, prostriedok komunikácie. Kvalifikátor
mediálny totiţ v súčasnej dobe zväčša bliţšie určuje práve substantíva ako produkcia,
produkt či komunikácia. Spojenie mediálna komunikácia3 označuje jednu z rovín
verejnej sociálnej komunikácie, vyznačujúcu sa tým, ţe sa všetky komunikačné
aktivity dejú pomocou a prostredníctvom médií. Tento termín sa dnes pouţíva
namiesto termínu masová komunikácia, ktorý sa v zásade chápe podobne, ale
akcentuje sociálny rozmer dorozumievania, nie jeho priebeh v závislosti od vplyvu
sprostredkujúceho činiteľa.
Podľa Reifovej termín médium môţe označovať:
1

Pozri www.slex.sk.
Pozri Reifová a kol., 2266.
3
Pozri Reifová a kol., 2248.
2
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-

fyzikálne podmienky, resp. prostredie, ktoré umoţňuje komunikácii prebehnúť

-

nosič materiálnej povahy

-

kód, ktorým zaznamenávame informáciu

-

komplex tvorený prostredím, technológiou a komunikátorom

-

sociálnu inštitúciu charakterizovanú súborom noriem, praktík a hodnôt
Na margo mediálnej komunikácie je potrebné povedať, ţe pri uvaţovaní

o médiu predpokladáme istú jeho technologickú povahu a organizačné usporiadanie,
jedným slovom materiálnosť. Pod médiom v tejto súvislosti myslíme najmä masové
médium, prostriedok prenosu informácie smerom k heterogénnemu publiku, ba
dokonca

profesionálneho

producenta

verejne

dostupných,

štandardizovaných

(schematizovaných) komunikátov.
Stotoţňovanie štúdia komunikácie so štúdiom masových médií, teda mediálnej
komunikácie, je vlastné mediálnym štúdiám. Táto disciplína sa vyčlenila na v oblasti
sociálnych a humanitných vied popri teórii komunikácie, neskôr popri komunikačných
štúdiách. Mediálne štúdiá chápu médium (najmä ak máme na mysli, v súlade so
súčasným beţným úzom, prostriedok masovej komunikácie) nevyhnutne ako
tripolárny komplex prostredia, technológie a ţivého komunikátora a produkty
mediálnej komunikácie ako informácie šírené masovo.
Prívlastok mediálny (dnes uţ čoraz častejšie aj multimediálny) tak umoţňuje
vymedziť celý rad komunikačných situácií so spoločnými atribútmi materiálnosti
(technologickej povahy) média a – aspoň hypotetickej – vysokej miery komplexnosti
prijímajúcej inštancie (publika). Ako však pristupovať k takým komunikačným aktom,
pri ktorých je „médiom“ alebo „transportnou časťou komunikačného reťazca“ 4 človek,
ktorého komunikačné konanie nie je nevyhnutne viazané na pouţitie elektronickej
alebo inej technológie, a predsa je sprostredkovateľom, teda aktívne ovplyvňuje
povahu a formu informácie v priestore medzi odosielateľom a prijímateľom, ktorí
môţu byť individuálni? Ako označiť také komunikačné situácie, keď dochádza
k sprostredkovaniu informácie bez sprievodných atribútov vlastných masovej
komunikácii?

4

Patráš, 2009, s. 7.
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Za príklad si vezmime komunikačné konštelácie, o ktorých hovorí vo svojej kritike
niektorých prenosových komunikačných modelov5 C. Kerbrat-Orecchioni (2002, s.
25). Upozorňuje, ţe medzi expedientom a percipientom môţe často stáť tretia
inštancia: posol, kuriér, telegrafista, prekladateľ, tlmočník, učiteľ, glosátor, redaktor,
korektor, ale aj právny zástupca či obhajca, prokurátor, zapisovateľ, vyjednávač,
policajný informátor, donášač, a pod. V procese prenosu informácie tak dochádza
k reťazeniu. Tretí komunikujúci člen je v tomto prípade ţivotný a môţe byť
sprostredkovateľom

informácie

individuálnemu,

resp.

skupinovému,

ale

nie

nevyhnutne masovému divákovi, bez pouţitia zvláštnych technických prostriedkov.
Dá sa predpokladať, ţe viac či menej zásadným spôsobom ovplyvňuje komunikáciu,
a to z hľadiska formálneho, obsahového a vo väčšine prípadov aj (inter)kultúrneho.
Komunikačná skúsenosť, podobne ako tá kultúrna, sa totiţ zakladá na stretnutí
osobných, „pravdivých“ individuálnych identít6. Spomedzi vyššie uvedených je
takýmto interkultúrnym sprostredkovateľom azda najzjavnejšie tlmočník, ktorý nutne
potrebuje osobitnú, viaczloţkovú tlmočnícku kompetenciu7.
Na označenie vyššie vymedzených komunikačných situácií navrhujeme pouţiť
adjektívum mediovaný. Tento novotvar, ktorý si zatiaľ nenašiel cestu do referenčných
príručiek či slovníkov spisovnej slovenčiny, sa objavuje – viac-menej sporadicky a,
zdá sa, nie celkom systémovo – v prácach súčasných teoretikov komunikácie,
lingvistov a mediológov. Pouţíva sa ako synonymum sprostredkovanej alebo
nepriamej komunikácie a niekedy sa voľne zamieňa s termínom mediálny8. Pravdaţe,
rovnako ako mediálny, aj výraz mediovaný je odvodeninou od slova médium. V tomto
prípade

však

máme

na

mysli

všeobecné

chápanie

média

(prostredie,

sprostredkovateľ)9, nie jeho uţšie vymedzenie (masové médium). Naše chápanie
mediovaných komunikátov je podobné Thomsonovmu členeniu poľa mediálnej
komunikácie na tri mnoţiny: priamu interakciu, mediovanú interakciu a mediovanú
kváziinterakciu.

5

Rozlíšenie a prehľad prenosových a rituálových modelov nachádzame u M. Bočáka (2006).
Bálintová, 2010, s. 10.
7
Ľupták, 2008, s. 128.
8
Bočák, 2010, s. 116.
9
Patráš, 2009, s. 19.
6
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Pri sumarizovaní Thomsonovho delenia M. Bočák (2010) konštatuje, ţe pri priamej
interakcii sa interlokútori delia o rovnaký priestor v rovnakom čase. Striedaním
komunikačných rol a vyuţívaním komunikačných prostriedkov patriacich do rôznych
komunikačných kódov vytvárajú dialóg. Pri mediovanej interakcii sa vyuţívajú
technické prostriedky. Práve vďaka nim komunikanti uţ nepotrebujú ten istý
časopriestor. Technické pomôcky umoţňujú preniesť informáciu do iného času a na
iné miesto neţ je to, ktoré mal k dispozícii expedient. Správne pochopenie však môţe
vyţadovať, aby príjemca poznal pôvodný komunikačný kontext. Mediovaná
kváziinterakcia sa od mediovanej interakcie líši svojím príjemcom. Tento môţe byť
potenciálny, skupinový alebo masový, v kaţdom prípade heterogénny a niekedy
bliţšie neidentifikovateľný. Ide v podstate o unilaterálny tok informácie, pri ktorom je
výmena komunikačných rol moţná iba sporadicky.
Mediované,

teda

sprostredkované

komunikáty

(bez

ohľadu

na

povahu

sprostredkujúcej inštancie) v našom ponímaní majú blízko k Thomsonovým
mediovaným interakciám. V rámci takejto komunikácie je moţné osobitne vyčleniť
komunikáty sprostredkované elektronicky či počítačovo.
Na otázku „kto sa zúčastňuje na komunikácii“ mnohí teoretici neodpovedajú inak
ako vymedzením binárnej opozície expedienta a percipienta. Táto dvojčlenná schéma
sa nám zdá zjednodušená, platná iba pre obmedzený počet komunikačných aktov.
Naznačili sme, ţe typológia komunikačných udalostí je z pohľadu komunikujúcich
členov bohatšia. Pomerne rozšíreným modelom sú práve „komunikačné trojčlenky“, t.
j. prípady, kedy dochádza k sprostredkovaniu informácie človeku človekom. Tomuto
typu situácií by bolo vhodné venovať väčšiu výskumnú pozornosť, nielen v zmysle
presnejšieho rozlíšenia jednotlivých jeho podôb, ale najmä v analýze dopadu
komunikačného pôsobenia „sprostredkovateľa“ na výslednú podobu prenášanej
informácie, ako aj na priebeh a úspešnosť komunikačného procesu.

Summary
Many answer the question „who takes part in communication?“ by defining a binary
opposition between the expedient and the recipient. Still, the bipolar scheme seems
simplified and not suitable for all communication acts. Classification of
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communication acts from the point of view of the number of their participants is more
complex. „Communicational threesomes“ represent a very frequent model; in these
cases, interpersonal communication is mediated by a third person. This kind of
interaction deserves an attention because of the necessity to distinguish its various
forms, but above all because of the need to analyse the communicational impact of the
presence of the mediator.
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Vymedzenie pojmu vetný model v slovenskej lingvistike a jeho
konkrétne realizácie
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Úvod
Vetné typy, resp. vetné modely a im zodpovedajúce vetné vzorce, či vetné
schémy sú produktom štúdia zameraného na stavbu vety, ktoré súvisí s rozvíjaním
štrukturalistických pohľadov na jazyk. Venujú sa mu lingvisti zaoberajúci sa vetnou
syntaxou1 prirodzeného jazyka, ale aj tzv. sémantickou syntaxou.
Vetný model bol nejaký čas povaţovaný len za istý formalizovaný zápis vetnej
štruktúry, pri ktorom sa brala do úvahy iba jeho formálna stránka. V ostatných
desaťročiach ale došlo k prehodnoteniu jeho chápania. J. Kačala (1989, 1996, 1998),
E. Tibenská (1996), J. Niţníková (2001) a ďalší dospeli k záveru, ţe do úvahy treba
brať nielen formálnu, gramatickú, ale aj obsahovú stránku vety, čo sa prirodzene
odrazilo aj v samotnom pohľade na vetný model. Vzhľadom na tento posun v jeho
chápaní treba rozlišovať dve stránky – gramatickú a sémantickú stránku vetného
modelu – ktoré sa odráţajú v jeho gramatickej a sémantickej štruktúre.
1 Vetný typ a vetný model z pohľadu slovenskej lingvistiky
O vetných

typoch

sa

v slovenskej

syntaxi

hovorí

najmä

v súvislosti

s modálnymi typmi viet2 alebo s charakterom gramatického jadra. J. Kačala (1986,
s. 5) definuje vetný typ ako „špecifickú konfiguráciu gramatických a sémantických
prvkov vety a ich vzájomných vzťahov vybudovaných na vetotvornom akte“. Vo
svojej práci (1989, s. 202) uvádza v súlade s českou teóriou vetných vzorcov takmer
1

Máme na mysli vetnú syntax chápanú ako systémovo usporiadaný súbor vetných vzorcov a pravidiel, t.j.
obecných a istým jazykovým spoločenstvom prijatých organizačných princípov, podľa ktorých hovoriaci
tvorí jednotlivé výpovede.
2
V tomto prípade sa vetné typy delia podľa „objektívnej modálnosti prísudku (vetného základu), vlastne podľa
protikladu reálna – ireálna modálnosť na oznamovacie – neoznamovacie (rozkazovacie, ţelacie, opytovacie)“
(J. Oravec – E. Bajzíková, 1986, s. 46).
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identickú definíciu a vetný typ charakterizuje ako „špecifickú konfiguráciu
gramatických (formálnych, tvarových) a sémantických (významových, obsahových)
prvkov vety a ich vzájomných vzťahov opakujúcich sa v mnohých konkrétnych
realizáciách v jazykových prejavoch“. Zastáva tieţ názor, ţe „kaţdý vetný typ
predstavuje alebo zastupuje celú (nekonečnú) mnoţinu štruktúrne rovnorodých
vetných celkov“ (ibid.) a zmieňuje sa o konečnom počte vetných typov ako
systémových jednotiek a nekonečnom počte ich konkrétnych jazykových realizácií.
Vetné typy podľa neho tvoria v jazyku systém s rozličnými vzájomnými vzťahmi, čo
dokazuje, ţe systém vetných typov má svoju štruktúru. Vetný typ potom predstavuje
akúsi abstrakciu vetných realizácií s rovnakými štruktúrnymi vlastnosťami. Kritériami
pre rozlíšenie jednotlivých vetných typov sú pre J. Kačalu (ibid., s. 203) najmä:
1. členitosť gramatického a sémantického jadra (vetné typy dvojčlenné
a jednočlenné),
2. pôvodnosť/nepôvodnosť (vetné typy pôvodné a derivované),
3. realizovanosť/nerealizovanosť všetkých pozícií vetnej schémy (úplné
a redukované vetné typy),
4. miera, rozsah pouţívania v jednotlivých komunikačných sférach
spisovného jazyka (vetné typy neutrálne a príznakové),
ale aj tzv. „kritériá kvality a kvantity gramatických a sémantických prvkov
zúčastňujúcich sa na výstavbe vetnej konštrukcie ako minimálneho, ale štruktúrne
úplného celku“ (ibid., s. 205). Kritériá kvality zahŕňajú:
1. slovnodruhový princíp členenia slovnej zásoby – slovné druhy totiţ
svojimi gramatickými a sémantickými vlastnosťami podmieňujú uplatnenie sa slova
v gramatickej a sémantickej stavbe vety, jeho spájateľnosť a pod.,
2. syntakticko-sémantické vlastnosti slovesa s úlohou predikátu – tie
rozhodujú napr. o tom, či vetný typ bude dvojčlenný alebo jednočlenný, či bude
obsadená subjektová a/alebo objektová pozícia v stavbe vety a pod.,
3. pôvodnosť, resp. nepôvodnosť istého vetného typu,3
4. paradigmatická variabilita pomenovania,
3

Pôvodné a nepôvodné vetné typy rozlišuje J. Kačala (ibid., s. 203) podľa toho, „či a nakoľko zodpovedajú
intenčné pozície z prednej a zadnej strany slovesa jeho pôvodným intenčným vlastnostiam“ (intenčnej
hodnote).
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5. zloţenie vetného člena, t. j. jeho jednoslovnosť alebo viacslovnosť,4
6. systémová realizácia alebo realizovateľnosť danej pozície príslušného
vetného typu a z druhej strany systémová nerealizácia alebo nerealizovateľnosť danej
pozície,5
7. spôsob priebehu melodickej línie vety (ako číro formálny prvok).
Zoskupenie týchto a prípadných ďalších prvkov potom utvára konkrétny vetný typ.
Vetné typy sú podľa J. Kačalu (ibid., s. 224) podmienené aj sémantikou pouţitých
pomenovaní, keďţe „sémantika lexikálnych jednotiek vstupuje do sémantiky vety ako
relevantný činiteľ aj ináč ako prostredníctvom slovesa a intencie slovesného deja“.
Termínom vetný model či vetný typ označujú niektorí jazykovedci (J. Oravec –
E. Bajzíková, 1986, J. Kačala, 1986) aj vetu chápanú ako abstraktnú schému, model,
na základe ktorého sa dá vytvoriť mnoho konkrétnych výpovedí. J. Kačala napr.
stotoţňuje vetný typ s minimálnym, ale štruktúrne úplným vetným celkom, za ktorý
povaţuje vetu tvorenú „záväznými štruktúrnymi zloţkami vety na gramatickej
a sémantickej rovine“ (1986, s. 246).
V ponímaní J. Oravca a E. Bajzíkovej predstavuje vetný model „kombinácie
syntaktických vzťahov medzi členmi vetného modelu bez zreteľa na lexikálne
obsadenie členov“ (1986, s. 46). Takto chápaný vetný model moţno podľa nich
skrátene zapísať tzv. vetným vzorcom. Podľa J. Oravca a E. Bajzíkovej (ibid.) sa pri
vymedzovaní základných vetných modelov treba opierať o štyri konštitutívne črty
a o ich hierarchiu naznačenú poradím:
1. členitosť vetného jadra,
2. spôsob realizácie prísudku alebo základu vety plnovýznamovým
slovesom alebo sponovým slovesom,
3. agentnosť/deagentnosť/bezagentnosť, 6
4. počet obligátnych prvkov (aktantov)7 konštituujúcich vetné jadro
(predikatívne minimum).
4

5

6

Pri viacslovnosti vetného člena treba rozlišovať jeho kategoriálnu a plnovýznamovú zloţku. Ide napr.
o spojenie spony s podstatným menom alebo modálneho slovesa s neurčitkom plnovýznamového slovesa,
prípadne o spojenie číslovky s podstatným menom v genitíve plurálu.
J. Kačala uvádza príklad s pozíciou gramatického podmetu vo vetách s nulovým podmetom a príklad
s pozíciou prísudku vo vetách s tzv. systémovou elipsou.
Ide o to, či agens (činiteľ) deja je gramatickým podmetom vety, alebo či je odsunutý z pozície gramatického
podmetu.
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Takto sa im podarilo vyčleniť vetné typy slovesné a neslovesné. Medzi
slovesnými figurujú vo vzájomných opozíciách vetné typy dvojčlenné a jednočlenné,
slovesné a slovesno-menné, agentné a deagentné a nakoniec vety (vetné typy) bez
doplnenia a vety s jedným aţ štyrmi obligátnymi aktantmi. Okrem týchto
najvšeobecnejších vetných typoch sa zmieňujú aj o uţších vetných typoch, podľa
ktorých sa nedá tvoriť neobmedzený počet výpovedí, keďţe ten býva obmedzený
lexikálnym významom slov v jadre viet a ich gramatickými vlastnosťami.
J. Niţníková sa vo svojej práci Vetné modely v slovenčine (2001) opiera
o tvrdenie, ţe „vetný model sa vo všeobecnosti chápe ako jednotka jazykového
systému, ako formálna štruktúra v protiklade k jej konkrétnym realizáciám
v jazykovom prejave“ (2001, s. 9). V závislosti od stvárnenia gramatického jadra
vyčleňuje vetné typy dvojčlenné s rozčleneným gramatickým jadrom (subjekt +
predikát) tvoriacim vetný základ a jednočlenné vety s nerozčleneným gramatickým
jadrom v podobe vetného základu.
1.1 Zápis vetných modelov (vetných typov)
Ako sme sa uţ zmienili, vetný model, resp. vetný typ moţno skrátene
schematicky zapísať v podobe vetných vzorcov. Niektorí lingvisti ich nazývajú aj
vetnými schémami.
1.1.1 Schémy vetných typov podľa J. Kačalu
J. Kačala sa opieral o slovenskú syntaktickú tradíciu (najmä o práce
E. Paulinyho a J. Ruţičku). Schémy vetných typov (1989, s. 206 – 217) zachytáva
pomocou slovnodruhových údajov a relevantných gramatických a sémantických
charakteristík, so vzájomnými syntaktickými a sémantickými vzťahmi jednotlivých
členov v predpokladanom neutrálnom slovoslede. Ako gramatické charakteristiky pri
opise vetných typov uvádza aktívnu alebo pasívnu gramatickú perspektívu. Zo
sémantických charakteristík sa v schémach objavuje členenie slovies na subjektové,
objektové a subjektovo-objektové. Sémantickou charakteristikou je tieţ zmienka
7

„Obligátne komponenty vetných modelov sú iba také doplnenia VF (aktanty alebo participanty), ktoré
vyplývajú z intencie prísudkového (základového) slovesa a ktoré musia byť vo výpovediach daného modelu
realizované alebo realizovateľné“ (ibid. s, 47).
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o aktívnej alebo pasívnej sémantickej perspektíve. Pri kaţdom vyčlenenom vetnom
type sa J. Kačala zmieňuje aj o jeho pouţívaní z hľadiska dorozumievacej sféry. Ako
príklad uvádzame schému najbeţnejšieho vetného typu v slovenčine, ktorým je podľa
J. Kačalu dvojčlenný typ vety s podmetom v nominatíve, s určitým tvarom subjektovoobjektového slovesa v predikáte a s objektom predikátového slovesa, pričom
pomenovanie objektu môţe byť v rozmanitých bezpredloţkových aj predloţkových
tvaroch:
S1N – VFobj – S2A,G,D,L,I (+ prep) 8

„Vodič zastavuje auto.“
Tento vetný typ má aktívnu gramatickú perspektívu, sémantická perspektíva je tieţ
najčastejšie aktívna, v závislosti od sémantického typu slovesa v prísudku môţe sa
v tomto vetnom type vyskytovať aj neaktívna sémantická perspektíva. Pouţíva sa vo
všetkých dorozumievacích sférach.
Schéma derivovaného paralelného vetného typu s neaktívnou (pasívnou)
gramatickou perspektívou, ktorá so sebou nesie aj neaktívnu sémantickú perspektívu
má podľa J. Kačalu formu:
S1N – [VFbyť + PART PASN] (– S2Iag)
„Vzácny hosť je očakávaný na poludnie obyvateľmi hlavného mesta.“

Potenciálnym členom tohto vetného typu je pomenovanie transformovaného pôvodcu
deja v inštrumentáli, čo je zachytené pomocou okrúhlych zátvoriek. Pouţíva sa
predovšetkým vo sfére odborného vyjadrovania.
Príkladom vetného typu s aktívnou gramatickou perspektívou a pasívnou
sémantickou perspektívou je typ s podmetom v nominatíve a s predikátom zloţeným
zo spojenia sponového slovesa so substantívom v nominatíve alebo inštrumentáli:
S1N – [VFkop + S2N/I]
„Ty sa staneš kapitánom. – Syn je učiteľ.“

8

S1N = substantívum v pozícii podmetu v nominatíve, VFobj = subjektovo-objektové sloveso v určitom tvare,
S2A,G,D,L,I (+ prep) = substantívum v pozícii predmetu, ktoré môţe byť v akuzatíve, genitíve, datíve, lokáli,
inštrumentáli (v predloţkovom alebo bezpredloţkovom tvare).
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1.1.2 Schémy vetných typov podľa E. Tibenskej
E. Tibenská sa vo svojom článku Vetné typy s aktívnym subjektom v slovenčine
(1996) pokúsila o vyčlenenie jednej skupiny základných vetných typov (agensových).
Postupovala od sémantickej štruktúry vetného typu ako minimálneho a štruktúrne
úplného celku, obsahujúcej všetky obligatórne a potenciálne členy – participanty.
K vyčlenenej a schematicky znázornenej sémantickej štruktúre priradila schému jej
primárnej a zároveň základovej syntaktickej (v zmysle formálno-gramatickej)
štruktúry. Takýmto spôsobom dospela ku schémam komplexných sémantickogramatických typov viet. Jej metodologický postup sa zakladá na tom, ţe postupovala
od významovej stránky vety. Pôvodné formálne kritérium delenia viet na dvojčlenné
a jednočlenné nahradila sémantickým kritériom a vetné typy rozdelila na subjektové
a nesubjektové. V rámci subjektových viet vyčlenila vety s aktívnym subjektom –
agensové a vety s neaktívnym subjektom – nositeľské. Pri syntaktických vetných
štruktúrach priraďovaných k sémantickým štruktúram uvádza aj schémy derivované.
Vzhľadom

na

kritérium

moţnosti/nemoţnosti

formálno-gramatických

zmien

primárneho syntaktického stvárnenia sémantickej štruktúry totiţ existuje/neexistuje
moţnosť tvorenia odvodených, derivovaných syntaktických štruktúr, v ktorých
dochádza oproti východiskovým sémantickým štruktúram k zmenám postihujúcim
sémantickú štruktúru vety ako celok v tom zmysle, ţe sa mení postavenie jej
východiskového, hierarchicky najvyššie stojaceho participanta.9 Schémy základových
a derivovaných

syntaktických

štruktúr

vetného

typu

rozšírila

E.

Tibenská

o jeho modifikované podoby, ktoré predstavujú obmeny základovej štruktúry
obohatené o ďalšie obligatórne významové a syntakticky (formálno-gramaticky)
stvárnené prvky. Vznikne tak základ pre modifikovanú sémantickú štruktúru, pri ktorej
nedôjde k zmene hierarchizácie či perspektivizácie základovej sémantickej štruktúry
vety.
Pri vyčleňovaní vetných typov postupovala E. Tibenská od viet s najviac
aktívnym subjektom (procesorom) aţ po vety s najmenej aktívnou agensovou

9

J. Kačala (1989) nazýva tento jav zmenou sémantickej a zároveň gramatickej perspektívy vety. Českí lingvisti
M. Grepl a P. Karlík (1983, 1986) hovoria v tejto súvislosti o zmene hierarchizácie sémantickej štruktúry
vety.
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špecifikáciou subjektu (realizátorom). Základnú sémantickú štruktúru vetného typu
s agensovou špecifikáciou subjektu procesor vystihuje schéma:
Pr – Dp

Pr = procesor, Dp = dej ako proces, t. j. bez prechodu na inú substanciu.

Tejto primárnej sémantickej štruktúre zodpovedá základová syntaktická štruktúra so
syntaktickým stvárnením predikátu v podobe určitého tvaru slovesa (VF) a syntaktické
stvárnenie subjektu substantívom či jeho náhradou – zámenom, v základnej
morfologickej podobe nominatívu (SN). Celková základná schéma, resp. základová
vetná štruktúra tohto vetného typu má potom podobu:
SN – VF
Pr – Dp
„Chlapec beţí. Ţaba skáče. Lietadlo letí.“

Od tohto vetného typu nie je moţné tvoriť derivované vetné štruktúry, ale
modifikovaných vetných štruktúr existuje niekoľko. Ide o štruktúry s obligatórne
prítomnými ďalšími participantmi, špecifikovanými ako :
a) miesto – lokus (L),
SN – VF – prepS/Advloc
Pr – Dp – L
„Chlapec vybehol z izby/von. Chlapec nastúpil do električky/dnu.“

b) spôsob – modus (Mod),
SN – VF – ADVmod/ako SN/ako AdjN
Pr – Dp – Mod
„Matka konala nerozváţne. Správala sa ako kráľovná.“

c) prostriedok – mediatív (M),
SN – VF – SI/Advmod
Pr – Dp – M
„Otec ide vlakom/pešo. Dcéra pocestuje letecky.“

d) kvantitatívna vlastnosť – kvantita (Q).
Num – Sg – VF3.os.sg.n.
(Q) – Pr – Dp
„Dohrnulo sa mnoho detí. Prišlo mnoho hostí.“

Derivované vetné štruktúry moţno podľa E. Tibenskej tvoriť napr. od vetného
typu, v ktorom má subjekt agensovú špecifikáciu aktor. Slovesá v úlohe predikátu sú
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v takomto prípade objektové, niekedy obsahujú aj tzv. zahrnutý objekt. 10 Z hľadiska
vetného významu a z hľadiska vzťahov v sémantickej štruktúre vety môţe objekt
nadobudnúť špecifikáciu zasahovanej substancie – patiensa (Pt), vytváranej substancie
– rezultátu (R), substancie, ktorá je v kladnom alebo zápornom zmysle adresátom
(Adr), obsahovanej substancie – inherenta (In), substancie alebo substantívne chápanej
entity tvoriacej cieľ alebo účel činnosti – motivanta (Mt) a špecifikáciu usúvzťaţnenej
substancie – relanta (Rel). Základová schéma tohto vetného typu má podobu:
SN – VF – SA/I/G/D/L (+prep)/INF
Ak – DA – Pt/R/Adr/In/Mt/Rel
Ak = aktor,

DA = dej ako akcia, ktorý prechádza na inú, neaktívnu substanciu.

„Matka polieva kvety. Matka uvarila obed. Matka kúpila synovi darček. Dieťa sa učí rozprávať.
Chlapec beţí na nákup/nakúpiť. Porovnávajú ho s mladšou sestrou.“

Podstatou derivovaných štruktúr je zmena v hierarchizácii sémantickej štruktúry
vety, sprevádzaná zmenami vo formálnom stvárnení slovesa v úlohe predikátu
a zároveň substancií v úlohe subjektu a objektu. Sloveso nadobudne tvar tzv. opisného
alebo zvratného pasíva. Subjekt sa presunie z hierarchicky najvyššej, podmetovej
pozície do hierarchicky niţšej pozície, alebo sa z vetnej štruktúry úplne vysunie. Na
jeho miesto sa presunie objekt. Derivovaná vetná štruktúra má potom podobu:
SN – VFcop + PARTpas – (SI)
Pt/R

–

DA

–

(Ak)

alebo
SN – VFpas refl – SI
Pt/R – DA – (Ak)
„Dom bol zrekonštruovaný pracovníkmi Pamiatkostavu. Kvety sa polievajú ráno.“

1.1.3 Schémy vetných modelov podľa J. Nižníkovej
J. Niţníková (2001) pracuje s tzv. bilaterálnymi vetnými modelmi, ktoré sú
tvorené dvomi vzájomne sa podmieňujúcimi a ovplyvňujúcimi zloţkami –
gramatickou a sémantickou štruktúrnou zloţkou. Podľa jej slov „iba s prihliadnutím na
obidve tieto stránky moţno vymedziť vetný model ako špecifickú konfiguráciu
gramatických a sémantických prvkov vety a ich vzájomných vzťahov“ (ibid., s. 124).
10

Zahrnutý objekt môţeme odhaliť pri opisnom spôsobe vyjadrenia predikátu, napr. zastrešiť = ˝opatriť
strechou˝.
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Vychádzala
komponentov,

z toho, ţe gramatickú štruktúru vety
ktoré

sa

formálne

vyjadrujú

tvorí spojenie gramatických

gramatickými

(morfologickými)

prostriedkami (slovné druhy a ich tvary, prípadne aj vedľajšie vety). Sémantickú
štruktúru jej vetných modelov tvoria sémantické roly, ktoré sú charakterizované istými
sémantickými príznakmi. Tie určujú, či je obsadenie istej sémantickej pozície vo
vetnom modeli nejakým (a akým) spôsobom obmedzené.11
Pri určovaní komponentov vetného modelu vychádzala J. Niţníková zo
slovesnej valencie. Keďţe názory na typy a charakter slovesných doplnení sa líšia, pod
termín slovesné doplnenia zahrnula všetky typy slovesných doplnení – valenčných aj
nevalenčných (záväzných a voľných prvkov). Vo vetných modeloch teda pracuje iba
s doplneniami, ktoré sú valenčné (obligátne alebo potenciálne). Avšak poznamenáva,
ţe „niekedy sa obligátnosť, potenciálnosť či fakultatívnosť doplnenia slovesa dá
rozlíšiť iba v konkrétnej výpovedi, pretoţe závisí od konkrétneho lexikálneho
obsadenia jednotlivých pozícií vo vete“ a tieţ tvrdí, ţe „za istých kontextových
podmienok sa aj konštitutívne zloţky vetného modelu môţu vynechať, ak sú zrejmé
z predchádzajúceho kontextu alebo situácie“ (ibid., s. 13 a 14).
Organickou súčasťou bilaterálnych vetných modelov J. Niţníkovej je
gramatická

(morfologicko-syntaktická)

charakteristika

slovesných

doplnení

a sémantická charakteristika participantov. Pri slovesných doplneniach je uvedená
základná

morfologická

charakteristika

–

slovný

druh,

prípadne

jeho

tvar

a z gramatických kategórií iba tie, ktoré sú vo vetnom modeli relevantné (pri
substantívach je to predovšetkým pád, resp. pády, ktoré si sloveso vyţaduje).
Syntaktická charakteristika slovesných doplnení je obsiahnutá vo vetnom modeli
implicitne – ľavovalenčný participant je vţdy iba gramatickým subjektom vety
a pravovalenčné participanty (objekty a príslovkové určenia) sa líšia formou zápisu, na
základe ktorej vieme určiť, či ide o väzobný (objekt) alebo neväzobný participant
(okolnostné určenie). Sémantická charakteristika slovesných participantov sa zakladá
na tom, ţe sa slovesným doplneniam (ľavovalenčným aj pravovalenčným) prisudzujú
sémantické roly na základe sémantiky slovesa v predikáte. J. Niţníková vychádzala

11

Môţe ísť napr. o obmedzenie sémantickej pozície v tom zmysle, ţe je moţné ju lexikálne obsadiť iba nejakou
osobou alebo aj pomenovaním zvieraťa či deja, situácie, vlastnosti a pod.
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z delenia slovies na základe dištinktívnych príznakov (akčnosť, dynamickosť,
mutačnosť a rozčlenenosť) na akčné, procesné a statické. Pri akčných slovesách je
ľavovalenčným participantom vţdy agens (AG), pri procesných (neakčných
dynamických) je ním nositeľ procesu (diania a stavu) – procesuál (PROC) a pri
statických slovesách nositeľ statického stavu – statuál (STAT).
Slovesá sa v rámci troch základných spomínaných skupín ďalej členia na
sémantické podskupiny, čo sa v práci J. Niţníkovej odrazilo v rozčlenení troch
základných typov ľavovalenčných doplnení na sémantické podtypy. Sémantika slovesa
zohrala svoju úlohu aj pri pravovalenčných doplneniach – aj tie sa môţu modifikovať
do istých sémantických podtypov.12
J. Niţníková sa sústredila na vetné modely najtypickejších sémantických skupín
plnovýznamových slovies. V rámci kaţdej skupiny spracovala základné, neodvodené
vetné modely s ich moţnými variantnými podobami, modely modifikované modálne
a fázovo

a odvodené,

transformované

modely,

ktoré

vytvárajú

predikáty

s transformovanými tvarmi – reflexívnymi, pasívnymi a rezultatívnymi. V rámci
kaţdej skupiny tieţ spracovala vetné modely s akčnými, procesnými i statickými
významami slovies, ktoré môţu slovesá danej sémantickej skupiny vytvárať.
V neposlednom rade dospela na základe svojho výskumu k poznaniu, ţe jednotlivé
vetné modely sa líšia svojou produktívnosťou či neproduktívnosťou.13
Jeden

zo

základných

bilaterálnych

vetných

modelov

s vysokou

produktívnosťou, ktorý je typický pre slovesá vyjadrujúce činnosť, má v podaní J.
Niţníkovej podobu:
/Sn/ – VF – (na) Sa
AG – činnosť – OBJ/PAC
„Maliar maľuje obraz. Majster opravil vodovod. Spoluţiak zničil môj výkres. Vedúci vytvoril
nepríjemnú atmosféru. Dieťa rozosmialo rodičov.“

12

13

Prehľad všetkých sémantických podtypov slovesných participantov uvádza J. Niţníková vo svojich prácach
Valenčný slovník slovenských slovies (J. Niţníková , M. Sokolová, 1998) a Vetné modely v slovenčine (2001).
Pod produktívnosťou vetného modelu treba rozumieť jeho schopnosť tvoriť isté mnoţstvo konkrétnych
realizácií s rôznymi slovesami. Napr. vetný model akčných slovies vyjadrujúcich činnosť Sn – VF – Sa je
podľa J. Niţníkovej veľmi produktívny, pretoţe tvorí veľké mnoţstvo konkrétnych realizácií, zatiaľ čo vetný
model /Sn/ – [VF – Sa] – k Sd je neproduktívny, pretoţe je zúţený iba na výpovede so slovesom cítiť vo
význame preţívať nejaký pocit.
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Ľavovalenčnému participantovi vyjadrenému substantívom v nominatíve (alebo
v genitíve, ak je bliţšie kvantitatívne určený), zodpovedá v sémantickej štruktúre
agens, ktorý sa na základe svojej sémantiky môţe modifikovať do podoby agensa
realizátora (pri nešpecifikovanej činnosti), agensa produktora (pri kreatívnych
slovesách), agensa modifikátora (pri modifikačných slovesách), agensa deštruktora
(pri deštruktívnych slovesách) alebo agensa kauzátora (pri kauzatívnych slovesách),
pričom „tieto významové modifikácie nemenia zásadne charakter ľavovalenčného
doplnenia, iba ho jemnejšie diferencujú a špecifikujú, preto ide iba o varianty či
modifikácie vetného modelu, nie o osobitné vetné modely“ (ibid., s. 35).
Pravovalenčný participant predstavuje na úrovni sémantickej štruktúry buď objekt bez
špecifikácie alebo sa modifikuje do podoby rezultátu (pri kreatívnych slovesách),
deštruktátu, modifikátu a ojedinele aj paciensa (ak ide o ţivotný objekt).
Postoj hovoriaceho k „predikovanému príznaku“ (ibid. , s. 41) a jeho fázovanie
má za následok modifikáciu vetného modelu. Takáto modifikácia sa realizuje
pomocou modálnych alebo fázových slovies v tvare verba finita, pričom sloveso
činnosti tvorí obsahovú časť zloţeného slovesného predikátu (/Sn/ – [VFmod + INFč]:
Musím pracovať. /Sn/ – [VFfáz + INFč]: Otec začal konať.).
Transformované

vetné

modely

v ponímaní

J.

Niţníkovej

vznikajú

reflexivizáciou a pasivizáciou ((/Sn/ – VFrefl, pas – (ADVloc/temp/mod): V závode
sa robí nábytok.)). Vetný model (typ) takto stráca svoju akčnosť a ľavovalenčným
participantom sa stáva nositeľ deja.
Záver
Problematika vetných modelov v slovenskej lingvistike je v súčasnosti pomerne dobre
spracovaná a odráţa záujem o vetnú stavbu nielen z jej formálneho hľadiska, ale aj
sémantického. Vybrali sme len niekoľko príkladov na objasnenie postupu a priblíţenie
metodiky ich tvorby a hoci jednotliví autori nepouţívajú jednotnú terminológiu ani
identický spôsob zápisu, vymedzenie pojmu vetný model túto skutočnosť nereflektuje.
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Resumé
Le présent article est consacré à la délimitation de la notion de modèle de phrase
(phrastique) en linguistique slovaque. Il mentionne aussi quelques exemples de
modèles et de leurs réalisations langagières proposés par certains linguistes slovaques.
Le modèle de phrase a été d‟abord considéré comme une sorte de schématisation de la
structure de la phrase, mais uniquement sur la base de son aspect formel. Par la suite,
la signification de la notion de modèle de phrase a évolué. Aujourd‟hui il est clair que
lors de la description et de la schématisation de la structure phrastique il faut aussi
prendre en considération l‟aspect sémantique de la phrase.
Zoznam bibliografických odkazov
1. BAJZÍKOVÁ, E. – ORAVEC, J. 1986. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax.
Bratislava : SPN, 1986. 261s.
2. GREPL, M. - KARLÍK, P. 1983. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické
struktury věty. Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 102s.
3. GREPL, M. - KARLÍK, P. 1986. Skladba spisovné češtiny. Praha : SPN, 1986.
474s. ISBN 14-608-86.
4. KAČALA, J. 1986. Sémantika vo vete. In: Studia Academica Slovaca 15.
Prednášky XXII letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík.
Bratislava : Alfa, s. 239-254.
5. KAČALA, J. 1989. Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava : Veda, 1989.
248s. ISBN 80-224-0048-3.
6. KAČALA, J. 1996. Vývin názorov na základnú sémantickú črtu slovenského
slovesa . In: Studia Academica Slovaca 25. Prednášky 32. letného seminára
slovenského jazyka a literatúry. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul – Centrum
informatiky a vzdelávania FF UK, s. 98-105. ISBN 80-85697-31-9.
7. NIŢNÍKOVÁ, J. 2001. Vetné modely v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity, 2001. 134s. ISBN 80-8068-052-3.
8. TIBENSKÁ, E. 1996. Vetné typy s aktívnym subjektom v slovenčine. In: Studia
90

Academica Slovaca 25. Prednášky 32. letného seminára slovenského jazyka
a literatúry. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul – Centrum informatiky
a vzdelávania FF UK, 1996, s. 226-238. ISBN 80-85697-31-9.

91

Kľúčové slová: aktuálny význam, gramatický význam, lexikálny význam, denotačný
význam, konotačný význam, základný význam, odvodený význam

Súhrnný pohľad na komplexnú problematiku významu v jazyku
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Katedra romanistiky s oddelením prekladaeľstva a tlmočníctva
Pre termín význam existuje v jazykovede veľa definícií. Kaţdá z nich
vymedzuje tento termín podľa toho, z akého uhla pohľadu sa naň nazerá.
V nasledujúcej schéme sumarizujeme dva prístupy, ktoré nám môţu pomôcť
definovať význam v lingvistike z dvoch základných perspektív:
VÝZNAM

v jazykovede (v jazyku)

Poznávacia funkcia jazyka

Dorozumievacia funkcia jazyka

V SYSTÉME (langue)

V KOMUNIKÁCII (parole)

Význam jaz. znakov (JZ): morfém,
slov, čiastkových systémov
Paradigmatická os

Význam syntagiem, viet,
prehovorov, textov
Syntagmatická os

LEXIKÁLNA SÉMANTIKA

PRAGMATICKO – RÉTORICKÁ,
DISKURZÍVNA SÉMANTIKA

Vzťah: JZ – význam – referent

Vzťah: JZ – účastníci komunikácie

Kontextovo autonómny význam
(potenciálny, virtuálny)
Statická koncepcia významu

Kontextovo viazaný
význam (aktuálny)
Dynamická koncepcia významu

Schéma č. 1: Dva základné prístupy k významu v jazykovede
Zdroj: vlastný návrh autorky článku
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Význam v systéme (na úrovni „langue“) je úzko prepojený s poznávacou
funkciou jazyka, ktorá pomáha v ľudskom vedomí istým spôsobom štruktúrovať
výsledky poznania vecí a javov objektívnej skutočnosti. V mysli človeka tak vzniká
akýsi „skladový priestor“ pre významy ako mentálne obrazy týchto vecí a javov, ktoré
sú v podstate rovnaké pre všetkých pouţívateľov jedného jazykového spoločenstva.
V popredí tohto pohľadu na význam je vzťah jazykový znak – význam – referent. Ide
o význam, o ktorom majú pouţívatelia jazyka relatívne stabilné poznanie, a ktorý sa
snaţia pomocou definícií opísať lexikografi pri slovníkových heslách. Takýto druh
významu sa nazýva aj virtuálny, resp. potenciálny, pretoţe nie je viazaný na kontext.
Nejde teda o význam aktualizovaný v konkrétnej komunikačnej situácii medzi
expedientom a percipientom. Takýto druh neaktualizovaného významu je predmetom
skúmania lexikálnej sémantiky, ktorej pozornosť sa nesústreďuje len na systémový
výskum významu slov, ale aj na výskum významu menších lexikálnych jednotiek
(morfém)

alebo

čiastkových

lexikálno-sémantických

systémov

(lexikálnych

a sémantických polí), do ktorých na paradigmatickej osi vstupujú skupiny slov
rovnakej kategórie (triedy).
Význam v komunikácii (na úrovni „parole“) sa spája s dorozumievacou
funkciou jazyka, ktorá je v popredí vţdy, keď dochádza k výmene informácií medzi
účastníkmi komunikácie – expedientom (tým, ktorý informáciu tvorí a odovzdáva)
a percipientom (tým, ktorý informáciu dekóduje a prijíma). V tomto prípade ide
o význam v interakcii, ktorý nazývame aktuálnym. Tento je oproti virtuálnemu
významu kontextovo viazaný na konkrétnu komunikačnú situáciu. Kontext spôsobuje,
ţe význam slov (resp. viet alebo výpovedí) v komunikácii stráca mnohoznačnosť,
ktorá sa spája s potenciálnym významom. „V kontexte sa zo slova ako potenciálneho,
virtuálneho, abstraktného, sémanticky nejednoznačného stáva aktuálny, realizovaný
znak s jednoznačným denotačným vzťahom.“ (Furdík, 1980, s. 45).
Ch. Baylon – X. Mignot (2005) hovoria v rámci komunikácie o tzv. význame
pre expedienta a význame pre percipienta, pretoţe kaţdý z komunikantov pri výmene
informácií v rámci komunikačného aktu pracuje s významom trochu inak. Pre
expedienta je typický skôr onomaziologický prístup: význam je preňho prvoradý
(predchádza slová). Chce odovzdať informáciu naplnenú určitým významom a vyberie
93

na to (podľa neho) najvhodnejšie slová. Následne informáciu vysloví, resp. napíše,
a tak ju odovzdá percipientovi. Pre percipienta sú dôleţité predovšetkým slová, ktoré
vníma, počuje, resp. číta. K nim potom priraďuje významy, ktoré má uloţené v pamäti
– uplatňuje teda skôr semaziologický prístup. Ideálne je, keď sa významy výpovede
u oboch účastníkov komunikácie zhodujú, nie vţdy však k tomu dochádza. Vyššie
spomínaní francúzski jazykovedci hovoria o význame pre expedienta aj ako o tzv.
„význame na začiatku“ a o význame pre percipienta ako o „význame na konci“
komunikačného aktu. Medzi komunikantmi dochádza k nedorozumeniam vtedy, keď
sa tieto dva významy kryjú len čiastočne. Aktualizovaným významom v konkrétnej
komunikačnej situácii sa zaoberá pragmaticko-rétorická (diskurzívna) sémantika. Na
rozdiel od lexikálnej sémantiky sa zaoberá aj významom jednotiek väčších ako slovo
(významom syntagiem, viet, výpovedí a textov).
V rámci jazykovedy teda existujú rôzne druhy významu, ktoré sú predmetom
výskumu rôznych druhov sémantík. Istý sumarizačný pohľad na túto problematiku
ponúka nasledovná schéma:
LEXIKÁLNA SÉMANTIKA

PRAGMATICKO-RÉTORICKÁ,
DISKURZÍVNA SÉMANTIKA

RÔZNE DRUHY VÝZNAMU
Gramatický
Slovotvorný
Diskurzívny (nadslovný)

Lexikálny (slovný)

denotačný
(referenčný)

konotačný

primárny (základný,
pôvodný)

sekundárny (odvodený,
prenesený)

centrálny (uzuálny,
konvencionalizovaný)

okrajový (periférny,
okazionálny)

Schéma č. 2: Rôzne druhy významu v jazyku
Zdroj: vlastný návrh autorky článku
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Ako nám naznačuje schéma, hlavným predmetom výskumu lexikálnej
sémantiky je lexikálny (slovný) význam. Tento druh sémantiky sa tieţ zaoberá
skúmaním významu menších významových jednotiek ako slovo (morfém) a tieţ aj
významom, ktorý sa viaţe k celým kategóriám slov. Preto sú v schéme gramatický
a slovotvorný význam umiestnené nad lexikálnym významom.
Podľa Encyklopédie jazykovedy (1993) sa gramatický význam inak nazýva aj
kategoriálny, pretoţe nie je viazaný na jedno slovo, ale na celú kategóriu slov (na
jednotlivé slovné druhy), a to buď v rámci paradigmatických (morfologické
gramatické významy) alebo v rámci syntagmatických vzťahov (syntaktické gramatické
významy). V tomto prípade ide o vyššiu abstrakciu ako pri lexikálnom význame.
Nositeľkou gramatického významu je gramatická kategória (rodu, čísla, pádu, osoby,
času, spôsobu). Formálnym výrazovým prostriedkom na vyjadrenie tohto druhu
významu je gramatický tvar vyjadrený pomocou ohýbacích prípon.
Slovotvorný význam je podľa V. Blanára (1984) zoskupenie sémantických
prvkov naznačených prvkami slovotvornej formy odvodeného alebo zloţeného slova.
Je na vyššom stupni abstrakcie ako lexikálny význam, nedosahuje však stupeň
kategoriálnosti gramatického významu. Tým, ţe je platný len pre odvodené a zloţené
slová, zaujíma stredovú pozíciu medzi gramatickým významom, platným pre celý
slovný druh, a lexikálnym významom, platným pre individuálnu lexikálnu jednotku.
Preto sa hovorí aj o tzv. polokategoriálnosti slovotvorného významu.
Lexikálny (slovný) význam je oprávnene povaţovaný za komplexný jav,
zväčša rozloţiteľný na menšie prvky. Nie je ľahké vytvoriť jeho širokú, všeobecne
platnú definíciu, pretoţe slovná zásoba je sémanticky diferencovaná z rôznych hľadísk
a takýto druh definície by mal v sebe zahŕňať všetky kritériá, ktoré sa na diferenciácii
slov v rámci slovnej zásoby podieľajú. Jednu z najvýstiţnejších všeobecne platných
definícií lexikálneho významu podáva J. Furdík (1980). Podľa neho je lexikálny
význam „odraz skutočnosti psychicky spracovaný vo vedomí pouţívateľov daného
jazyka, jazykovo stvárnený formou slova i vzťahom k iným jednotkám jazyka
a konkretizovaný pri pouţití slova v istých kontextoch.“ (Furdík, 1980, s. 31).
Lexikálny význam predstavuje jednak vzťah medzi slovom a referentom (ktorý tvorí
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jeho jadro), a tieţ vzťah daného slova k iným slovám na paradigmatickej
a syntagmatickej osi jazykového systému.
Podľa J. Furdíka (1980) sa lexikálny význam konštituuje na základe súhry
viacerých tzv. významotvorných činiteľov, akými sú napr.:


vecný činiteľ : referent (označovaná skutočnosť)



psychický činiteľ : spracovanie označovanej skutočnosti vo vedomí pouţívateľov
jazyka



jazykové činitele :
-

forma slova (jazykové stvárnenie psychicky spracovaného logickopredmetového obsahu)

-

vzťah slova k iným slovám jazykového systému na paradigmatickej osi
(napr. problematika sémantických polí, synoným, antoným, homoným,
hyperoným, hyponým, paroným)

-

valencia (spájateľnosť slova v kontexte), t. j. vzťah slova determinovaný
jeho vzťahom k iným slovám na syntagmatickej osi (vo vete, v texte)



pragmatický činiteľ: postoj hovoriacich k označovanej skutočnosti, ktorý sa
prejavuje v expresívno-štylistickom zafarbení lexikálnej jednotky.
I. Ripka – M. Imrichová (2003) spomínajú dve základné zloţky lexikálneho

významu: pojmovú (nocionálnu) a pragmatickú. Do pojmovej zloţky lexikálneho
významu patria dve vrstvy – denotatívna (vyjadruje vzťah k denotátu) a kolokačná
(odráţa význam slova na základe jeho valencie). Do pragmatickej zloţky zas patrí
konotatívna (asociatívna) vrstva a emocionálna (afektívna) vrstva (odráţa pocity
hovoriaceho).
Spomenuté fakty bilancujúce rôznorodosť činiteľov, ktoré sa podieľajú na
vytváraní lexikálneho významu dokazujú, ţe existuje viacero typov lexikálnych
významov. Tie v reči koexistujú a nemoţno ich od seba úplne oddeliť. Preto je vhodné
definovať ich v paralelných dvojiciach.
Denotačný (referenčný) a konotačný význam. V denotačnom význame sa z
významotvorných zloţiek odráţa vecný činiteľ – vzťah slova k označovanému
predmetu, čiţe jeho pojmový rozsah, resp. referencia. Jazykové znaky (slová) svojím
referenčným významom odkazujú na časti (predmety alebo javy) reálneho alebo
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fiktívneho sveta. Práve tento význam je úzko prepojený s ľudským poznaním
okolitého sveta a tieţ s tým, ako jazyk toto poznanie kategorizuje. Pomocou jazyka si
človek uţ od detstva vytvára o svete relatívne jasný obraz. Nechajme bokom úvahy, do
akej miery je tento obraz pravdivý. Treba podčiarknuť fakt, ţe tento obraz mu pomáha
zdieľať s príslušníkmi toho istého jazykového spoločenstva istú víziu sveta
a spoločnosti, v ktorej ţijú. Táto vízia sveta má v sebe zakódovanú dlhodobú
skúsenosť predchádzajúcich generácií pouţívateľov konkrétneho jazyka. Práve na
základe tohto pohľadu sformulovali B. L. Whorf spolu s E. Sapirom (opierajúc sa o
myšlienky W. von Humboldta) tézu o tom, ţe kaţdý jazyk kategorizuje skutočnosť
sebe vlastným spôsobom, na základe dlhodobej skúsenosti vychádzajúcej zo ţivota
a kultúry jeho pouţívateľov (ide o tzv. hypotézu jazykového relativizmu)1. Z toho
vyplýva napr. aproximatívny charakter jazykových ekvivalentov pri preklade
z jedného jazyka do druhého. Po predstavení Sapir-Whorfovej hypotézy jazykového
relativizmu je namieste vyvrátiť jednu z inadekvátnych koncepcií, ktorú si o jazyku
spontánne vytvárame. Ide o koncepciu, podľa ktorej významy odkazujúce na referenty
sú v kaţdom jazyku rovnaké, a jediné, čo sa v jazykoch mení, je akustická (resp.
grafická) forma slov. Ak by to bola pravda, jediný rozdiel medzi jazykmi by bol
v rôznych „etiketách“, ktoré by sa „nalepili“ na rovnaké významy. Vezmime si ako
príklad slovo pes2. Jeho denotačný význam vyjadrený definíciou „šelma chovaná ako
domáce zviera najmä na stráţenie“3 je viacmenej zhodný pre rôzne zvukové formy
tohto slova v rôznych jazykoch (dog, hund, chien, perro, cane, atď.). V mysli väčšiny
pouţívateľov ktoréhokoľvek jazyka sa pri vyslovení slova pes vybaví referent
s relatívne totoţnými najpodstatnejšími znakmi tohto zvieraťa, ktoré sa odráţajú v jeho
slovníkovej definícii. Z jazyka na jazyk sa však budú meniť socio-kultúrne asociácie,
ktoré sa na denotačný význam tohto slova viaţu. Tieto však nebudú vo významovej
zloţke slova na prvý pohľad tak zjavné ako je v nej zjavný odraz základných čŕt

1

Oproti tejto hypotéze by sme mohli postaviť napr. generativistický prístup N. Chomského a jeho
nasledovníkov, ktorí mali naopak tendenciu relativizovať rozdiely medzi jazykmi. Podľa nich, vo všetkých
jazykoch moţno napriek ich zrejmým, avšak relatívne povrchovým rozdielom, pozorovať spoločné „hĺbkové
štruktúry“, ktoré sa riadia všeobecne platnými, univerzálnynmi princípmi (v tomto prípade však išlo skôr
o syntax ako o sémantiku).
2
Ako ďalší príklad na vyvrátenie koncepcie o zhodných významoch v rôznych jazykoch môţu poslúţiť napr. aj
názvy farieb (keďţe škála slov na ich vyjadrenie sa mení podľa konkrétneho jazyka).
3
Cit In: http://slovnik.juls.savba.sk/?w=pes&s=exact&c=o572&d=kssj4&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8
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referenta. Napr. v rôznych kultúrach a civilizáciách bude pes z hľadiska jeho
uţitočnosti vnímaný rôzne: najtradičnejšie ako zviera, ktoré človeku prakticky slúţi
a pomáha (napr. pri love, pri stráţení stáda alebo majetku, pri policajnom vyšetrovaní,
pri colnej kontrole, atď.), ďalej ako zviera, ktoré je pre ţivot istej skupiny ľudí
absolútne nevyhnutné (Eskimáci), alebo ako zviera nečisté, ku ktorému sa netreba
pribliţovať (islamské krajiny).
Práve tieto rozličné socio-kultúrne asociácie pouţívateľov rôznych jazykov
umoţňujú plynulo prejsť od vecnej zloţky významu k jeho zloţke psychickej
a pragmatickej. Môţeme ich zhrnúť pod jeden názov – konotácie. Tieto tvoria tzv.
konotačný význam slova, zahŕňajú v sebe hodnotiacu mienku voči denotátu
a príslušnosť slova k rôznym štylistickým úrovniam.
Tak napr. rovnaké referenty môţu byť označené rôznymi slovami (hlava –
palica, gebuľa, makovica, kečka…), a naopak, jedno slovo môţe označovať rôzne
referenty a nemusí ísť vţdy o odkaz na niţšiu štylistickú úroveň (napr. hlava –
makovica), ale napr. aj o spisovné slovo resp. termín (napr. slovo koza ako domáce
zviera alebo ako gymnastické náradie). Toto slovo však v prenesenom význame4 môţe
odkazovať aj na osobu (napr. na hlúpu ţenu).
K referenčnému významu sa teda veľmi často pridávajú aj vyššie spomínané
konotácie. Tie sa podľa Ch. Baylona – X. Mignota (2005) môţu tieţ istým spôsobom
deliť. Jedny sú spoločné (konvenčné), ktoré zdieľajú všetci členovia jedného
jazykového spoločenstva, a ďalšie sú buď individuálne (závisia od skúsenosti
jednotlivca) alebo sociálne (viaţu sa na konkrétne sociálne skupiny v rámci
spoločnosti). Napr. slová komunizmus alebo komunista sú vnímané pozitívne buď
prívrţencami tejto doktríny alebo ľavicovo zmýšľajúcimi jedincami v štátoch, ktoré
nikdy nezaţili vo svojej krajine do diktatúry sformovaný komunistický reţim.
Obyvatelia štátov, ktoré ţili dlhší čas pod vládou komunistickej diktatúry (napr.
obyvatelia krajín strednej a východnej Európy), alebo ľudia, ktorí priamo trpeli za
komunistického reţimu, si budú s týmito slovami spájať skôr negatívne konotácie. Po
páde komunistického reţimu v týchto krajinách je dokonca slovo komunista väčšinou

4

Konotačná zloţka môţe byť východiskom pre vznik preneseného významu (tak ako denotačná zloţka vytvára
primárny význam).
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vnímané ako uráţka. Pri týchto dvoch konkrétnych slovách dochádza k zaujímavej
situácii, kedy je denotačný význam (ktorý sa viaţe na poznanie okolitého sveta) úplne
prekrytý konotačným významom (ktorý sa viaţe na konkrétnu skúsenosť
jednotlivcov).
Konotácie moţno zreteľne pozorovať aj na ustálených slovných spojeniach.,
napr. verný ako pes (vernosť ako prvoradá vlastnosť, ktorá sa zvykne psovi
pripisovať), zachádzať s niekým ako so psom (pes chápaný ako zviera, ktoré je
ovládateľné, dá sa manipulovať, cvičiť, resp. nie je hodné zvláštnej pozornosti –
priviazané vonku na obojku za kaţdého počasia).
O primárnom (základnom, prvotnom, pôvodnom, doslovnom) a sekundárnom
(odvodenom, druhotnom, prenesenom) význame hovoríme v rámci polysémickej
lexikálnej

jednotky.

Polysémických

slov

je

v jazyku

veľa.

Ide

najmä

o najfrekventovanejšie slová v rámci beţnej slovnej zásoby (len o termínoch moţno
povedať, ţe majú monosémickú povahu). Ich základnou vlastnosťou je, ţe majú
niekoľko hierarchicky usporiadaných významov. Primárny význam sa spája s opisnou
a poznávacou funkciou jazyka. Je ukotvený v realite, ktorá obklopuje človeka. Ide
vlastne o prvý význam, ktorý napadne väčšinu príslušníkov istého jazykového
spoločenstva pri vnímaní akustickej alebo grafickej podoby slova. Je to základný,
najbeţnejší význam slova, ktorý sa aj pri hierarchickom zoraďovaní definícií
významov pri konkrétnom slovníkovom hesle objavuje ako prvý v poradí. Tu môţme
vidieť jeho úzke prepojenie s denotačným významom. Základnému významu sú
hierarchicky podradené odvodené (prenesené, sekundárne) významy, pri ktorých je zo
synchrónneho hľadiska vidieť motivovanosť primárnym významom. Hovoríme
o evidentnej vzájomnej sémantickej spätosti medzi pôvodným a odvodeným
významom, ktorá sa dosiahla prenesením pomenovaní buď na základe nejakej
vonkajšej podobnosti (metafory – kapustná hlava, hlava štátu, hlavička klinca, prišiel
o hlavu, stratil hlavu…) alebo vnútornej súvislosti (metonymie – čakalo ich celé
mesto, toto je moja pravá ruka, behal za sukňami, pozvala ho na pohárik, atď.). Slovo
je teda pouţité v prenesenom význame vtedy, keď prechádzame od konkrétneho
obrazu k abstraktným vzťahom.
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O centrálnom (uzuálnom) a okrajovom (okazionálnom) význame hovoria
I. Ripka – M. Imrichová (2003) z hľadiska frekvencie pouţitia istých lexikálnych
významov viazaných na konkrétne slová v reči, pri kaţdodennej komunikácii. Istým
spôsobom idú v línii predchádzajúcich dvoch významov (pôvodného a preneseného),
pretoţe prvý spomínaný – centrálny význam – bude najčastejšie pouţívaný význam,
spätý skôr s doslovným chápaním slova, ktorý napadne pouţívateľov jazyka ako prvý
v poradí. V tomto type lexikálneho významu sa odzrkadľujú všeobecné črty
a vlastnosti konkrétneho predmetu alebo javu, ktoré sa vzťahujú na zdedený pohľad na
svet okolo nás (súvis s denotačným významom). Mohli by sme povedať, ţe v tomto
prípade ide o význam konvencionalizovaný. Druhý spomínaný – okazionálny typ
lexikálneho významu – uţ vo svojom názve nesie význam „príleţitostný“, teda je
z hľadiska frekvencie v úze menej frekventovaný. Viaţe sa na konkrétnu komunikačnú
situáciu (súvis s konotačným významom).
V závere úvah o komplexnej problematike významu v jazyku povaţujeme za
vhodné pripomenúť, ţe význam moţno charakterizovať dvoma nepriamo úmernými
veličinami: extenziou (rozsahom) a intenziou (obsahom). Extenzia je mnoţstvo
referentov, na ktoré sa daný význam vzťahuje a intenzia je počet sémantických
príznakov (sém), ktoré daný význam (semému) vytvárajú. Ţe ide o veličiny nepriamo
úmerné, dokazuje fakt, ţe čím je rozsah lexikálneho významu slova väčší, tým je jeho
obsah chudobnejší a naopak. Na ilustráciu si vezmime príklad, ktorý uvádza J. Furdík
(1980, s. 38): v rade tekutina – nápoj – víno – šampanské je súbor sémantických
príznakov najmenší pri substantíve tekutina (+„látka“, +„tekutá“), zato sa týmto
slovom označuje široké spektrum denotátov (voda, alkohol, telové tekutiny, nafta,
benzín, atď.). Naopak, význam substantíva šampanské zahŕňa sémantické príznaky
všetkých ostatných slov radu (+„tekutina“, +„nápoj“, +„víno“) a navyše sémantický
príznak + „šumivé“. Lexémy líšiace sa extenziou a intenziou sú navzájom vo vzťahu
hyperonymie (slovo s väčším rozsahom, napr. ţivočích, voči slovu s rozsahom
menším, napr. cicavec) alebo hyponymie (slovo s menším rozsahom, napr. pes, voči
slovu s rozsahom väčším, napr. cicavec).
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Z predchádzajúcich myšlienok vyplýva, ţe problematika významu v modernej
lingvistike je naozaj komplexná, a ţe pri pokusoch o definovanie termínu „význam“ je
nutné objasniť a podčiarknuť, z ktorého uhla pohľadu sa naň pozeráme.

Summary
The main concern of our intervention „An overall view of the complexe question of
the sense in linguistics“ is to propose a result of our reflections on the notion of
sense in semantics, represented by two schemes that could serve as „starting points“
for those desiring to find an answer to the cardinal question in semantics: „What is
sense?“ The two schemes that we propose represent an overall view of the
complexe question of the sense in linguistics and ope two principal ways to access
and analyse it.
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Úvod
Predloţky nie sú vetnými členmi a vystupujú len ako „pomocné“ slovné druhy.
Majú však pre význam vety veľký význam, pretoţe konkretizujú okolnosti miesta,
času, spôsobu i príčiny; teda usmerňujú, modifikujú, konkretizujú dej, ktorého
vyjadrenie by bolo bez predloţiek značne skomplikované.
Kaţdý jazyk hľadí na realitu cez vlastnú špecifickú prizmu, ktorá je odhaliteľná
(nielen, ale aj) práve prostredníctvom pouţitia prepozícií. Napríklad ak niektorý jazyk
pouţije spojenie vidím na obrázku, iný jazyk zasa pouţije spojenie vidím v obrázku (o
tomto probléme píše uţ W. Humboldt. Podobných problémov sa vo svojej publikácii
Jazyky v kontaktoch dotýka aj Dobrík, Z., 2007). Takisto moţno v jednom jazyku
povedať hovorím (je)mu a v inom jazyku v rovnakom význame sa pouţije spojenie
hovorím do neho. Z toho vyplýva, ţe nielen jazyk, ale aj národ, ktorý daný jazyk
pouţíva, odhaľuje svoj náhľad na realitu viditeľne (aj) cez pouţívanie predloţiek.
Príspevok sa snaţí ponúknuť komparatívny pohľad na pouţívanie predloţiek
a na význam jednotlivých predloţiek v slovenčine – ako reprezentantovi slovanských
jazykov, v nemčine – ako reprezentantovi germánskych jazykov a v arabčine – ako
reprezentantovi semitských jazykov. Snaţí sa odhaliť nielen špecifický pohľad národa
na objektívnu skutočnosť, ale chce odbornej verejnosti sprostredkovať aj význam
a veľmi rozdielne pouţívanie zdanlivo rovnakých predloţiek s časovým významom.
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1. Prepozície v slovenčine
K problematike prepozícií sa vyjadruje mnoţstvo odbornej literatúry. Oravec, J.,
Bajzíková, E. a Furdík, J. charakterizujú predloţky ako „neohybné pomocné 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 predloţiek spočíva v tom, ţe nie sú
vetnými členmi, ale slúţia na spresnenie syntaktických funkcií iných vetných členov,
najmä na spresnenie a diferencovanie významu závislosti substantívnych pádov.
Predloţka v prvom rade patrí (nepriamemu) pádu substantíva. Predloţky sa mimo
spojenia s formou substantíva v nepriamom páde nevyskytujú, ich vlastný význam sa
mimo spojenia s pádom mena nemôţe prejaviť.“ (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988,
s. 179)
Menovaní autori (1988, s. 179) klasifikujú predloţky
 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 zloţené
(obsahujú jednu prvotnú predloţku alebo dve prvotné predloţky: v prípade, na znak,
za cenu, v protiklade s, ...). K druhotným zloţeným predloţkám sa dostali aj absolútne
prechodníky slovies, napr.: začínajúc + inštrumentál, končiac + inštrumentál,
odhliadnuc od...
 Predloţky 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 viaţe s genitívom (mimo, skraja, namiesto, ...),
pretoţe genitív vyjadruje partitívny a neurčitý zásah. Ostatné druhotné predloţky sa
viaţu s periférnymi pádmi, teda s datívom (predloţky so zreteľovým a prospechovým
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významom: voči, napriek, kvôli, ...) a s inštrumentálom (predloţky s priestorovým
významom: hore, dolu, naprieč, ...). Niektoré predloţky sa viaţu naraz aj s dvoma
pádmi, napr. s akuzatívom a lokálom (o, po, na, v,) alebo s akuzatívom
a inštrumentálom (nad, pod, pred, medzi).
Časový význam predložiek v slovenčine
Podľa Oravca, J., Bajzíkovej, E. a Furdíka, J. časový význam predloţiek je po
priestorovom význame najbeţnejší. Keďţe plynutie času je jednosmerné, vyjadrujú len
horizontálne vzťahy. Z časového významu predloţiek vznikli aj príčinné významy
i vzťah následnosti (Oravec – Bajzíková – Furdík, 1988, s. 186).
Na základe povahy prepozícií v slovenčine moţno klasifikovať predloţky, ktoré sa
podieľajú na tvorbe významu času, na predloţky vyjadrujúce:
a) „statický“ a/ alebo gnómický čas,
b) plynutie, priebeh času bez ohraničenia,
c) ohraničenie času, teda stanovenie určitého bodu v plynutí času/ deja,
d) bod pred začatím plynutia určitého času/ pred začatím nejakého deja,
e) bod po skončení plynutia určitého času/ po skončení nejakého deja,
f) označenie plynutia paralelného deja.
a) Statický/ gnómický čas – môţe sa dosiahnuť prostredníctvom predloţiek
spájajúcich sa s menami, ktoré vyjadrujú označenie „gnómického“ časového
obdobia, napr.: na jeseň, v lete, v noci, v júli, v apríli, vo sviatok...
b) Plynutie, priebeh času bez konkrétneho ohraničenia je moţné vyjadriť aj
predloţkami cez (cez leto, cez týţdeň) a počas (počas teplejších dní, počas
daţdivého obdobia). V niektorých jazykoch sa táto predloţka viaţe aj
s konštrukciami, ktoré obsahujú priebehový čas.
c) Ohraničenie času, teda stanovenie určitého bodu v plynutí času/ deja – tieto
predloţky sú pomerne rozšírené a podobne ako predchádzajúca kategória, aj
tieto predloţky sa v určitých jazykoch objavujú v konštrukciách s priebehovým
časom, prípadne s časom, v ktorom sa kumuluje priebeh a perfektum (takéto
časy však slovenčina nemá).
105

V tomto prípade môţeme odlíšiť:
 význam začiatku plynutia deja: od jari, od začiatku semestra, od tohto rána,
...
 význam ukončenia plynutia deja: do konca leta, do októbra, do ukončenia
schôdze, po koniec augusta
 význam prerušenia plynutia deja: v jeden letný deň
d) Označenie bodu pred začatím plynutia nejakého deja – ide o predloţku,
ktorá v spojení s menom označuje bod, ktorý sa na časovej osi nachádza pred
začatím nejakého deja, napr.: pred prázdninami, pred obedom, do začiatku
prázdnin bol smutný (ale potom uţ bol veselý), (pohľad trval len) po začiatok
otvorenia dverí .
e) Bod po skončení plynutia určitého nejakého deja – to znamená, ţe práve
predloţka (v spojení s menom) označuje určitý bod na časovej osi, ktorý sa
nachádza po ukončení nejakého deja, napr.: po schôdzi, po prázdninách, po
obede
f) Označenie plynutia paralelného deja – tieto predloţky v spojení s menom
vyjadrujú, ţe nejaký ďalší dej prebieha počas nejakého, práve v tom istom čase
plynúceho iného deja, napr.:

počas (trvania prednášky, rozprávali

o organizácii).
Predloţky s časovým významom sú pomerne frekventované a ako vidno,
niektoré sa angaţujú vo viacerých významoch, a to nielen v časových významoch,
ale moţno ich pouţiť aj napríklad v priestorových a príčinných významoch.
2. Prepozície v arabčine
Aj v arabčine sú prepozície neohybné časti jazykového systému. Arabský
gramatický systém ich však vníma ako jednu z podmnoţín z mnoţiny častíc. Podľa
ruského arabistu M. T. Navrockého arabské častice totiţ tvoria: určitý člen [ الal-],
príslovky, predloţky (ِالج ِر
َ [ حُر ُوفchurúf al dţarri]), spojky a citoslovcia. M. T.
Navrockij delí častice (v rámci nich aj predloţky) podobne, ako sa delia aj arabské
grafémy, a to podľa spôsobu písania na doplnkové, zliate (pripojené), samostatné
a oddelené. Podľa neho zliate častice sú tie, ktoré pozostávajú len z jedného písmena,
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a preto sa pripájajú k nasledujúcemu slovu. Z predloţiek 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, 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 pouţitie častíc
určované pádom (Jušmanov, N. V., 2008, s. 91 – 92).
M. T. Navrockij delí samotné predloţky na jednoduché a zloţené.
a) Jednoduché predložky sa ďalej delia na:
→ vlastné predloţky a na
→ také predloţky, ktoré sú vlastne mená alebo iné samostatné slová, no
v pouţívaní vykazujú vlastnosti predloţiek.
Medzi jednoduché samostatné predloţky patria:  ِمن,ِ ِعَن,الى,ِ في
(min – z; aan
َ
ِ ِ ,ِعلى, ِحتى
– o, z; ilá – do, k; fí – v; aalá – na; chatá – do/ k).
b) Zložené samostatné predložky sa skladajú z predloţky ( – ِمنz/ od, ب
ِِ – s/v)
a ďalšej arabskej častice, napríklad z príslovky, záporovej častice, ďalšej predloţky
alebo zo zámena, napr.:  – بِالbez: zloţené z predloţky bi – s a záporovej častice  – الlá
= ruská (aj slovenská, pozn.: EČ) predpona ne- (bliţšie: Navrockij, 2007, s. 389).
Významný slovenský arabista K. R. Sorby uvádza prehľad arabských
predloţiek (bliţšie: Sorby, 2005, s. 74 – 77), pričom v zhode s M. T. Navrockim
uvádza, ţe predloţky : ِب
ِ , َِ ِك,ِ ِ ِل

(bi, ka, li) sa spájajú pod vplyvom pádu

s nasledujúcim menom. Zároveň spresňuje, ţe meno po kaţdej predloţke stojí
v genitíve (Sorby, 2005, s. 74). (Arabčina má totiţ len tri pády: nominatív a akuzatív
sú bezpredloţkové a identifikujú sa podľa slovesa a v spisovnej arabčine aj podľa
sufixu, genitív ako jediný arabský pád je predloţkový.)
Časový význam predložiek v arabčine
Podľa ruského arabistu M.T. Navrockého (2007, s. 377) aj v arabčine hlavný
význam predloţiek je význam miesta, potom uţ nasledujú rôzne vzťahy duchovných
významov, napríklad význam času a príčiny.

107

 jednou z predloţiek, ktoré vyjadrujú význam času, je podľa Navrockého predloţka
( ِمنod), ktorá okrem významu pohybu z nejakého miesta vyjadruje aj pohyb
z nejakého bodu v čase, teda naznačuje, ţe dej prebieha z nejakého bodu na časovej
osi, ale nie predtým:
َ ( عبَدUctieval Allaha od svojej mladosti. Pr. podľa: Navrockij, 2007, s. 378).
ََِِللاَِ ِمن َشبابِ ِه
Sorby spomína aj prepozíciu ِ ( ُمن ُدod): ِ ب
َ ( ُمن ُدod vojny, pr. podľa: Sorby, 2005, s.
ِ ِالحر
76).
 Predloţka ِ  عَنtieţ okrem ostatných významov, najmä priestorového, vyjadruje aj
význam času v zmysle pohyb z nejakého bodu na časovej osi po ukončení nejakého
deja:
ِِِِ.َنِر َكبَثِ ِمنِال َمدينَ ِِة
َ ( َذهَبَثِعPrišla po tom, ako došoférovala za mesta.).
 aj predloţka ِ  َحتىokrem svojich priestorových významov môţe sekundárne
vyjadrovať aj pohyb na časovej osi, a to v zmysle priblíţenia sa k nejakému času,
a zároveň integrovať sa do daného bodu na časovej osi: ِ( َحتىِحينdo niektorého času,
pr. podľa: Navrockij, 2007, s. 384).
 Typickou predloţkou, ktorá vyjadruje dej začínajúci v časovom bode po nejakej
udalosti je predloţka ( بَع َدpo): ِِهر
ِ ُ( بَعدَِالظpopoludní).
 Takisto základnou predloţkou vyjadrujúcou čas pred nejakým dejom je prepozícia
( قَب َلpred): ِهر
َ َ( قpredpoludním).
ِ ُبلِالظ
 V časovom význame sa pouţíva aj ďalšia prepozícia ( قُبَي َلokolo, pribliţne, do, tesne
pred): ِِ .هر
ِِ ُيل ِالظ
َ َِفاط َمةٌ ِقُب
ِ ( َستَع ُى ُدFátima sa vráti okolo obeda. Pr. podľa: Sorby, 1999, s.
81).
 ِ ِخال َلalebo ِ أثناءoznačujú význam počas, cez, za výlučne v časovom význame: ِال َسنَىات
ِالل الماضيَ ِة
َِ ( ِخv minulých rokoch), ِيف
(počas leta/ cez leto).
َ
ِ أثناءِالص
 ثر
َ ِ اje prepozícia označujúca čas bezprostredne po nejakom deji:ِ( اِثرََِ ِ ُوص ُىلِ ِهhneď po
jeho/ svojom príchode).
 Nakoniec spomenieme predloţku ِ( فيv), ktorá má primárne priestorový význam, no
moţno ju pouţiť aj na označenie lokalizácie nejakého deja do určitého bodu na časovej
osi:ِ...ِعام
ِ ( فيv roku..., Sorby, 1999, s. 73 – 85).
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3. Prepozície v nemčine
Vo všeobecnosti sú v nemčine prepozície tieţ vnímané ako neohybné slová
slúţiace na vyjadrovanie syntaktických a významových vzťahov vo vete. 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.). Predloţkové spojenia môţu 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 môţu 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 pouţívajú len ako
predloţky v predloţkových väzbách a ich pôvod nie je moţné určiť, napr. an die Wand
– na stenu, bei uns – u nás a pod. Pri tvorení slov plnia tieto predloţky funkciu
prefixu, napr. aussteigen – vystupovať, beitragen – prispieť a pod. Nevlastné
predložky sa ako predpony nepouţívajú. Sú to buď ustálené tvary plnovýznamových
slov, alebo predloţkové pády, ktoré sa aj pravopisne stali predloţkami, napr. unweit
des Dorfes – neďaleko dediny, dank der Unterstützung - vďaka podpore, aufgrund der
Diagnose – na základe diagnózy (bliţšie: Marko, 1991, s. 188 – 189; Berglová –
Formánková – Mašek, 1995, s. 162).
Čo sa týka postavenia prepozícií v nemčine, uţ z ich samotného názvu vyplýva, ţe
najčastejšie stoja pred slovom. Niektoré predloţky v nemčine však môţu, prípadne
musia stáť za slovom (postpozície). Nemeckí lingvisti a tvorcovia jednej
z najpouţívanejších príručiek o nemeckej gramatike G. Helbig a J. Buscha (1996, s.
404 – 407) označujú postavenie predloţky pred slovom ako 1. Prästellung
a postavenie za slovom ako 2. Poststellung. Okrem toho existujú v nemčine aj
predloţky s oboma moţnosťami postavenia, bez zmeny významu slovného spojenia t.
j. 3. Prä- und Poststellung. Zvláštnosťou oproti slovenčine je dvojdielna nemecká
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predloţka um – willen / kvôli, pre, ktorá má špeciálne postavenie tzv. 4.
Circumstellung, t. j. postavenie okolo slova, prípadne slovnej konštrukcie.
Tak ako v slovenčine, aj v nemčine sa predloţky spájajú s určitými pádmi. Ide
o ustálené spojenie, t. j o predloţkovú väzbu (rekciu). Predloţky s rovnakým
významom v oboch jazykoch môţu 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 predloţka môţe viazať aj s troma pádmi. V nemčine
rozlišujeme štyri základné skupiny predloţiek, t. j. predloţky s genitívom – G,
predloţky s datívom – D, predloţky s akuzatívom – A a predloţky s datívom
a akuzatívom – D /A.
Tá istá predloţka môţe vyjadrovať viacero vzťahov, a preto pri preklade do
slovenčiny treba rešpektovať kontext danej výpovede. Napríklad nemecká predloţka
in (spája sa s dvoma pádmi, t. j s datívom aj akuzatívom) môţe byť do slovenčiny
preloţená ako v, do, o, za, počas a pod. Medzi nemeckými a slovenskými predloţkami
neexistuje paralelnosť 1:1, napr. aj pri slovenskej predloţke na treba brať do úvahy
kontext a do nemčiny prekladať podľa okolností ako auf, an, in, nach, zu a pod.: Kniha
leţí 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 (bliţšie: Marko, 1991, s. 190).
Špecifikom nemeckých prepozícií viaţucich sa s datívom a akuzatívom je tzv.
splynutie predloţky 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.
Temporálny význam nemeckých predložiek
V rámci temporálneho významu prepozícií rozlišujeme v nemčine dve významové
oblasti aplikácie predloţiek:
a) aktuálnu dobu realizácie deja alebo stavu,
b) dobu trvania deja alebo stavu.
a) Aktuálna doba realizácie deja alebo stavu sa udáva vzhľadom na nejaký časový
úsek identifikovaný časovým adverbiom (heute, gestern/dnes, zajtra) alebo
časovým substantívom spojeným s predloţkou (am Montag, am Wochenende, am
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Nachmittag/v pondelok, cez víkend, poobede). Ak sa dej/stav realizuje v rámci
doby výpovede (ide teda buď o aktuálny čas výpovede, alebo o

širší

časový/dejinný rámec), pouţívame zloţené výrazy (im Moment, zur Zeit, im
Augenblick). Tieto predloţky sa v inom kontexte pouţívajú aj ako priestorové
orientátory, teda môţu vyjadrovať rôzne významové vzťahy (ako sme naznačili
v úvode kapitoly). Predloţky označujú v nemčine, podobne ako v slovenčine,
časový úsek dňa v noci/in der Nacht, vo dne/am Tage a pod., ďalej poukazujú na
deň v rámci týţdňa am Dienstag/v utorok, na časový úsek jedného mesiaca im
August/ v auguste, poradie dňa v rámci mesiaca am ersten Januar/prvého januára
(v tomto prípade slovenčina pouţíva bezpredloţkový pád), časové úseky dlhšie ako
jeden deň (v tomto prípade platí v oboch jazykoch, ţe čím dlhšie časové obdobie,
tým obvyklejší je predloţkový výraz) in diesem Jahrhundert/v tomto storočí.
Predloţkovými spojeniami sa v nemčine vyjadrujú aj iné časové úseky: 1. ročné
obdobia – im Sommer/v lete; 2. historické obdobia – im Mittelalter/v stredoveku;
im Barock/v baroku, v slovenčine sa však uprednostňuje pred predloţkovým
výrazom v baroku komplexnejší zloţený výraz v období baroka; 3. sviatky a voľné
dni – v nemčine sa pouţívajú predloţky in/na a an/na, an Weihnachten/na
Vianoce, 4. ţivotné obdobia – predloţka in/v, in der Jugend/v mladosti.
V temporálnom význame sa pouţívajú aj predloţky 1. bei – vo význame slovenskej
predloţky pri, ak sa časové určenie deja rieši usúvzťaţením s iným dejom napr. Er
war beim Lesen eingeschlafen./Pri čítaní zaspal.; vo význame za/počas, v názvoch
meteorologických dejov bei Gewitter/za búrky, 2. unter – vo význame za, napr.
unter der Herrschaft Karls des IV./ za vlády Karola IV., 3. während – vo význame
počas, za, pri – v slovenčine si konkurujú priebehová predloţka počas a predloţky
za, pri, v nemčine sa naopak pouţíva takmer výhradne predloţka während, napr.
während des Trainings/pri/počas tréningu. Ak sa dej/stav vzťahuje na dej
predchádzajúci či minulý, pouţíva sa v nemčine aj v slovenčine väčšinou
bezpredloţkový pád, napr. vorige Woche/minulý týţdeň, no v spojeniach v minulom
roku, storočí, tisícročí sa pouţíva predloţka v, rovnako v spojení s plurálom in
vorigen

Tagen/v minulých

dňoch.

V nemčine

sa

predloţkové

spojenie

am+vorig+deň v týţdni pouţíva, no v slovenčine nie, napr. am vorigen
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Montag/minulý pondelok,

predloţky im, am sa môţu fakultatívne pouţívať

v spojení časového substantíva s adjektíva vorige, nächste, napr. im nächsten
Jahr/nächstes Jahr/v minulom roku/minulý rok. Predloţky vyjadrujúce začiatok,
stred a koniec časového úseku: začiatok/stred/koniec časového úseku sa
v slovenčine vyjadruje substantívom (koncom, začiatkom), resp. predloţkovou
väzbou, napr. na začiatku roka, na konci mesiaca, resp. v strede týţdňa a pod.
V nemčine sa môţe rovnako ako v slovenčine pouţívať substantívum, resp.
substantívum s predloţkovou väzbou am/im/zu, napr. Am Anfang August.../Na
začiatku augusta..., im Anfang des 8. Jahrhunderts.../na začiatku 8. storočia..., zu
Beginn der Saison/na začiatku sezóny. Stred časového úseku sa označuje
substantívom Mitte bez predloţky, resp. s predloţkou in, in der Mitte/ v strede.
Koniec časového úseku sa vyjadruje pomocou substantíva Ende s predloţkami
gegen/am, gegen Ende der 80er Jahre/koncom 80-tych rokov. Na vyjadrenie konca
časového úseku nemčina pouţíva aj predloţkovú väzbu bei, zu s kompozitami typu
Jahresende, napr. am Jahresende/na konci roka, bei Kriegsende/na konci vojny a
pod. Priebeţnosť časového úseku sa vyjadruje pomocou predloţkového spojenia
während/počas, cez. V nemčine sa táto predloţka spája s genitívom, v slovenčine
sa táto predloţka spája s genitívom len vo význame počas (während der
Ferien/počas prázdnin). Ďalšou predloţkou pouţívanou v tomto kontexte je in, no
len v spojení so substantívom Verlauf - im Verlauf/v priebehu – tento predloţkový
výraz

poukazuje

na

aktuálny

priebeh

deja,

napr.

Im

Verlauf

des

Gerichtsverfahrens.../V priebehu súdneho procesu... Ďalšie temporálne predloţky
označujúce realizáciu deja/stavu mimo aktuálneho časového úseku sú: a) ak
dej/stav predchádza inému (aj aktuálnemu) časovému úseku, pouţívame v nemčine
predloţku vor/pred (vor zwei Tagen/pred dvoma dňami, vor dem Krieg/pred
vojnou, a pod.); b) ak dej/stav nasleduje za istým (aj aktuálnym) časovým úsekom,
pouţíva nemčina predloţkami nach, in/po, za: predloţka in/za označuje dobu, ktorá
uplynie od doby výpovede do realizácie deja/stavu, o ktorom hovorí, napr. Ich
komme in einer Woche an./Prídem za týţdeň. Predloţka nach/po vyjadruje, ţe
dej/stav, o ktorom sa hovorí, nasleduje po období/deji označenom substantívom,
napr. Es geschah nach dem Kriegsende./Stalo sa to po skončení vojny.
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b) Trvanie deja/stavu, teda vyjadrovanie skutočnosti, ako dlho dej/stav trvá,
nemčina rieši nasledovane: a) na vyjadrenie trvania deja/stavu od času minulého do
prítomnosti nemčina pouţíva predloţku seit/od, napr. seit Morgen/od rána, seit
1989/od roku 1989. Časový úsek trvajúci dodnes môţe byť označený aj inak – menom
osobnosti, ktorá vtedy ţila alebo udalosti, ktorá sa v danej dobe nastala, napr. seit dem
Fall der Mauer/od pádu (Berlínskeho) múra, seit Gorbatschow/od nástupu Gorabčova
– v tomto prípade sa v slovenčine pouţije opisný výraz, pri preklade teda výraz
rozširujeme. V prípade, ak dej trvá isté obdobie (smer minulosť → doba výpovede)
nemčina pouţíva predloţku seit/uţ: Es regnet schon seit drei Tage./Už tri dni prší. b)
dej/stav trvá v minulosti alebo v budúcnosti a od označenej časovej hranice označuje
v nemčine predloţka ab/od alebo dvojčlenný výraz von...an/od. Obe udávajú časovú
hranicu deja/stavu, ktorý začal a skončil v minulosti, resp. bude ešte trvať
v budúcnosti. Slovenčina pouţíva len predloţku od, napr. Ab Montag arbeiten wir
zusammen./Od pondelka budeme pracovať spolu. alebo Von diesem Jahr an kann man
billiger fliegen./Od tohto roka môţeme lietať lacnejšie. c) Trvanie deja do stanovenej
doby indikuje v nemčine predloţka bis(zum)/aţ (do) napr. Bis zum morgen bleiben wir
noch./Zostaneme ešte do rána. d) Trvanie deja medzi dvoma stanovenými dobami
indikuje pouţitie dvojice predloţiek von...bis/od...do, napr. Von Montag bis Freitag
arbeiten wir./Pracujeme od pondelka do piatka. e) Doba trvania deja/stavu sa
vyjadruje predloţkami in/za, bis/do, innerhalb, binnen/za, v priebehu, auf, für/na napr.
In einer Woche habe ich das aufgeräumt./Upratal som to za týţdeň. resp. Bis heute
habe ich das nicht gefunden./Dodnes som to nenašiel. alebo Binnen Minuten
veränderte es sich in.../Behom/za niekoľko minút sa to premenilo na... Predloţka
binnen sa spája s genitívom a v beţnej komunikácii je menej frekventovaná; indikuje,
ţe časovaný interval na vykonanie istej činnosti je krátky a nie je moţné ho prekročiť.
Táto predloţka spolu s predloţkou innerhalb sa pouţívajú v publicistických
a administratívnych textoch. Predloţky auf, für/na sa v temporálnom význame
pouţívajú na označenie stavu trvajúcemu aj po realizácii deja, o ktorom vypovedá,
napr. Ich fahre für sechs Monate nach Deutschland./Idem na šesť mesiacov do
Nemecka.
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4. Čas vyjadrený predložkami
Z translatologického hľadiska sme na základe prezentovaných predloţiek
vyjadrujúcich časový aspekt v troch typologicky odlišných jazykových systémoch, t. j.
v slovenčine, v nemčine a v arabčine zistili nasledovné zhody a rozdiely:
Arabčina pouţíva svoj bohatý systém predloţiek s časovým významom podobne,
ako aj slovenčina, teda (aj) prostredníctvom nich dokáţe vyjadriť tieto významy:
a) „statický“ a/ alebo gnómický čas,
b) plynutie, priebeh času bez ohraničenia,
c) ohraničenie času, teda stanovenie určitého bodu v plynutí času/ deja,
d) bod pred začatím plynutia určitého času/ pred začatím nejakého deja,
e) bod po skončení plynutia určitého času/ po skončení nejakého deja,
f) označenie plynutia paralelného deja.
Rozdiel v pouţívaní predloţiek medzi slovenčinou a arabčinou je markantný najmä
v tom, ţe tam, kde sa v slovenčine vyskytuje príslovka času, z ktorej by za iných
okolností mohlo byť aj spojenie prepozície a mena (napr. predpoludním, poobede),
arabčina pouţíva práve spojenie predloţky a mena a neráta s príslovkou. Oproti
slovenčine má arabčina pomerne širší predloţkový diapazón, prostredníctvom ktorého
dokáţe vyjadriť aj veľmi jemné pohyby na časovej osi. Slovenčina v tejto súvislosti
zasa dokáţe s predloţkou spojiť vhodné substantívum, v súčinnosti s ktorým vzniká
príslovkové určenie času, vyjadrujúce poţadované vyjadrenia času. Nemčina primárne
vyuţíva temporálne prepozície na vyjadrenie dvoch významových oblastí: aktuálnej
doby realizácie deja alebo stavu a dobu trvania deja alebo stavu. Typické pre nemčinu
je, ţe tá istá predloţka môţe vyjadrovať viacero významových vzťahov, a preto pri
preklade do slovenčiny treba rešpektovať kontext danej výpovede. Pri preklade
vybraných fenoménov (napr. seit Gorbatschow/od nástupu Gorbačova) slovenčina
pouţíva opisné výrazy, a teda rozširujúci preklad. V iných prípadoch, napr. poradie
dňa v rámci mesiaca am ersten Januar/prvého januára sa naopak redukuje a pouţije sa
bezpredloţkový pád. Pri označovaní časových úsekov dlhších ako jeden deň platí
v oboch jazykoch, ţe čím dlhšie časové obdobie, tým obvyklejší je predloţkový výraz.
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Summary
The aim of the article Aspect of the time expressed by prepositions in Slovak, German
and Arabic is to present the ways of using the prepositions in three typological
different language systems: in Slovak, German and Arabic languages. The author`s
interest is mainly concentrated on the ways of the time explication using the special
prepositions. At the same time they try to compare these ways of the explication in the
different languages, which points to the diverse perspective on the reality and on the
objective world. In the article are presented and described many examples of the
temporal using of the prepositions in these three languages, where the Slovak as native
language is the source language for the comparison with German and Arabic.
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Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu)
PhDr. Andrea Goótšová
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Popredný slovenský jazykovedec Juraj Dolník dôkladne a obšírne explikuje
základy teórie spisovného jazyka v jeho najnovších monografiách Teória spisovného
jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu (2010a) a Jazyk – človek – kultúra (2010b),
v ktorých pertraktuje vzťah medzi teóriou a praxou, analyzuje metodologickú bázu
štandardizovanej teórie ako i širšie poznávacie súvislosti jazyka. V spomenutých
publikáciách sa autor okrem systematických výkladov orientuje na základné pojmy
teórie spisovného jazyka, prináša rôznorodé reakcie na jazykové javy, ilustruje rozpory
medzi slovenskými jazykovedcami, a zároveň upozorňuje na širšie poznávacie
súvislosti jazyka. Teóriu, ktorú J. Dolník predostiera je koncipovaná v pretenzii
súčasného pragmatickolingvistického smerovania, pričom imanentným sa stáva aj
objasňovanie (aktuálneho) stavu jazykovej kultúry z pohľadu prirodzeného nositeľa
jazyka. Práve prechodu od „umelosti“ spisovného jazyka k jeho prirodzenosti
reflektuje autor cez reálne jazykové správanie pouţívateľov, preto aj nositeľom jazyka
venuje v monografii značný priestor. Najväčšiu pozornosť však autor venuje
ozrejmovaniu troch základných nastolených otázok : Z čoho vzišla teória spisovnej
slovenčiny a jej kultivovania? V čom spočíva odborný spor, ktorý je sprievodným
znakom vedeckého poznávania tohto útvaru? Aké kultivovanie jazyka je adekvátne
súčasným podmienkam jeho fungovania?
Korene teórie spisovného jazyka s ohľadom na spisovnú slovenčinu je
nevyhnutné

hľadať

a najmä

spájať

s existenciou

a fungovaním

Praţského

lingvistického krúţku (PLK), ktorý koncepciu teórie spisovného jazyka a jazykovej
kultúry začal budovať v polemike s purizmom, pretoţe ten zasahoval do jazykovej
praxe na základe historického, nacionálneho a estetického kritéria a vytláčal z nej
prostriedky, ktoré boli uţ vţité, zafixované v úze. Uplatňovanie puristickej zásady
historizmu sa však preukázalo ako irelevantné, nevyhovujúce normálnemu rozvíjaniu
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spisovného jazyka, pretoţe jeho zásahy naráţali na odpor jazykového povedomia jeho
nositeľov a vytvárali tak neúnosné napätie medzi jazykovým úzom a proklamovanou
normou (Dolník, 2010a). Puristické „cibrenie“ jazyka sa tak dostalo do konfliktu so
schopnosťou jazyka vyhovieť vyjadrovacím potrebám jeho nositeľov. Z toho dôvodu
bolo nevyhnutné prejsť k inému prístupu – prístupu funkčnosti. Základným kritériom
hodnotenia jazykových prejavov sa stala adekvátnosť pouţívaných jazykových
prostriedkov so zreteľom na účel prejavov, no do popredia sa ešte výraznejšie
vysúvala otázka funkčnosti, ktorá predstavovala fundamentálnu ideu funkčnej teórie
spisovného jazyka. Týmto spôsobom sa usilovali protagonisti PLK zaručiť optimálnu
zhodu medzi spisovnou normou a jazykovou praxou. Stabilitu v jazyku chceli teda
zaručiť rešpektovaním „ľudového jazyka“, ktorý má svoju normu, konštituujúcu sa
uzuálne, pretoţe úzus tvorí základ normy spisovného jazyka. Pozorujeme, ţe
v protiklade s puristickými kritériami predstavitelia funkčnej koncepcie jazykovej
kultúry spájali svoje kritérium s jazykovým úzom. Tým, ţe sa odmietol romantizmus
puristov (hľadanie dokonalosti v minulosti), ich nacionalistická orientácia (uprenosť
na svojskosť) a do ohniska pozornosti sa dostal jazyk ako nástroj (univerzálna
vlastnosť jazyka), ktorý sa vyvinul na to, aby plnil isté funkcie, zhodne s Dolníkom
(2010a) konštatujeme, ţe teória spisovného jazyka a jazykovej kultúry sa
konštituovala na základe antinomického, univerzalistického a inštrumentálneho
chápania tohto jazykového útvaru.
Teória slovenského spisovného jazyka a jazykovej kultúry sa začala budovať na
pôde praţského lingvistického krúţku, pričom sa tieţ rodila v spore puristického
a funkčného prístupu k spisovnému jazyku a jazykovej kultúre. Opierajúc sa však
o východiská funkčnosystémovej lingvistiky praţskej školy sa zaručila zdokonaliť
tento jazykový útvar v duchu funkčnosti a tieţ, ţe zásahy na jej podklade ho nebudú
„poškodzovať“ (Dolník, 2009). Samozrejme, v súvislosti s rozvíjaním a budovaním
empirickej bázy tejto koncepcie sa vţdy ozývali nestotoţňujúce sa hlasy puristicky
orientovanej jazykovej kritiky, ktorej výhrady smerovali najmä ku kultivovaniu
spisovného jazyka. Vyvstávajúca názorová diferenciácia sa dotýkala chápania
jazykového systému a systémovosti, t. j. ústrojnosti jazykových prvkov, ich vţitosti
a funkčnosti. Podľa puristickej predstavy kultivovanosť spisovného jazyka je tým
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vyššia, čím menej historicky nepôvodných, cudzích a neestetických prostriedkov
nachádzame v tomto jazyku. Z hľadiska funkčnej koncepcie sa kultivovanosť
spisovného jazyka dosahuje tým, čím lepšie zodpovedajú jeho prostriedky účelu, na
ktorý sú určené (Dolník, 2010a). Puristický prístup sa opiera o zásadu historickosti, na
základe ktorej demonštruje, ţe jazyk prejavil svoju podstatu uţ v starších vývinových
fázach, po ktorých do neho prenikli prvky, ktoré ho „kazia“ a narúšajú jeho systém
(Dolník, 2007). Puristická starostlivosť o jazyk je zameraná na zachovanie jazykovej
normy, teda na utlmenie akýchkoľvek zmien. Okrem toho puristi výrazne „bojujú“
najmä voči cudzím slovám. Tu sa opätovne reflektuje známa skutočnosť, ponechať
v jazyku to, čo je geneticky zachované. Stabilita normy spisovného jazyka však
neznamená jej nemennosť, z toho dôvodu sa hovorí o pruţnej stabilite. Norma sa
predsa neustále prispôsobuje meniacim sa potrebám jazykovej praxe.
Preberanie cudzích výrazových prostriedkov sa povaţuje za jednu z vývinových
tendencií súčasného spisovného jazyka. Ako J. Dolník (2010a, s. 60) poznamenáva,
táto skutočnosť sa vo vzťahu k spisovnému jazyku javí ako kľúčová otázka
kompatibility preberania cudzích prvkov so zachovaním identity vlastného jazyka.
Práve táto situácia často vedie k utváraniu a rozširovaniu ochranárskeho prístupu
a postoju jej pouţívateľov, ktorí sú ovplyvnení najmä stereotypmi, ideológiou či
ekonomicko-politickými tlakmi. Ako funkčnú nastoľuje J. Dolník (2010a, s. 60) tézu,
ţe ochranársky postoj má byť primeraný v daných podmienkach fungovania
spisovného jazyka, a teda sa má nastoliť aj latka optimálnej miery preberania. Je
predsa zrejmé, ţe slovenský jazyk prichádzal do kontaktu s inými, vyspelejšími
jazykmi uţ skôr a mnohé výrazy si z nich „vypoţičal“, čo sa v súdobom hľadisku uţ
nepovaţuje za „cudzie“, nakoľko dané výrazové prostriedky zdomácneli. Pestovanie
ochranárskej tradície ţiví a prehlbuje stereotypné vnímanie a hodnotenie cudzieho
vplyvu. J. Dolník sa pokúsil načrtnúť iný prístup, relevantnejší, ktorý predostrel
demonštrovaním preberaných výrazov z anglického jazyka.
Z pozície súčasného stavu a rozmachu internacionalizácie, ako aj globalizácie,
prejavujúcej sa i v samotnom jazyku, zhodne s Dolníkom (2010a) konštatujeme, ţe
v týchto intenciách sa sledovaný proces javí ako smerovanie k nastoleniu stavu
zodpovedajúcemu prastarému mýtu o jednotnom ľudskom jazyku, ktorý sa roztrieštil
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pri pokuse o výstavbu Babylonskej veţe. Vzhľadom na súdobú skutočnosť sa, najmä
na podklade angličtiny, razí cesta k presadeniu onoho, spoločného dorozumievacieho
prostriedku,

ktorým

komunikujú

chtiac-nechtiac

jazykové

spoločenstvá

v medzinárodnom komunikačnom priestore, pričom však národy nechcú upustiť
z vlastného jazyka. Pochopiteľne, ani slovenské jazykové spoločenstvo sa tomuto javu
nevyhýba, no i v danom prípade platí pravidlo, preberať len funkčné a vhodné
prostriedky, ktoré naozaj nevyhnutne potrebujeme, a to i vtedy, ak na pomenovanie
veci alebo javu nemáme primeraný domáci ekvivalent (Dolník, 2010a). Jazyková
kritika však zdvíha varovný prst a horlivo proklamuje, ţe súčasný nápor anglicizmov
zvyšuje pocit ohrozenia vlastného jazyka, z čoho sa vyvodila i potreba jeho zákonnej
ochrany. Práve tento ochranársky prístup vyvoláva zásadný spor v kruhu slovenských
lingvistov. Ohniskom sváru sa stala skutočnosť, ţe extenzia pojmu ochrany jazyka
zahŕňa, vyplývajúc zo zákona, jazykovopolitickú a jazykovokultúrnu oblasť. Pojem
ochrany jazyka sa teda zaraďuje do pojmovej sústavy jazykovej politiky, ale nie je
organickým prvkom v pojmosloví jazykovej kultúry. J. Dolník (2010b, s. 177) tvrdí,
„(...) ţe nejde o spochybnenie oprávnenosti samotného pojmu, ale o odmietnutie jeho
pouţívania za rámcom jeho skutočnej domény.“ Domnievame sa, ţe súčasný prílev
anglicizmov nielen do písomných, ale aj hovorených prejavov nie je opodstatnené
pociťovať ako zvýšený atak na súčasný spisovný jazyk, a tým sa následne oháňať
zbraňami ochranárskeho prístupu, ale tento jav je nutné vnímať na pozadí kultivovania
samotného jazyka. J. Dolník je presvedčený, ţe problematickosť nastáva práve
v okamihu vnesenia jazykovopolitického konceptu ochrany jazyka do domény
jazykovej kultúry, v rámci ktorej sa aktivizujú ochranárske prístupy vzhľadom na
vzniknutú dynamiku a diferenciáciu v jazyku. Hlavným nástrojom pôsobenia je
kodifikácia normy spisovného jazyka, ktorá sa chápe ako nástroj jeho kultivovania, ale
tým, ţe aj dostala zákonnú podporu, nadobudla povahu jazykovopolitického nástroja
(Dolník, 2010b). Na danú skutočnosť je potrebné nazerať tak, ţe kodifikácia
spisovného jazyka slúţi pouţívateľom ako orientačná opora pri jazykovej neistote
a akékoľvek vyjadrenia, ţe pri (nielen) preberaní cudzích prvkov je hneď stabilita
a suverenita slovenčiny ohrozená. Stotoţňujeme sa s názorom Dolníka (2010b), ţe
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pojem jazyková suverenita je v tejto súvislosti irelevantný, nakoľko obsah tohto pojmu
je nekompatibilný s obsahom lingvistického pojmu preberania.
V intenciách Dolníkovského chápania sa skôr pertraktuje otázka, „(...) či týmto
náporom je ohrozená suverenita slovenčiny, leţ tak, ako sa tento „nápor“ javí
z hľadiska normálneho mechanizmu preberania cudzojazyčných prvkov“ (Dolník,
2010a, s. 66). J. Dolník konštatuje, ţe namiesto suverenity jazyka je primerané hovoriť
o normálnosti jazyka, pričom termín normálnosť moţno adekvátne vystihnúť
termínom akomodačno-asimilačná rovnováha jazyka. Akomodácia spočíva v tom, ţe
sa jazyk dokáţe prispôsobiť meniacim sa okolnostiam jeho fungovania. Akomodačná
schopnosť vyplýva z otvorenosti a tvorivého potenciálu systému spisovnej slovenčiny,
a teda z flexibilnosti jazykovej kompetencie jej nositeľov. Tvorenie nových slov
v súlade s novými pomenúvacími a vyjadrovacími potrebami, sémantické rozvíjanie
jestvujúcich

lexikálnych

jednotiek,

zjemňovanie

štylistickej

diferencovanosti

vyjadrovacích prostriedkov, preberanie výrazov z iných jazykov, ale aj z iných útvarov
národného jazyka sú prejavom akomodačnej schopnosti (Dolník, 2010a). Asimilácia
znamená, ţe sa zachováva potrebná miera stability jazyka, teda optimálna miera
pravidelnosti a adaptovanosti nových prostriedkov. Aj dynamiku spisovnej slovenčiny
ovláda takýto akomodačno-asimilačný mechanizmus, ktorý zabezpečuje, ţe na jednej
strane je tento jazyk vţdy taký, aký má byť z hľadiska vyjadrovacích potrieb, a na
druhej strane je taký, aký má byť z hľadiska jej interindividuálneho osvojovania si
bezporuchového fungovania (Dolník, 2010b). Nadväzujúc spätne na autorovu
sentenciu sa javí ako zrejmé, ţe samotný jazyk sa bráni nadmernému preberaniu
cudzích výrazov, čo reflektuje práve fungovanie mechanizmu, ktorým sa udrţiava
normálnosť jazyka aj vo vzťahu k preberaniu. To, ţe sa jazyk bráni nadmernému
preberaniu nie je prejavom suverenity, ale jeho normálnosti. Nositelia jazyka ako
celok disponujú predsa prirodzeným regulačným mechanizmom preberania cudzích
prvkov, takţe ohrozenie stability a identity vlastného jazyka neprichádza do úvahy.
Namieste je oprávnené konštatovať, ţe stav súčasnej slovenčiny, aj so zreteľom na
preberanie výrazov (i z angličtiny) je normálny, pretoţe nositelia jazyka slobodne
a svojvoľne siahajú po cudzích prvkov, pričom ich „výpoţičky“ sú pod drobnohľadom
normálneho regulačného mechanizmu.
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V danej súvislosti J. Dolník dôkladne explikuje aj kontinuálny vývin a rozvoj
teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry v kontexte historického konštituovania
nášho spisovného jazyka, pričom ho dáva do úzkych vzťahov s českým a maďarským
jazykom. Tie jazyky závaţným spôsobom kreovali rozvoj slovenčiny, nakoľko,
s ohľadom na dejinné súvislosti, mali vzájomný priamy vzťah. Pochopiteľne,
geneticky príbuzným a štruktúrne veľmi blízkym jazykom bola čeština, ktorá istý čas
plnila funkcie spisovného jazyka. Čeština ako nadstavbový jazyk Slovákov v istom
historickom období však nebola kompatibilná s reálnym identifikačným základom
slovenčiny, a to z toho dôvodu, ţe sa odlišovala od slovenčiny príznakmi, ktoré sa
dotýkali typických vlastností materinského jazyka Slovákov, vlastností, ktoré Slováci
intuitívne preţívali ako typické (Dolník, 2010a). Z explikovaného vyplýva, ţe čeština
sa neimplantovala do jazykového povedomia Slovákov, pretoţe mala vlastnosti, ktoré
pre slovenčinu neboli typické. Je nevyhnutné poznamenať, ţe pokým čeština vo
vzťahu k slovenčine zohrala rolu identifikačného jazyka, maďarčine pripadla
historická úloha fortifikačného jazyka. Táto skutočnosť vyplynula zo súdobých reálií,
pretoţe priamy kontakt a stret dvoch divergentných, jazykovo nepríbuzných skupín
malo za následok, ţe Slováci vnímali maďarčinu v kontraste k svojmu jazyku a na
tomto základe sa upevňoval pocit, respektíve vedomie jazykovej spolupatričnosti
k jazykovému areálu dnešných Čechov. Ostrý kontrast voči maďarčine zo strany
Slovákov mal za následok vyhranenie slovenského národa s vlastným spisovným
jazykom, pričom sa tieţ neustále aktualizovala a prehlbovala slovensko-česká
jazyková blízkosť.
Prienikom do minulého, ale i súčasného jazykovokultúrneho sveta Slovákov
poukazuje J. Dolník na skutočnosť, ţe v slovenskom jazykovom spoločenstve
koexistujú

dve

predstavy

o

kultivovaní

spisovného

jazyka,

a to

pragmatickolingvistického prístupu s klasickým systémovolingvistickým prístupom.
Pragmatický prístup nazerá na spisovný jazyk z pozície jeho nositeľov pri jeho
pouţívaní, t.j. zo stanoviska komunikujúcich nositeľov tohto jazykového útvaru. Tento
prístup je zameraný na to, aby sa spisovný jazyk odhalil ako psychická (mentálna)
a sociálna realita. Pragmatickolingvistický prístup spolu so sociolingvistickou
metodológiou vytvára platformu racionálneho liberalizmu, ktorý nezasahuje priamo
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do spisovného jazyka, ale prispieva k optimalizácií podmienok na jeho normálne
fungovanie, t.j. také fungovanie, ktoré zodpovedá jeho povahe vyplývajúcej z jeho
súčasného stavu a zo súčasných podmienok jeho pouţívania (Dolník, 2010b). Súčasná
spisovná slovenčina totiţ funguje v takých podmienkach, ktoré umoţňujú jej
pouţívateľom, aby s ňou zaobchádzali ako s prirodzeným kultúrnym javom, ktorý je
komponentom ţivotnej reality vnímanej ako normálna, ako taká, ktorú členovia
príslušného kolektívu preţívajú ako svoj normálny svet.
Druhý prístup, konštituujúci piliere elitárskeho reštriktivizmu, práve naopak
koncipuje odlišne svoje zásady, na podklade ktorých vyvstáva, ţe na spisovnú normu
je nutné uvaliť reštrikciu, ktorá je riadená jazykovou elitou, lebo iba ona disponuje
potrebnou spisovnou jazykovou kompetenciou (Dolník, 2010b). V tomto prípade sa
zdôrazňuje historická intervenčná kontinuita, ktorá sa odôvodňuje nielen hlásaním sa
k vlastnej tradícii, ale aj tým, ţe spisovná slovenčina akútne vyţaduje regulačnoochranárske aktivity. Z tejto pozície sa zasahuje do spisovnej slovenčiny v mene je
ochrany ako identifikačného znaku slovenského národa, národnoreprezentatívnej
entity a kultúrneho dedičstva, a teda cennej kultúrnej hodnoty s dôrazom na poriadok
v jazyku a stabilitu (Dolník, 2010b, s. 150). Pod intervenciou sa rozumejú zásahy zo
strany kodifikácie, jazykovej kritiky a jazykového poradenstva. Samozrejme, tento
ochranársky prístup nie je opodstatnený, pretoţe ţivením pocitu ohrozenia jazyka (a
tým aj ohrozenia slovenskej identity) sa ţiví pocit potreby zjednocovať sa vo vzťahu
k jazyku správať sa podľa preskripcie elity. Následne je zrejmé, ţe práve prvý prístup
nadobúda svoju opodstatnenosť z dôvodu podporného prístupu k jazyku, ktorý spočíva
v tom, ţe sa optimalizujú podmienky na rozvíjanie jeho potencie v korelácii s jeho
reprodukciou v komunikácii.
Z demonštrovaného výkladu vyplynulo, ţe na pozadí fundamentálnych pojmov
sa ozrejmil dichotomický protiklad komunikačného (sociolingvistické bádanie)
a extrakomunikačného (systémová lingvistika) vnímania jazyka a reálnych jazykových
problémov.

Tento

protiklad

predstavuje

metodologický

rozdiel

medzi

reflexívnolingvistickým a pragmatickolingvistickým nazeraním na jazykové javy
a dynamické tendencie. J. Dolník cez súčasný stav a jazykovú prax poskytol mnoţstvo
reálnych jazykových exemplifikácií, posudzovaných z oboch diferencovaných
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pohľadov, pričom pragmatickolingvistická koncepcia sa javí ako kompatibilnejšia
(nielen) pri posudzovaní reálnych jazykových problémov v kodifikačných príručkách
a otázke kultivovania spisovného jazyka. Autorov príklon k tejto koncepcii zároveň
predstavuje apel na kompetentných, ktorí môţu odstrániť „večný“ spor medzi
deklarovanou teóriou a jazykovou praxou posilnením prirodzeného vzťahu medzi
spisovným jazykom a jeho pouţívateľmi, „(...) aby sa prirodzenosť pouţívateľov
mohla slobodne prejaviť v tom rámci, ktorý je daný ich prirodzenou jazykovou
jednotou aj diferencovanosťou“ (Dolník, 2010a, s. 287).

Zusammenfassung
In diesem Beitrag analysiert man die Konzeption der Theorie von der Schriftsprache,
mit der sich der bedeutende Sprachwissenschaftler Juraj Dolník beschäftigt hat. Auf
Grund dieser Konzeption verdeutlicht er Entwicklung, Kultivierung und zwei
divergente Zugänge zur Schriftsprache (im Hinblick auf Schriftslowakisch).
Zoznam bibliografických odkazov
1.

DOLNÍK, J. 2007. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. Bratislava :
Stimul, 2007. 161 s. ISBN 978-80-89236-26-8

2.

DOLNÍK, J. 2009. Teória jazykovej kultúry na začiatku 3. tisícročia. In Jazyková
kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie
konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 2009. ISBN 978-80-224-1052-6, s. 19 – 24.

3.

DOLNÍK, J. 2010a. Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú
slovenčinu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010a.
301 s. ISBN 978-80-224-1119-6

4.

DOLNÍK, J. 2010b. Jazyk – človek – kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010b. 224
s. ISBN 978-80-8101-377-5

124

Kľúčové slová: bilingvizmus, diglosia, striedanie kódov, mestské prostredie, hovorená
komunikácia

Bilingválna a diglosná komunikácia v mestskom prostredí
PhDr. Ladislav György
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

V mestách leţiacich na národnostne zmiešaných územiach je predpoklad
vzájomného vplyvu viacerých jazykov pri hovorenej komunikácii omnoho väčší ako
v ostatných častiach regiónu, územného celku – krajiny. Vytvára sa poţiadavka
skúmať hovorenú podobu jazyka v meste nielen v intenciách monolingválnych
aspektov prihliadajúcich na problematiku vo vzťahu k diglosii, ale aj v širšom kontexte
k bilingvizmu. Zaoberať sa preto dvojjazyčnosťou (popri dvojjazykovosti)1 pri
výskume mestskej reči v jazykovo heterogénnej oblasti má svoje opodstatnenie.
Rovnako dôleţité je tieţ zmieniť sa o terminologickej báze načrtnutého
fenoménu a objasniť si niektoré pojmy a teoretické súvislosti.
Uţ E. Psicharis2 hovorí pri diglosii o dvoch formách jazyka, pouţívajúcich sa
v spoločensky rozličných funkciách a vytvárajúcich tým spoločenský potenciál
konfliktov (bliţšie pozri Kremnitz, 2004, s. 145). Zdá sa nám preto vhodné – opierajúc
sa o fergusonovskú teóriu – chápať dvojjazykovosť ako trvalú funkčnú špecializáciu
medzi dvoma príbuznými jazykovými formami (nadradenou a podradenou).
Známe sú výskumy B. Bernsteina a jeho tzv. deficitná teória, v ktorej stotoţňuje
jazyk a myslenie. V rámci diglosnej situácie vyčleňuje B. Bernstein dve formy
pouţívania jazyka, podmienené socioekonomickými vzťahmi, a to limitovaný kód
robotníckej triedy a vypracovaný kód strednej triedy. Bernstein tvrdí, ţe sociálny
vzostup príslušníkov niţších sociálnych vrstiev je podmienený osvojením si
vypracovaného kódu strednej vrstvy, čiţe prekonaním určitých jazykových bariér
(bliţšie pozri Ondrejovič, 2008).
Dvojjazyčnosť chápeme ako synonymum k slovu bilingvizmus (t.j. ovládanie dvoch rozdielnych
jazykov), kým dvojjazykovosť – diglosiu vnímame ako schopnosť vyuţiť pri komunikácii dve
rozličné variety (formy, útvary) toho istého jazyka.
2
Podľa E. Psicharisa diglosia ovplyvňuje celý gramatický systém. Poznamenáva, ţe v skutočnosti ide
o dve jazykové formy, hovorený a písaný jazyk (Kremnitz, 2004, s. 144).
1
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Podľa S. Ondrejoviča (2008, s. 30) aj fishmanovská sociológia jazyka sa opiera
o metódu, ktorá pracuje s komplexnými útvarmi ako je „forma – varieta“ (napr.
dialekt, spisovný jazyk), štandardizácia (kodifikácia) jazyka a pod. „Hlavnou úlohou je
v tomto prípade zistiť, aký „jazyk“, resp. aká „forma jazyka“ sa pouţíva
v komunikačných „doménach“ mnohojazyčného spoločenstva, aké sú postoje
k príslušnému jazyku či variete v spoločenstve, akú má symbolickú hodnotu [...]“
(Ondrejovič, 2008, s. 30). Na základe týchto konštatovaní sme presvedčení, ţe
existencia (zachovanie, resp. rozplynutie) dvojjazyčnosti a dvojjazykovosti je
podmienená rôznymi sociokultúrnymi parametrami.
V kontexte úvah o dvojjazykovosti dva typy diglosie navrhuje rozlišovať H.
Kloss: vnútornú a vonkajšiu práve na základe genetického vzťahu (vzťah medzi blízko
príbuznými a blízko nepríbuznými jazykmi) oboch jazykových foriem. Dodávame, ţe
v súvislosti s touto problematikou niektorí vedci ešte rozlišujú medzi konfliktuálnou
a neutrálnou diglosiou (porov. Kloss, 2004, s. 131; Kremnitz, 2004, s. 151).
Ch. A. Ferguson, ktorý označuje diglosiu ako vzájomné pôsobenie, vzťah dvoch
blízkych jazykových variet (nadradenej a podradenej), povaţuje za primárny
rozlišovací znak medzi diglosným a nárečovým spoločenstvom fakt, ţe nikto
z diglosného spoločenstva nepouţíva vysokú varietu (nadradenú varietu) rovnako
v kaţdodennom styku. To predurčuje, ţe nevyhnutným znakom diglosie je istá
stabilita a ţe Ferguson vníma diglosiu ako dve príbuzné jazykové formy (Ferguson,
2004, s. 101 – 106).3
Zvuková rovina, gramatika i lexikálny systém oboch variet sú podľa neho viac
alebo menej odlišné. Medzi gramatickými štruktúrami vysokej a nízkej variety badať
veľké rozdiely, kým slovníky sú relatívne totoţné a varírujú v pouţívaní a význame.
Slovná zásoba vysokej variety (prevládajúcej v písanom prejave) zahrnuje
terminológiu a špeciálne naučené výrazy, kým do slovnej zásoby nízkej variety patria
ľudové názvy a jednoduché pomenovania. Práve nízka varieta má svoje miesto
v ústnom styku pri beţnej (súkromnej) komunikácii (Ferguson, 2004, s. 107 – 112).
3

„Diglosiu v chápaní Fergusona moţno definovať ako generáciami doménovito odčlenené pouţívanie
dvoch blízko príbuzných jazykových foriem, ktoré pouţíva celá skupina alebo veľká väčšina
skupiny dospelých jedincov – vymedzujúca sa vo väčšine prípadov na základe materinskej reči –,
pričom ťaţisko pouţívania leţí v prípade jednej jazykovej formy v písomnom pouţívaní, v prípade
druhej jazykovej formy v ústnom pouţívaní“ (Kloss, 2004, s. 130).
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Ch. A. Ferguson tvrdí, ţe diglosia sa môţe vyvíjať v rozdielnych podmienkach
a môţe vyústiť do rozličných jazykových situácií. Charakterizuje ju vlastnosťou
funkčnej špecializácie vysokej a nízkej jazykovej variety, pričom v jednej mnoţine
komunikačných situácií je prípustná iba vysoká varieta a v druhej mnoţine iba nízka
(porov. Ferguson, 2004, s. 103).
J. P. Rona sa domnieva, ţe nie je moţné hovoriť o bilingvizme bez diglosie
a ešte menej o diglosii bez bilingvizmu (Rona, 1974, s. 310). Vychádzajúc z jeho
konštatácií, bilingvizmus a diglosia sa vţdy sprevádzajú, hoci ich stupne sa môţu
meniť nezávisle od seba.
Pokiaľ ide o vyššie uvedené Ronove uváhy, súhlasíme s poznámkou H. Klossa,
ktorý poukazuje na Fishmanove myšlienky, ţe diglosia nie je podtriedou bilingvizmu
a ţe bilingvizmus nie je podtriedou diglosie, čo znamená, ţe na sebe navzájom nie sú
závislé. Podľa neho „Rona prehliadol, ţe diglosia je, aspoň v intenciách Fergusona,
stabilný jav, zatiaľ čo existujú početné prípady úplne nestabilného, zameniteľného
bilingvizmu“ (Kloss, 2004, s. 135 – 136).
Na porovnanie, J. Lyons ponúka definíciu, podľa ktorej je diglosia určitý typ
bilingvizmu, pri ktorom sa dve jazykové formy (dva jazyky alebo dialekty) pouţívajú
na odlišné účely alebo v odlišných sociálnych situáciách (pozri Kloss, 2004, s. 136).
Austrálsky sociolingvista M. Clyne hovorí pri diglosii o funkčnom rozdelení
bilingválneho spoločenstva. Zvyčajne ide o „vyšší“ jazyk na oficiálne (alebo formálne)
pouţitie a o „niţší“ jazyk určený pre oblasť súkromného styku (porov. Kloss, 2004, s.
136). Tu sa nám ţiada nesúhlasiť s neupresneným Clyneovým priradením
dvojjazykovosti

k „len“

dvojjazyčnému

spoločenstvu,

akoby

vynímajúc

monolingvistov.
Na Slovensku4 riešil otázku diglosnej komunikácie napríklad J. Mistrík, ktorý
pokladá spisovný jazyk za vysokú jazykovú formu, kým teritoriálne a sociálne nárečia
zaraďuje do nízkej jazykovej formy (Mistrík, 2002, s. 37).

Teoretické vymedzenie diglosie uvádza vo svojich štúdiách aj J. Horecký (porov. Horecký, 1995;
2000). Z autorov venujúcich sa extenzii dvojjazykovosti v slovanskom prostredí sa ţiada spomenúť
A. A. Alekseeva, A. Grygar-Reichziegelovú, P. L. Krysina, F. T. Magnera, A. Mladenovú, W. J.
Tollefsona, E. Ch. Townsenda, P. Wexlera (bliţšie pozri Lauersdorf, 2002).

4
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Vo svojej štúdii prezentovanej v kontexte jazyka mesta sa o dvojjazykovosti
zmieňuje aj V. Patráš a konštatuje, ţe diglosia je schopnosť vyuţiť pri komunikácii
dve variety národného jazyka (Patráš, 1997, s. 45). Súhlasíme s jeho názorom
a dopĺňame ho v intenciách, ţe diglosia je schopnosť vyuţiť pri monolingválnej
a bilingválnej (resp. multilingválnej) komunikácii dve variety národného jazyka.
Máme na mysli intralingválne (diglosné) prepínanie kódov v rámci spomínanej
monolingválnej

a bilingválnej

komunikácie.

Pripomíname,

ţe

pod

vplyvom

bilingválnej komunikácie dochádza tieţ k automatickej interlingválnej alternácii.
Pokiaľ ide o problematiku bilingvizmu, s vývojom myslenia o dvojjazyčnosti sa
menili aj kritériá na extenziu pojmu bilingvizmus a vymedzenie jeho samotnej
definície.
Konotácie pojmu bilingvizmus sú pri rozličných autoroch rôzne. Niektorí (L.
Bloomfield, C. Thiery) za bilingvizmus pokladajú ovládanie dvoch jazykov na úrovni
rodených hovoriacich. Za bilingvistu označujú takého človeka, ktorého povaţujú za
rodeného hovoriaceho príslušníci dvoch rozdielnych jazykových komunít (Štefánik,
2000a, s. 9; 2000b, s. 16).
U. Weinreich vidí bilingvizmus v alternatívnom, striedavom kaţdodennom
pouţívaní dvoch jazykov. I. Taylor zaraďuje k bilingvizmu aj bidialektizmus
(ovládanie dvoch dialektov jedného jazyka). Niektorí vedci (W. Lambert, J. Havelka
a R. Gardener) za bilingvistov povaţujú takých jednotlivcov, ktorí úplne dokonale
ovládajú oba svoje jazyky, t.j. oba jazyky sú pribliţne v rovnováhe (Štefánik, 2000a,
s. 10).
Na druhej strane L. Wei v rámci dimenzií bilingvizmu uvádza, ţe v praxi je za
bilingvistu označovaný človek, ktorý úplne ovláda obidva jazyky v konverzačnej
interakcii. Podľa neho si bilingvisti v rozhovore vyberajú jazyk na základe rozličných
okolností – podľa typu oslovovanej osoby, podľa predmetu rozhovoru, podľa
prostredia alebo spoločenskej situácie a podľa vzťahu k oslovenému. V kontexte
bilingválnej komunikácie uvádza aj striedanie (prepínanie a miešanie) kódov (Wei,
2004, s. 32).
M. Braun zotrváva na extrémnych pozíciách, keď pod bilingvizmom rozumie
„schopnosť aktívneho ukončeného rovnakého pouţívania dvoch alebo viacerých
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jazykov bez ohľadu na to, ako ju človek získal“ (Kremnitz, 2004, s. 140). Opierajúc sa
o funkčné hľadisko aktívneho alebo pasívneho pouţívania dvoch jazykov získaných
rôznym spôsobom a z toho vyplývajúce delenie dvojjazyčnosti na produktívny, resp.
receptívny bilingvizmus, nemôţeme sa s Braunovou konštatáciou stotoţniť.
Na porovnanie F. Grosjean súhlasí s názorom tých bádateľov, ktorí definujú
bilingvizmus ako schopnosť produkovať zmysluplné prehovory v dvoch alebo
viacerých jazykoch, ako ovládanie aspoň jednej z jazykových zručností v druhom
jazyku, alternatívne, kaţdodenné pouţívanie niekoľkých jazykov na rozličné účely
v rozličných komunikačných situáciách. Bilingvistu chápe ako špecifického a plne
kompetentného hovoriaceho–počúvajúceho, u ktorého sa rozvinula komunikatívna
kompetencia (s rôznym stupňom fluentnosti jazykovej zručnosti), ktorá je rovnaká, ale
charakterom odlišná od monolingválnej (Grosjean, 2004, s. 40 – 41).
V kontexte dvojjazyčnej komunikácie hovorí o dvoch jazykových módoch
(monolingválnom a bilingválnom). V tom prvom dochádza k úplnej alebo čiastočnej
deaktivácii jedného z jazykov. Úplná deaktivácia druhého jazyka je však zriedkavá,
a tak sa produkujú interferencie5 (interjazykové – medzijazykové odchýlky).
Interferenciu definuje ako „odchýlku charakteristickú pre hovoriaceho (speakerspecificdeviation)

v jazyku,

ktorý

pouţíva,

ako

výsledok

vplyvu

druhého,

„deaktivovaného“ jazyka. Interferencie sa môţu vyskytnúť na všetkých rovinách
jazyka [...] a vo všetkých formách [...]“ (Grosjean, 2004, s. 42).
V slovenských súradniciach6 J. Štefánik definuje bilingvizmus ako „schopnosť
alternatívneho pouţívania dvoch (alebo viacerých) jazykov pri komunikácii
s ostatnými v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa táto komunikácia
uskutočňuje, charakterizuje jazykové vedomie u indivídua“ (Štefánik, 2000b, s. 128).
Základný rozdiel medzi bilingvizmom a diglosiou vidí v tom, ţe pri bilingvizme ide
F. Grosjean (2004, s. 42) rozlišuje statické interferencie, ktoré odráţajú permanentné stopy jedného
jazyka na druhom (napr. významové rozšírenie určitých slov, trvalý prízvuk, špecifické syntaktické
štruktúry atď.) a dynamické interferencie, ktoré znamenajú dočasné prieniky druhého jazyka (napr.
chybná výslovnosť, jednorazové vypoţičanie lexikálnej jednotky a i.). V súčasnosti sa rozlišujú
štyri druhy interferencie: lexikálna, gramatická, fonologická a sémantická (bliţšie pozri Štefánik,
2000ab, 2004; Lehisteová, 2004).
6
V rámci empirických štúdií bilingválnej komunikácie na Slovensku sa parciálne dotýkajú teoreticko-metodologických súvislostí J. Horecký, S. Ondrejovič, Ľ. Kralčák, I. Lanstyák, M. Bíla, J.
Zimmermann, Z. Finger atď. (pozri zborníky Sociolinguistica slovaca 2, 1996; Sociolinguistica
slovaca 4, 1999).
5
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o dva rozdielne jazyky a pri diglosii o dve formy toho istého jazyka, pričom výber
a pouţitie jednej z dvoch foriem jazyka je pri diglosii určený funkčným kritériom
(Štefánik, 2000a, s. 11).7
Podľa nášho názoru sú bilingvizmus a diglosia tieţ pojmy podobné, aj keď
významovo rozdielne. V našich úvahách predstavuje bilingvizmus schopnosť
komunikovať dvomi jazykmi (rozdielnymi po gramatickej i lexikálnej stránke), kým
diglosia je ovládanie dvoch rozličných variet (útvarov, foriem) toho istého jazyka.
Náhľad pre vymedzenie diglosie platí len vtedy, pokiaľ rozoznávame (národný) jazyk
ako stratifikovaný, vnútorne diferencovaný komplex.
Práve cez komunikačné napätie vyvolané pod vplyvom diglosnej a bilingválnej
komunikácie máme potom moţnosť pozorovať aj pri výskume hovorenej podoby
jazyka v meste častý komunikačný pohyb medzi jednotlivými útvarmi národného
jazyka a v mestách leţacich na národnostne zmiešanom území aj frekventovaný
kontakt jednotlivých jazykov navzájom. Máme na mysli intralingválne (diglosné)
a interlingválne (bilingválne, multilingválne) prepínanie kódov („code switching“)
a miešanie jazykov („code mixing“). Pod alternáciou kódov8 rozumieme pouţívanie
dvoch alebo viacerých jazykov (variet jedného jazyka) v tom istom prehovore alebo
v tej istej konverzácii (porov. tieţ Štefánik, 2000a, 2000b).
Vychádzajúc z uskutočnených výskumných aktivít, sa naďalej potvrdzuje
stanovisko, ţe v kontexte problematiky bilingválnej a diglosnej komunikácie hovorená
podoba slovenčiny v meste Veľký Krtíš pôsobí ako komplexná dorozumievacia
sústava, vypĺňaná najmä prvkami štandardnej a subštandardnej formy jazyka, tesne
ohraničená na jednej strane kodifikovanou normou a na strane druhej prvkami zo
sociolektov a stredoslovenského dialektu (modrokamenským nárečím). Na finálnej
7

8

Ako dodáva k problematike bilingvizmu a diglosie J. Štefánik, odvolávajúc sa na J. Horeckého: „J.
Horecký pouţíva termín bilingvizmus (dvojjazyčnosť) na charakteristiku jazykového vedomia
u indivídua. Oproti tomu kladie termín bilingvalizmus (dvojjazykovosť) ako stav v istej
spoločnosti, v ktorej sa popri sebe pouţívajú dva geneticky príbuzné jazyky. Pojem a termín
diglosia rezervuje pre oblasť jazykovej komunikácie, na skúmanie jazykovej komunikácie medzi
plurilingvnými hovoriacimi“ (Štefánik, 2000a, s. 11).
K alternácii kódov dochádza z rôznych dôvodov, napr. pod vplyvom absencie nejakého výrazu
v slovnej zásobe hovoriaceho či v snahe vylúčiť ho z konverzácie, resp. mu zámerne znemoţniť jej
porozumenie. Ďalšími dôvodmi môţu byť reprodukovanie predchádzajúcej konverzácie, t.j.
citovanie, resp. pouţitie priamej reči, ako aj špecifikovanie adresáta výpovede (bliţšie pozri
Štefánik, 2000).
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podobe jazyka mesta sa funkčne manifestuje polodialekt – akýsi prienik spisovnej
slovenčiny a prvkov regionálneho dialektu a v rozličnej miere aj interlingválne vplyvy
zo strany maďarčiny. V radoch mladšej vekovej skupiny pozorujeme príklon
k štandardnej variete, výskyt slangu a pri starších obyvateľoch väčší počet nárečových
javov. Najbohatší a najucelenejší výskyt funkčných variet badáme v radoch strednej
generácie.

Summary
The work deals with a explains the methodical and theoretical questions of unprepared
and spontaneous verbal communicate realized by everyday language in everyday
communication field in the context of bilinguism and diglossia. The work does not
deal with the systemic and structural analyze of the bilinguists‟ spoken communicates,
nor explains the question of intralingual and interlingual communication in detail from
the view of description of various transference phenomena, but it offers opinions
including general characteristic and classification of bilinguism, and diglossia.
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Kľúčové slová: posesívnosť, temporálnosť, absolútne vlastníctvo, neabsolútne
vlastníctvo, stálosť posesívnej relácie, prechodnosť posesívnej relácie

Parameter temporálnosti vo vyjadrení posesívnej relácie v slovenčine
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlomočníctva
Čas ako gramatická kategória sa spája predovšetkým so slovesom, ktoré je
nositeľom dynamických príznakov reči. Avšak časové vzťahy sa môţu lexikálne
vyjadriť aj prostredníctvom iných slovných druhov (Morfológia slovenského jazyka,
1966, s. 430). Na pojem času je moţné nahliadať aj v iných súvislostiach. P. Ţigo
(2003, s. 93 – 110) na pozadí vnímania kategórie času, jeho fyzikálnych, filozofických
a gramatických aspektov hovorí o princípe vývoja v jazyku (stelesnený predovšetkým
vývojom slovnej zásoby). Tento princíp dáva do súvislosti s princípom analógie,
pričom samotný jazykový vývoj sa vysvetľuje ako výsledok súčinnosti a konfliktnosti
spomenutých, ale aj ďalších princípov (princíp ekvivalencie, prirodzenosti,
relatívnosti). Prejav princípov jazyka tak vidí ako výslednicu pôsobenia dvoch síl –
stálosť, neprerušenosť v čase, a dočasnosť, trvanie iba istý čas (Ţigo, 2003, s. 86).
Temporálny aspekt je moţné sledovať aj vo vyjadrení vzťahov posesívnosti
a na jeho pozadí vydeliť dva binárne protiklady: trvalé (absolútne) – dočasné
(neabsolútne) vlastníctvo, stálosť – prechodnosť posesívnej relácie (viaţuce sa
na moţnosť zmeny posesívnych vzťahov). Naše chápanie sa nevzťahuje na vnímanie
kategórie času len ako gramatickej kategórie. Príspevok sa nevenuje ani vývojovému
princípu vo vyjadrovaní vlastníckych vzťahov (diachrónia nie je v centre našej
pozornosti). Do popredia tu vystupuje predovšetkým spomínaná moţnosť lexikálneho
vyjadrenia časových vzťahov (a ich vnímanie na pozadí sémantiky/zmyslu
sledovaných konštrukcií) viaţucich sa na kategóriu posesívnosti.
Vymedzenie

protikladu

trvalé

(absolútne)

vlastníctvo

–

dočasné

(neabsolútne) vlastníctvo sa viaţe na myšlienku, ţe vzťah príslušnosti so všetkými
sémantickými odtienkami (napr. predmetného vlastníctva, disponovania, lokalizácie)
môţe v závislosti od rôznych vonkajších alebo vnútorných okolností vznikať, zanikať,
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narúšať sa. Zmene podliehajú aj participanti posesívneho vzťahu. Posesor sa môţe
meniť a môţe strácať alebo nadobúdať niektoré vlastnosti. Zmene môţe podliehať aj
vlastnenie (hoci vo väčšine prípadov je to vzťah pomerne stabilný). Pri predmetnom
vlastníctve zmena často závisí od aktivity posesora. Potenciálna moţnosť zmeny je
naznačená vo význame slovesa ako nositeľovi procesuálnej stránky výpovede. Pri
zmene moţno vysúvať do popredia aspekt ingresívny (vznik daného stavu, vzťahu)
alebo egresívny (zánik stavu, vzťahu). Zmenu naznačuje aj frekventatívny význam
vyjadrený slovesom mávať, napr. Mávali sme aj 100 kusov vo voliérach. (pozn.:
hydiny) (internet). Niekedy sa tento vzťah chápe ako stabilný, inokedy vonkajšie
mimojazykové okolnosti jeho stabilitu narúšajú. Indikátorom zmeny býva účelové
adverbiále, napr. vo formách vyjadrujúcich v predikatívnom spojení so slovesom mať
účel. Hovorí sa tieţ o aktualizácii sémantického príznaku temporálnej limitatívnosti
posesívnosti (porovnaj tieţ Ivanová, 2006, s. 171 – 172).
Samotné sloveso mať vyjadruje vlastnenie časovo obmedzené aj neobmedzené.
Tak je moţné vyčleniť dva protikladné členy. Jedným je absolútny posesívny vzťah
chápaný vo vzťahu k vlastnenej entite ako taký, ktorý vyjadruje neodcudziteľné
vlastníctvo, príslušnosť entít, ktoré sú konštantné, nemenné, trvalé, nevyhnutne
spojené s posesorom. Na druhej strane stojí neabsolútny vlastnícky vzťah viaţuci sa
na prislúchajúce entity chápané ako odcudziteľné. Teda také, ktoré nie sú nevyhnutne
zviazané s posesorom a ktoré môţu podliehať zmene, príp. prechádzať do vlastníctva
iného posesora. Ich vlastnenie je chápané ako prechodné, obmedzené, čo sa spája
s významom disponovania, či vlastnenia na istý čas, za istým účelom. Moţno sem
zaradiť aj význam „drţať, prechovávať, nosiť“. Všetky tieto parciálne významy
vlastnenia v sebe obsahujú príznak temporálnosti.
Odcudziteľné entity v sebe nesú predpoklad moţnosti zmeny vlastníckeho
vzťahu, zatiaľ čo neodcudziteľné entity takúto moţnosť nepripúšťajú. Význam
neodcudziteľnosti entity je najevidentnejší pri substanciách, ktoré tvoria organickú
súčasť posesora (časti tela). Na jednej strane tu stoja referenty predstavujúce akoby
organickú časť celku (ktorú reprezentuje vlastník) a na druhej strane stoja
predmety/referenty, ktoré nie sú organickou súčasťou vlastníka. Organickosť
a neorganickosť tvoria základnú extralingválnu motiváciu privlastňovania. S touto
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kategóriou sa spájajú pojmy odcudziteľnosti a neodcudziteľnosti. Odcudziteľnému
a neodcudziteľnému zodpovedá aj binárne členenie vlastníctva na „priame“
a „nepriame“.
V. V. Ivanov

sa

domnieva,

ţe

kategória

neodcudziteľnosti

odráţa

paradigmatickú spätosť pojmov posesora a objektu ovládania (posesa). Funguje len
ako skrytá kategória, ktorá hrá dôleţitú úlohu vo formácii sémanticko-syntaktickej
štruktúry jazyka (Kategorija posessivnosti v slavianskich i balkanskich jazykach,
1989, s. 61). Absolútna a neabsolútna odcudziteľnosť sa rozoznáva jazykovým
vedomím. Posesor je konkrétny, ľubovoľný a referent absolútne neodcudziteľný,
zahrnutý do jeho sémantiky predikáciou. Ako absolútne neodcudziteľné sa chápu
napríklad časti tela (okrem odrastajúcich), absolútne substancie (výška, váha a pod.),
teritoriálne jednotky všeobecného charakteru, osoby v príbuzenskom vzťahu, priatelia,
rodisko, bydlisko, obklopujúce prostredie a predmety (veľmi úzko ponímané). Takto
chápané vlastníctvo dáva moţnosť transformácie, variovania. Na odcudziteľnosť sa dá
nahliadať z hľadiska funkcie, neodcudziteľnosť je zase spätá s tým, ţe predmety môţu
spoluexistovať vnútri človeka aj mimo neho.
Stálosť,

absolútne

vlastníctvo

vyjadrujú

formy

obsahujúce

lexémy

pomenúvajúce: (1) časti tela (vonkajšie a vnútorné orgány), napr. Pes má štyri nohy;
Náčelník zaţmurkal očami.; Poradil, ţe tá väčšia hlava je hlava prezidentova.; Mal
som veľmi citlivý žalúdok. Takéto vlastnenie sa chápe ako nemenné, posesor nemôţe
z vlastnej iniciatívy vyvolať zmenu, ktorá by viedla k zániku relácie medzi posesorom
a posesom. Ak sa tak stane, taká situácia sa chápe skôr ako neprirodzenosť, napr. Nuţ
– ten vojak bez oka!...; Poznám človeka, ktorého nohy zobrala prvá svetová vojna;
(2) členov rodiny alebo širších sociálnych skupín – tieto konštrukcie vyjadrujú tesný
príbuzenský alebo sociálny vzťah dvoch a viacerých osôb. Konštantou je vyjadrenie
priamych príbuzenských vzťahov (špecifikom je, ţe len niektoré môţu vnikať ako
nové, napr. sobášom, krstom), ktoré sú (alebo sa stávajú) stabilné, dané, zároveň pevne
hierarchicky usporiadané, vyjadrujúce generačné a vekové rozvrstvenie, napr.
Vzchopila sa a padla do dcérinho náručia...; Poznával hlas svojej matky.; Môj starý
otec bol tu richtárom...; (3) teritoriálne jednotky všeobecného charakteru, napr. Dlhý
vek histórie našej krajiny skláňa sa ku koncu.; (4) prostredie a úzko ponímané
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predmety (a zvieratá) obklopujúce vlastníka, napr. ... zastavili sa na zákrute, ktorá
viedla popod dom Štefana Labudu...; Ak si zlomí môj statok na moste nohu, zaplatíte
ho.; so stálosťou sa viaţu (5) charakteristické kvalitatívne a kvantitatívne
vlastnosti – východiskom je chápanie fyzickej či fyzikálnej vlastnosti ako (relatívne)
stabilnej, taká vlastnosť sa nemusí viazať len na ţivotného posesora, napr. Má hnedé
vlasy...; Neţná, útla blondínka, veľkých, belasých očí.; ... zavolalo naň dievča s dlhými
čiernymi vlasmi; ... na Námestí slobody (...) parčík s 8-metrovou skulptúrou v tvare
lyţice... – pri kvantitatívnom určení je charakteristická prítomnosť číslovky v základe
slova alebo samostatne; aj vyjadrenie (6) psychických vlastností, ktoré sa
charakterizujú ako relatívne stále útvary, ktoré zabezpečujú úroveň správania
a činnosti charakteristické pre kaţdého človeka – získané (schopnosti, záujmy,
charakter) alebo prirodzené (temperament), napr. V zraku má cnosť matere a v tvári
tvrdosť otcovu.; Ako kaţdý kalvín je uţ povahou svojou Maďar a vlastenec...
Dočasné, neabsolútne vlastníctvo v prvom rade predstavujú konštrukcie
s významom: (1) „držať, nosiť“ prislúchajúcu entitu, napr. ... dievčatká v bielych
pančuchách...; v rukách má fujaru; (2) predstavuje ho aj vyjadrenie telesných alebo
duševných stavov (patria sem konštrukcie s datívom, akuzatívom, slovesom mať),
ktoré sú časovo obmedzené; nestálosť je v týchto spojeniach vyjadrená aj
prostredníctvom predikátu (ten samotný vyjadruje proces zmeny); psychické stavy
moţno chápať ako dočasné a premenlivé (nálady, stav nerozhodnosti, únavy a pod.),
napr. ... jej zúrivosť dosiahla vrchol a stala sa opravdivým zverom.; ... na tvár mu
vysadla celá jeho náruţivosť a celé jeho zúfalstvo.; ... po dedine o Pavlovi Duchajovi
a jeho chorobe začali kolovať všelijaké reči.; vyjadrenia sa môţu viazať na
pomenovanie psychofyzických procesov týkajúcich sa ţivej bytosti a časti jej tela,
napr. Svrbí ma nos.; Klepocú mu zuby.; Matke osiveli vlasy.; (3) vek hodnotíme ako
vyjadrenie prechodného stavu, pretoţe sa najvýraznejšie viaţe na časový parameter,
napr. Tu vidieť dedka, 82-ročného starca, a jeho ţenu, 73-ročnú starenu.; Vstúpil asi
štrnásťročný mladík s harfou a jedno deväťročné dievča...; konštrukcie vyjadrujúce
(4) vnútorné fyziologické naladenia, pocity bolesti, radosti a pod., napr. Chrbtom
mu prešla podivná vlna strachu.; Z tváre mu hľadí radosť.; Bolí ma hlava.; Oči mu
svietili radosťou, vzrušením.
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Protiklad stálosť – prechodnosť posesívnej relácie (zmena vlastníckeho
vzťahu) sa viaţe na skutočnosť, ţe táto relácia sa môţe chápať ako dočasná, resp.
trvalá. Existuje teda vzťah vlastníctva, ktoré trvá nepretrţite bez časového obmedzenia
a vlastníctvo obmedzené. Na rozmer času sa tu navrstvuje moţnosť zmeny a jej
vnímanie zo strany posesora. Je to nevyhnutné spojenie, ktoré vyplýva z faktu, ţe čas
plynie a ţe sa subjekt a objekt potenciálne aj reálne v čase nevyhnutne menia. Na
časovej osi však zároveň moţno sledovať rozdiely – od potenciálnej zmeny,
predpokladu zmeny, po jej realizáciu – tu treba rátať s presupozíciou. Predpoklad
zmeny v sebe nesie povaha vzťahu medzi ovládateľom a ovládanou entitou a jej
nositeľom môţe byť vo vyjadrení posesívnej konštrukcie sloveso. Všimneme si
predovšetkým konštrukcie, ktoré vyjadrujú moţnosť zmeny ako príznakový člen
protikladu. Uţ sme konštatovali, ţe v posesívnych konštrukciách sa vyrozumieva
posesivita uţ existujúca a ďalej trvajúca. Iné konštrukcie vyjadrujú, ţe posesivita
práve vzniká, príp. posesivita uţ skôr existujúca zaniká.
Všimnime si príklad Máš novú košeľu. Prosté konštatovanie stavu vyjadrené
prostredníctvom slovesa ne/mať (máš košeľu) sa modifikuje časticami raz, ešte, stále,
uţ, viac (spája sa len s negáciou – substantívum je v akuzatíve alebo genitíve, je to
príznakové vyjadrenie), prípadne adjektívom nový, ktorý nesie význam „ktorý práve,
nedávno vznikol“, ten sa dá vzťahovať aj na vzniknutú reláciu medzi entitou a jej
vlastníkom, čím sa vyjadruje vzťah, ktorý predtým neexistoval.
Dôleţitá je tu časová dimenzia a určenie východiskového bodu. Rôzne výrazy
príslovkového charakteru, častice ešte, uţ, zase/znova a pod., adjektívum nový,
prípadne sloveso (predovšetkým prostredníctvom kategórie času) sa vzťahujú
na temporálne vymedzenie/obmedzenie vznikajúceho, potenciálneho, zanikajúceho či
rušeného vzťahu príslušnosti. Demonštráciou zmeny môţe byť konštatovanie nemám
auto. Táto konštrukcia v zmysle „nikdy som nemal auto“ stojí oproti spojeniu uţ
nemám auto, ktoré nesie presupozíciu „v minulosti som mal auto“.
Hoci sa vlastníctvo chápe ako relácia zaloţená na dvojčlennom statickom
vzťahu, predsa je tu v istých prípadoch moţno badať dynamiku, ktorá naznačuje
zmenu sledovaného stavu. Vznik alebo zánik posesívneho vzťahu je spojený
s rezultátom (obsiahnutým predovšetkým v slovesách dostať, mať, darovať, ale aj
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kúpiť, predať, stratiť a pod.). F. Daneš a kol. (1973, s. 29 – 30) napr. uvádzajú, ţe
sloveso darovať vyjadruje vo vete Sestra darovala priateľke mačiatko zmenu stavu.
Prechod niečoho z prináleţitosti k jednej entite do vlastníctva inej entity. Vyjadrené
metajazykovo: nejaká entita (mačiatko) patriace istej entite (sestra), ktorá je prvotným,
východiskovým vlastníkom prešla/prejde/prešla by a pod. do vlastníctva inej entity
(priateľka), ktorá je výsledným vlastníkom. Z. Hlavsa a F. Daneš (1981, s. 132 – 134)
vyčleňujú predikáty nadobúdania do predmetného vlastníctva (dostať, brať, prijať,
vziať, kúpiť), pričom sa rozlišuje aj skutočnosť, či nadobudnutie bolo realizované bez
vlastného pričinenia, pasívne alebo nejakým úsilím. Všeobecne sa tento dej vyjadruje
slovesom získať a zároveň tieto predikáty obsahujú významovú črtu „spôsob
nadobudnutia do vlastníctva“. Zároveň sa vyčleňujú aj predikáty prináleţitosti
v uţšom zmysle. Dej sa tu na rozdiel od predchádzajúcich prípadov netýka zmeny
lokalizácie, pretoţe sa nevzťahuje na predmetné vlastníctvo; zmena tu má charakter
vzniku alebo zániku relácie prináleţitosti, napr. dodať, venovať, vydať, pripraviť sa
(o niečo), zbaviť (entita prechádzajúca do tesného vzťahu je zvyčajne charakterizovaná
ako činnosť, schopnosť, ktorou disponuje agens). Takéto štruktúry je moţno rozdeliť
na dve vypovedané časti – na časť netvrdenú, predpokladanú a na časť tvrdenú
tvoriacu vlastný význam výpovede. Predpoklad chápania vypovedaného ako zmeny je
v presupzícii. Na základe predpokladu tu moţno radiť podľa F. Daneša (1981, s. 73) aj
predikáty stratiť a zmiznúť, pri ktorých je ako podklad zmeny prítomná kauzalita.
Presupozíciou je skutočnosť, ţe posesor môţe stratiť len to, čo predtým mal.
Základným funktorom je tu pojem času, argumenty sú tu vo vzťahu pred a po
v časovom zmysle. Predikát, príp. iný výraz (napr. častice ešte, uţ vyjadrujúce
protiklad začiatok – ukončenie stavu), tento vzťah aktualizuje.
Pri nami vydelenom protiklade moţnosti a nemoţnosti zmeny si všímame
predikáty zmeny tak, ako ich vydeľuje F. Daneš a F. Hlavsa (1973, s. 29 – 30; 1981,
s. 127 – 134), J. Niţníková (2001) či B. Bednaříková (1998) a ďalší. Zamerali sme sa
len na explicitné vyjadrenie posesívnosti, teda na posesívnosť chápanú uţšie (v zmysle
predmetného vlastníctva). Ako sémantický variant vlastníckeho vzťahu sa tu pri
viacerých konštrukciách vyrozumieva disponovanie, ktoré vyjadruje aktuálneho
drţiteľa predmetu. Aktuálnym disponentom nemusí byť samotný majiteľ predmetu.
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Mimojazykovo (ontologicky) sa tu „zrkadlí“ kategória času a jeho plynutie.
Vykonávaná činnosť sa realizuje s uvedomovaním si zmeny (vzťahu), na pozadí
ktorého je vnímanie novej, aktuálnej situácie, odlišnej, inej od predchádzajúcej.
Pri vzťahu sa mení jeho kvalita, intenzita aj samotné nazeranie zo strany drţiteľa.
Dôleţitý je východiskový bod. Zmena sa potom pociťuje vzhľadom na tento
počiatočný stav – ako zhoda alebo nezhoda s východiskovým bodom.
Zmena sa vzťahuje aj na priestorové zmeny, ktoré sú často zviazané s vedomou
činnosťou človeka charakterizovanou cieľavedomosťou a zámernosťou (Kačala, 1989,
s. 100). Moţnosť zmeny sa spája so skutočnosťou, ţe medzi vlastníkom a vlastneným
sa utvára vlastnícky vzťah, ktorý umoţňuje vlastníkovi disponovať tým, čo vlastní.
Priebeh zmeny je vyvolaný vonkajšími/objektívnymi činiteľmi, napr. zdedenie
majetku – Patranovský mal tu v kúpeľnom mestečku neveľkú vilu po matke...; alebo
vnútornými/subjektívny činiteľmi, napr. Koščová uţ má dva tituly. Prvá slovenská
superstar má ďalší titul! (internet). Okolnosti zmeny môţu byť prirodzené
(neovplyvniteľné), napr. skapal mu pes; Z príbuzných nemala uţ nikoho.; alebo cielene
(ovplyvniteľné) zamerané práve na zmenu (sémantickým indikátorom sú predikáty
zmeny typu kúpiť, predať, dať, darovať a pod.), napr. Zasa máte novú kravatu.
Iniciátorom môţe byť vlastník alebo iný subjekt, s ktorým vlastnená alebo
prislúchajúca entita nie je v relácii, napr. ... spýtam sa jej (...) či ešte má tú kvietkovanú
šatku... Samotná zmena je buď trvalá, napr. Hore v kniţnici je vraj celá galéria
bývalých majiteľov tohto kaštieľa., alebo prechodná, napr. Mám otcovo auto.; Má
moje knihy uţ dva týţdne.; Dva mesiace som nejazdil, lebo som nemal auto...
(internet).
Medzi participantmi existuje sledovaný vzťah alebo sa nastoľuje nový vzťah
daného charakteru, prípadne sa mení jeho kvalita. Vo väčšine prípadov je súčasťou
konštrukcie prvok indikujúci takú zmenu. Moţno tu teda sledovať existenciu a trvanie
posesívneho vzťahu (vzťah pretrváva, súčasne nezaniká), vznik posesívneho vzťahu
(do vzťahu vstupujú entity, medzi ktorými takýto vzťah predtým neexistoval), zánik
existujúceho posesívneho vzťahu (resp. podobný vzťah zanikol uţ predtým). Toto
chápanie závisí aj od okamihu nazerania, pri ktorom sa berie do úvahy parameter
časový a uţ spomínaná zhoda alebo nezhoda s východiskovým bodom, pričom
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protikladnými členmi je vznik a zánik posesívneho vzťahu. Takéto vymedzenie zmeny
sa viaţe na význam disponovania, ktoré sa chápe ako variant posesívneho vzťahu. Je
to časovo obmedzený vzťah, pričom disponentom môţe byť iba osoba. Moţno tu teda
vyčleniť: (1) vznik posesívnej relácie medzi posesorom a posesom (vznik nového
vzťahu s významom „získať do vlastníctva“) – východiskovým bodom je neexistencia
posesívnej relácie. Novovzniknutou situáciou, ktorá sa chápe ako zmena, je
nadobudnutie entity do vlastníctva posesorom (nerozlišujeme rezultát, ktorý danej
situácii predchádza a zasahuje do aktuálneho stavu) v období bezprostredne
predchádzajúcej sledovanej situácii. Význam nadobudnutia (vznik nového, aktuálneho
posesívneho vzťahu) signalizuje prítomnosť exocentrickej lexémy uţ, z adjektív je to
nový a intenzifikujúce adjektíva novší, najnovší, napr. ... nový majiteľ mal iba peniaze,
ale nie rutinu...; Máš novú košeľu...; Zasa máte novú kravatu.; (2) trvanie posesívnej
relácie medzi posesorom a posesom – týka sa entít, vlastnenia ktorých sa posesor
nechce alebo nemôţe (z akéhokoľvek dôvodu) vzdať, a teda k nim nemení svoj vzťah,
prípadne ich vlastnenie nie je obmedzené. V tomto prípade sa vlastnícky vzťah
konštatuje. Signalizátorom významu trvania je adjektívum staronový, prípadne výrazy
ešte, stále, doteraz, doposiaľ a pod., napr. Našťastie k tomu nedošlo a vila je v majetku
rodiny Kuskovcov doposiaľ. (internet); Šesť rokov po prijatí eura viac ako 30 percent
Nemcov stále vlastní nemecké marky. (internet); Pre tých Indiánov, ktorí ešte stále
vlastnia svoju pôvodnú pôdu je najdôleţitejšou témou ich suverenita... (internet);
(3) zánik posesívnej relácie medzi posesorom a posesom (ukončenie vzťahu
s významom „uţ nemám, nevlastním“) – východiskovým bodom je existencia
posesívneho vzťahu medzi posesorom a posesom, vzhľadom na ktorú vzniká nová
situácia – zánik posesívneho vzťahu (mimojazykové skutočnosti zániku nie sú
v zornom poli nášho vymedzenia), ktorého iniciátorom môţe a nemusí byť samotný
posesor. Sémantickým signálom zániku posesívneho vzťahu je predovšetkým
prítomnosť negácie v predikácii (nemať, nepatriť, nevlastniť) a lexém uţ, viac (môţe
tu byť prítomný aj zmysel obsiahnutý ako rezultát pri slovesách stratiť, predať, ostať
bez a pod.). Konštatuje sa vlastne neexistencia posesívneho vzťahu, posesívny vzťah
uţ nie je aktuálny. Neexistenciu posesívneho vzťahu, zánik vlastníctva dokazuje aj
poţitie préterita a príslovky raz, príp. pouţitie adjektíva bývalý, predošlý, napr. Mala
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som raz takú sukňu...; Z príbuzných nemala už nikoho.; Hore v kniţnici je vraj celá
galéria bývalých majiteľov tohto kaštieľa.; a čo si mala, už nemáš; Jackson už
nevlastní Neverland (internet).
Pouţívanie častíc v týchto spojeniach je prejavom subjektivizácie výpovede,
zainteresovanosti na vyjadrenom vzťahu medzi posesorom a vlastnenou entitou, viaţu
na seba komunikačnú váhu výpovede. Nekonštatuje sa „holý“ posesívny vzťah, ale
práve jeho modifikácia, ktorá sa vysúva do popredia, centra výpovede.
Sledovanie časového aspektu vo vyjadrení vzťahov posesívnosti umoţňuje
vydeliť dva protiklady, pričom časové vzťahy sa tu vnímajú na pozadí zmyslu
sledovaných posesívnych konštrukcií (sémantiky). Takéto spojenia obsahujú prvky,
ktoré naznačujú zmenu vo vzťahu posesora a vlastnenej či prislúchajúcej entity.
Vnímanie

spomenutých

binárnych

protikladov

súvisí

s pojmami

organickosť/neorganickosť a odcudziteľnosť/neodcudziteľnosť vo vzťahu ku kategórii
posesivity.

Summary
The paper pays its attention to a category of tenses considering possessivness. On the
basis of it there were delimited two opposites in connection with this category: an
opposite of absolute and non-absolute ownership, perenniality and impermanence of
possessive relations. A possessive meaning is implicit and specific in these cases.
There are specific component implied a possibility to change possessive relations. Two
opposites (listed above) are connected to a relation of the organic components and the
alienable/nonalienable components from the perspective of a possessor.
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Chromatické toponymá doložené v histórii Zvolenskej župy
Mgr. Lucia Luptáková
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
V historických prameňoch sa pomerne často stretávame s názvami terénnych
objektov, či uţ ide o pomenovanie lesov, riek, dolín alebo vrchov, ktoré nesú okrem
dôleţitých historiografických poznatkov aj cenné lingvistické informácie. Zvyčajne
ide

o dokumenty

administratívno-právneho

a

územnosprávneho

charakteru

zachytávajúce majetkové pomery a hospodársku situáciu konkrétneho geograficky
vymedzeného územia a písomné pramene popisujúce prírodné bohatstvo a jeho reálne
vyuţívanie, prípadne spracovanie, v danej lokalite. Z diachrónneho hľadiska
predstavujú tieto materiály významný komplementárny zdroj lexiky historickej
toponymie a otvárajú priestor semaziologickému štúdiu jej motivačných činiteľov,
rovnako poskytujú podnety k výskumu onomaziologických štruktúr pomenovaní a vo
všeobecnosti, zachytávajú vývin onymického systému.
Špecifikovali sme širokú paletu terénnych názvov doloţených v písomnostiach
Zvolenskej ţupy a zamerali sa na toponymá, v ktorých je motívom pomenovania farba,
t. j. chromatické1 toponymá. Zo širokého farebného spektra vyberáme len názvy
základných farieb opierajúc sa pritom o terminologické východiská definované v knihe
Basic Color Terms (1969), ktoré presne vymedzujú pojem základná farba2. Farba
v toponyme primárne nesie informácie o vzhľade onymického objektu (farba pôdy,
okolitého porastu), ale súčasne referuje aj o jeho geologickom zloţení („farba“ vody,
pohoria). Analýza názvov v historických prameňoch rozširuje súbor poznatkov, ktoré
získavame lingvistickým rozborom a je nápomocná pri hľadaní motivačných činiteľov,
ktoré sú spravidla mimojazykového charakteru. Vyuţitím interdisciplinárneho
1

Termín chromatický (z gr. chromatikos „týkajúci sa farby, farebný“) preberáme od Jozefa Škultétyho, ktorý ho
uvádza v monografii Kapitoly z chromatickej terminológie (Škultéty, 1979, s. 7).
2
Nepouţívame koncepciu 8 názvov základných farieb, ktorú rozpracoval Ján Horecký v práci Názvy farieb v
slovenčine (1963), ale vyuţívame univerzálnejšiu klasifikáciu farieb od Brenta Berlina a Paula Kaya
v monografii Basic Color Terms (1969), ktorí vytvorili koncepciu s 11 názvami základných farieb a jasne
definovali klasifikačné pravidlá k príslušným farebným kategóriám.
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spracovania chromatickej toponymie máme teda k dispozícii silný verifikačný nástroj,
prostredníctvom ktorého môţeme spoľahlivo overovať vytýčené hypotézy a súčasne
máme k dispozícii novú argumentačnú základňu slúţiacu na zdôvodnenie týchto
hypotéz.
1. Výskumná oblasť
Predmetom našej analýzy sú chromatické toponymá na území bývalej Zvolenskej
ţupy, konkrétne sme sa zamerali na časť Zvolenskej kotliny, Podpoľanie a Horehronie,
ktorá bola (a stále aj je) tvorená niekoľkými historicky dôleţitými prírodnými
objektmi. Najvýznamnejšími terénnymi determinantmi územia boli tzv. Zvolenský les
(sylva Zoulum) a rieka Hron s bohatou riečnou sieťou a početnými rybníkmi. Les
a rieky, ktoré poskytovali dostatok potravy, v súčinnosti s miernym podnebím a
strategickou geograficko-politickou polohou, sa podpísali na budúcom napredovaní
územia. Dôkazom expanzie regiónu je dochovanie vtedajších stredovekých sídlisk do
dnešných čias: Očová, Zvolenská Slatina, Kováčová, Hájniky a Rybáre (ako súčasť
mesta Sliač), Selce, Dubová a i. (Ďurková, 1999, s. 384).
Po rozpade rozsiahleho Zvolenského komitátu v 14. storočí sa časť (Podpoľanie)
dostáva do správy Vígľašského panstva, časť do Zvolenského a Dobronivského
panstva a časť (Horehronie) do správy panstva Lupčianskeho. Z hľadiska výskumu
toponymie je zaujímavé obdobie 13. – 15. stor., kedy dochádza k významným zmenám
v administratíve,

vlastníctve

a osídlení

stredného

Slovenska.

K pôvodnému

obyvateľstvu pribúdajú v severnejších horských oblastiach nemeckí prisťahovalci
zaoberajúci sa najmä baníctvom a spracovaním dreva, do juţnejších podhorských
oblastí prichádza valašské etnikum, ktoré do regiónu prinieslo a rozšírilo salašníctvo
a chov oviec. K rozmachu Podpoľania nepochybne prispelo zaloţenie Detvy, ktorá sa
spočiatku ako nevýrazná sedliacka usadlosť rozvinula na významné priemyselné
centrum Vígľašského panstva. Početné doklady chromatických názvov nachádzame aj
v oblasti Horehronia, kde od 16. stor. jednoznačne dominovala ťaţba drahých kovov
(najmä medi a striebra). Na základe tohto zistenia predpokladáme, ţe výskyt
chromatických toponým je podmienený aj geologický zloţením krajiny a v prípade
toponým motivovaných farbou povaţujeme tento fakt za rozhodujúci determinant
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nominačného procesu. Pomenovací motív totiţ vychádza nielen z bezprostredného
vizuálneho vnemu krajiny, ako je farba pôdy alebo okolitého porastu, ale aj z farby
podloţia, napr. pri pomenovaní vrchov a vodných tokov.
2. Metodológia a zdroje
Pri získavaní výskumného materiálu a tvorení databázy názvov sme zvolili cestu
heuristického výskumu, t. j. analýza doterajších prác spracúvajúcich históriu regiónu,
komparácia viacerých historických prameňov a ich následná syntéza. Chromatické
toponymá sme získali excerpovaním mapových diel, historických štúdií a tematicky
príbuzných monografií.
Zo stredovekých čias sa písomnosti komplexne charakterizujúce Zvolenskú ţupu
nedochovali a prvé systematické diela vznikajú aţ oveľa neskôr. Najvýznamnejším
dielom z obdobia všeobecného rozvoja vied na Slovensku je Notitia Hungariae novae
historico-geographica (1735 – 1742) od Mateja Bela, v ktorom je veľmi dobre
spracovaná Zvolenská stolica. Neoddeliteľným zdrojom historickej toponymie sú tieţ
staré katastrálne a vojenské mapy, hoci terénne názvy s motívom farby sme v nich
identifikovali len sporadicky, svoje opodstatnenie majú pri výskumoch historickej
gramatiky a analýze ortografických zmien u proprií. Pre náš výskum boli prínosné
predovšetkým archívne materiály v Štátnom archíve Zvolen a Banská Bystrica.,
pretoţe mali kontextových charakter, t. j. farebná motivácia bola explicitne popísaná
priamo v texte. Z historického hľadiska najhodnotnejším prameňom regiónu, ktorý
sme mali k dispozícii, bola Očovská richtárska kniha (1589 – 1808). Jej potenciál
však moţno skôr vyuţiť pri výskume antroponymie, pretoţe toponymické názvy sa
objavujú len sporadicky. Mnoţstvo chromatickej toponymie sme identifikovali
v monografii K. A. Medveckého Detva (1905) a v štúdiách M. Ďurkovej Sídliskové
pomery na Vígľašskom panstve do 16. stor. (1993) a Podpoľanie a najstaršie dejiny
Detvy (1999). Zatiaľ čo Medveckého monografiu moţno charakterovo priradiť
k dielam historicko-etnologickým s prvkami ľudovej slovesnosti, Ďurkovej štúdie sú
rýdzo historické s mnoţstvom faktov a historických dokladov. Výskum slovenskej
toponymie s dôrazom na historické konotácie by nebol úplný bez diela J. Ţudela
Stolice na Slovensku (1984). Pre náš výskum je významná najmä kapitola Zvolenská
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stolica, konkrétne časť popisujúca spracovanie dreva na Horehroní. Spektrum
analyzovaných dokumentov uzatvárajú príspevky od J. Mazúrka Ťažobný prírodnotechnický systém v banskej oblasti Špania Dolina – Staré Hory (1989), S. Kmeťa
Mediarsky podnik v Banskej Bystrici (1989), A. Stránskeho Drevorubači na Čiernom
Hrone (1969) a R. Bindera Osadníci na Horehroní (1962).
3. Chromatická toponymia
Pri nominácii objektov v teréne identifikujeme dva typy „farebných“ motivantov
podľa pomenovania farby. Prvým typom motivanta je pomenovanie základnej farby:
biely, čierny, červený, zelený, modrý/belasý, ţltý, hnedý, oranţový, ruţový, fialový,
sivý/šedý. Druhým typom motivanta je pomenovanie farby vyjadrené v prenesenom
význame (metaforicky pomenovaná farba), ktorým je moţné vyjadriť širší okruh
farieb, resp. farebných odtieňov. Pomenovanie farebného odtieňa ako nositeľ
farebného príznaku v toponyme vstupuje do sémantických vzťahov, v ktorých sa
exponujú vlastnosti pomenovaného objektu s čiastočným významovým posunom,
zvyčajne vyjadreným metaforicky. Oba typy „farebnej“ motivácie demonštrujeme na
príkladoch v nasledujúcej časti.
Na Podpoľaní sme zaznamenali nasledovné toponymá s príznakom farby3:
Červená mädokýš, Čierny grúň, Čierny vŕšok, Krvavník, Zlatý kút/V zlatom kúte.
Toponymum Červená mädokýš spomína K. A. Medvecký v monografii Detva.
Pomenúva prameň v Klokoči, ktorý „... pre značný obsah ţeleziny menujú „Červená
mädokýš“ (Medvecký, 1905, s. 12). Názov je motivovaný chromatickým adjektívom
červený, ktoré odkazuje na prítomnosť prímes ţeleza farbiacich okolie prameňa
dočervena a navodzujúcich klamný dojem červenej vody. V Hriňovskom katastri sme
zaznamenali toponymum Čierny grúň, ktoré pomenúva les tvorený andezitovými
porfýrmi4 (Alberty, 1999, s. 14). Motivácia pomenovania explicitne vychádza
z vizuálneho vnemu krajiny, ktorú pokrývajú kamene šedočiernej a čiernej farby. Iný
typ motivácie, ktorej východiskom je čierna farba, nachádzame taktieţ v monografii
K. A. Medveckého: „Melichov vrch si ľud ináč aj „Čiernym vrškom“ nazýva preto,
3

Neuvádzame všetky toponymá s príznakom farby, ale venujeme sa výlučne názvom, ktoré sme našli
v historických prameňoch a motiváciu farbou vieme prostredníctvom nich verifikovať.
4
Porovnaj kapitolu o prírodných pomeroch a geologickej charakteristike územia Očovej (Alberty, 1997, s. 14).
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lebo ţe kedysi tam mala leţať stará Detva, ktorú ale Turci vypálili.“ (Medvecký, 1905,
s. 30). Tu vstupuje do nominačného procesu obraznosť, pričom motivujúce
chromatické adjektívum čierny odkazuje na miesto, ktoré zostalo po vypálení.
Súčasne, ak hovoríme o obraznosti, môţeme poukázať na negatívne konotácie
adjektíva čierny vo význame „zlý, nešťastný“. Podobná negatívna skúsenosť vyjadrená
metaforicky sa ukrýva aj za toponymom Krvavník5. Označuje miesto, kde v 16. stor.
Slatinčania prepadli Turkov a oslobodili zajatcov. V spomienkach sa uvádza, ţe tu
„krv tiekla potokom”. Motivantom je nepochybne apelatívum krv, ale nie je jasné, čo
bolo determinantom nominačného aktu, prítomnosť krvi alebo červená farba krvi.
Predpokladáme, ţe rozhodujúcim faktom bola prítomnosť krvi na mieste zvanom
Krvavník (ako hovorí zdroj – „krv tiekla potokom“) a nie červená farba krvi, pretoţe
o tejto moţnosti by sme mohli uvaţovať v prípade, ak by na Krvavníku rástli napr.
kvety

krvavočervenej

farby.

Teda

ide

o metaforicky

vyjadrené chromatické

toponymum. V severnej časti katastra obce Očová sa nachádza miesto známe ako
Zlatý kút. Historické pramene ponúkajú svedectvo o náleziskách zlata v tejto lokalite:
„V r. 1595 sa pokúšali banskobystrickí podnikatelia Wolf a Albert o ťaţbu zlata
v chotárnej časti V zlatom kúte.“ (Pisoň, 1968, s. 230), ale podobne ako v
predchádzajúcom prípade, aj tu existujú dve moţnosti výkladu motivácie. Motivantom
môţe byť adjektívum zlatý alebo apelatívum zlato. V tomto prípade sa prikláňame
k druhej moţnosti, pretoţe rozhodujúcim faktom je existujúce nálezisko zlata, nie
prítomnosť (existencia) niečoho, čo vytvára dojem zlatej farby, napr. slnečné lúče
dopadajúce na listy stromov a pod.
V historických prameňoch na Horehroní sme zaznamenali chromatické
toponymá6: Zelený potok, Veľká Zelená dolina/Zelená dolina7, Čierne a Biele Handle.
Zelený potok je exemplárnym príkladom chromatického toponyma, ktorého motivácia
súvisí s geologickým zloţením prostredia. Pri motivačnej analýze sme vychádzali
z faktov, ktoré nám poskytli historické zdroje, t. j. Zelený potok slúţil na odvodnenie

5

Pod názvom Krvavník je v Hydronymii povodia Hrona zaznamenaný Korčínsky potok ako ľavostranný prítok
Slatiny. J. Krško uvádza pri charakteristike terénneho názvu rovnaký typ motivácie. Ide o miesto, kde sa
„odohrala krvavá bitka obrancov Vígľašského zámku s Turkami.“ (Krško, 2008, s. 112).
6
Podobne ako v poznámke č. 3.
7
Pri toponymách Zelená dolina/Veľká Zelená dolina predpokladáme druhotnú motiváciu farbou od toponyma
Zelený potok, preto v tomto prípade nie je potrebné sa viac zmieňovať o jeho „farebnej“ motivácii.
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hlavných ťaţobných priestorov – Haliar, Richtárska dolina, Piesky a Zelená dolina
(Mazúrek, 1989, s. 23-68). Máme dôkazy potvrdzujúce ťaţbu medi (lokalita Špania
dolina) a striebra (lokalita Staré Hory), na základe ktorých môţeme odôvodniť naše
argumentačné stanoviská. Zelená farba nie je v skutočnosti farbou vody, ale je
dôkazom prítomnosti medi v oblasti, ktorá zafarbuje okolitý terén nazeleno, a tým
navodzuje u percipienta klamný dojem zeleného sfarbenia vody v potoku. Ďalším
dôkazom o prítomnosti medi a jej „schopnosti“ farbiť okolitý terén dozelena je
príspevok z Notícií M. Bela, ktorý hovorí o náleziskách chryzokolu vo vode
vyvierajúcej v bani v Španej doline (Sopko, 1984, s. 173-174).
Osobitú dvojicu tvoria názvy Čierne a Biele Handle, pretoţe zatiaľ čo
predchádzajúce toponymá patria do skupiny anojkoným – názvy prírodných
geografických objektov, táto dvojica pomenúva sídelné geografické objekty, osadné
názvy – ojkonymá. Etnografickú charakteristiku regiónu podáva J. Ţudel, ktorý sa
venoval

drevorubačským

a uhliarskym

osadám

na

Horehroní

v súvislosti

s mediarskym podnikom v Banskej Bystrici (Ţudel, 1984, s. 172). Na základe
získaných faktov predpokladáme, ţe pravdepodobným motívom pomenovania Čierne
Handle bola výroba uhlia, pri ktorej sa spracúvalo drevo pálením a v teréne vznikali
zhoreniská (čierne miesta) ako pozostatok procesu premeny dreva na uhlie. Obdobnú
analýzu farebnej motivácie realizoval A. Stránsky pri pomenovaní Čierny Hron.
Rovnako uvaţoval nad čiernou farbou uhlia ako motivantom pomenovania, ale
nepripustil, ţe „jemné čiastočky uhlia dali Čiernemu Hronu tmavú farbu a tieţ
pomenovanie“, pretoţe samotné pomenovanie tu bolo oveľa skôr ako sa uhlie v oblasti
vôbec začalo spracovávať (Stránsky, 1969, s. 46). Za najpravdepodobnejšie
vysvetlenie názvu Čierny Hron, ku ktorému sa prikláňame aj my, pokladá motiváciu
vychádzajúcu od husto zalesnených oblastí, tmavých lesov plných divej zveri
s vlastným ekosystémom (čo narástlo, vyschlo alebo zhnilo a vrátilo sa späť do zeme)
a úrodnou čiernou pôdou, ktorú topiaci sa sneh alebo daţde odnášali do údolia rieky,
kde sa v podobe bahna ukladala na jej dne, a tým navodzovala dojem čiernej farby
vody (Stránsky, 1967, s. 46). Okrem známejšieho názvu Čierne Handle máme
dochovaný aj názov osady Biele Handle nachádzajúcej sa „východne od Brezna,
s centrom v staršej baníckej osade Beňuš.“ (Ţudel, 1984, s. 172-173). Nápadná
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podobnosť

opozitnej

chromatickej

dvojice

biely

–

čierny

s najväčšou

pravdepodobnosťou odkazuje na pomenovanie Biely a Čierny Hron. Vzhľadom na
geografickú lokalizáciu spomínaných drevorubačských osád v blízkosti týchto
vodných tokov sa prikláňame k moţnosti motivácie pomenovania uţ existujúcimi
názvami Biely a Čierny Hron, t. j. pomenovanie Biele Handle je druhotne motivované
a odvodené od pomenovania Biely Hron.
Z dostupného materiálu sme sa pokúsili podrobiť hlbšiemu rozboru tie
chromatické toponymá, ktorých motiváciu pomenovania sme vedeli argumentovať
pomocou historického prameňa. Hoci primárne sme realizovali lingvistickú analýzu a
hľadali sme motivantov pomenovania objektu v teréne, išlo nám o interdisciplinárne
spracovanie problematiky chromatickej toponymie s oporou v historických faktoch, či
uţ v téme osídľovania regiónov Podpoľanie a Horehronie, spracovania dreva, výrobe
dreveného uhlia alebo banskej ťaţby a jej rozmachu v okolí Banskej Bystrice.
Počas výskumu sme objavili mnoţstvo nezodpovedaných faktov, ktoré sa môţu
stať východiskom ďalších, prevaţne interdisciplinárne koncipovaných analýz
toponymie. Rovnako sme zistili, ţe existuje mnoţstvo nespracovaných archívnych
materiálov, ktoré by mohli otvárať nové témy a onomastické otázky.

Summary
In the article we deal with the analysis of chromatic toponymy in historical records
and track their motivational basis. We apply an interdisciplinary approach to this
matter and focus on the verification of linguistic hypotheses using historical facts.
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Reflexia

komunikačno-pragmatického

prístupu

komunikácia,

vo

výskume

masmediálnej komunikácie
Mgr. Dominika Rašová
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom priestore
Veľký sociologický slovník (1996) definuje masmediálnu komunikáciu ako
špecifickú kategóriu sprostredkovania a kvalitatívne novú dimenziu výmeny
informácií, pri ktorej sa stretávajú inštitúcie či skupiny zastúpené konkrétnymi ľuďmi,
sprostredkovateľmi a príjemcami. Pôvodca oznámenia je v role hovorcu a symbolické
obsahy šíri jednosmerne k časovo i priestorovo vzdialenej a rozsiahlej mnoţine
príjemcov. Masmediálna komunikácia je v tomto kontexte reprezentantom sociálneho
diania

a stáva

sa

teoretickou

a

výskumnou

dominantou

sociálnych

vied.

Metodologické limity sociálnovedného výskumu mediálnych komunikátov pomáhajú
prekonať rozličné disciplíny, ktoré skúmajú masmediálnu komunikáciu z vlastného
uhla pohľadu. Za prijateľné moţno pokladať stanovisko povaţujúce masmediálne
štúdiá za interdiscilinárny prienik sociálnych, humanitných, informatických vied, ktorý
má opodstatnenie v príbuzných teoretických východiskách týchto vied. Koncepčne
a metodologicky predchádzajúcu teóriu dopĺňa skutočnosť, ţe „systém masmediálnej
komunikácie nemoţno redukovať na lingvistický systém, ani na systém spoločenských
vzťahov, ba ani na systém hodnôt či ideológií“ (Zágoršeková, 2006, s. 54).
Z masmediálnych štúdií vychádzajúca Lasswellova formula (1948) aktu
komunikácie je jednou z teoretických reflexií, ktorá poukazuje na interdisciplinárnu
povahu masmediálnych štúdií. Výskumné pole masmediálneho výskumu sa
prostredníctvom nej rozrastá o jednotlivé prvky komunikačného procesu, ich vlastnosti
a vzájomné vzťahy. Masmediálna komunikácia sa skúma na kvalitatívne vyššej úrovni
zásluhou R. Jakobsona (1960) a G. Gerbnera (1956), ktorí do pôvodnej komunikačnej
formuly zaraďujú nový okruh výskumných problémov: niekto vníma nejakú udalosť
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(komunikátor), reaguje na ňu v nejakej situácii, pomocou nejakých prostriedkov
(médium, kanál), aby ponúkol niekomu (recipient) nejaký komunikát v istej podobe,
v nejakom kontexte, s istým obsahom, s nejakými dôsledkami/účinkami (napr.
problémy v súvislosti s recepciou a pouţitým médiom). (Poláková, Spálová, 2009)
Interdisciplinárny charakter podporuje myšlienka o priepustnosti hraníc medzi
jednotlivými disciplínami. Prejavom dynamiky jazyka a interdisciplinárnej filozofie
masmediálnych štúdií sú novovyprofilované metodologické prístupy. K prirodzenému
prechodu medzi nimi dochádza v dôsledku komunikačno-pragmatického obratu
v humanitných

a spoločenských

vedách.

Komunikačno-pragmatický

prístup

k výskumu masmediálnej komunikácie zdôrazňuje pouţívanie jazyka v kontexte
a uplatňuje sa vo svete viac ako tridsať rokov. Pragmatická orientácia sa stáva
zásadným meradlom v masmediálnej komunikačnej sfére. Médiá ako „polia
jazykového vývinu“ (Bosák, 2003, s. 121) dávajú rezolútne červenú normativistickým
kritériám

jazykovej

spisovnosti

a uspokojujú

diferencované

potreby svojich

recipientov hľadaním optimálneho variantu. Metodologicky sa výskum masmediálnej
komunikácie „informačnej éry“ (Patráš, 2004, s. 57) orientuje nielen sociolingvisticky,
ale vyuţíva aj pragma- a psycholingvistickú výskumnú stratégiu, aby sa komunikácia
analyzovala so zreteľom na všetky determinanty.
Od gramatiky mediálneho jazyka k procesu masmediálnej komunikácie
Prelomové 70. roky sa mimoriadne dynamicky reflektujú v zmene výskumných
preferencií a lingvistickej orientácii. Komunikačno-pragmaticky zameraná jazykoveda
presúva pozornosť z idealizovaného nositeľa jazyka na reálneho pouţívateľa
a zdôrazňuje, ţe pragmatický opis jazyka nepredstavuje ţiadnu ďalšiu rovinu
jazykového systému. (Hirschová, 2006) Jazyk ako mentálna realita sa nachádza
v pozícii

sociálno-komunikačného

systému,

ktorý

charakterizuje

funkčná

komplementárnosť ako objektívny odraz reálnej rečovej situácie (Bosák, 2008).
Z doteraz naznačených východísk vyplýva, ţe cieľom príspevku je odpovedať na
otázku,

aké

moţnosti

a metodologické

perspektívy poskytuje

komunikačno-

pragmatický prístup vo výskume masmediálnej komunikácie. Príspevok je parciálne
pokusom hľadať súvislosti medzi masmediálnou komunikáciou a uznávanými
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metodologickými tendenciami – kritickou analýzou diskurzu a konverzačnou
analýzou, ktoré vytvárajú nosné východisko pre výskum masmediálnej komunikácie.
Princípy

komunikačno-pragmatického

prístupu

k „sociálne

kultúrnym

produktom“ (Pavelka, 2007, s. 301) sa uplatňujú v prvých dvoch dekádach 20. storočia
v prácach otca americkej lingvistickej antropológie F. Boasa. Fenomén pragmatickej
dimenzie preniká do súboru spoločenských vied aţ o dvadsať rokov neskôr zásluhou
nových teoretických koncepcií. Do paradigmy sa začleňuje teória informácie (C. E.
Shannon, W. Weaver), Wittgensteinov koncept jazykových hier, generatívna
gramatika, (N. Chomsky), teória rečových aktov (J. L. Austin, J. Searle), recepčná
estetika (H. R. Jauss), teória komunikatívneho konania Frankfurtskej školy (J.
Habermas), encoding/decoding model Birminghamskej školy (S. Hall) a komunikačné
vedy a mediálne štúdiá na Torontskej škole (M. McLuhan, J. Fiske, V. Flusser).
Z nových bádateľských orientácií má tradičné korene lingvistická pragmatika (S. C.
Levinson, 1990). Priamo nadväzuje na klasickú definíciu pragmatiky filozofa Ch. W.
Morrisa (1938) a na jeho koncept jazykového znaku, ktorý rozlišuje pragmatickú,
syntaktickú a sémantickú dimenziu. U. Żydek-Bednarczuk (1996) uvádza, ţe mediálny
komunikát podlieha určitým pravidlám a stratégiám textovej výstavby. Tieto stratégie
obsahujú sféru syntaktických (formálne vzťahy jedného znaku k druhému),
sémantických (vzťahy znakov k objektom) a pragmatických pravidiel (vzťah znaku
k pouţívateľovi). Ako sa pragmatika spolu so sémantikou a syntaxou podriaďuje
semióze, objasňuje Ch. W. Morris (1972) v nasledovnej ilustrácii.
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Je recipient iba vďačnou obeťou masových médií?
V dobe prenikania pojmu kompetencia do lingvistiky je zrejmé, ţe jazykovému
a taktieţ literárnemu textu nie je moţné rozumieť bez zreteľa na ich konzumenta a na
jeho pragmatické, tzn. kognitívne a sociálne kontexty. (Pavelka, 2007) Zmena
paradigmy vo výskume masmediálnej komunikácie súvisí bezprostredne s orientáciou
na publikum a s recepciou mediálnych produktov, na čo uţ v roku 1962 upozorňujú
americkí sociológovia E. Katz a D. Foulkes. Účinky médií na recipientov môţu
sociolingvisti

a pragmalingvisti

často

len

predpokladať.

Medzi

účastníkmi

komunikácie je inštitucionálny rozdiel, a preto je spätná väzba obmedzená na
minimum. Výhodou masmediálnej komunikácie oproti interpersonálnej je v tom, ţe je
reprodukovateľná a dokáţe prekonávať bariéru času. Obe formy komunikácie
implikujú prvky ovplyvňovania a manipulácie. Ak recipient pocíti, ţe je manipulačná
sila masmédií vysoká, masmediálna komunikácia na rozdiel od interpersonálnej
umoţňuje ukončiť kontakt. Zamýšľať sa nad tým, či majú „média moc vnútiť nášmu
vnímaniu svoje vlastné premisy“ (McLuhan, 2000, s. 159), je rovnako ťaţké ako
vysvetliť povahu vplyvu médií a prinášať o ňom vedecké dôkazy.
Z pragmatického hľadiska je autor aj príjemca mediálneho produktu
zodpovedný za jeho existenciu a recepčné bytie. V súčasnosti je masové publikum
vyprofilované, aktívne a kompetentné niesť uvedenú zodpovednosť. V protiklade
s minulosťou si médiá publikum zámerne a invenčne utvárajú. Osobitne oslovujú
univerzálneho, laického a erudovaného recipienta, ktorý sa zabaví, zasmeje, poučí,
poplače. Na dosiahnutie úspešnej komunikácie smerom k recipientovi a udrţanie jeho
pozornosti musia médiá dokonale ovládať techniky interpretácie informácií. Mediálna
kompetencia nie je len schopnosť kreovania mediálnych obsahov profesionálmi, ale
najmä schopnosť recipienta tieto obsahy vyhodnocovať a selektovať. „Mnoţina
recipientov pristupuje k mediálnej produkcii pragmaticky: vyberá si isté tituly, články,
v prípade elektronických médií iba niektoré programy, ktoré uspokojujú jeho potreby.
Výber je podmienený vplyvom sociokultúrneho prostredia, v ktorom recipienti
mediálnych obsahov a posolstiev existujú.“ (Pravdová, 2006, s. 195)
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Masmediálny výskum optikou pragmalingvistiky
Z predchádzajúcich postrehov vyplýva, ţe pragmaticko-komunikačný prístup
odhaľuje vzťah medzi autorom mediálneho obsahu a jeho príjemcom v konkrétnom
kontexte. Priazeň a sympatie v masmediálnej komunikácii ovplyvňujú porozumenie
komunikačného zámeru, komunikačný efekt a zasahujú do voľby výrazových
prostriedkov u expedienta a ich dekódovania u recipienta. Pragmaticko-komunikačný
prístup

pri

skúmaní

masmediálnych

komunikátov

dovoľuje

pozorovať čas

komunikačnej výmeny, priestoru, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Pozornosť
venuje prejavu emócií hovoriacich, momentálnej prítomnosti, neprítomnosť toho, o
kom sa hovorí a princípom komunikácie (kooperačný princíp, zdvorilostný princíp).
Zmena v lingvistickej orientácii sa odráţa pri sledovaní úrovne a komunikačnej
úspešnosti mediálnych komunikátov, a to z hľadiska komunikatívnej a pragmatickej
funkcie. Pri posudzovaní tejto úrovne zohráva dôleţitú úlohu dodrţiavanie
gramatickej, ale najmä štýlovej a komunikačnej normy, s ktorou komunikačnopragmatický prístup pri tvorbe mediálneho komunikátu počíta. V súvislosti
s dodrţiavaním noriem sa lingvisti zaoberajú mediálnymi komunikátmi, ktoré musia
byť striktne spisovné a tými, pri ktorých je povolená istá miera hovorovosti,
neoficiálnosti a niţšej jazykovej a kultúrnej úrovne. Masmediálna komunikačná sféra
je v konečnom dôsledku priestorom, v rámci ktorého dochádza k výraznému
prelínaniu ostatných komunikačných sfér, zreteľne sa prejavuje variantnosť jazyka
a prienik prvkov nespisovných variet. Okrem naznačeného nastávajú v masmediálnej
sfére „zmeny v komunikačných kanáloch, prispôsobovanie sa médií svojim
recipientom istým „spriemerňovaním úrovne“ (Bosák, 2008, s. 6). S uvedeným súvisí
myšlienka S. Ondrejoviča (2000), ktorý hodnotí volanie po jazykovo ekologickom
zákone a apely na legislatívnu ochranu a podporu čistej slovenčiny ako neekologické.
Perspektívne metodologické východiská vo výskume masmediálnej komunikácie
Tvrdenie, ţe nosnými metódami vo výskume masmediálnej komunikácie môţu
byť kritická analýza diskurzu (M. A. K. Halliday) a konverzačná analýza (E. Goffman,
H. Garfinkel), si vyţaduje bliţšie určenie, i keď je zrejmé, ţe ani jednu z nich
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nemoţno prezentovať ako primárnu. Paralelne sú uvedené vzhľadom na fakt, ţe sa
postupne vyhraňovali od konca 70. rokov minulého storočia.
Najvyspelejšou formou ľudskej komunikácie je komunikát. Z pohľadu
masmediálnych štúdií ide o spojovník medzi inštitucionalizovaným komunikátorom
a sociodemograficky heteronómnou mnoţinou recipientov. Kritická analýza diskurzu
pomenúva mediálny obsah, ktorý sprostredkováva komunikátor príjemcovi, ako
diskurz. Napriek tomu, ţe chápanie termínu diskurz nie je úplne ustálené, najčastejšie
sa definuje ako „akékoľvek pouţívanie jazyka v aktualizovanom kontexte – tým sa
nemyslí len jazykový, ale aj nejazykový kontext, napr. mentálny, fyzický, sociálny, ale
taktieţ komunikačný kanál.“ (Bohva, 2009, s. 49) Ide o výskumnú metódu, ktorá
analyzuje celý diapazón diskurzov vo vzťahu k sociálnemu kontextu. Isté sociálne javy
vnímame podľa toho, aký diskurz ich prezentuje, aké diskurzívne praktiky a stereotypy
pri tom vyuţíva. (Hirschová, 2006) Kritická analýza diskurzu tieto praktiky odhaľuje
a svojím spôsobom ukazuje, ţe masmédiá môţu byť dobrým sluhom, ale zlým pánom.
Uvedená výskumná technika dnes balansuje na hrane pragmalingvistiky, sociológie
a politológie. Z toho dôvodu sa analýza mediálnych komunikátov častejšie opiera
o empirické metódy konverzačnej analýzy.
Rozhovor je obyčajne definovaný ako druh diskurzu. „Konverzačná analýza je
jedným z prístupov k analýze diskurzu“ (Bovha, 2009, s. 50), ktorá preferuje prácu
s autentickým a transkribovaným materiálom a je zameraná na rečovú činnosť ako
produkt sociálnej situácie. Analytické štúdium konverzácie sa zameriava na vlastný
mechanizmus komunikácie, teda na začatie, udrţovanie a ukončovanie komunikácie.
Venuje sa analýze jednotlivých segmentov rozhovoru, a to striedaniu hovoriacich,
spôsobom nadväzovania replík, (Hirschová, 2006) funkciám prestávok, opakovaniam,
elipse, kvalifikátorom diskurzu, pričom hovorová situácia, v ktorej prebieha
konverzácia, nehrá dôleţitú úlohu (Zuljan Kumar, 2007). Predmetom konverzačnej
analýzy nie sú len privátne dialógy, ale aj inštitucionalizovaná forma komunikácie
(televízne interview). O popularite tejto pôvodne americkej výskumnej tendencie
svedčí aj jej etablovanie v Nemecku (K. Ehlich, G. Helbig, J. Rehbein, W. Kallmeyer)
a v Česku (J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Zeman).
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Konverzačná

analýza

a kritická

analýza

diskurzu

sú

akceptovanými

východiskami vo výskume masmediálnej komunikácie. S ostatnými metódami
spadajúcimi do oblasti kvalitatívnych metód výskumu humanitných a spoločenských
vied tvoria široký kontext interpretačných orientácií textovej analýzy (porov. Methods
of Text and Discourse Analysis, 2000), z ktorého moţno čerpať pri skúmaní
mediálnych komunikátov. Masmediálna komunikácia v tomto zmysle nie je len
výskumným teritóriom sociálnych vied, ale fenoménom, ktorý si vyţaduje princíp
inerdisciplinarity a transdisciplinarity vyvolávajúci potrebu komplexnej teoretickej
reflexie masmediálneho prostredia.
Pragmalingvistika

má

ambíciu

zmocniť

sa

výskumu

masmediálnej

komunikácie. Masovokomunikačné procesy skúma z aspektu účinnosti verbálnych
a nonverbálnych prostriedkov na recipienta a s prihliadnutím na formy zámernej voľby
týchto prostriedkov v snahe o dosiahnutie komunikačného zámeru. Je nesporné, ţe
pojem „pragmatický“ má v súvislosti s výskumom masmediálnej komunikácie
rôznorodé uplatnenie. „S. C. Levinson (1983) vymedzil rozsah tohto výrazu výpočtom
fundamentálnych tém lingvistickej pragmatiky: deiktické výrazy, konverzačné
implikatúry, presupozície, rečové akty, štruktúra rozhovoru.“ (Dolník, 2007, s. 94) Ide
o ďalšie perspektívne komunikačno-pragmatické východiská, z ktorých moţno čerpať
pri výskume masmediálnej komunikácie.
Summary
The author of this paper discusses extraordinarily topical issue – pragmatic approach to
mass-media communication. The aim of the submitted study is to point out the
principles of interdisciplinary research in mass-media communication. The author
stresses that it is a complex issue, which crosses the borders of sociological researches.
The article briefly covers the issue of Critical Discourse Analysis (the interdisciplinary
approach to the study of discourse) and Conversation analysis (CA studies the
structure of conversation by detailed examination of successive turns or contributions
to a conversation.), that are accepted in research of mass-media communication.
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METODIKA

Key words: teaching professional translation, group work, facilitation, translation
solution, communication effect, problem solution, translation solution evaluation

Some Comments on the Possibilities of Teaching Professional
Translation through the Problem Solution Method
PhDr. Jana Šavelová
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva

Current Slovak society needs professional translators from Slovak into English,
especially of non-literary texts, more than ever before. This results from the
globalisation phenomenon and the fact that English has become the number one
language of business. Thus English allows the transfer of information despite existing
language barriers. The translation of various professional texts often represents the
only communication means of legal entities and natural persons who cannot
communicate in the same language, or they cannot use the same language at a level to
ensure non-problematical business communication. In this

light,

the training of

students in the field of translation studies becomes more and more important. This
paper will deal with the didactics of teaching focused on the translation of non-literary
texts, in other words texts with mostly informative and pragmatic functions. The
informative and pragmatic functions of such translations diminish the importance of
the kind of aesthetic criteria, which prevail with respect to the translation of literary
texts.
The methodology of teaching non-literary texts translation links up translation
theory and methodology. If translation theory has its place in the linguistic theoretical
system and translation belongs to the sphere of pedagogical sciences; in other words
to the didactics of translation teaching foreign languages, then it is an aim of the
translation theory and didactics to teach the students of translation studies how to
select individual translation procedures and to make decisions on pragmatic translation
solutions creatively, not only during lessons but also in their future professional lives.
Homolová (2010) also emphasises, in addition, that school should teach students to
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become autonomous, self directed individuals and prepare them for bridging the gap
between formal ´school´ knowledge and real-world problems.
It is a generally known fact that the theory of professional translation is a much
younger discipline than the theory of literary translation, but it has been developing
ever recent decades intensively. This fact reflects globalisation trends as well as the
increasing need to facilitate communication between different language environments.
The didactic dimension has been recently researched by many foreign authors (C.
Nord, P. Newmark, S. Campbell, inter alia), but also by Slovak authors (D. Müglová,
E. Gromová, inter alia). This paper will indicate some possibilities of using group
work for the development of translation competence connected with looking for the
best possible translation solutions during lessons of specialised textual translation. We
will indicate the potential strengths of group work in the development of translators´
competence. We will also focus on the respective roles of students and teacher.
Furthermore, we will take a closer look at the assessment of individual translation
solutions during a teaching unit.
With respect to the teaching of non-literary texts translation, we will follow the
model by Nord ( 1997), but according to its simpler form designed by Gromová
(2003): the intention of author or client ; the kind of text, original vs. translation; the
specific reader of the original vs. translation; the destination of the text, source
environment vs. target environment; and the language of the original vs. the language
of translation. Gromová applies the model with three level algorithm: i. the universal
linguo-stylistic and expressional characteristics of the non-literary text´s genre relevant
to its socio-communicative aim; ii. the analysis with interpretation of a specific
concrete text from the genre selected for translation and an inventory of the textualbasic linguo-stylistic and expressional factors; iii. the work of translation into text
form in the target language and the comparison of linguo-stylistic and expressional
factors at the level of language peculiarities with the socio-communicational functional
focus on both original and translation.

The method designed by us is based on the abovementioned three-level
algorithm, but is uses the organisational form of the group and the model of looking
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for the best translation solution. We understand the group work of students with the
application of this model as a creative method of translation competence acquisition
that also includes the analysis of the original and comments on the translation with
references, such as dictionaries, parallel texts in the source language, consultations
with experts, the Internet, and others. The process of translation faces many problems,
among them the choice of correct terms and exact equivalents for the original in the
target language. This aspect of translation is quite problematical if the source
environment differs from the target environment. Legal English is a good example of
this issue, specifically with respect to the translation of legal texts from English into
Slovak and vice versa. English and Slovak legal systems and their terminology are
very different. According to some authors the main problem of terminology is the
structure of terms, and Vallová (2010, p.73) emphasises that there are three basic rules
in legal translation that should be taken into account: i. not to translate, but to find
correspondent solutions in the target text; ii. to create a new term when there is no
equivalent in the target language; iii. when translating compound terms and multiword terms, to heed the differences between the respective legal system of the two
languages.
The aspect of different source and target environments is typical of any kind
of translation of non-literary text and should be taken into account during the
translation teaching process.

The group organisational form of teaching is to be

understood as teaching and learning in pairs or in larger units, which we call groups.
The pair is taken to be the smallest possible group unit.

The group work has both

strengths and weaknesses. The model of a group with three, or the maximum four
students seems to be an ideal model for teaching non-literary translation. This belief is
supported by Haines (1995), who states that the work in pairs can be impractical and
unfeasible, because many classrooms have unmovable equipment and so teachers
cannot organise and monitor the work of all the pairs. Furthermore, this organisational
form produces high noise level, the work in pairs may become less effective if it is
used too often, and if students work with the same partners all the time, they s may
repeat mistakes of their partner, as teachers cannot monitor everything. The model of
group with three or four students brings advantages, because it supports cooperation
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and not competition, it guarantees more effective participation of students who are less
self-confident, it gives more space for work according to individual work speed, it
offers opportunity for mutual cooperation, it teaches students to be independent of
teachers, and thus it offers much better opportunities to monitor the performance of
individual students with respect to the best possible translation solution.
The teaching of professional translation with the help of a model focused on
the choice of the best possible translation solution is based on the elimination of wrong
solutions, of almost correct solutions with several mistakes, and of solutions with
smaller mistakes up to something like an “ideal translation solution”. The use of a
pyramid model (Šavelová, 2010)

seems to be more suitable for larger classes

consisting of more then twenty students, which unfortunately is quite common at
Slovak universities. In our experience, the ideal class is the class consisting of a
maximum eighteen students and the work on looking for the best possible translation
is best done in five steps. This situation allows the teacher to divide the class into six
groups of three students each. The first step consists of each of the groups working
on its own translation solution. The second step involves the teacher helping the
students to join two together groups, and then each original group presents its
translation solution to another with the help of spokesmen for each individual group.
The spokesman for each group accompanies his explanation of his group´s solution
by analysis and commentary. Then the students of the joined group decide which of
the presented solutions is better and work out a common translation solution. Thus,
the students work out three possible translation solutions. The third step consist of the
spokesmen presenting three various translation solutions to the other students, and
again adding the analysis of translated text and commentary. The fourth step involves
discussion following. During the discussion, the students decide on the best possible
translation solution with the help of the teacher. The fifth step is assessment. During
the overall process of looking for the best possible translation solution, the teacher
facilitates and assesses. The teacher awards points for the texts translated from the
source language into the target language. His assessment is based on a model of points
deduction according to specific kinds of mistakes, involving style, grammar, spelling,
meaning or omission of detail. On the one hand, the teacher deducts points, but on the
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other hand, he may add extra points for passages well translated. The purpose of this
points model is to “measure“ translation competence. The model respects the
individual styles of different students, and respects the fact that the text can be
translated in several ways, First the translation is assessed as a whole; in other words,
whether the translations correspond accurately with the original source text, whether
style and expression are clear and whether coherence is preserved.

This

kind

of

assessment fulfils motivational function and encourages students. It provides enough
space for self-correction, individual work, creativity, independence and team
communication.
During the process of looking for the best possible translation solutions the
roles of teacher and students are different, though their roles interact. The teacher
decides on his role based on his teaching aims, but the role of the student depends on
the intention of the teacher.

With respect to the model of looking for the best

translation solution, the teacher´s role should be that of a facilitator. However, in order
to be an effective facilitator, one must know when to take a leadership role, and when
to be neutral and “take a back seat”. The teacher as a facilitator offers students his own
knowledge based on his own experience. The teacher encourages students to study
continuously, to acquire more information from other sources. The facilitator
motivates students by using authentic material, which can be used by students in their
future careers. Learning from one another becomes as important as learning from other
sources, for example textbooks. The teacher working in the role of facilitator should be
focused on the principles of a humanistically-oriented concept of teaching in all the
stages of the translation teaching process, that is, during the preparation, execution
and assessment phases. This approach also implies a different teacher response to
students´ mistakes. The teacher does not emphasise possible mistakes, but facilitates a
learning atmosphere in which the students might be able to correct them. There are
several ways responding to mistakes, but with respect to the specific conditions of
teaching professional translation, is seems to be suitable to use a reformulation of the
student´s faulty translation. The teacher is focused on context and not mistakes; in
other words, the teacher reformulates the mistake without stressing that anything is
wrong. (Murray,1999). The facilitator thereby creates fair conditions for every student.
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The teacher does not rely on a single teaching method, but respects individual styles of
translation skill acquisition, and also creates suitable conditions for those students
whose learning style may be at odds with the teacher´s teaching style. In this way, the
teacher eliminates stress, creates an atmosphere of trust and encourages the personal
growth of students. The facilitator should be empathic and accept individual
differences of students. For this reason, it is extremely demanding to become the
facilitator, and it is a challenge for all the teachers.

The students acquire translation competence through the interaction of
translation theory and methodology.
translation activity.

This interaction should result in creative

We welcome methodology of translation teaching as an

opportunity for creative problem solution. The purpose is to achieve an adequate
communication effect between the author of a text in the original language and its
recipient in the target language. We focus on the relative nature of ideal translation
solutions and describe the steps that will lead students to the best possible translation
solutions with the help of our problem solution method. University education should
respond to the requirements of the globalised world. Obviously it is not possible to
teach students everything, but it is possible to teach them to take responsibility for
their own professional preparation as well as to teach them to understand the
development of their translation competence as something which must be life-long
education process.

Resume
Príspevok sa zaoberá didaktikou vyučovania odborného prekladu so zameraním na
tvorivé prekladateľské riešenia. Cieľom je dosiahnutie adekvátneho komunikačného
efektu medzi autorom/zadávateľom textu v jazyku originálu a jeho recipientom
v druhom jazyku. Poukazuje na relatívnosť ideálneho prekladateľského riešenia
a opisuje kroky, ktoré môţu študentov doviesť k čo najlepšiemu prekladateľskému
riešeniu prostredníctvom metódy riešenia problémov za pouţitia skupinovej
organizačnej formy. Rolu učiteľa prekladateľskej kompetencie chápeme skôr ako
facilitáciu výučby, ktorá umoţňuje učenie sa jeden od druhého pri skupinovej práci.
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Nie je moţné naučiť študenta všetko, ale je moţné naučiť ho zodpovednosti za svoju
vlastnú profesionálnu prípravu.
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Odborný cudzí jazyk na stredných odborných školách
PaedDr. Renata Vajdičková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením tlmočníctva a prekladateľstva
Na vrchole pyramídy školského i celoţivotného vzdelávania je dosiahnutie
kľúčových kompetencií. V základnom strategickom dokumente vlády SR v oblasti
výchovy a vzdelávania: MILÉNIUM : Národný program výchovy a vzdelávania v
Slovenskej republike na najbliţších 15 aţ 20 rokov (MŠ SR, 2002) patrí, (podľa R.
Hrmo, I. Turek, 2006, s. 9), rozvíjanie kľúčových kompetencií medzi hlavné ciele
výchovy a vzdelávania.
Kompetencie sa vymedzujú ako spôsobilosť človeka preukázať vedomosti,
zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti. Majú nadpredmetový charakter a ich
realizácia je viazaná skôr k metódam vyučovania ako k obsahu učiva. Za kľúčové
kompetencie sa v tomto dokumente povaţujú:
 komunikačné schopnosti a spôsobilosti, to znamená ústne a písomne sa
vyjadrovať, vysvetľovať, čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a
pouţívať, komunikovať informácie, tvoriť informácie a to aj v cudzích
jazykoch,
 personálne

a

interpersonálne

schopnosti

obsahujú

spôsobilosti

sebazdokonaľovania, výkonnosti, schopnosti racionálne a samostatne sa celý
ţivot

vzdelávať,

kontrolovať

sa,

regulovať

svoje

správanie,

tvorba

progresívnych medziľudských vzťahov, schopnosť pracovať v tíme, preberanie
zodpovednosti, schopnosti starať sa o svoje zdravie a ţivotné prostredie, byť
tolerantným, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávanie ľudských práv a
slobôd, a i.,
 schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, identifikovať ich, analyzovať,
navrhovať riešenia ich zhodnocovať a učiť sa z nich, vedieť pracovať aj v
náročných, záťaţových podmienkach,
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 pracovať s modernými informačnými technológiami, zručnosti pracovať
s osobným počítačom, internetom, vyuţívať rozličné informačné zdroje a
informácie v pracovnom aj mimopracovnom čase,
 v odbornom a prírodovednom vzdelávaní patrí medzi kľúčové kompetencie aj
realizácia numerických, symbolických aplikácií,
 formovať občiansku spoločnosť, ide o schopnosť občanov prispievať na
miestnej, štátnej, európskej i globálnej úrovni k rozvíjaniu demokratického
systému spoločnosti, k trvalo udrţateľnému hospodárskemu a sociálnemu
rozvoju štátu so zodpovednosťou voči ţivotnému prostrediu a zachovaniu
ţivota na zemi.
Ako uvádzajú H. Borsuková a M. Uţáková (2006, s. 1216), „cudzojazyčné
znalosti patria ku kľúčovým kompetenciám kaţdého jednotlivca a významnou mierou
rozhodujú o jeho úspešnom uplatnení v profesionálnej konkurencii. V dokumentoch
európskych orgánov týkajúcich sa edukačných cieľov majú významné miesto
cudzojazyčné znalosti a neovládanie cudzích jazykov sa v súčasnosti povaţuje za
retardačný handicap“.
V rozbehnutej reforme obsahu vzdelávania podľa zákona č 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len školský zákon) sa do regionálneho stredného školstva uţ
implementovalo niekoľko zásadných zmien. Bol zavedený dvojúrovňový model
výchovno-vzdelávacích programov,
(International Standard

vzdelávacie stupne boli zosúladené s ISCED

Classification of Education – Medzinárodná klasifikácia

vzdelania), zriadila sa Kurikulárna rada, informačný systém - Školský register a bol
zriadený aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM).
Pre odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách a učilištiach bola
vytvorená stredná odborná škola (ďalej len SOŠ). Postupne, podľa toho ako si to prax
vyţaduje, pribúdajú novely školského zákona, ako napríklad v oblasti spolupráce
a účasti zamestnávateľov v strednom odbornom vzdelávaní (zákon č. 184/2009 Z.z., s.
3-4). Z uvedeného zákona jednoznačne vyplýva nevyhnutnosť koordinácie odborného
vzdelávania a praxe.
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Školská reforma je na všetkých úrovniach vzdelávania legislatívne, časovo
a obsahovo veľmi náročná. Cieľom reformy obsahu odborného vzdelávania a prípravy
je reagovať na aktuálne potreby pracovného trhu. Zosúladenie výchovno-vzdelávacích
cieľov, kompetencií, obsahových a výkonových štandardov s potrebami praxe si
vyţaduje neustálu koncepčnú úpravu Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len
ŠVP) a Školského vzdelávacieho programu (ďalej len ŠkVP). Učitelia, rodičia a ţiaci
ešte nie sú v súčasnosti spokojní s dosahovanými kompetenciami absolventov SOŠ.
Veľmi aktuálna je aj otázka dosiahnutej úrovne kompetencií v cudzích
jazykoch. Podľa Koncepcie vyučovania cudzích jazykov na stredných školách (2007,
s. 37) by mal absolvent SOŠ dosiahnuť ovládanie prvého cudzieho jazyka na
komunikatívnej úrovni B1/B2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca,
ďalej uţ len SERR) po ukončení stredoškolského štúdia. V druhom cudzom jazyku
predkladaný model zabezpečuje pre všetky študijné odbory končiace maturitnou
skúškou, dosiahnutie minimálnej úrovne A2 (optimálne aţ na úrovni B1) po ukončení
stredoškolského štúdia. V

súlade so školským zákonom aktuálne upravuje

ukončovanie štúdia na stredných školách vyhláška MŠ SR č. 318/2008. Náročnosť
úrovne maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (ďalej len CUJ) je rovnaká pre gymnáziá
(§6,ods.9 vyhlášky) aj SOŠ (§7,ods.10). Perspektívne, do roku 2020, by aj absolventi
SOŠ mali mať povinnú maturitu z CUJ na úrovni B2.
Jedným z riešení ako dosiahnuť tento ambiciózny cieľ v odbornom vzdelávaní
a príprave je podľa Z. Zimenovej a M. Havrilovej (2011, s. 30-33), v oblasti
jazykového vzdelávania vyváţiť všeobecno-vzdelávaciu a odbornú zloţku. Súhlasíme
s ich názorom, ţe výučba cudzích jazykov na SOŠ by sa mala orientovať viac do
praktickej roviny a poskytovať ţiakom priestor na vyuţitie odborných vedomostí
v cudzojazyčnom prejave. Otázka previazanosti jazykového a odborného vzdelávania
úzko súvisí s uplatňovaním medzipredmetových vzťahov. Kaţdá SOŠ má v súčasnosti
aţ 40% na optimalizáciu cieľa, ku ktorému chce smerovať. Zrušenie direktívneho
spôsobu určovania obsahu vzdelania a posilnenie zodpovednosti škôl za ponuku
vzdelávacieho programu otvára priestor na začlenenie cudzieho odborného jazyka do
vyučovania cudzích jazykov, resp. do odborných predmetov. Moţnosť uplatniť
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získané odborné vedomosti v cudzom jazyku je pre ţiaka zmysluplnou vnútornou
motiváciou pre budúce úspešné realizovanie sa na globalizovanom pracovnom trhu.
Motivácia ţiakov je významný faktor vplývajúci na proces učenia sa. Aké moţnosti
má učiteľ v procese vonkajšej motivácie svojich ţiakov? Pri výučbe cudzieho jazyka
na SOŠ sú najviac motivujúce a aktivizujúce také formy a metódy, ktoré sa čo najviac
organizačne a obsahovo pribliţujú budúcemu pracovnému prostrediu.
„Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre SOŠ
je sprostredkovať ţiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali
komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na
podávanie a výmenu informácií (porov. ŠVP, ISCED 3A, 2011, s. 44).“

Táto

komunikácia sa v pracovnom prostredí odohráva prostredníctvom rôznych médií.
Preto vyuţitie akejkoľvek organizačnej formy a metódy s vyuţitím Informačnokomunikačných technológií (ďalej len IKT) je vhodné.
V súčasnosti sú trendom tieto organizačné formy:
 CLIL (Content and Language Integrated Learning – vyučovanie
predmetu alebo jeho časti v cudzom jazyku)
 TT (Team Teaching - tímové vyučovanie – spolupráca učiteľa
odborného predmetu s učiteľom cudzieho jazyka).
Obe formy sú pre učiteľa cudzieho jazyka náročné na odbornú, didaktickú
a osobnostnú prípravu. Zvládnutie odborného cudzieho jazyka, príprava didaktického
postupu vyučovania a autonómny prístup k svojmu neustálemu vzdelávaniu je
v súčasnej dobe pre učiteľa cudzieho jazyka výzvou.
Vyučovacia metóda je charakterizovaná ako „pedagogická – špecifická
didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný profil
ţiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích a tieţ výchovných
cieľov a v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.“ (Manniová, 2004, str. 116.)
Moderné vyučovanie cudzích jazykov na SOŠ sa určite nezaobíde bez tzv.
multimediálnych doplnkových prostriedkov ako je CALL (Computer Assisted
Language Learning). Špecifikom vyučovacích metód pre odborný cudzí jazyk je
vyuţitie odborných zdrojov. Dôleţitý je výber autentických odborných publikácií,
textov, dokumentov, výkazov, vyhlášok, web stránok, počítačových výučbových
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programov alebo špecializovaných kurzov – e-learning. Úlohou učiteľa je správne
uchopiť tému a sprostredkovať ju ţiakom tak, aby dosiahol maximálny efekt –
komunikáciu, či uţ verbálnu alebo neverbálnu.
Podľa E. Homolovej (2003) komunikačná metóda sa stala dominantnou
v cudzojazyčnej výučbe v druhej polovici minulého storočia. Rozvoj didaktiky
všetkých cudzích jazykov je v súčasnosti charakterizovaný práve uplatňovaním
komunikatívneho vyučovania s humanistickými princípmi. Táto metóda má aj
v súčasnosti vplyv na všetky sféry výučby cudzích jazykov (osnovy, štandardy,
učebnice, didaktické pomôcky, testovanie, atď.). Ţiaka od prvej chvíle učíme
komunikovať v cudzom jazyku. Po vysvetlení gramatiky a príslušnej slovnej zásoby k
vybranej téme sa ţiak učí získané poznatky pouţívať a to napr. v simulovaných
situáciách, v diskusii, pri riešení fiktívnych problémov a pod.
Podnecujúcimi aktivitami je aj riešenie problému, diskusia, obhajoba vlastného
riešenia, brainstorming, hra, práca na projektoch. Projektové vyučovanie ako moderná
vyučovacia metóda sa čoraz častejšie preniká do všetkých predmetov na všetkých
stupňoch vzdelávania.
Z našich dlhoročných pedagogických skúseností oceňujeme projektové
vyučovanie ako efektívnu metódu začlenenia odborného jazyka do vyučovania
predmetu Anglický jazyk. Ţiaci si volia témy svojich projektov zo širokého spektra
ponuky predmetov. Takýto postup rozvíja autonómny prístup, sebarealizáciu,
samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť učiacich sa. Ďalšou výhodou je, ţe projekty
sú zvládnuteľné i na základnej jazykovej úrovni A1. Nevyhnutná však je koordinačná
účasť učiteľa, vysvetlenie postupu, cieľov, metód, zbieranie a vyhodnotenie získaných
informácií, atď. Nemenej dôleţitá je aj správna prezentácia projektu, ktorá je
v konečnom dôsledku najvernejším zrkadlom ţiakovho snaţenia. Jedným z riešení
zjednotenia a zefektívnenia inštruktáţe k tvorbe projektov je zavedenie tzv. blokovej
výučby tvorby projektov na začiatku školského roka. Na mnohých školách sa
organizujú tzv. „projektové týţdne“ – súťaţ o najlepší projekt. Premyslená
medializácia najlepších projektov je vynikajúcou šancou na propagáciu ţiackej
a učiteľskej práce školy. Realizácia projektovej metódy vyučovania nepochybne
rozvíja všetkých päť motivačných faktorov: fantáziu, ocenenie, ciele, úspech a zmysel.
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Podľa zákona č 37/2011 Z.z., , ktorý upravuje Školský zákon z roku 2008 sa v § 4
písmeno c) mení z „ ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich pouţívať“, na
„ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať“.
Pre učiteľov anglického jazyka je uvedená úprava jasný signál. Rozšírenie
kompetencií učiteľa anglického jazyka o odborný jazyk bude uţ v najbliţšej
budúcnosti podmienkou úspešného odborného profilu. Učiteľ by mal byť ţiakovi
vzorom v neustálej snahe rozširovať svoje portfólio vedomostí a samozrejme
schopností ich uplatňovania v praxi. Vyučovanie cudzích jazykov uţ dávno nie je len
preberanie textu, prekladu, slovnej zásoby a gramatických cvičení. Ţiaci sa učia jazyk
pre svoje budúce povolanie, a preto očakávajú od vyučujúcich také prístupy, ktoré túto
skutočnosť reflektujú.
Na záver konštatujeme, ţe reforma vzdelávania na SOŠ sa významne dotýka
rozvíjania kľúčových kompetencií v cudzích jazykoch. Zámerom je rozvoj takých
kľúčových kompetencií, ktoré pripravujú ţiakov na uplatnenie sa v praxi a celoţivotné
vzdelávanie. Z uvedeného vyplýva, ţe odborný anglický jazyk má zastúpenie
v integrácii všeobecného a odborného vzdelávania. Všeobecné a odborné jazykové
vzdelávanie sa prispôsobuje poţiadavkám jednotného európskeho trhu práce.
V procese reformy jazykového vzdelávania má významné postavenie učiteľ cudzieho
jazyka, ktorý pouţíva moderné učebné formy, metódy, didaktické prostriedky
a prikláňa sa k humanizácii výchovy a vzdelávania.

Summary
As a key language competency, language for specific purposes (LSP) is a prerequisite
for successful versatility of graduates at a globalised labour market, thus it should be
a part of the curriculum for any complete vocational secondary education. Professional
erudite teachers who implement activating and motivating forms of teaching and
communication methods and encourage an autonomous approach to lifelong education
in themselves and their students are essential to the effective inclusion of LSP.
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La tipologia dei testi da tradurre con particolare riguardo al testo
giuridico
Mgr. Katarína Dlhošová
Katedra romanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
“Un testo da tradurre è come una particella in un campo elettrico, attratta dalle forze contrastanti delle due
culture e delle norme delle due lingue, delle idiosincrasie di un autore (che può infrangere le norme della sua
lingua) e delle aspettative dei lettori, dei pregiudizi del traduttore ed eventualmente anche dell‟editore.”
(Newmark, 1998, p.46)

L‟attribuzione del testo di partenza a un determinato tipo rappresenta un primo
passo fondamentale nel processo traduttivo, specialmente se si tratta del testo di un
campo specifico (medico, economico, informatico, giuridico, ecc.). Nelle lingue
speciali uno dei metodi per assegnare un testo ad un tipo è basato sul contenuto (la
dimensione orizzontale), cioè sulla tipologia formale (si veda Mistrík, 1997; Serianni,
2003) p.e.: testo economico, testo medico, giuridico. Adottando questa classificazione,
analogamente potremmo dire che ogni testo che viene usato nel campo giuridico
appartiene al tipo di testo giuridico. Questa tipologia, fondata sull‟extratestualità,
diventa però inaccettabile per un linguista che rivolga la sua attenzione all‟interno del
testo. Non è credibile nemmeno dal punto di vista della diversa espressività di un
contenuto, perché, citando F. Scarpa (2001, p.10): “[...] uno stesso contenuto, può
essere espresso in tipi di testo diversi tra loro.” Si consideri, ad esempio, la
presentazione di una nuova legge come appare in un articolo giuridico o su un
quotidiano. Le tipologie più articolate e chiare, che si basano sui criteri
sociopragmatici sono quelle che puntano sulla funzione dominante del testo e sul
rapporto tra l‟autore del testo e il destinatario: le tipologie funzionali.
Una tipologia testuale funzionale viene descritta dal linguista italiano Francesco
Sabatini (1990) -e successivamente modificata da F. Scarpa (2001)- come basata sul
grado dei vincoli di interpretazione, centrata sul circuito comunicativo emittente-
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ricevente che distingue tre macrotipi a cui corrispondono tipi testuali intermedi distinti,
in base alle funzioni pragmatiche da essi assolte, in:
-

testi con discorso molto vincolante: testi scientifici (descrizioni e definizioni
scientifiche formalizzate, specialmente se di materia che consente un trattamento
quantitativo dei dati) con la loro funzione puramente cognitiva, basata su asserzioni
sottoposte al criterio di vero/falso; testi normativi (leggi, decreti, sentenze,
regolamenti e altri testi assimilabili: atti amministrativi, giudiziari, notarili,
contratti, ecc.) con la loro funzione prescrittiva, basata su una manifestazione di
volontà coercitiva, regolata da un intero sistema di principi esplicito; testi tecnicooperativi (istruzioni per l‟uso o per eseguire le operazioni come giochi, movimenti,
ecc.) con la loro funzione strumentale-regolativa, basata sull‟adesione spontanea
del destinatario alle istruzioni fornite dall‟emittente.

-

testi con discorso mediamente vincolante: testi espositivi (trattati, manuali di
studio, saggi critici, lettere d‟affari, conferenze, lezioni scritte, ecc.) con la loro
funzione esplicativa-argomentativa, basata sull‟intenzione di “spiegare a chi non
sa” o di proporre e dibattere tesi; testi

informativi (opere divulgative, e di

informazione corrente, testi giornalistici, ecc.) con la loro funzione informativa,
basata sull‟intenzione di “divulgare” informazioni, perlopiù sommarie e
approssimative.1
-

testi con discorso poco vincolante: testi letterari (opere con finalità d‟arte o che
assumono forme artistiche per altri fini come sono proverbi, motti, testi liturgici,
particolari testi pubblicitari, ecc.)

1

Esistono alcune forme testuali concrete che non tutti i linguisti attribuiscono allo stesso tipo di testo (p.e.:
enciclopedie, articoli scientifici). Secondo la tipologia testuale di Sabatini, definiamo le enciclopedie come
testo espositivo, ma secondo Gotti (1996) o Dardano-Trifone (1995) si tratta piuttosto di testi informativi . Si
discute anche sugli articoli scientifici, che possono avere sia una funzione istruttiva- scientifica (testo
espositivo) che una funzione divulgativa-popolare (testo informativo). In alcuni casi, nella tipizzazione ci
possono essere utili due fattori che differenziano i testi espositivi dai testi informativi: il diverso destinatario
e la diversa finalità dei testi. Destinatari dei testi espositivi - p.e.: studenti (facoltà di giurisprudenza) o
specialisti (giuristi) – rappresentano un gruppo di destinatari assai ridotto rispetto al largo pubblico dei testi
informativi. La finalità dei testi espositivi influenza la tecnica espositiva adottata nel testo e crea una
tendenza verso l‟assimilazione di questo tipo di testo ad un testo scientifico vero e proprio, tanto a livello
concettuale quanto a livello linguistico. Quest‟assimilazione, oltre che allo scopo e al certo gruppo di
destinatari, non ci permette di tradurre il testo “liberamente”, al contrario, ci costringe a procedere come se si
tratasse di un testo molto vincolante.

179

Le caratteristiche2 più significative a livello testuale dei testi molto vincolanti
(scientifici, normativi, tecnici) e di alcuni testi mediamente vincolanti (trattati e
manuali di studio) sono le seguenti:
 impianto complessivo del testo rigorosamente impostato ed evidenziato, con la
scansione del discorso in blocchi di testo per lo più concatenati da chiari legami
coesivi di tipo sintattico
 riferimento a ben precisi principi, assiomi, postulati, ecc. Esposti nel testo stesso o
richiamati o sottintesi
 definizioni esatte di fenomeni, comportamenti, oggetti ecc.
 esposizione di alcune informazioni anche attraverso simboli e numeri (formule),
tabelle e grafici
 uso di legami coesivi semantici del tipo ripetizioni o iperonimi (che trova
conferma, in negativo, nell‟impossibilità di usare sinonimi nei testi molto
vincolanti)
 uso di esempi per illustrare il discorso (assente nei testi giuridici)

Le seguenti caratteristiche si riscontrano solo nei testi mediamente vincolanti:
 uso dei sinonimi
 uso di riferimenti anaforici e cataforici
La tipologia di Sabatini è molto interessante, ma tornando al discorso sulla
tipizzazione del testo giuridico, pone dei problemi rilevanti, visto che mette in
discussione l‟esistenza del testo giuridico come categoria unica (secondo Sabatini i
testi normativi e i metatesti di scienze del diritto3 o i testi orali dibattimentali
appartengono a categorie diverse). Al nostro tentativo di attribuire il testo giuridico ad
una categoria precisa, ci accorgiamo del fatto che è la non univarietà della lingua del
diritto che rende la classificazione dei testi difficilmente realizzabile. È un fatto

2
3

Le caratteristiche prese da F. SCARPA, F.: La traduzione specializzata, 2001
Non possiamo definire come vero e proprio testo giuridico il testo espositivo di Diritto. Proponiamo, invece
usare le seguenti espressioni: metatesto giuridico espositivo, testo espositivo con un contenuto giuridico
o testo espositivo in cui viene impiegato un linguaggio giuridico.
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risaputo che nessuna delle lingue speciali è monolitica ma, in particolare, sotto la
lingua del diritto comprendiamo realtà diverse4, come:
 la lingua con cui si fissano i principi (testi legislativi)
 la lingua dell‟attività giurisprudenziale (ordinanze, sentenze, ricorsi, ecc.)
 la lingua usata dagli studiosi di diritto (nei commenti e sentenze, ecc.)
Una descrizione più esaustiva delle forme testuali in cui si realizzano i testi
giuridici ci viene offerta dal modello proposto da Bice Mortara Garavelli (2001, p.25).
I testi giuridici si possono distinguere tra testi normativi, interpretativi ed applicativi a
seconda del tipo di attività che producono – di creazione del diritto, di interpretazione
e di applicazione. I testi normativi sono le Costituzioni (la Costituzione della
Repubblica Italiana), gli Atti internazionali (Trattati, Dichiarazioni, Convenzioni), le
leggi (statali e regionali), i decreti legislativi, i codici (il Cod. civile, il Cod. di
procedura penale, di procedura civile, ecc.) i decreti legge, i regolamenti, gli statuti, gli
atti normativi comunitari (regolamenti e direttive). Nella classe dei testi interpretativi,
che hanno i loro fondamenti nella teoria giuridica dell‟interpretazione, rientrano libri
di diritto (trattati, manuali, enciclopedie, ecc.), articoli di riviste, note e sentenze (che
commentano una decisione giurisdizionale), tesi di laurea e di dottorato. Invece i testi
che hanno per oggetto un aspetto applicativo di norme giuridiche sono quelli
applicativi5 (atti processuali, atti amministrativi, atti giuridici privati). Un aspetto
importante di questo modello è quello di coprire una gamma molto vasta di
realizzazioni testuali della lingua del diritto.
Stefano Ondelli (2007, p.2), dopo le ricerche condotte sulla varietà giuridica,
costata che “da più parti si lamenta specificamente la mancanza di studi dedicati a
corpora omogenei, individuati in base alla tipologia testuale” e considera ciò
sorprendente “in un campo dell‟agire umano che tende a sfociare proprio nella
produzione, catalogazione e conservazione dei testi (per lo più scritti), e che individua
nella lingua il proprio strumento operativo principale”. In questa relazione si è cercato
4
5

Per un‟amplia spiegazione delle particolarità della lingua giuridica si veda CORTELAZZO, M. 1997.
Per le suddivisioni dei testi applicativi, si veda: GARAVELLI, B. M. 2001.
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di individuare le tipologie dei testi da tradurre, con particolare riguardo a quelli
giuridici, non basandosi su una semplice categorizzazione delineata per campo
specifico, ma piuttosto sul grado dei vincoli di interpretazione e sul tipo di attività che
producono. La “rigida” tipologia di Garavelli sembra ideale per individuare testi
giuridici veri e propri, mentre invece quella di Sabatini aiuta il traduttore a distinguere
i testi giuridici, con discorso molto vincolante, dai metatesti (lezioni, monografie,
manuali, articoli di riviste, ecc.) che presentano invece un discorso mediamente
vincolante. Questa relazione non ha la pretesa di essere esaustiva perché l‟argomento
presenta molte complessità che richiedono sicuramente ulteriori approfondimenti
futuri. Questo è solo un primo passo a cui sarebbe opportuno far seguire una ricerca
più specifica anche per quanto riguarda i lavori prodotti dai traduttologi slovacchi.

Resumé
Analýza východiskového textu je prvým dôleţitým krokom v prekladateľskom
procese. Prostredníctvom translačnej typológie textov si prekladateľ uvedomuje aký
typ textu prekladá, jeho vlastnosti, funkciu a aký je cieľ prekladu. Takáto typológia je
mimoriadne nápomocná v oblasti prekladu odborného textu. V predkladanom
príspevku uvádzame niekoľko modelových typológií a uvaţujeme nad najvhodnejšou
translačnou typológiou pre odborný text, konkrétne pre právne texty.
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Kľúčové slová: hra, preferenčné kritériá hry, didaktika slovenského jazyka a literatúry,
záţitkovosť vyučovacieho procesu

Jazykové a literárne didaktické hry na hodinách slovenčiny 1
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. – Mgr. Anna Gálisová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Hra ako metóda má bezpochyby významné postavenie vo výchovnovzdelávacom procese, a to v rámci ktoréhokoľvek vyučovacieho predmetu, a môţe sa
realizovať v priebehu ktorejkoľvek fázy vyučovacej hodiny. Vhodná voľba metód,
prostredníctvom ktorých pedagóg pracuje, má teda vo vyučovacom procese dôleţité
postavenie. Kľúčovú úlohu, najmä v súvislosti s preferenciou záţitkového učenia,
medzi týmito metódami má hra, pretoţe je to jednak pre človeka prirodzená aktivita
a jednak je prostriedkom interakcie a moţnosťou socializácie ţiaka. Ústny jazykový
prejav, ako aj nácvik gramatických javov, štylizácie viet, slovných spojení, vetných
modelov, to všetko môţe byť nenásilnou súčasťou didaktickej hry, pri ktorej sa bude
ţiak prirodzeným spôsobom učiť a osvojovať si potrebnú zručnosť.
V súčasnosti v slovenskej odbornej literatúre jestvuje niekoľko monografických
a zborníkových prác venujúcich sa problematike didaktickej hry ako metódy
výchovno-vzdelávacieho procesu. Praktické príručky, cvičebnice či pracovné listy,
ktoré boli v súvislosti s danou problematikou publikované, sú orientované obvykle len
na 1. stupeň základnej školy. Povaţujeme za vhodné pripomenúť aj fakt, ţe vznikla
a vzrastá tendencia záujmu pedagógov o získanie materiálu, ktorý vnesie do
vyučovania viac záţitkov a emócií.
Z týchto dôvodov sme sa rozhodli vypracovať projekt, ktorý by svojím
obsahom smeroval k rozšíreniu odborno-metodických moţností pedagógov pri
vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, ako aj k skvalitneniu odbornej prípravy
študentov učiteľstva. Projekt je zameraný na vytvorenie a výskumné overenie
koncepcie jazykových a literárnych hier ako záţitkových metód. Ako autorky projektu
1

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého projektu UGA Jazykové a literárne hry vo výskume
a v školskej praxi.
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predpokladáme vytvorenie koncepcie jazykových a literárnych hier pre 1. a 2. stupeň
základných škôl, ktorá bude rešpektovať metodické zásady, platné pri zaraďovaní hier
do výchovno-vzdelávacej činnosti (predovšetkým vekové ohraničenie, kognitívne,
komunikačné, socio-emocionálne ciele, psychické funkcie, na ktoré hra pôsobí a pod.).
Vychádzajúc z danej koncepcie, sme vytvorili hry s tematickým vymedzením
a vekovým ohraničením, s informáciami pre pedagóga – ciele, rozvíjané oblasti a pod.
Naším hlavným projektovým cieľom bolo zostaviť súbor jazykových
a literárnych hier pre 1. a 2. stupeň základnej školy, ktoré budú zamerané
predovšetkým na rozvoj slovnej zásoby ţiakov, rozvoj komunikačných zručností
rozprávania, čítania, počúvania s porozumením a tvorenia, rozvoj čitateľskej
gramotnosti a prosociálnosti. Aby sme zistili, aké typy hier (strategické, ekonomické,
logické, slovné a pod.) sledovaná veková kategória ţiakov uprednostňuje, zostavili
sme anketu, ktorú vyplnilo 504 respondentov z rôznych lokalít Slovenska. Na základe
výsledkov ankety, ktoré v tomto príspevku prezentujeme, sme selektívne zvolili osem
hier, ktorých kvalitu a funkčnosť sme overili so ţiakmi všetkých sledovaných
ročníkov. Po absolvovaní hry všetci ţiaci vypísali hárok s neukončenými výpoveďami,
ktorého cieľom bolo odstrániť najmä praktické, ale aj formálne a obsahové nedostatky
v jednotlivých hrách, skôr neţ budú publikované v metodickom materiáli pre učiteľov.
V našom príspevku však nateraz nepodávame celostné výsledky výskumu, ale
zameriavame sa len na výsledky uţ spomínanej ankety.
Organizácia výskumu a predvýskumu
Organizácia výskumu vychádzala zo zámerov výskumného projektu s cieľom
dodrţať všetky z toho vyplývajúce potrebné poţiadavky. Výskum prebiehal v troch
etapách: 1. etapa: terénny zber dát: september 2010 – jún 2011, 2. etapa: štatistické
spracovanie dát: júl 2011 – august 2011, 3. etapa: interpretácia výsledkov a formulácia
záverov: september 2011. Súčasťou výskumu bol aj predvýskum, ktorý bol
realizovaný vo všetkých lokalitách hlavného výskumu. Cieľom predvýskumu bolo
overiť výskumný nástroj (anketu), jeho primeranosť veku, ako aj vhodnosť formulácií
anketových poloţiek. Predvýskum, ktorý prebehol v júni 2010, sme uskutočnili so
šiestimi deťmi v kaţdom ročníku a anketu sme vyhodnotili ako výskumne vhodnú.
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Metodika výskumu a výskumné nástroje
Na dosiahnutie analyzovaného vytýčeného cieľa výskumu sme vyuţili
kombináciu ankety a štatistických výskumných metód.
a) Anketa
Anketu sme pouţili ako nástroj na hromadné zisťovanie faktov súvisiacich
s respondentmi. V úvode respondenti označili svoje pohlavie a ročník, ktorý
navštevovali. Anketa pozostávala z deviatich tvrdení a jednej otvorenej otázky. Deväť
tvrdení reprezentovalo preferenčné kritériá voľby typu hry a ţiaci na päťstupňovej
škále vyjadrovali svoj absolútny/relatívny súhlas, resp. nesúhlas. Škála obsahovala aj
stredový stupeň (nezáleţí mi na tom), aby mali ţiaci moţnosť vyjadriť indiferentnosť
kritéria pri vlastnej voľbe hry. Cieľom ankety bolo zistiť, aké významné
charakteristiky ţiaci pripisujú hre. Výsledky boli potom východiskom pri výbere
jazykových a literárnych hier, ktoré sa stali predmetom overovania na vybranej
základnej škole v Banskej Bystrici a tvoria integrálnu súčasť dlhodobého výskumu.
Prvé tvrdenie v ankete – Neviem si predstaviť deň bez hry – malo jednak
funkciu navodiť respondenta na tematické zameranie výskumu a jednak bolo naším
cieľom zistiť, do akej miery sú hry pre skúmanú populáciu dôleţité a či vôbec má
význam uvaţovať o ich rozsiahlejšom uplatnení v edukačnom procese. Druhé tvrdenie
– Priťahujú ma hry, ktoré sú nové a farebne zaujímavé – si kládlo za cieľ zistiť, či
vizuálna atraktivita má motivačnú funkciu a či je pri príprave didaktickej hry jej
nevyhnutnou podmienkou. Tretie tvrdenie – Pri hre chcem ukázať svoje schopnosti
a zručnosti – reprezentovalo kritérium potreby sebarealizácie v herných činnostiach.
Štvrté tvrdenie – Keď ma hra baví, dokáţem ju hrať dlho – si kládlo za cieľ zistiť, či
jestvuje pri herných aktivitách súvislosť medzi mierou zaujímavosti hry a hernou
výdrţou. Piate tvrdenie – Pri hre mi vyhovujú úlohy, ktoré sú rovnaké a nemenia sa –
nám malo potvrdiť alebo vyvrátiť, či ţiaci pri voľbe hry uprednostňujú stereotypnosť
a sériovosť úloh, alebo či vo svojich herných aktivitách uprednostňujú variabilnosť.
Šieste tvrdenie – Pri hre vymýšľam plány, ako poraziť svojich súperov – malo
potvrdiť/vyvrátiť preferenciu uplatňovania strategického myslenia v hrách. Siedme
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tvrdenie – Hra bez napätia a rizika je pre mňa nudná a nezaujímavá – bolo zamerané
na zistenie miery preferencie akčnosti a faktoru rizika v hrách. Ôsme tvrdenie – Keď
sa hrám, chcem sa aj niečo naučiť – reprezentuje mieru preferencie vedomostného
a kompetenčného aspektu v hrách. Posledné tvrdenie – Hra je vtedy dobrá, keď pri nej
preţívam pozitívne pocity (napr. radosť, šťastie, spokojnosť a pod.) – malo za úlohu
naznačiť škálu preferencie pozitívneho emotívneho preţívania v herných aktivitách.
Cieľom otvorenej otázky bolo zistiť preferenciu konkrétnych hier – Ktorá hra je Tvoja
najobľúbenejšia a prečo?
Vzhľadom na fakt, ţe v našom výskume išlo o osobný zber dát, návratnosť
ankety bola stopercentná.

b) Štatistické metódy
Pri spracovaní získaných údajov sme vyuţili kvantitatívne matematickoštatistické metódy a kvalitatívne metódy analýzy, syntézy, komparácie a interpretácie.
Pri vyhodnocovaní získaných dát sme pracovali s relatívnymi mierami a analyzovali
sme ich pomocou váţeného aritmetického priemeru. Z grafických metód sme uplatnili
viaccestné stĺpcové grafy.

Charakteristika výskumnej vzorky a lokality výskumu
Cieľovú

populáciu

(základný

súbor)

výskumu

tvoria

ţiaci

a ţiačky

3. a 4. ročníka na 1. stupni ZŠ a 5. a 6. ročníka na 2. stupni ZŠ. Výskumnú vzorku sme
determinovali zámerným výberom, pričom typické znaky základného súboru sú: 8 – 12
rokov, rovnaké zastúpenie pohlavia a navštevovaného ročníka.
Výskum bol realizovaný v školách:
 ZŠ Spojová a ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici,
 ZŠ Brezovica, ZŠ Zábiedovo, ZŠ Vitanová a ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej,
ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ s MŠ Rabčice.
Celú vzorku tvorilo 504 ţiakov, a to v 4 skupinách: v kaţdom sledovanom
ročníku 126 ţiakov, pričom bolo 63 chlapcov a 63 dievčat.
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Výsledky výskumu a interpretácia zistení
Tvrdenie – Neviem si predstaviť deň bez hry – úplne nepotvrdilo náš
predpoklad o vyššej hravosti ţiakov z niţších ročníkov. V oboch skupinách (3. a 4.
ročník) a (5. a 6. ročník) zastupujú chlapci väčšie percento afirmatívnych odpovedí,
ale aj vo všeobecnosti je evidentný príklon k súhlasným odpovediam. V prvej skupine
však ţiaci a ţiačky štvrtého ročníka viac preferovali úplný súhlas s daným tvrdením
ako ţiaci a ţiačky tretieho ročníka, čo nepotvrdilo našu domnienku. Tieto výsledky
povaţujeme za adekvátne, pretoţe pre deti vo veku 8 – 12 rokov sú herné aktivity
prirodzenou kaţdodennou súčasťou ich ţivota. Na porovnanie pripájame grafy
s vyhodnotením prvého tvrdenia v 5. a 6. ročníku.
Neviem si predstaviť deň bez hry; 5. ročník
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Druhé tvrdenie – Priťahujú ma hry, ktoré sú nové a farebne zaujímavé –
potvrdilo predpoklad súhlasných odpovedí, vo štvrtom ročníku dokonca úplne
nesúhlasnú odpoveď neoznačil nikto. V druhej skupine sú výsledky podobné, aţ 70 %
dievčat v piatom ročníku označilo odpovede úplného a čiastočného súhlasu. V šiestom
ročníku je rovnomernejšie rozloţenie, u chlapcov stúpla miera absolútneho
a relatívneho súhlasu (= súčet 1. a 2. stupňa škály) z pribliţne 54 % v piatom ročníku
na takmer 62 % v šiestom ročníku. Preferencia vizuálne atraktívnych hier, podľa nášho
názoru, môţe vyplývať aj zo skutočnosti, ţe súčasná generácia ţiakov mladšieho
a staršieho školského veku má v súkromnom ţivote neustály kontakt s novými hrami,
a to najmä počítačovými.
S tretím tvrdením – Pri hre chcem ukázať svoje schopnosti a zručnosti –
v oboch skupinách súhlasila väčšina respondentov. Rozdiely v odpovediach medzi
dievčatami a chlapcami v treťom a vo štvrtom ročníku sú minimálne. Podobné je to aj
v druhej cieľovej skupine. Z daných výsledkov môţeme usúdiť, ţe ţiaci teda preferujú
hry, pri ktorých majú moţnosť preukázať svoje schopnosti a zručnosti.
Štvrté tvrdenie – Keď ma hra baví, dokáţem ju hrať dlho – sa ukázalo ako
podstatné pre ţiačky tretieho ročníka, kde afirmatívnu odpoveď označilo 85 % ţiačok
oproti 32 % ţiakom. V štvrtom ročníku sú odpovede vyrovnanejšie, s tendenciou
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k pozitívnym odpovediam, negatívne reakcie sú minimálne (do 3 percent). V druhej
skupine nevýrazne v zmysle afirmatívnych odpovedí „vedú“ chlapci, rozdiely sú však
malé. Vo všeobecnosti moţno skonštatovať, ţe dané kritérium je pre ţiakov
v sledovanej vekovej skupine pri výbere hry podstatné. Inými slovami, pre ţiakov
musí byť hra zaujímavá a pútavá, aby dokázali udrţať svoju pozornosť a sústredenie aj
počas dlhšej hernej aktivity. Na prvý pohľad to môţe vyzerať ako konštatácia
známeho faktu, no treba si uvedomiť, ţe pri koncipovaní didaktických hier je to veľmi
podstatná informácia – pedagóg by mal do takejto hry zakomponovať nielen
vedomostné otázky či úlohy, ale aj zábavné prvky, ktoré „osvieţia“ hru, urobia ju
zaujímavou, a to bez ohľadu na to, ţe z hľadiska vzdelávania nemajú primárny
význam (napr. rôzne úlohy vnášajúce náhodu alebo riziko – návrat na štart, posun na
hracej doske vpred/vzad, políčko s extra výhodami pre hráča a pod.).
Piate tvrdenie – Pri hre mi vyhovujú úlohy, ktoré sú rovnaké a nemenia sa –
ukázalo veľmi rozmanitú škálu odpovedí. Stredový stupeň je dosť vysoký v oboch
skupinách (cca 25 %). Z daných výsledkov usudzujeme, ţe preferencia daného kritéria
je výrazne individuálna a zrejme závisí od viacerých faktorov – osobnostné
charakteristiky ţiaka, osobná skúsenosť s hrami rôzneho charakteru, emočná klíma
v triede a pod. Na ilustráciu pripájame grafy, v ktorých sú prezentované výsledky
oboch skupín, pričom ročníky sú spojené.
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Šieste tvrdenie – Pri hre vymýšľam plány, ako poraziť svojich súperov – sa
v oboch skupinách stretlo s vysokým percentom súhlasu. Predpokladáme, ţe to
vyplýva aj z charakteru hier, ktoré ţiaci a ţiačky uvádzali ako obľúbené – strategické
počítačové hry, strategické spoločenské hry. Potreba plánovať svoje herné kroky je
teda v sledovaných skupinách pomerne dôleţitá a vyuţívanie didaktických hier,
zaloţených na strategickom myslení, vo výchovno-vzdelávacom procese má význam
aj z hľadiska rozvoja analytického a syntetického myslenia.
Reakcie respondentov na siedme tvrdenie – Hra bez napätia a rizika je pre mňa
nudná a nezaujímavá – sa v prvej výskumnej skupine javia ako polarizujúce, vysoko
označované boli absolútne súhlasné odpovede, odpovede zo stredovej škály
a absolútne

nesúhlasné

odpovede.

Vo

vyšších

ročníkoch

vzrastá

tendencia

k pozitívnym hodnoteniam. Výrazné rozdiely medzi pohlaviami sa neprejavili.
Predpokladáme, ţe daný stav je spôsobený rozdielnou individuálnou preferenciou
tohto typu hier, podobne ako pri piatom tvrdení.
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Vyhodnotenie ôsmeho tvrdenia – Keď sa hrám, chcem sa aj niečo naučiť –
ukázalo vysokú tendenciu k pozitívnym odpovediam, ale predpokladáme, ţe tento
výsledok mohol ovplyvniť aj fakt, ţe sa výskum realizoval v školskom prostredí, kde
sa mohla prejaviť tendencia respondentov k ţelateľným odpovediam. U všetkých
ţiakov 4. ročníka v porovnaní s 3. ročníkom klesá absolútny súhlas, odpovede tendujú
skôr k relatívnemu súhlasu, ale napriek tomu dominujú odpovede v afirmatívnych
stupňoch škály (1. a 2. stupeň). V piatom ročníku sledujeme u ţiačok tendenciu
k súhlasným odpovediam, v šiestom ročníku u oboch pohlaví klesá absolútna miera
súhlasu, stúpajú odpovede v ostatných stupňoch škály, ale afirmatívne odpovede
ostávajú dominantné. Predpokladáme, ţe dané rozdiely sú spôsobené vývinovými
špecifikami ţiakov. Zároveň však zastávame názor, ţe reliabilita výsledkov tohto
tvrdenia je oslabená, pretoţe keby sa výskum realizoval v inom ako školskom
prostredí, výsledky pri tejto anketovej poloţke by mohli (avšak nemuseli) byť
rozdielne.
Posledné tvrdenie – Hra je vtedy dobrá, keď pri nej preţívam pozitívne pocity
(napr. radosť, šťastie, spokojnosť a pod.) – potvrdilo predpoklad súhlasných odpovedí
a v oboch výskumných skupinách sa najvýraznejšie prejavili hodnoty vysoko
súhlasných odpovedí. Rozdiely medzi pohlaviami sú minimálne, z čoho vyplýva, ţe sa
nepotvrdil stereotyp o preferencii emocionálneho preţívania u dievčat.
V súvislosti s otvorenou otázkou – Ktorá hra je tvoja najobľúbenejšia a prečo?
– treba skonštatovať, ţe ţiaci a ţiačky nerozlišovali šport a hry, a preto obe kategórie
týchto aktivít vyhodnocujeme súčasne.
V prvej cieľovej skupine sa ukázalo, ţe v treťom aj štvrtom ročníku dominujú
športové a spoločenské hry, počítačovým hrám mierne stúpajú preferencie v štvrtom
ročníku. Takmer polovica ţiakov preferuje počítačové hry (prevaha chlapcov),
spoločenské hry zase uprednostňujú ţiačky, v športových hrách sa preferencie delia
v pribliţne rovnakom pomere medzi obe pohlavia. V športových hrách sú výrazne
zastúpené loptové hry, objavili sa v 80 % preferenčných odpovedí. Ţiaci v oboch
ročníkoch uprednostňujú futbal, ţiačky vybíjanú. Vo štvrtom ročníku sú u dievčat
obľúbené pohybové hry bez náradia – schovávačka a naháňačka. V rámci
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počítačových hier prevládajú simulátory (The Sims – simulátor ţivota, Farmerama –
obhospodarovanie vlastnej farmy) vo všeobecnosti, u ţiakov sa viac ako u ţiačok
objavujú akčné hry (Counter-Strike a World of Warcraft). Zo spoločenských hier
dominujú strategické (Monopoly) a kartové hry (Faraón, Uno). Veľmi obľúbenou je
stolová hra Človeče, nehnevaj sa. Rolové hry boli zastúpené minimálne. V treťom
ročníku ich uviedli tri deti a vo štvrtom ročníku desať detí.
V piatom a šiestom ročníku stále dominujú športové hry, ale 90 % ţiakov
a ţiačok uvádza medzi obľúbenými hrami aj počítačové v pomere 75 % ţiakov a 25 %
ţiačok. Obľuba spoločenských hier oproti prvej výskumnej skupine klesla o 25 %.
Stále sú obľúbenejšie u ţiačok, v šiestom ročníku ich uvádza 70 % oproti 30 % ţiakov.
Rolové hry sú zastúpené najmenej, z výskumnej vzorky 252 ţiakov a ţiačok ich
uviedol len jeden ţiak a jedna ţiačka. V športových hrách dominujú kolektívne športy.
Ţiaci v oboch ročníkoch uprednostňujú futbal a hokej, ţiačky vybíjanú a volejbal.
U ţiačok je ešte stále obľúbená aj naháňačka. V rámci počítačových hier prevládajú
simulátory vo všeobecnosti, u ţiakov sa viac ako u ţiačok objavujú akčné hry
(Counter-Strike a World of Warcraft). Zo spoločenských hier dominujú strategické
(Monopoly a Dostihy a stávky) a kartové hry (poker). Stále veľmi obľúbenou je
stolová hra Človeče, nehnevaj sa.
Záver
Realizovaný výskum priniesol výsledky preferencie jednotlivých kritérií na
výber hry, čo povaţujeme za cenný materiál predovšetkým pre pedagógov, ktorí často
stoja pred úlohou vytvoriť didaktickú hru. Na základe prezentovaných výsledkov
moţno skonštatovať, ţe ţiaci a ţiačky vo veku 8 – 12 rokov uprednostňujú vizuálne
atraktívne

hry

s moţnosťou

individuálnej

sebarealizácie,

hry

s variabilnými

moţnosťami prezentácie vedomostí aj zručností, hry zaloţené na stratégii a hry, ktoré
obsahujú zábavné prvky. Uprednostňovanie hier s prvkami napätia a rizika, ako aj hier
s nízkou či vysokou variabilitou herných úloh sa ukazuje ako výrazne individuálne.
Predpokladáme, ţe je pre pedagóga dôleţité, aby poznal nielen preferencie
herných kritérií, ale aj jednotlivé hry, ktoré sa ţiaci radi hrajú. Pretoţe ak napríklad
dokáţe vytvoriť fixačnú didaktickú hru, ktorá bude „kopírovať“ herný princíp
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obľúbenej hry, resp. bude obsahovať niektoré jej podstatné črty či komponenty, jej
efektívnosť a uplatniteľnosť vo vyučovacom procese bude pravdepodobne vysoká.
Ochota a záujem učiť sa by mala potom u ţiakov prirodzene narastať, pretoţe je
prirodzené, ţe vnútorná motivácia (túţba hrať sa, preukázať svoje vedomosti/zručnosti
v hre) je výrazne silnejšia neţ vonkajšia (prezentovať osvojené vedomosti iba pre
známku). Tento jav sa nám potvrdil aj v druhej časti výskumu, kde sme s jednotlivými
ţiakmi hrali vybrané didaktické hry. Táto časť výskumu sa realizovala na konci júna,
v čase, keď sa ţiaci uţ neučili. Mnohí z nich napriek tomu, ţe mali so sebou v triede
svoje vlastné hry (aj počítačové), uprednostnili moţnosť zúčastniť sa na hraní hier
s učebným obsahom zo slovenského jazyka a literatúry a viacerí z nich vyjadrili túţbu
hrať sa podobné hry aj na hodinách slovenčiny.
Summary
The paper is focused on an analysis of pupil‟s preferential criteria in connection
with games. The authors researched preferences to a visual attractiveness,
a possibility for self-realisation, a strategy and fun. Excitement, high level of risk
or high variability has been preferred case by case.
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