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Preklad nie je iba prekladanie
Katarína Čermáková
Rada by som sa s vami podelila o svoje skúsenosti s prekladaním, hlavne
v súvislosti so všetkými sprievodnými činnosťami, ktoré musí prekladateľ
nutne vykonávať popri samotnom prekladaní, tak ako to hovorí aj názov
mojej prednášky.
Na úvod by som sa chcela predstaviť: vyštudovala som odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, kombináciu angličtina a francúzština na FF
Univerzity Komenského v Bratislave a odvtedy pracujem už takmer 30 rokov ako prekladateľka. Pamätám aj „staré časy“, keď sa preklady písali na
písacích strojoch cez viacero kópií, na ktorých sa chyby, zmeny a opravy
robili skutočne veľmi prácne. Pracovala som 14 rokov v oddelení VTEI vo
výskumnom ústave, kde práca prekladateľov spočívala najmä v sledovaní
zahraničných odborných časopisov a vo výbere a spracúvaní zaujímavých
článkov a informácií. Tieto sa potom uverejňovali v odborných rezortných
periodikách.
Práve na tomto pracovisku som sa zoznámila s redakčnou prácou, pretože opravy prekladov a všetky činnosti spojené s uverejňovaním článkov si
prekladatelia robili sami a navzájom, pričom nám pomáhal jeden výtvarník
vo funkcii „technického redaktora“. Všetky texty, a teda aj preklady, museli
prejsť tromi korektúrami a jedným „apretom“. A bolo to skutočne potrebné: môžem potvrdiť, že aj pri poslednom čítaní sa občas našli preklepy
a menšie chyby, avšak výsledné uverejnené texty boli po jazykovej stránke
veľmi kvalitné. Musím však podotknúť, že sme málokedy pracovali pod
časovým tlakom, a to malo podstatný pozitívny vplyv na výsledky práce
prekladateľov. Pokiaľ ide o odbornú úroveň našich prekladov, nejasnosti
a detaily sme mohli bez problémov a bezplatne konzultovať s odbornými
pracovníkmi z jednotlivých technických odborov, pre potreby ktorých
boli vlastne preklady určené, takže aj po tejto stránke bola zabezpečená
požadovaná kvalita.
S nástupom osobných počítačov sa práca prekladateľov podstatne
zjednodušila a zrýchlila. Korexy a opravné laky zmizli z pracovných stolov
a konečne bolo možné prečítať si už napísané preložené súvetie na štyri
až desať riadkov opätovne aj viac ráz a bez problémov opraviť jednotlivé
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výrazy a termíny alebo upraviť celkový slovosled. Prekladatelia dostali
k dispozícii pre svoju prácu textové editory: najprv sme sa naučili T 602,
potom Microsoft Word a neskôr aj viaceré nástroje CAT, z ktorých najznámejší je zrejme TWB-Trados.
Prácu s týmito nástrojmi som v maximálnej miere využívala počas
môjho pôsobenia ako prekladateľka na Generálnom riaditeľstve pre preklad Európskej komisie. Na tomto špičkovom prekladateľskom pracovisku
má prekladateľ k dispozícii všetky technické prostriedky a podmienky
na to, aby mohol odvádzať kvalitnú prácu a je potom už len na ňom, aby
ich zvládol, aby využil svoje osobné kvality, medzi ktoré by som zaradila
nielen jazykové vedomosti, schopnosti a všeobecný rozhľad, ale aj pevnú
nervovú sústavu, tak aby výsledkom jeho práce boli kvalitne preložené,
zrozumiteľné a v slovenčine prirodzene znejúce právne dokumenty. Tú
nervovú sústavu som uviedla preto, lebo v Európskej komisii sa pracuje
v špecifických medzinárodných podmienkach v mnohonárodnostnom
prostredí, ktoré je náročné na porozumenie technických detailov, ktoré
by som občas mohla prirovnať aj k situácii pri stavbe Babylonskej veže
(napr., keď sa pokúšate cez telefón vysvetliť španielskemu pracovníkovi
TWB Helpdesku svoj problém s prekladom poznámok pod čiarou alebo
textu k obrázkom v grafoch pomocou Tradosu a pritom zúfalo sledujete
ubiehajúce minúty do stanoveného termínu na odovzdanie hotového
prekladu). Pracovala som totiž na detašovanom pracovisku v Bratislave
a tzv. komunikačné kanály do Luxemburgu, ako telefón, internet a email,
boli pri každodennej práci životne dôležité.
Teraz by som v stručnosti priblížila prácu pri prekladaní na GRP, a hlavne
tie jej aspekty, ktoré nie sú prekladaním.
Celý systém, vrátane pridelenia prekladu, jeho spracovania, preloženia
a zadania hotovej verzie do systému, tzv. Dossier Manager, je automatizovaný. Prekladá sa pomocou špeciálnej verzie TWB-Trados, ktorá je
upravená osobitne pre potreby európskych inštitúcií. Viaceré operácie pri
príprave originálu a pri exportovaní prekladových pamätí do centrálnej
databázy Euramis, ktoré si pri freelancerských verziách Tradosu robia
prekladatelia ručne, sú pri tejto verzii automatické, čím sa šetrí čas. Toto
je veľmi dôležité, keď si uvedomíme, že denná norma prekladateľa je 6
normostrán, tá sa však pravidelne prekračuje a občas sa vyšplhala aj na
12 až 15 normostrán na deň. Trados je teda výborným pomocníkom,
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občas však narobí problémy a všetok čas, ktorý človek vďaka nemu ušetril
napríklad na prvých 5 stranách, sa zrazu stratí pri probléme na 6. strane,
keď Trados napríklad prestane otvárať segmenty a začne vyhadzovať rôzne
výstražné tabuľky a upozorňovať na chyby, ktoré si vlastne spôsobil sám
a prekladateľ za ne nemôže. Môže sa to zdať nepochopiteľné, ale podľa
informácii našej lektorky zo školenia TWB sa náš dobrý pomocník Trados
neznáša celkom dobre s ďalším špeciálnym nástrojom používaným pri
tvorení európskych právnych dokumentov, ktorým je LegisWrite. Niekedy
bolo dokonca vhodné pre istotu si vypnúť počas prekladania pomocou
TWB aj lištu s ikonami LW, aby sa predišlo problémom.
LegisWrite (LW) funguje v rámci projektu „GREFFE 2000“, ktorého cieľom bolo vytvoriť komputerizovaný systém výmeny dokumentov medzi
Generálnym sekretariátom a oddeleniami tvoriacimi dokumenty, výmenný
systém spájajúci Komisiu a ostatné inštitúcie, ústrednú banku dokumentov
na Generálnom sekretariáte, ako aj systém distribúcie prostredníctvom webových technológií prístupných po celej Európe prostredníctvom serverov
IntraComm. LW je podľa definície počítačový nástroj na tvorbu, revízie
a výmenu úradných dokumentov právnej alebo inej povahy; je to nástroj
určený na zjednotenie štruktúry a prezentácie textov. Tieto dokumenty
musia teda samozrejme existovať v prvom rade v elektronickej podobe.
Pokiaľ viem, LW používajú aj niektoré slovenské orgány štátnej správy
a právnické kancelárie.
LW je nástroj, ktorý používajú všetci tí, ktorí píšu, navrhujú, prekladajú
alebo inak spracúvajú úradné právne alebo iné texty európskych inštitúcií,
teda smernice, nariadenia, rozhodnutia, odporúčania, spoločné vyhlásenia, finančné správy a výkazy a iné. Povinnosť používať LW majú teda
autori dokumentov, sekretárky a sekretári (v inštitúciách je aj veľa mužov
v týchto funkciách – A. Corrado, L. Kunka ai.), pracovníci Generálneho
sekretariátu, podateľne...a PREKLADATELIA! LW obsahuje tzv. stylesheets
(strany s presne stanovenou štruktúrou), ktoré sú súčasťou Eurolooku,
a je priamo začlenený do Wordu. Tento nástroj má niekoľko užitočných
vlastností, ktoré pomáhali najmä zostavovateľom dokumentov, ktoré ale,
našťastie, prekladateľ nepoužíval a ani nemusel ovládať.
Pre prekladateľa LW v praxi znamená, že netvorí nový dokument, ale
v inom jazyku reprodukuje originál tak, aby presne dodržal štruktúru,
formát a štýly originálneho dokumentu. Na pomoc pri práci s LW bola
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vydaná veľmi prehľadná a užitočná príručka Legiswrite Training, na jej
doplnenie však bola vypracovaná ďalšia príručka s názvom Legiswrite
Problem Solving, ktorá je dvakrát taká hrubá, čo hovorí samo za seba.
Vzhľadom na uvedené je pre prekladateľa veľmi dôležité, ako kvalitne bol vytvorený originálny dokument. Proces tvorby LW dokumentov
je v podstate automatický a skladá sa zo sledu pokynov vychádzajúc
z Eurolooku, ďalej sa volí typ dokumentu, jazyk a začína sa písať text.
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Každý hotový dokument, rovnako originál ako aj preklad, musia spĺňať
dve kritériá: musia mať bezchybnú kontrolu štruktúry (Structure Check)
a kontrolu kvality (Quality Check).
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Pri kontrole štruktúry sa prekladateľ dozvie, či náhodou nevynechal nadpis
alebo podnadpis, niektorú z povinných častí dokumentu a či je v poriadku
členenie textu.
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Chyby sa v grafe štruktúry zobrazia farebne (červenou) a v takom prípade
siahnete po príručke a zisťujete, čo sa v danom prípade dá na ich odstránenie urobiť. Netreba snáď zdôrazňovať, že ide o časovo náročný proces.
Kontrola štruktúry však býva v 99 % dokumentov v poriadku. Závisí totiž
od kvality štruktúry originálu a chyby sa vyskytovali hlavne vtedy, ak boli
aj v pôvodnom originálnom dokumente. V súvislosti s kvalitou originálu
sa prekladateľom nakoniec podarilo presadiť si, že nie sú povinní mať
kvalitnejší preklad ako bol originál, a teda najmä pri kontrole kvality majú
povolené mať vo svojom preklade presne rovnaký počet a druh chýb, aký
bol v originálnom dokumente.
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Viac problémov býva s kontrolou kvality.
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V tomto prípade sa hodnotí viacero kritérií (asi 10 – 11) ako sú zmenené
okraje, neznáme fonty, nadbytočné medzery, vložené objekty (Excelovské
tabuľky), neznáme štýly, zmenené číslovanie atď. Po kliknutí na povel
prekladateľ s napätím sleduje, čo sa mu na obrazovke ukáže: bezchybná
kvalita prináša úľavu, v opačnom prípade systém veľmi presne graficky
ukáže a vyznačí všetky nájdené nedostatky, ktoré sa musia kus po kuse
odstrániť.
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Chyby sú však viditeľné, len ak je prepnuté Rozvrhnutie pri tlači, v prípade Normálneho rozvrhnutia sú neviditeľné a prekladateľ môže mať na
prvý pohľad mylný dojem, že v dokumente žiadne chyby nemá. Kontrola
kvality sa opakuje, až kým sa na obrazovke neobjaví vytúžený oznam
o bezchybnej kvalite.
K ďalším tvrdým orieškom pri LW dokumentoch patrí preklad textov
do rôznych Excelovských grafov a obrázkov pomocou TWB-Trados.
Nepamätám si prípad, ktorý by bol hladký a bezproblémový. Rovnako dosť
často „štrajkovali“ aj poznámky pod čiarou, do ktorých sa niekedy nedalo
vojsť a inokedy zasa z nich odísť. „Vďaka nim“ som bola dobrým a vďačným
klientom našich kolegov z TWB-Euramis Helpdesku, ktorí nám skutočne
ochotne a v podstate vždy úspešne cez telefón alebo emailom poradili, čo
urobiť, ako daný problém vyriešiť. Osobitným problémom bola aj záverečná aktualizácia obsahov, ktorú sa nám nepodarilo definitívne vyriešiť ani
s pomocou Helpdesku, pretože LW a TWB jednoducho nespolupracovali,
a tak sme zo dva razy nakoniec odovzdali preklad, ktorý mal v obsahu od
vrchu až do konca iba jedinú stranu č. 2.
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K činnostiam, ktoré nie sú prekladaním, avšak sú nevyhnutné, patrí
aj konečná úprava dokumentu preloženého pomocou TWB-Trados, tzv.
vyčistenie/cleanup, pri ktorom sa z textu odstráni pôvodný originálny text
a zostane len čistý hotový preklad.

Aj v tomto prípade musel prekladateľ občas pracovať systémom „ako
prekabátiť počítač a jeho softvér“. Patrilo sem kopírovanie značiek a ich
správne umiestňovanie po tom, čo si ich Trados sám z mne nepochopiteľných príčin vymazal. Inokedy zasa zrušil odseky, zmenil ich číslovanie, typ
písma (najčastejčie nezachovával kurzívu podľa originálu), inokedy bolo
potrebné prekladať poznámky pod čiarou až po vyčistení za cenu toho,
že budú chýbať v databáze Euramis, pretože inak to proste nešlo a čas bol
neúprosný. Hotový text bolo potrebné dôkladne prezrieť aj preto, že občas
Trados po vyčistení nenápadne nechal v SK texte pár riadkov originálu
v EN alebo FR. V prípade TWB prekladateľ opäť s napätím čakal, aká
tabuľka sa mu na displeji objaví:
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Nakoniec ešte pár slov k tradičným revíziám prekladov, ktoré sú podľa
mňa skutočne veľmi dôležité. Mali by sa robiť v absolútnom sústredení
a skutočne dôsledne čítajúc slovo za slovom, vetu za vetou a kontrolovať
a porovnávať každý údaj s originálom. Čas potrebný na revíziu prekladu
by mal byť od začiatku zakalkulovaný do času potrebného na prekladanie,
pretože chvatné prečítanie textu zvyčajne neprinesie želaný výsledok, teda
odhalenie pravopisných a syntaktických chýb a nedostatkov v slovoslede.
Prax mi ukázala, že ani Trados nie je zárukou stopercentnej istoty, že sa nič
nevynechá alebo nepreskočí. Tak ako za starých čias stále platí „pravidlo
štyroch očí“, totiž, že revíziu prekladu musí robiť niekto iný. Prekladateľ
sám má tendenciu nenájsť svoje vlastné chyby.
Veľmi dobrým pomocníkom je Wordovská funkcia kontrola gramatiky
a pri oprave rovnakých chýb najmä v dlhých dokumentoch vynikajúco
pomáha funkcia Hľadaj a nahraď. Viem, že v dnešných časoch sa dosť často
stáva, že prekladatelia, keďže sú podnikatelia a snažia sa znižovať vlastné
náklady, robia revízie svojich textov v počítači, aby „zbytočne nemíňali“
toner a papier. Takéto riešenie rozhodne nezvyšuje kvalitu revízie, som
presvedčená, že mi iste dáte za pravdu, že dôkladnejšia a spoľahlivejšia
19

revízia sa robí na vytlačenom texte. Preto by som tento spôsob kontroly
hotového prekladu vrelo odporúčala, ak nie v každom prípade, tak určite
aspoň vtedy, ak ide o závažný dokument pre významného klienta.
Toľko teda moje postrehy a rady, pokiaľ ide o činnosti, ktoré síce nie sú
prekladaním, sú však každodennou súčasťou prekladateľskej práce; mám
za to, že sú veľmi dôležité, pretože majú významný vplyv na výsledky našej
práce.
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Od redakcie po lexikografiu
Edita Chrenková
Redigovať som začala v roku 1959, teda pred štyridsiatimi ôsmimi rokmi,
čo je bezmála pol storočia, hneď po skončení štúdia na univerzite. V žiadosti o prijatie do zamestnania do Slovenského pedagogického nakladateľstva
som uviedla, že chcem redigovať cudzojazyčné, dvojjazyčné slovníky. Dnes
sa čudujem, ako som už vtedy mohla vedieť, že to bude moja celoživotná
práca a zároveň koníček.
Na mojom prvom redakčnom stole ma čakal rukopis Rusko-slovenského
a slovensko-ruského vreckového slovníka. Dovtedy som sa nestretla so živou, hovorenou ruštinou (okrem prednášok na fakulte). Od prvého dňa
som vedela, že túto prácu budem robiť rada. Postupom času pribúdali
iné slovníky s inými jazykmi, potom aj učebnice cudzích jazykov a konverzačné príručky. Redigovala som aj takzvané vybrané texty z literatúry,
okomentované poznámkami a so slovníčkom. Vždy to boli cudzie jazyky
(ruština, maďarčina, taliančina, nemčina, esperanto, latinčina) kombinované so slovenčinou.
Vieme, že pri všetkých žánroch textov je v prvom rade záväzná súčasne
platná pravopisná norma. Pri beletrii je dôležitý štýl (rozlišovanie všetkých
možných rovín), pri odbornom texte sa najťažšie ustráži správnosť terminológie, ktorá v niektorých odboroch nie je ustálená. Ďalej sa tu musí dbať
na jasnosť, presnosť, až precíznosť. Niekedy aj interpunkcia môže vniesť
do textu chaos, dvojznačnosť a chybné, zlé pochopenie významu.
Čím sa líši bežné redigovanie – beletrie alebo odborného textu – od
redigovania slovníka? Skôr ako pristúpim k analýze jednotlivých aspektov
redigovania slovníkov, upozorňujem, že rozhodne treba odlíšiť typy slovníkov, a to na jednojazyčné (do tejto skupiny patria výkladové, etymologické,
synonymické, nárečové, odborné atď.) a dvojjazyčné slovníky, v ktorých
rozlišujeme tiež niekoľko typov (okrem rozsahu: mini, vreckový, malý, príručný, stredný, veľký). Pri jednojazyčnom slovníku sa vyžaduje ovládanie
jedného jazyka zo všetkých aspektov jeho bohatstva, štýlu, žánrov, beletrie,
žurnalistiky, z politickej a hospodárskej sféry, terminológie zo všetkých
vedných odborov, zo všetkých nových oblastí nášho života (globalizácia,
environmentalistika, výpočtová technika atď.). Pri dvojjazyčnom slovníku
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sa požiadavky spomenutých oblastí zdvojnásobujú. Nestačí len ovládanie
jazyka, gramatiky, ale je nevyhnutné ovládať celú kultúru a reálie, celé zázemie aj toho druhého jazyka. Ale ani to nestačí: pri konfrontácii alebo komparácii dvoch jazykov treba brať do úvahy aj tie najjemnejšie významové
odtienky jednotlivých hesiel i ekvivalentov, totiž v dvojjazyčnej lexikografii
to nie je ako v matematike, že 1 + 1 = 2. Tu je obraz oveľa zložitejší. Závisí
od mnohých faktorov, napríklad od toho, či ide o jazyk príbuzný (tento
fakt skrýva v sebe ďalšie špeciálne problémy, vieme to pri práci s českým
textom, prekladom do slovenčiny) alebo jazyk veľmi odlišný. Napríklad
slovanské jazyky tvoria veľkú rodinu, a predsa iné problémy vznikajú pri
verzii rusko-slovenskej a iné pri opačnej, slovensko-ruskej. Sémantika
slov živých jazykov je stále v pohybe, mení sa, dopĺňajú sa nové významy
a nuansy (prebieha to v samom jazyku i pod vplyvom cudzích jazykov,
dnes najmä anglického). Na druhej strane však aj vymierajú nielen slová,
ale aj ich niektoré významy, a čo je neuveriteľné, že dávnejšie zmiznuté,
nepoužívané a zabudnuté (niekedy aj umelo prenasledované) slová znovu
ožívajú a nadobúdajú okrem svojho dávneho významu aj nové významy.
Slovnikár musí tento proces sledovať a promptne naň reagovať, pretože
tento aspekt je pre prekladateľov veľmi dôležitý.
Pri členení významov heslového slova sa treba pridržiavať výkladového
slovníka východiskového jazyka, ale nesmie sa zabudnúť na súčasný stav
jazyka. Žiaľ, my stále trpíme absenciou moderného výkladového slovníka
slovenčiny, teraz ho máme od A do G a budú to ešte dlhé roky, kým ho
slovnikári dotiahnu po Z. Ani ostatné normatívne príručky nemáme, ktoré
by sa mohli používať pri lexikografickej práci, lebo nové slová a výrazy
človek nikde nenájde, nik mu nevie poradiť pri nových slovách, ich písaní
a výslovnosti, prejde dlhý čas, kým sa niečo nesprávne zaužíva a potom
sa ohlásia strážcovia čistoty jazyka a upozornia, že takto sa nesmie. Dnes
už možno povedať, že v „historickom“ (ale dodnes jedinom) sedemzväzkovom Slovníku slovenského jazyka ani poradie významov už nemožno
mechanicky prevziať do nejakého menšieho dvojjazyčného slovníka, kde
by slovenčina bola východiskovým jazykom, lebo poradie odzrkadľuje stav
jazyka v rokoch jeho vychádzania (presnejšie v rokoch zbierania materiálu,
čo je ešte dávnejšie). Nenájdeme v ňom dnes frekventované výrazy, významy, posuny a nuansy, moderné slovné spojenia, frazeologizmy a odborné
termíny z rôznych odborov, najmä z tých, ktoré sa objavili po zmene nášho
politického života,
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Veľmi vážnym a ťažkým problémom pri zostavovaní a redigovaní
dvojjazyčných slovníkov je poradie uvádzaných synoným v jednotlivých
významoch. Tu treba mať na mysli, že dvojjazyčný slovník, a to bez ohľadu
na verziu (napr. rusko-slovenský alebo slovensko-ruský) môže mať adresáta
Slováka alebo Rusa. Úplne ináč má byť spracovaný slovník pre slovenského
používateľa ako pre ruského. Na začiatku mojej redaktorskej práce sme
v Redakcii cudzích jazykov v SPN pod vedením vtedajšieho vedúceho Dr.
Jozefa Hrabovského redigovali slovníky výlučne pre slovenského používateľa. Nie je to len otázka úvodu, návodu na používanie, skratiek atď., ale
celej koncepcie, konštrukcie slovníka, stavby heslovej state, gramatického
aparátu, sémantického poľa, zúženia alebo rozšírenia významu, synoným
a ešte mnohých drobných, ale nie zanedbateľných drobností, upozornení,
ako väzby, spájateľnosť, kontextové príklady, frazeologizmy a iné. Vtedy
sme mali vypracované koncepcie pre rôzne typy slovníkov, boli to dosť
podrobné inštrukcie pre autorov, väčšinou pre kolektívy autorov, aby
v určitej sérii boli naše slovníky približne rovnaké alebo aspoň podobné.
Samozrejme, že každý jazyk si vyžadoval aj špeciálne údaje, nie v každom
sa musela uvádzať výslovnosť (ako v anglických slovníkoch).
Postupom času sme zistili, že napriek nášmu úsiliu vydávať kvalitné slovníky, naše slovníky nespĺňajú požadované kritériá a začali sme
spoluprácu so zahraničnými vydavateľstvami slovníkov. Veľmi plodnú
a čulú koprodukciu sme mali dlhé roky s moskovským vydavateľstvom
Sovietskaja encyklopedija (neskôr sa premenovali na Russkij jazyk),
s budapeštianskym vydavateľstvom Akadémiai Kiadó a s vydavateľstvom
slovníkov v NDR (myslím v Lipsku). Rukopisy slovníkov putovali tam
a späť, s pripomienkami a návrhmi, na vyriešenie problémov sa schádzali
redaktori. Dosiahlo sa, že v tom čase naše slovníky, ktoré sa vydávali ako
spoločné vydania, boli na požadovanej úrovni, odzrkadľovali živý a súčasný
jazyk, správne ekvivalenty a skutočné reálie. Bola to radosť tak pracovať
a výsledok prinášal osoh používateľom takto vytvorených slovníkov.
Dnes si ľudia myslia, že slovník možno robiť tak, že jeden vie po slovensky, druhý po anglicky – a spolu napíšu do počítača anglicko-slovenský
a slovensko-anglický slovník. Stačí byť pol roka v Anglicku ako opérka
a už „perfektne“ hovorí po anglicky. A tak aj vychádzajú slovníky a z neinformovanosti a neznalosti záujemcov o slovníky bohatnú podnikaví
vydavatelia.
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Určujúcim a rozhodujúcim faktorom pre rozsah a typ slovníka je výber
heslových slov. Tento aspekt determinuje ostatné fázy v procese práce na
slovníku. V menších slovníkoch sa zvyčajne spracúva neutrálna slovná
zásoba – základný slovný fond jazyka, prípadne veľmi frekventované hovorové a módne slová. Do väčších slovníkov sa žiada uviesť po uváženom
výbere aj menej frekventované a príznakové slová, zastarávajúce alebo aj
zastarané výrazy, archaizmy (vyskytujúce sa v klasickej literatúre), poetizmy, abstraktné a slangové slová aj vulgarizmy. Veľké slovníky by mali
obsahovať aj dialektizmy, zloženiny, slovesné podstatné mená, termíny
z vedných odborov, europeizmy.
Veľmi dôležitým aspektom dobrého slovníka je prehľadnosť, ktorá sa
dosahuje typmi písma, ich veľkosťou, prípadne farebnosťou, rozličnými
značkami, úspornými riešeniami (pri opakovaní heslového slova), značkou
pred frazeológiou. Musí sa ustrážiť aj jednotnosť, dôslednosť a proporcionalita (písmen, odborných výrazov, zloženín, cudzích slov atď.). Žiaľ, dnes
pracujú vydavatelia bez redaktorov a korektorov, autori im dodávajú hotové
slovníky na diskete a na moderných elektronických nosičoch a o pár dní
je slovník vytlačený.
Téma je veľmi široká, rozvetvená, už z naznačeného vidno, že redigovanie slovníka zahŕňa v sebe mnohé aspekty.
Známy ruský jazykovedec, lexikograf, zakladateľ rusistiky na Slovensku,
autor prvého Slovensko-ruského prekladového slovníka Alexander
Vasilievič Isačenko nie nadarmo zakončil svoj slovník citovaním Josephusa
Justusa Scaligera (1540 – 1609), francúzskeho humanistu talianskeho pôvodu, klasického filológa a básnika, ktorý povedal:
Jestliže niekoho niekde sudcovský ukrutný výrok
čaká, že prepadol trudom, ťažký že čaká ho trest:
nemá ho umárať káznice masou a nemá mu kopanie kovov
mordovať stvrdnuté ruky, slovník mu spracovať daj!
Lebo veď – načo sa zdržovať – takáto jediná práca
v sebe má každý druh trestu.
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Profesor Isačenko naozaj zažil všetky útrapy slovnikárskej práce, pretože
pri spracúvaní prvého diela Slovensko-ruského slovníka mal k dispozícii
aspoň lístkový materiál slovenských hesiel pripravovaného Slovníka slovenského jazyka (sedemzväzkového), pri práci na druhom diele mal možnosť
nazrieť len „do neusporiadaného a veľmi rôznorodého a nespoľahlivého
lístkového materiálu.“ Okrem spomenutých ťažkostí ho stihla aj zmena
slovenského pravopisu z roku 1953 (dotýkala sa najmä písmen S a Z, čo
znamenalo excerpovať dvojnásobne, podľa starého i nového pravopisu).
Preto je prvý diel Slovensko-ruského slovníka podľa starého a druhý diel
už podľa nového pravopisu. (Prvý diel A – O, 1951, druhý diel P – Ž,
1957.) Všetky podobné ťažkosti v časoch vzniku tohto slovníka pretrvávajú pri slovníkoch aj dnes, ustavičné zmeny a úpravy pravopisnej normy
slovenčiny (napr. aj nemčiny) zapríčiňujú zdĺhavosť vydávania serióznych
slovníkov (neseriózne ani nezaregistrujú menšie zmeny v pravopise). Dnes
vidíme v slovníkoch nové typy chýb, tzv. počítačových – okrem pravopisu
delenie slov, typy písmen, medzery, o ostatnom už ani nehovorím.
Dovoľte mi ešte povedať niekoľko perličiek o slovníkoch:
Voltaire:
Slovník je taká kniha, ktorá obsahuje všetky ostatné knihy.
Giacomo Devoto:
Slovník je inštrument, dokument a monument. Slovník nemožno dokončiť,
iba prestať robiť.
D. Kosztolányi:
Neexistuje, ani nemôže existovať „úplný slovník“. Slovník je len mušľou,
ktorou naberáme z mora jazyka. Jazyk je však nekonečné more.
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Гимн словарю

Hymna na slovníky

Повариха готовит вкусный обед,
Кружевница плетёт кружева.
А мы редактируем много лет
Слова, слова, слова.

Kuchárka varí chutný obed,
čipkárka paličkuje čipky.
A my redigujeme dlhé roky
slová, slová a slovníky.

Астроном далёкие ищет миры,
Мореплаватель – острова...
Горняк врубается в недра горы,
А мы – читаем слова.

Astronóm hľadá ďaleké svety,
moreplavec – ostrovy.
Baník sa vrúbe do útrob zeme,
a my – čítame slovníky.

Вздыхают знакомые и друзья:
«Нет, что там ни говори,
У вас, конечно, работать нельзя –
Всю жизнь – одни словари!»

Vzdychajú známi a priatelia:
„Nie, ani len nehovor,
u vás sa, žiaľ, pracovať nedá –
celý život – len slovníky, slová!“

Но путешественник из-за морей,
Возвращаясь назад,
Везёт нам карточки словарей,
Как драгоценный клад.

Pútnik sa vracia spoza morí,
čo nám z tých diaľok prináša?
Samozrejme, kartičky slovníka,
drahocenný dar pre slovnikára.

И тот, кто вернётся с далёких звёзд,
Скажет нам, как и встарь:
«Я картотеку оттуда привёз,
Сделайте-ка словарь.»

Aj ten, čo sa vracia z ďalekých hviezd,
povie nám – ako za starých čias:
„Doniesol som vám kartotéku,
tak urobte z nej rýchlo slovár!“

Вера Перельман,
ruská slovnikárka

Preklad: Edita Chrenková
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Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej
databázy1
Jana Levická
Stručná história projektu a jeho ciele
Súčasná iniciatíva Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v oblasti terminológie
zameraná na ustaľovanie terminologického aparátu jednotlivých vedných
odborov sa už viackrát deklarovala na vedeckých fórach v súvislosti s vytvorením všeobecnej a širokej verejnosti prístupnej databázy (Levická 2006 a
2005). Tento typ databázy má všetky predpoklady stať sa prostriedkom na
centralizáciu terminologických informácií a koordináciu terminologických
aktivít, pričom zároveň ašpiruje aj na vytvorenie priestoru na výmenu
informácií a komunikáciu všetkých aktérov procesu terminologickej harmonizácie, v rámci ktorého by bolo súčasne možné dospieť ku konsenzu
v prípade sporných otázok.
Projekt Slovenskej terminologickej databázy odštartoval na konci roka
2005 prípravnou fázou v podobe analýzy terminologických činností na
Slovensku po roku 1989 a následným vypracovaním koncepcie, inšpirovanej súčasnými trendmi v terminologickom manažmente a vývojom
terminologických databáz. Z koncepcie vyplynulo, že pre potreby slovenskej odbornej i laickej verejnosti je optimálne vytvoriť databázu na
korpusovom základe s použitím tezauru EUROVOC ako klasifikačného
systému a 11‑položkového terminologického záznamu.
Logické usporiadanie databázy
Voľbu tezauru EUROVOC2 ako opornej sústavy databázy determinovala ambícia spolupracovať s európskou medziinštitucionálnou databázou
IATE, pre ktorú bol tento tezaurus vytvorený. Nevyhnutným predpokladom pre túto spoluprácu v zmysle výmeny terminologických záznamov
je práve použitie jednotného klasifikačného systému. V prípade IATE ide
o dvojstupňovú hierarchickú klasifikáciu, ktorá v súčasnosti obsahuje 6 645
1

2

V čase publikovania článku sú niektoré údaje o databáze už neaktuálne, keďže od konania
konferencie v novembri 2007 prešla viacerými zmenami.
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?
langue=SK
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deskriptorov3, usúvzťažnených 6 669 hierarchickými a 3 636 asociatívnymi
vzťahmi. Obsahuje 21 základných oblastí a 127 mikrotezaurov. Negatívom
EUROVOCu však je, že niektoré oblasti sú prepracovanejšie než iné, pretože sa bezprostrednejšie týkajú záujmových sfér a fungovania Európskej
únie.
Štruktúra a obsah terminologických záznamov
Ako píše Faber (2006:40), konečným cieľom akéhokoľvek terminologického zdroja je uľahčovať získavanie informácií a poznatkov a podporovať
ich výmenu. Preto informácie obsiahnuté v terminologických záznamoch
musia byť „vnútorne“ ako aj „navonok“ konzistentné, t.j. kompatibilné vo
vzťahu k ostatným záznamom databázy. Konzistentnosť v jej podaní znamená harmonický tok informácií, prepojenie a usporiadanie jednotlivých
zložiek väčšieho celku, ktorým je v tomto prípade databáza4.
V projekte STD možno túto zásadu konzistentnosti nájsť v úsilí o skĺbenie formy a obsahu jednotlivých záznamov, k čomu by mali prispieť aj
pravidlá editovania - tie by mali zabezpečiť, aby definície boli čo najstručnejšie a najvýstižnejšie bez nadmernej interpunkcie a v prípade obsahu
terminologických informácií by mali vylúčiť ich duplicitu, zabezpečiť
princíp komplementarity jednotlivých položiek jedného terminologického
záznamu a v prípade definícií odstrániť cirkularitu.
V snahe zaistiť túto dvojitú konzistentnosť sme sa pri navrhovaní
štruktúry terminologického záznamu opreli o normu STN ISO 10241
Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava. Pri výbere jednotlivých položiek a klasifikácii ich dôležitosti sa prihliadalo aj na výsledky
prieskumu potrieb prekladateľov na odborných fórach v roku 2005.
Výsledný terminologický záznam pozostáva z 11 položiek, pričom 7 z nich
sa považuje za povinné: termín, oblasť, definícia, kontext, zdroj definície
a kontextu a tiež príbuzné termíny5.
3

4

5

Deskriptory sú slová alebo výrazy, ktoré jednoznačne označujú jednotlivé pojmy oblasti,
ktoré mikrotezaurus zahŕňa (napríklad 2441 čerpanie rozpočtu).
Coherence signifies the harmonious flow of information, cooperation and order
among the components of a larger entity, which in this case would be the knowledge
resource.
Popis jednotlivých zložiek terminologického záznamu možno nájsť aj na webovej stránke
projektu https://data.juls.savba.sk na podstánke O databáze pod názvom Legenda
terminologického záznamu
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termín
synonymum alebo synonymá heslového termínu oddelené čiarkou, pričom
synonymum
sa za synonymum považuje aj skratka, ortografický či syntaktický variant
oblasť, do ktorej sa termín zaraďuje na základe deskriptorov poslednej verzie
oblasť
tezauru Eurovoc 4.2.
definícia heslového termínu zastupujúceho pojem; preferuje sa tzv. intenzionálna definícia, ktorá sa skladá z najbližšieho nadradeného termínu/pojmu
definícia
a špecifických príznakov, teda usúvzťažňuje pojem/termín s jedným alebo
viacerými inými pojmami/termínmi
zdroj definície vo forme skráteného bibliografického záznamu: AUTOR:
zdroj
NÁZOV DIELA, ROK VYDANIA
text, ktorý obsahuje doplňujúce informácie o pojme a/alebo dosvedčuje
kontext
používanie termínu
zdroj kontextu vo forme skráteného bibliografického záznamu: AUTOR:
zdroj
NÁZOV DIELA, ROK VYDANIA
naznačuje pragmatický charakter termínu, pričom je možné vybrať niektorý
z nasledujúcich kvalifikátorov: odporúčaný, nesprávny, zastaraný, normalizospoľahlivosť
vaný, navrhovaný, legislatívny, neologizmus. Zároveň sa počíta s možnosťou
nulového kvalifikátora
príbuzné
vkladajú sa predovšetkým hierarchicky nadradené/podradené termíny a/
termíny
alebo hierarchicky rovnocenné termíny
terminologické ekvivalenty v cudzích jazykoch, ktorých spoľahlivosť a záväznosť vzhľadom na obmedzené možnosti projektu a jeho náročnosť nemožno
ekvivalent
zabezpečiť ani zaručiť; prvoradý je anglický ekvivalent, v prípade rozdielov
v terminológii aj český.
priestorovo ohraničený komentár autora/ov záznamu, ktorý sa nehodí do
poznámka
ostatných položiek; má charakter doplnkovej informácie ku ktorejkoľvek
časti terminologického záznamu
relevantné URL, vzťahujúce sa k heslovému termínu, uvádza sa podľa možnosti odkaz na stránky s pravdepodobnosťou dlhodobej existencie (napr.
URL
stránky vládnych a iných verejnoprávnych inštitúcií, univerzít, akademických
pracovísk atď.)
termín

Korpusová báza
Korpusový základ projektu STD má dvojité opodstatnenie – zázemie
Oddelenia Slovenského národného korpusu, v ktorom koncepcia vznikla,
a predovšetkým súčasný príklon terminológie ku skúmaniu terminologických sústav na základe reprezentatívnej vzorky odborných textov, teda nie
na podklade malých glosárov a individuálnej ad hoc excerpcie. Textová
informácia totiž poskytuje jediné spoľahlivé údaje nevyhnutné k tvorbe
a revízii terminologických záznamov a zároveň svedčí o zmenách v terminologických sústavách. Koncepcia predpokladá vytvorenie odborných
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podkorpusov z primárnych odborných textov Slovenského národného
korpusu a ich postupné doplnenie o texty odporúčané odborníkmi danej
oblasti so zreteľom na dátum ich vzniku. Práve tieto podkorpusy plánuje
koncepia využiť na automatickú extrakciu termínov, ako zdroj definícií
a kontextov.
Realizácia projektu STD
Keďže jedným z cieľov STD je aj zhromažďovanie terminologických
zdrojov, ktoré už existujú v rôznych formách6, v máji 2007 sa prikročilo
ku skúšobnej fáze projektu a preverovaniu navrhnutej koncepcie pomocou
terminologických zdrojov dostupných z hľadiska autorských práv.
Tieto zdroje obsahujú viacero kategórií terminologických informácií,
ktoré koncepcia zamýšľala vkladať do terminologického záznamu. Vo
väčšine prípadov v nich možno nájsť termín a aj definíciu, zdroj, menej
často synonymum, niektoré zahŕňajú aj príbuzné termíny, v prípade glosára
bilingvizmu dokonca aj klasifikáciu týchto príbuzných termínov.
Problematika zosúlaďovania terminologických záznamov
Napĺňanie STD už existujúcimi kvalitnými terminologickými zdrojmi
vytvorenými za istým účelom a pre istého adresáta, si vyžadovalo v prvom
rade uskutočniť kvalitatívne hodnotenie týchto zdrojov a následnú klasifikáciu v nich obsiahnutých terminologických informácií. Naša pozornosť
sa musela nevyhnutne upriamiť na zosúladenie jednotlivých terminologických záznamov čo do formy aj obsahu. V rámci neho sa identifikovali
položky a javy, ktoré treba odstrániť alebo opraviť a takisto sa pomerne
veľa času venovalo a bude venovať dopĺňaniu povinných položiek, ktoré
pôvodné zdroje neobsahovali.
Samostatnú kapitolu predstavuje otázka terminologických homoným/
polysém7, čo sme v STD dosiahli ich odlíšením číslami v registri termínov,
6

7

Podobne začínali aj mnohé veľké svetové databázy, napríklad quebecká Grand dictionnaire
terminologique.
Hoci rozdiel medzi polysémiou a homonymiou sa v lingvistike považuje za významný,
v terminologickom manažmente je podružný, pretože oba javy, pri ktorých tá istá
jazyková forma onačuje viac než jeden pojem, si vyžadujú rovnaké spracovanie.
V terminologických databázach, kde sa nazývajú „duplicitnými termínmi“, sa to isté
jazykové označenie môže objaviť v dva i viacerých terminologických záznamoch, pričom
vždy označuje iný pojem.
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čiže v tzv. názve stránok (napr. bilingvizmus 1), nie však v položke heslového termín v konkrétnom zázname. Na rozdiely medzi jednotlivými homonymami a samotnými pojmami pritom poukazujú definície, poznámky
a aj hyperlinky v podobe synoným a príbuzných termínov8.
Už v skúšobnej fáze projektu sme narazili na problematiku duplicity
záznamov, ktorá bude s rozširovaním STD čoraz vypuklejšia. Identifikované
duplicitné záznamy sa zlúčili, keďže v definícii vykazovali len minimálne
rozdiely. Vyriešenie duplicity bolo v tomto prípade veľmi jednoduché, keďže
všetky duplicitné termíny definuje priamo zákon. V STD sme preto ponechali ten záznam, ktorého definícia pochádza zo slovenskej legislatívy.
Ak neberieme do úvahy bežne frekventované prehrešky proti slovenskému pravopisu a syntaxi, najväčšie nedostatky jednotlivých kategórií
terminologických informácií sme zistili pri definíciách a zaraďovaní termínov do oblastí.
Definícia
Najzávažnejšie chyby v obsahu predstavujú tzv. definície do kruhu
a tiež definície zahŕňajúce tautologické výrazy a cudzie slová, ktoré nie
sú v STD definované, čím sa zásadne znižuje ich výpovedná hodnota. Vo
viacerých prípadoch terminologické zdroje obsahovali informácie, ktoré
bolo treba presunúť z položky Definícia do položky Poznámka, keďže nešlo
o vysvetlenie ani popis pojmu.
Zrozumiteľnosť a prehľadnosť definície narúšala v mnohých záznamoch
jej neprimeraná dĺžka9. Pri zosúlaďovaní formálnej stránky sa editovanie
zameralo aj na odstraňovaní pomocných slovies a veľkých písmen na
začiatku a bodiek na konci definícií.
Niektoré existujúce definície možno pozmeniť čo do obsahu po konzultácii s pôvodnými autormi. V prípade termínov, ktoré síce definuje
slovenská legislatíva, ale ich terminologický záznam obsahuje pozmenenú
definíciu, sme sa rozhodli siahnuť po jej pôvodnej verzii.
8

9

Čísla k stránkam sa pridávajú ručne. Napr. terminologickú polysému frazeológia sme
rozdelili pomocou funkcie „Premenovať stránku“ na tri samostatné záznamy, pričom
v každom sme nechali len tú definíciu, ktorá prináleží k danému pojmu, ostatné časti
pôvodného záznamu sme skopírovali. Pri použití tejto funkcie sa za heslový termín
v názve stránky dopíše číslo, pričom heslový termín v samotnom terminologickom
zázname zostáva bez čísla.
Výnimku tvoria spravidla veľmi dlhé tzv. právne definície, teda tie, ktoré sú priamo
citáciou zákona.
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Z týchto analýz možno vyvodiť smerodajné závery pre pripravované
terminologické projekty, v rámci ktorých sa budú tvoriť nové záznamy
vrátane definícií.
Oblasť
Pri doterajšom vypĺňaní položky OBLASŤ sa ukázalo, že deskriptory
EUROVOCu sa veľmi ťažko ekvivalentujú s veľmi podrobnou klasifikáciou
úzko špecializovaných glosárov, ktoré sme použili na skúšobnú prevádzku.
Napríklad pri oblastiach ako je ochrana budov, kriminalistika alebo telesná
príprava z glosára BEZPEČNOSTNOPRÁVNEJ TERMINOLÓGIE sme sa
museli uspokojiť s vyšším stupňom klasifikácie a abstrakcie, t.j. verejná
bezpečnosť v prvom prípade a boj proti zločinu v ostatných dvoch prípadoch.10
V snahe zachovať informáciu o podrobnejšej klasifikácii a zároveň nestratiť možnosť výmeny terminologických informácií, ktorá predpokladá
použitie EUROVOCu, sa pravdepodobne zavedie možnosť dvojitého označovania oblasti – jedno pre EUROVOC a druhé pre pôvodnú klasifikáciu
už existujúcich terminologických zdrojov.
Príbuzné termíny
Funkciou tejto položky je poukázať na termíny/pojmy, ktoré sú s heslovými vo vzťahu
1. hierarchie - zahŕňajú predovšetkým vzťahy na princípe druhovosti
(druh/typ), kam sa zaraďujú hyperonymá a hyponymá (nadradené/
podradené termíny), a inklúzie (časť, teda partitívne alebo meronymické vzťahy11, ktoré možno ďalej členiť na objekt/prvok, celok/zložka,
hmota/výsek, objekt/zložka, činnosť/fáza, atď.
2. nehierarchie – antonymá (vyjadrujú kontrast), izonymá/kohyponymá
(vyjadrujú zhodu alebo rovnakú úroveň v rámci hierarchie).
Vďaka tomu, že všetky príbuzné termíny vložené do záznamu sú hyperlinkami, má používateľ okamžite k dispozícii doplnkové informácie
10

11

Nahliadnutie do databázy IATE a jej používania EUROVOCu niekedy prináša rôznorodé
výsledky - napríklad IATE zaraďuje termín služobný pes do sféry verejnej bezpečnosti ale
aj trestného práva, colnej politiky a prírodných a aplikovaných vied. Niektoré záznamy
sa klasifikujú ako ŽIADNA OBLAST.
z gréckeho meros – časť
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o samotnom termíne ako aj o terminologickej sústave, do ktorej termín
prináleží.
Keďže sme narazili aj na podrobnú klasifikáciu jednotlivých typov
príbuzných termínov, v budúcnosti sa uvažuje o rozšírení STD o túto
možnosť.
Cudzojazyčný ekvivalent
Ide o fakultatívny údaj, pretože STD je monolingválna databáza zameraná na výklad slovenských termínov v slovenčine. Navyše, uvedenie ekvivalentu považuje teória terminológie za neúplnú, dokonca až nepoužiteľnú
informáciu, ak tento nie je doplnený aspoň definíciou v príslušnom jazyku.
Vzhľadom na obmedzené možnosti projektu a jeho náročnosť, začleňovanie ďalších informácií k cudzojazyčnému ekvivalentu neprichádza do
úvahy.
WEBOVÁ STRÁNKA SLOVENSKEJ TERMINOLOGICKEJ DATABÁZY
V rámci skúšobnej fázy STD bola 10. mája 2007 sprístupnená webová
stránka projektu. Jej hlavná stránka predstavuje cieľ databázy, základné informácie o projekte, odkazuje na použité terminologické zdroje a kategórie.
Stránka O databáze ponúka podrobné informácie o projekte STD, o jeho
skúšobnej fáze a detailne popisuje jednotlivé položky terminologického
záznamu.
Po kliknutí na jednotlivé kategórie uvedené na hlavnej stránke sa
používateľovi rozbalia registre termínov celkovo obsahujúce vyše 3 000
terminologických záznamov zaradených do 20 oblastí, ktoré však nemožno zamieňať za kategórie. Pod kategóriou sa v prípade STD rozumie
predovšetkým terminologický zdroj, z ktorého termíny pochádzajú, prípadne v budúcnosti budú pomenúvať jednotlivé terminologické projekty
(napríklad astronómia, stavebníctvo, korpusová lingvistika, frazeológia,
bilingvizmus alebo civilná ochrana).
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Obr. č. 1 – Príklad terminologického záznamu STD
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Funkcie systému WikiWikiWeb
Veľkú devízu softvéru Slovenskej terminologickej databázy, ktorým je
WikiWikiWeb systém, predstavuje veľmi jednoduchý a rýchly spôsob dopĺňania chýbajúcich termínov pomocou funkcie Nový záznam a následné
vytvorenie celého terminologického záznamu podľa zásad STD. Rovnako
jednoduchá je aj editácia, teda úprava existujúcich záznamov. Stačí jedno
kliknutie na funkciu Editovať a otvorí sa editačné okno, do ktorého sa
dopisujú jednotlivé položky. Po dopísaní sa jednoducho klikne na tlačidlo
Uložiť a nové informácie sa okamžite stávajú súčasťou databázy12.
Veľkou pomocou pre tím tvorcov STD ako aj pre používateľov je funkcia
Posledné zmeny, ktorá umožňuje sledovanie zmien v jednotlivých záznamov a zároveň ponúka možnosť vrátiť sa k jednej z predchádzajúcich verzií
záznamu.

12

V súčasnosti môže editovať a dopĺňať doslova ktokoľvek, v novej verzii sa zavedú
hierarchické práva používateľov a tvorcov.
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Obr. č. 2 – Príklad uskutočnených zmien v konkrétnom terminologickom
zázname
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Kľúčovou funkciou každej databázy je vyhľadávanie, pričom STD disponuje dvomi typmi, buď v rámci heslových termínov, alebo, a to je ešte
cennejšie, v rámci textov jednotlivých terminologických záznamov.
V úvode sme naznačili ambície výmeny terminologických informácií,
na ktorú slúži stránka Diskusia, kde možno konzultovať či diskutovať
o terminologických problémoch.
Rozširovanie projektu STD
V ďalších etapách sa rozširovanie a obohacovanie STD bude uskutočňovať tromi spôsobmi:
1. tvorbou nových záznamoch v rámci samostatných terminologických
projektov (prísľub spolupráce je v oblasti sociálnej ochrany, informatiky,
stavebníctva, histórie atď.),
2. preberaním a úpravou existujúcich terminologických zdrojov, na ktoré
projekt získa autorské práva (napr. spolupráca s Ekonomickou knižnicou)
3. výmenou terminologických záznamov s IATE
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Redakčná úprava slovenských prekladov
úradných dokumentov EÚ v OPOCE
Mária Orlíková
Keď ma výkonná rada spoločnosti oslovila, či by som si nepripravila
príspevok na dnešný seminár, súhlasila som a začala som v duchu rekapitulovať svoju redakčnú prax, ktorá sa začala hneď po skončení štúdia
prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite 17. novembra v Bratislave,
ktorej odbor prekladateľstva a tlmočníctva sa po piatich rokoch existencie
tejto univerzity stal súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Až pri tejto rekapitulácii som si uvedomila, že sa redakčnej práci ako povolaniu venujem už vyše troch desaťročí. A za ten čas sa toho veľmi veľa
zmenilo.
Keď som po vysokej škole nastúpila do knižného nakladateľstva, začala
som úplne od začiatku – teda ako korektorka, ktorá porovnávala preklady
zapretované na papieri kolegyňami redaktorkami s textami prepísanými
pisárkami na klasických, prípadne neskôr elektrických písacích strojoch.
Každá redakcia, každé nakladateľstvo si vytváralo a udržiavalo vlastný
okruh pisárok. Vďaka korektorskej práci som postupne získavala od služobne starších kolegýň a kolegov obrovské bohatstvo praktických skúseností,
ktoré nedokáže poskytnúť ani jedna vysoká škola. A vypracovala som sa
až na samostatnú odbornú redaktorku.
Činnosť aj poslanie redakčného pracovníka sa však za posledné desaťročia výrazne zmenili. Kým prv tvorili jadro nakladateľstiev a vydavateľstiev redaktori, ktorých hlavnou náplňou bolo vyhľadávať kvalitné tituly,
získavať na ne opcie, zadávať schválené tituly z edičných plánov na preklad,
hotové preklady apretovať, t. j. porovnávať slovenský preklad s originálom,
opravovať štylistické aj gramatické chyby a dodávať niektorým prekladom,
ktoré to potrebovali, „šťavu“, v posledných rokoch – a tento proces sa začal viac-menej po revolúcii roku 1989 – sa práca redakčného pracovníka
v nakladateľstvách a vydavateľstvách zúžila skôr na organizačnú a administratívnu činnosť, kým tvorivá činnosť, keď redaktor vkladal do každého
prekladu, ktorý prešiel jeho rukami, kus vlastnej tvorivosti, dobrý preklad
„šperkoval“, horší vylepšoval a zlý doslova zachraňoval, ustúpila alebo sa
preniesla na externých spolupracovníkov. A do popredia sa dostala otázka
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financií, komerčnosti, a najmä časovej tiesne, kvantita prevážila kvalitu.
Klasické redakčné postupy sa zjednodušili, možno v niektorých prípadoch
urýchlili, niektoré vydavateľstvá z nedostatku finančných prostriedkov,
iné, najmä narýchlo vznikajúce bez skúseností, azda z nevedomosti vynechávajú postup apretácie a volia formu jazykovej úpravy textov, ba
nájdu sa aj takí vydavatelia, ktorí sa vôbec nenamáhajú uvádzať v tiráži
redaktora či tzv. jazykového upravovateľa, ba dokonca niektoré preklady
vôbec neprechádzajú jazykovou úpravou. Je to na škodu veci. Z vlastnej
skúsenosti nielen redaktorky, ale aj prekladateľky viem – a iste mi v tomto
mnohí dáte za pravdu –, že čím viac očí vidí nejaký text, tým viac chýb
odhalí, prispeje vlastnými zlepšeniami a návrhmi, a až potom môže byť
konečným produktom naozaj skvost.
Nielen finančný, ale aj časový faktor dokáže urobiť viac škody ako
úžitku. Keď som stoličku nakladateľskej redaktorky vymenila za stoličku
jazykovej redaktorky v slovenskom týždenníku a denníku SME a napokon
zakotvila v Obchodnom vestníku na ministerstve spravodlivosti, naskytla
sa mi pred piatimi rokmi príležitosť odísť do Luxemburgu pripraviť spolu
s kolektívom ďalších desiatich Slovákov a desiatkami ostatných národností
Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie. Išlo o vydanie
približne 80 000 strán sekundárnej legislatívy z 20 kapitol acquis communautaire. Je škoda, že nás súril čas, rovnako ako je škoda, že aj primárna
legislatíva, teda všetky základné zmluvy, neprešli jazykovou úpravou prv,
než boli oficiálne schválené a podpísané.
Tak ako každé vydavateľstvo má svoje pravidlá a úzus, ktorý jeho
pracovníci musia dodržiavať, aj Úrad pre vydávanie úradných publikácií
Európskych spoločenstiev v Luxemburgu (OPOCE) má svoju príručku
úpravy dokumentov, ktorá je „bibliou“ všetkých jazykových redaktorov
alebo tzv. proofreaderov, ako sa nazýva toto pracovné miesto po anglicky,
22 jazykových tímov. Zastavím sa pri slove „proofreader“. V preklade
znamená „korektor“. Ibaže v pôvodnom ponímaní bolo náplňou redakčného korektora porovnávanie apretovaných textov s textami prepísanými
pisárkami, zisťovanie, či pisárke nevypadlo pri prepisovaní slovo, text
alebo prípadne celý odsek, ako aj oprava gramatických chýb. Tento postup
vývojom techniky a zavedením redakčného systému, pochopiteľne, zanikol, rovnako ako náplň tlačiarenského korektora, ktorý v tlačiarni robil
posledné korektúry textov pred samotnou tlačou. Vychádzajúc najmä
z pracovnej náplne „proofreaderov“ úradu, ktorí porovnávajú texty s ori40

ginálnym jazykom dokumentu alebo s jazykom modelu (lebo nie vždy je
model v jazyku originálneho dokumentu), prikláňam sa k adekvátnemu
slovenskému pomenovaniu jazykový redaktor.
Úlohou jazykových redaktorov v Úrade pre publikácie v Luxemburgu,
ako znie skrátený názov tohto vydavateľstva, je porovnávať slovenské preklady dokumentov inštitúcií Európskej únie s modelom, teda modelovým
textom vypracovaným tzv. fabrikátorom, v našich podmienkach by sme
mohli povedať „technickým redaktorom“, ktorý býva v angličtine alebo
vo francúzštine. Istý čas sa modely vypracúvali aj v ostatných jazykoch
EÚ v závislosti od štátnej príslušnosti toho-ktorého fabrikátora. Neskôr
sa pre zjednodušenie a urýchlenie prijalo rozhodnutie vypracúvať modely
iba v spomínaných dvoch hlavných pracovných a úradných jazykoch EÚ.
V modeli fabrikátor vyznačí všetky technické inštrukcie pre tlačiarov, ako aj
doň zanesie všetky opravy, prípadne zmeny alebo úpravy, doplní poznámky
pod čiarou, ak je to potrebné, pričom vychádza z Medziinštitucionálnej
príručky úpravy dokumentov (po anglicky Interinstitutional Style Guide,
po francúzsky Code de rédaction interinstitutionnel), ktorá sa uplatňuje
na všetky texty uverejňované v úradnom vestníku.
Pri porovnávaní s modelom jazykoví redaktori kontrolujú, či má
preklad všetky náležitosti, ktoré má mať, či má rovnaký počet odsekov
a rovnaký počet viet v odsekoch, ako je v modeli, či v názvoch jednotlivých
dokumentov nechýbajú nejaké podstatné údaje, sústreďujú sa na precíznu
kontrolu všetkých dátumov, číselných údajov, poznámok pod čiarou, čítajú
celý text a opravujú gramatické aj štylistické chyby. Nesmú však zasahovať
do terminológie a meniť ju, nahrádzať jeden výraz iným výrazom. Ak je
aj použitý termín nesprávny, nesmú ho samovoľne opraviť. Na rozdiel od
iných jazykov slovenčina má istú špecifickosť, ktorá je z hľadiska čistoty
jazyka negatívnym javom vyplývajúcim z historických súvislostí. Najmä
právny jazyk sa často hemží bohemizmami. To je jedna stránka veci. A druhá je zjavná, ak si slovenský prekladateľ uľahčí prácu a siahne po českom
preklade. A bez akéhokoľvek zamýšľania sa alebo overovania jednoducho
preberie čechizmus. Ak ide o bežný výraz, nie terminologizmus, tak jazykoví redaktori, opierajúc sa aj o jazykový zákon platný v Slovenskej republike,
siahnu po krásnom čírom (nie „púhom“) slovenskom slove a opravia ho.
Ak však ide o právnický alebo technický, či poľnohospodársky, alebo iný
termín, nemajú právo zasiahnuť. Horšie sú prípady, ak prekladateľ, či už
vedome (ak si nie je sám istý), alebo omylom, použije na preklad jedného
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termínu dva, ba i viac výrazov. Jazykový redaktor by nemal zasiahnuť,
lebo za terminológiu zodpovedajú prekladatelia, no v prípade, že jeden
preklad termínu výrazne počtom prevyšuje v jednom dokumente nad
druhým a je zjavné, že prekladateľ alebo revízor evidentne nestihol pre
nedostatok času zachytiť a opraviť všetky termíny, rozhodne sa a zjednotí
terminológiu v prospech väčšiny. Urobí tak najmä vtedy, ak sa s daným
termínom už stretol v inom dokumente. Dosť často sa totiž stáva, že jeden
typ dokumentov, ktoré sú úplne totožné, len sa v nich menia názvy štátov
alebo spoločností, prekladajú v rovnakom čase nezávisle od seba rôzni
prekladatelia. A na stole, lepšie povedané na obrazovke počítača jazykového redaktora sa v priebehu dňa ocitajú dva celkom odlišné preklady
toho istého východiskového textu. Štyria jazykoví redaktori v slovenskom
tíme sú zväčša ľudia s viacročnými redakčnými skúsenosťami, rovnako
ako aj so skúsenosťami prekladateľov, takže vedia posúdiť aj adekvátnosť
a kvalitu prekladu, a ak sa im niektoré riešenia nezdajú, upozornia na ne
fabrikátora, ktorý sa e-mailom alebo telefonicky spojí s právnym servisom
Rady alebo Komisie, v závislosti od toho, o čí dokument ide, a potom informuje jazykového redaktora o rozhodnutí právnikov lingvistov. Jazykoví
redaktori okrem svojej hlavnej náplne robia kontrolu kvality aj textov TED
(ide o denne elektronicky uverejňované výzvy na predkladanie ponúk),
EUR-Lexu a Eurovocu a niekedy aj menšie preklady.
Najčastejšie chyby, akých sa dopúšťajú prekladatelia, sú zlé predložkové
väzby, najmä chybné používanie predložky „pre“ namiesto predložky „na“,
a kríženie väzieb, keď použijú dve slovesá, z ktorých každé sa spája s inou
predložkovou väzbou. Ešte stále sa, žiaľ, aj keď už výrazne menej, vyskytujú
doslovné preklady, takmer slovo za slovom, prevzaté aj s anglickou alebo
francúzskou interpunkciou, v závislosti od toho, z akého východiskového
jazyka prekladateľ prekladal. Najskôr ide o preklady, ktoré sa zadávajú cez
agentúry na zmluvu tzv. freelancerom.
Tak ako prekladatelia v jednotlivých inštitúciách majú svoj pracovný
postup a systém, aj v Úrade pre vydávanie publikácií používame vlastný
pracovný postup, tzv. Plan-JO (JO – Journal Officiel). Aj tu sa pred niekoľkými desaťročiami pracovalo iba na papieri, no práve po rozšírení
Európskej únie 1. mája 2004 o desať nových krajín sa vynorila otázka
urýchlenia a zjednodušenia pracovného postupu a postupne sa prešlo
na elektronické spracúvanie textov. Dokumenty, ktoré sa majú uverejniť
v úradnom vestníku, prichádzajú z inštitúcií na príjmové oddelenie, ktoré
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ich zaeviduje a posiela technickému oddeleniu, teda fabrikátorom, ktorí
vypracujú modely, dajú dohromady všetky jazykové znenia toho-ktorého
dokumentu, uložia ich do súboru FAB-01 na „drive“ X a zašlú koordinátorom jazykových redaktorov e-mailom pracovný list so základnými
údajmi o každom dokumente, teda pracovný názov dokumentu, dátum
prijatia nariadení, smerníc, rozhodnutí, odporúčaní atď., kto dokument
podpísal a kedy, ako aj termín (dátum a čas), dokedy treba dokument
spracovať a uložiť do súboru FAB-03, odkiaľ ho berie fabrikátor a potom
všetky jazykové znenia aj s modelom posiela tlačiarovi. Aby jazykoví redaktori nestrácali čas niekoľkonásobným preklikávaním sa k dokumentom,
v pracovných listoch nachádzajú priamo adresné linky v súbore FAB-01
a FAB-03 a kliknutím na ne sa dostanú rovno k 22 jazykovým súborom.
Pred niekoľkými mesiacmi sa spustila skúšobná prevádzka nového elektronického pracovného postupu Plan-JO (názov som spomenula už na
začiatku) a zo dňa na deň prichádza čoraz viac dokumentov cez tento
systém. Pre jazykových redaktorov bol predchádzajúci pracovný systém
jednoduchší a časovo úspornejší, no z hľadiska archivácie a ďalších väzieb
s tlačiarmi je nový pracovný postup vyhovujúcejší.
Už počas práce na sekundárnej legislatíve sme si uvedomovali nevyh
nutnosť spolupráce so slovenskými právnikmi lingvistami z právnych servisov najmä Rady a Komisie v Bruseli, ako aj s prekladateľmi. Spoluprácu
sme iniciatívne nadviazali ešte predtým, než vznikol oficiálny výbor zástupcov právnikov lingvistov a prekladateľov všetkých inštitúcií EÚ, ktorý
zastrešuje práve Úrad pre vydávanie publikácií v Luxemburgu. Ako som
už spomínala na začiatku, vydavateľstvá majú svoje úzusy a pravidlá, ktoré
dodržiavajú pri spracúvaní rukopisov. Táto potreba sa ukázala tým citeľnejšia v mnohojazyčnom prostredí pri synoptických vydaniach úradného
vestníka. A tak vznikol francúzsky Code de rédaction interinstitutionnel
a anglický Interinstitutional Style Guide, ktoré vyšli v tlačenej podobe roku
1997 a ich aktualizovanú elektronickú podobu možno nájsť na internetovej adrese: http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000300.htm, http://
publications.europa.eu/code/en/en-000300.htm. Slovenskú verziu prvej a
štvrtej časti Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov zverejnili
na internetovej adrese: http://publications.europa.eu/code/sk/sk-000300.htm
len nedávno. Prvú časť sme prekladali a upravovali od samého začiatku
práce na dokumentoch sekundárnej legislatívy a neskôr aktualizovali
a stále priebežne aktualizujeme podľa anglického znenia. Štvrtú časť sme
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vytvorili sami, pričom sme vychádzali z Pravidiel slovenského pravopisu
a z praxe, z problémov, ktoré sa denne vynárajú pri jazykovej úprave slovenských prekladov dokumentov EÚ. Na pripomienkovaní a dotváraní
príručky sa podieľali všetci slovenskí zástupcovia právnikov lingvistov
a prekladateľov z Rady, Európskeho parlamentu, Komisie, Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, Európskej centrálnej banky, Súdneho dvora, Dvora audítorov aj Prekladateľského strediska
v Luxemburgu a až po ich jednomyseľnom schválení sa slovenské znenie
príručky zverejnilo na uvedenej internetovej adrese, kde sa k nemu dostanú
všetci prekladatelia aj lingvisti, čo je nevyhnutné, pretože zásady obsiahnuté
v príručke sú záväzné pre všetky inštitúcie EÚ, ktoré uverejňujú dokumenty
v úradnom vestníku.
V prvej časti príručky, ktorá je totožná vo všetkých jazykových zneniach,
sa v úvode spomína stručná história úradného vestníka, potom publikačný
postup a odporúčané príručky. Nasleduje štruktúra úradného vestníka
(série L, C, S) a číslovanie dokumentov. Najväčšia pozornosť sa venuje pravidlám úpravy dokumentov, teda odkazom na úradný vestník, číslovaniu
dokumentov v jednotlivých sériách, štruktúre jednotlivých dokumentov,
ako sa správne uvádzajú citácie a odôvodnenia, ktoré tvoria preambulu
dokumentu, záverečné formulácie, medzi ktoré patrí uplatniteľnosť nariadení, adresáti smerníc a rozhodnutí, miesto, dátum a podpisy. Ďalej sa
venuje odkazom na akty v názvoch, citáciách, odôvodneniach, článkoch
a prílohách, odkazom na zmeny a doplnenia, vymedzeniu pojmov, poradiu
citácií, vymenúvaniu aktov, pravidlám pri vymenúvaní v podobe zoznamu.
Súčasťou prvej časti sú aj body, ktoré zahŕňajú inštitúcie, orgány a agentúry
Spoločenstva, krajiny, pričom sa v nich odkazuje na samostatné prílohy
so zoznamami, meny, písanie adries a záver tvoria príklady niekoľkých
právnych aktov.
Štvrtá časť príručky sa týka výhradne slovenských publikácií. Pri jej
tvorbe sme vychádzali predovšetkým z Pravidiel slovenského pravopisu.
Zameriava sa na správne používanie interpunkcie, zátvoriek, pomlčiek,
spojovníkov, úvodzoviek, jednotné písanie dátumov, hodín, telefónnych
čísel, skratiek, značiek, kurzívy a veľkých písmen. V jej prílohe B1 sa nachádzajú vzory korigend a v prílohe B2 príklady rozličných ustálených
formulácií, ktoré sa v dokumentoch opakujú, ako aj tabuľka s jednotnými
a ustálenými prekladmi niektorých výrazov, spojení, anglických príčastí,
ktoré sa opakovane vyskytujú v názvoch právnych aktov, príklad tabuľky
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zhody (korelačnej tabuľky) a tabuľky, ktorá tvorí prílohu k nariadeniam
upravujúcim výlov rýb. Štvrtá časť príručky ostáva otvorená novým riešeniam, ktoré sa však môžu do nej vložiť až po schválení všetkými členmi
slovenského výboru pre príručku.
Pri práci na dokumentoch EÚ sa občas vynárajú jazykové problémy,
ktoré sa nedajú nájsť v dostupnej odbornej literatúre, a vtedy sa jazykoví
redaktori obracajú so žiadosťou o pomoc na Jazykovedný ústav Ľudovíta
Štúra, konkrétne na p. Sibylu Mislovičovú, A. Jarošovú a A. Šebestovú.
S jazykovými problémami sa na ústav obracajú aj prekladatelia Komisie
a kvalifikované odpovede na otázky si na základe dohody navzájom
preposielame, pretože bez vzájomnej spolupráce právnikov lingvistov,
prekladateľov a jazykových redaktorov je práca na dokumentoch určených
na uverejňovanie v Úradnom vestníku Európskej únie nemysliteľná.
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POTREBUJE ODBORNÝ PREKLAD REDAKTORA?
Juraj Šebesta
Úvod
Na takto formulovanú otázku existuje na prvý pohľad iba odpoveď áno,
alebo nie, pričom v našom prípade sa dá očakávať kladná odpoveď. Nie
je to však celkom tak. V tomto príspevku sa pokúsime ukázať, že správna
odpoveď znie: Potrebuje dvoch redaktorov, odborného aj jazykového.
Zdôvodnenie tejto odpovede začneme trochu zoširoka.
Problematika redigovania odborných prekladov je, žiaľ, v pozadí záujmu
zadávateľov prekladov i odbornej verejnosti. Iba z času na čas sa stane,
že sa na túto tému objaví príspevok na Letnej škole prekladu, prípadne
článok v tlači [1]. Pritom je tento problém rovnako aktuálny dnes, ako bol
v minulosti. Môžeme si položiť otázku: PREČO?
Už v niekoľkých príspevkoch na prekladateľských akciách (pozri napríklad [2]) sa konštatovalo, že po novembri 1989 nastali podstatné zmeny
v proveniencii prekladaných odborných textov, ako aj v ich obsahovom
zameraní. V dôsledku toho nastala situácia, keď skúsení prekladatelia
prestali prekladať (vzhľadom na jazykové či iné problémy nepresedlali z
neperspektívnych jazykov na vyhľadávané) a naopak – prekladajú neskúsení adepti.
Okrem toho sa od začiatku 90. rokov vydávajú publikácie rozmanitého štýlu a žánru s veľmi rozmanitou odbornou tematikou (knihy, články,
dokumenty a pod.), pričom často z odborov, ktoré sa u nás predtým buď
vôbec nepestovali, alebo sa neprekladali. Ak spojíme predchádzajúce okolnosti, vyjde nám známy fakt: odborné a vedecké texty prekladajú ľudia bez
príslušného odborného vzdelania a prípravy, bez skúseností s prekladaním
kníh či článkov podobného typu.
Okrem objektívnych okolností vstupujú do hry aj viac-menej subjektívne činitele:
• Na Slovensku sa prekladateľ neuživí, ak sa špecializuje, teda chtiacnechtiac musí prekladať široké spektrum textov.
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• Redakcie sú často nútené obrátiť sa na nepripraveného prekladateľa, ba
dokonca niekedy vzniká dojem, že si volia prekladateľov podľa ťažko
pochopiteľného kľúča.
• Mnohé vydavateľstvá sa buď zbavili redaktorov, alebo tie novšie ich
vôbec nemali. A ak ich niekde aj majú, je ich málo, a tak redaktori
musia byť čoraz univerzálnejší, stiera sa u nich špecializácia a musia
sa obracať o pomoc na odborníkov, alebo prinajmenšom sú nútení v
maximálnej miere využívať špeciálnu literatúru, ako sú encyklopédie,
príručky, terminologické slovníky a iné pomôcky. V poslednom čase je
však ich spoľahlivosť pochybná. Podrobne som o tom hovoril na jednej
letnej škole prekladu.
Ako vidíme, existujú subjektívne i objektívne predpoklady pre to, že
knihy, ktoré sa ocitnú na našom kultúrnom „trhu“, nie sú vždy na primeranej výške z hľadiska adekvátneho a zrozumiteľného pretlmočenia obsahu
i z hľadiska uplatnenia jazykových prostriedkov, charakteristických pre
daný vedný odbor a daný žáner.
Pomerne často sa tiež stáva, že vydavateľstvá preberajú veľmi dobre
graficky vybavené knihy s nepresným, neúplným, tendenčným a z iných
dôvodov nekvalitným textom. Okrem toho by som mohol uviesť viacero
príkladov, keď nie práve najkvalitnejší preklad takpovediac „pochoval“
zaujímavú a užitočnú publikáciu (zo skorších by sa dali menovať viaceré
preklady z edície Majstri vied, najnovšie preklad Darwinovho Pôvodu
druhov). Aj v týchto prípadoch by situácia nebola taká kritická, keby prekladatelia boli mali kvalitného odborného redaktora.
Typy problémov
Pri práci v porote súťaže o Cenu Mateja Bela, pri posudzovaní prekladov prihlásených do Prekladateľskej univerziády i vo funkcii odborného
editora viacerých prekladov som sa stretol s týmito typmi problémov, s
ktorými sa prekladatelia vyrovnali raz lepšie, raz horšie:
• vecné chyby,
• problémy, ktoré musí prekladateľ riešiť v spolupráci s redakciou (citácie,
doplnky, aktualizácie a pod.),
• terminologické nepresnosti či prehrešky,
• nevhodná lexika,
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• nezrozumiteľné formulácie,
• použitie nevhodnej syntaxe,
• rozpor medzi použitým štýlom na jednej strane a žánrom alebo poslaním publikácie na strane druhej,
Už na prvý pohľad je zrejmé, že uvedené problémy môžeme rozdeliť
do dvoch skupín:
a) problémy zapríčinené neznalosťou odboru – sem patria:
– vecné chyby,
– problémy, ktoré musí prekladateľ riešiť v spolupráci s redakciou
(citácie, doplnky, aktualizácie a pod.),
– terminologické nepresnosti či prehrešky,
– nevhodná lexika.
b) problémy zapríčinené neznalosťou jazyka
– nezrozumiteľné formulácie,
– používanie nevhodnej syntaxe,
– rozpor medzi použitým štýlom na jednej strane a žánrom alebo
poslaním publikácie na strane druhej.
O tomto rozdelení môžeme samozrejme diskutovať, napríklad či nevhodná lexika patrí do prvej či do druhej skupiny. Ukážeme, že naše rozdelenie má svoje opodstatnenie. Na to si však musíme rozobrať jednotlivé
typy problémov konkrétnejšie a podrobnejšie.
Problémy zapríčinené neznalosťou odboru
Vecné chyby
Na počudovanie sa v drvivej väčšine prekladov, s ktorými som prišiel
do styku, vyskytovalo veľa vecných nepresností, obsiahnutých už vo východiskovom texte. Zväčša sú to záležitosti, na ktoré prekladateľ nepríde,
pokiaľ nie je odborníkom v danej oblasti alebo nie je v nej dostatočne
vzdelaný. Aj táto skutočnosť hovorí o tom, aký užitočný by mohol byť
odborný redaktor.
Začína sa to na pohľad banalitami, ako sú nesprávne dátumy. Napríklad
v knihe o Albertovi Einsteinovi, ktorá vyšla v r. 1993, je jeden z jeho
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listov označený dátumom 22. 12. 1955. Kto nevie, že veľký fyzik zomrel
18. 4. 1955, ani chybu neodhalí. Alebo si vezmime často sa vyskytujúci
problém s rokom narodenia Isaaca Newtona. Stretneme sa s tvrdením, že
sa narodil v roku 1642 (osobitne v knihách anglickej proveniencie), ale aj
v roku 1643 (najčastejšie v ne-anglických). Kde je pravda? Oba dátumy
sú svojím spôsobom správne, lebo podľa juliánskeho kalendára, ktorý
vtedy platil v Anglicku, sa malý Isaac skutočne narodil na prvý sviatok
vianočný roku 1642, ale podľa gregoriánskeho kalendára – v tom čase
platil v kontinentálnej Európe už niekoľko desiatok rokov – tento deň
pripadol na 4. januára 1643. Podobnou „banalitou“ je nesprávne písanie
mien významných vedcov (napríklad, Leibnitz namiesto Leibniz, Lorenz
a nie Lorentz, Huyghens miesto správneho Huygens a pod.). Ešte stále sa
vyskytuje meno veľkého dánskeho hvezdára v podobe Tycho de Brahe, hoci
je už dávno známe, že hoci mal šľachtický pôvod, časticu de nepoužíval.
V prekladoch z angličtiny sa často stretáme s menom zakladateľa fyziky
Galileo, hoci u nás používame buď Galilei, alebo Galileo Galilei, skrátka
vedcov a učencov nezvykneme označovať krstnými menami. Dokonca
gréckeho mysliteľa Platóna som videl „preloženého“ z anglického textu
ako Plato.
Často sa pri prekladaní encyklopédií stretáme s ignorovaním vynálezcov, vedcov či odborníkov z iných krajín, ako je krajina pôvodu publikácie.
Ak prekladateľ situáciu pozná, žiada o nápravu (často s úspechom). Ale čo
keď ju nepozná?
Pomerne často sa vyskytujú aj podstatne vážnejšie chyby. Uvedieme
niekoľko príkladov zo spomínanej knihy o Albertovi Einsteinovi:
• Profesori si všimli Milevu Maričovú a poslali ju na štúdiá. V skutočnosti
to bola zásluha jej otca.
• Teóriu svetla vypracoval v 50. rokoch minulého storočia britský fyzik
Maxwell. V skutočnosti sa to stalo v 60. – 70. rokoch.
• Planckove práce a výsledky sa prisudzujú Einsteinovi, za zakladateľa
kvantovej mechaniky sa pokladá Planck, a nie Einstein.
• Tvrdí sa, že v dodatku k článku o teórii relativity z roku 1905 A. Einstein
odvodil svoj slávny vzorec E = mc2, hoci podobný vzorec v článku
nenájdeme, pretože veľký fyzik ho začal v tejto podobe používať až
neskôr.
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• Neúmerne sa zveličuje podiel Milevy Maričovej na vzniku špeciálnej
teórie relativity a tvrdí sa, že A. Einstein jej za to venoval peniaze, čo
dostal spolu s Nobelovou cenou, čo je číry výmysel.
Všetky uvedené chyby by mohol odstrániť odborný redaktor prekladu,
ktorým by mal byť človek prinajmenšom zbehlý v danej oblasti.
Problémy redakčnej povahy
Ako som už spomínal, pri príprave slovenského variantu pôvodných
odborných diel sa často vyskytujú problémy, ktoré súvisia s odbornou
prípravou prekladateľa viac-menej nepriamo. Napríklad sa stáva, že nedostatočne erudovaný prekladateľ použije vlastný preklad názvu nejakej
inštitúcie, hoci v slovenčine sa už zaužíval istý ekvivalent: napríklad,
Zürišská polytechnika namiesto Konfederálna vysoká škola technická v
Zürichu. V prípade tejto školy ešte treba odlišovať, či sa má na mysli táto
ustanovizeň pred r. 1911, alebo po ňom, pretože pred týmto rokom to
bola polytechnika, ale potom sa zmenila na Konfederálnu vysokú školu
technickú. Jeden kolega preložil anglický názov Aristotelovho diela On the
Heaven ako Na nebi a nie O nebi, ako ho poznáme v slovenčine. Rovnako
Huygensovo dielo neprekladáme ako Spis o svetle, ale ako Traktát o svetle,
keďže ide o text zo 70. rokov 17. storočia.
Podobne nie je nutné prekladať (zväčša kostrbato a nepresne) úryvky zo
známych textov alebo z korešpondencie významných vedcov, ak existujú
slovenské preklady, prípadne slovenské verzie spomínaných listov. Ale to
najčastejšie vie človek, ktorý sa v danej problematike vyzná. Otázka citácií
je vôbec problematická. Kedysi sa museli jednoznačne preberať citáty či už
zo slovenských prekladov, alebo z prekladov do češtiny. Dnes je slovenských
prekladov odbornej literatúry podstatne menej ako českých. Vzniká však
problém, že české preklady nám často nevyhovujú po terminologickej alebo
jazykovej stránke. Opäť by tu bol dobrý odborný, prípadne aj jazykový
redaktor, aby poradil či rozhodol: prevziať citát, upraviť ho, alebo preložiť
nanovo.
Terminologické nepresnosti a prehrešky
Najčastejším problémom odborných prekladov, hoci nie jediným, je
terminológia, ktorá v mnohých prípadoch predstavuje najslabší článok
prekladu. Prečo? Pretože prekladateľ nemá skúsenosti s podobnými
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textami, napríklad keď odbornú knihu prekladá filológ bez akejkoľvek
odbornej prípravy alebo odborník z inej oblasti, ktorý si nedal námahu
a nenaštudoval si paralelné texty. Potom sa stáva, že preloží termíny, ktoré slovenčina prevzala nezmenené (napríklad namiesto termínu stabilný
používa stály), alebo naopak – ponechá pôvodnú cudzojazyčnú podobu
tam, kde si slovenčina z najrozmanitejších dôvodov zvolila vlastný termín,
napríklad zákon recipročných kvadrátov namiesto zákon 1/n2, alebo eskalujúce rozpínanie namiesto zrýchľujúce sa rozpínanie, big bang namiesto
veľký tresk, navyše s veľkými písmenami.
Iným prehreškom je prekladanie originálnych výrazov či zvratov, hoci
existuje slovenská terminológia, napríklad:
• Ruské slovo склеп jeden kolega „preložil“ ako sklep, hoci existuje termín
hrobka či krypta.
• Anglický výraz row material neprekladáme ako pôvodný materiál, ale
použijeme slovenský termín surovina.
• Grand Unification Theory nie je veľká zjednotená teória, ale teória veľkého zjednotenia.
• Poslednú Einsteinovu prácu nenazývame ucelená teória poľa, ale jednotná teória polí.
• Strong force sa neprekladá ako veľká sila, ale silná interakcia, pretože
v angličtine sa často používa termín force v zmysle interakcia.
Aj v týchto prípadoch by situáciu vyriešila pomoc odborného redaktora
alebo prinajmenšom konzultanta.
Vzhľadom na neexistenciu, nejednotnosť či neustálenosť terminológie
je prekladateľ nútený riešiť mnohé terminologické problémy. Napríklad
sa môžeme stretnúť s rôznymi prekladmi anglického termínu orbiter: ako
družicová časť, orbiter, orbitálna časť, orbitálny modul.
Podobný problém je aj s termínom lander, čiže pristávací modul, alebo
launcher, čiže nosná raketa, raketový nosič, prípadne aj iné. Pričasto sa preberajú v pôvodnej podobe. Možno sa pre nás postupne stanú bežnými (ako
sa to stalo napríklad s termínom workshop, ktorý sa už dnes píše dokonca
foneticky – vorkšop), priznám sa však, že by ma to nepotešilo. Jazykovému
systému slovenčiny skôr zodpovedajú orbitálny modul, pristávací modul,
nosná raketa a pod. Veď táto terminológia existovala už pred vpádom
angličtiny, keď sa písalo o sovietskej či americkej kozmonautike.
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V tejto súvislosti vyvstáva aj ďalší problém: máme zachovávať jednotnosť v používaní nestabilných termínov, alebo ich varírovať ako synonymá,
prípadne v zátvorke použiť aj iný variant termínu? Aj tu by bolo dobré
poradiť sa s odborným redaktorom prekladu, ktorý terminológiu nielen
pozná, ale sleduje aj jej vývin.
Pod vplyvom angličtiny sa často zavádzajú do slovenčiny nové termíny,
hoci už máme svoje:
• pozícia namiesto poloha (podobne sa v inom kontexte používa toto
slovo namiesto slovenského termínu funkcia),
• impakt namiesto kráter,
• systém namiesto sústava,
• teória špeciálnej relativity namiesto špeciálna teória relativity,
• kvantová gravitácia namiesto kvantová teória gravitácie.
V iných prípadoch zasa dochádza k mäteniu, prekrývaniu alebo zamieňaniu pojmov:
• ďalekohľad nie je vždy teleskop, závisí to od veľkosti,
• objavuje sa prognostik v zmysle meteorológ, a nie futurológ,
• často sa zabúda, že slovenčina nepozná len kozmos, ale aj vesmír,
• kozmická misia v slovenčine nejestvuje (prinajmenšom doteraz), poznáme let do vesmíru, vesmírnu výpravu a pod.,
• informácia je v slovenčine v jednotnom čísle iba veľmi zriedkavo, spravidla vo funkcii všeobecného abstraktného pomenovania,
• monitor, obrazovka, displej nie je vždy to isté.
Keď označíme používanie spojenia slnečný systém namiesto slnečná
sústava za nesprávne, niekomu sa to môže vidieť ako zbytočné blchárstvo,
ale, žiaľ, je to termín. Veď už sme si zvykli, že nemáme hovoriť Mliečna
dráha, ale Mliečna cesta a pod. V slovenčine sa kryštály nevytvárajú (angl.
to form), ale rastú a častice nevidíme (angl. to see), ale pozorujeme.
Aj skúsený fyzik by zaváhal, čo si má predstaviť pod označením kvantové
kolísania, ktoré som objavil v jednom preklade. Výkyvy, výchylky, oscilácie
či niečo iné? Odpoveď sa skrývala v anglickom origináli. Šlo o quantum
fluctuations, teda o kvantové fluktuácie. Alebo anglický termín transition
jeden prekladateľ pretlmočil ako presun, hoci aj v slovníku nájdeme slovo
prechod, ak už nepoužijeme ešte vhodnejší preskok.
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Podobným terminologickým zmätkom sa vyhne iba máloktorý preklad
odborného textu. Drvivej väčšine z nich by sa dalo predísť, keby preklad
prečítal odborný redaktor.
Nevhodná lexika
Pod týmto označením rozumieme používanie nevhodnej neterminologickej lexiky. Veľmi často je v istej oblasti zaužívaný len jeden variant slova,
ktoré má inakšie v slovenčine viacero podôb. Okrem toho sa v odbornom
texte používajú určité ustálené spojenia a zvraty, preto právom hovoríme,
že každý odbor má vlastný idiolekt. Kto ho nepozná, dopustí sa niekedy
komických, inokedy ale trápnych lapsusov. Preto aj skúsený prekladateľ
môže „vyrobiť“ nečitateľný a v skutočnosti nepoužiteľný text, ak neovláda
bežnú lexiku zaužívanú v oblasti, z ktorej prekladá.
Za všetky uvedieme niekoľko príkladov. Práve z dielne renomovaného
prekladateľa vyšli spojenia:
• pradeno dôkazov,
• vesmír upadá,
• splašený proces či
• napohľad poetická, v skutočnosti nezrozumiteľná veta: „V nedávnych
rokoch sa vedci hrdinsky pokúšali vyriešiť temnejšie záhady...“
Stretol som sa aj s „nevšednými“ slovnými spojeniami
preferovaná dráha družice či
choreografia kozmickej lode.
Pokiaľ ide o zaužívané spojenia môžeme uviesť tieto príklady:
• V slovenčine je vhodnejšie hovoriť o zvlnení priestoru, nie o zvlnení
v priestore, ako je to zaužívané v angličtine.
• Namiesto doslovného prekladu démonické častice sa používa termín
častice-duchovia.
• Hoci anglické slovo mighty znamená okrem iného aj mocný, sotva použijeme takýto prívlastok v súvislosti s futbalovým klubom – hovoríme
silný klub.
• V reportážach z futbalových stretnutí sa asi nestretneme so spojením
Hralo sa v nedobrej atmosfére, ale skôr v nervóznej, napätej atmosfére.
• Ktovie, čo mal na mysli prekladateľ, keď napísal vetu: „Americkí fa54

núšikovia vyprázdnili svoje domovy, len aby mohli sledovať zápasy“.
V takomto kontexte píšeme, že prišli v hojnom počte.
• V knihe o futbale som našiel obrat čestná medaila za obranu všetkých,
čo prišli. Až v anglickom origináli som zistil, že prekladateľ použil doslovný preklad a nie terminologické spojenie ocenenie za víťazstvo vo
všetkých domácich stretnutiach.
Do kategórie nesprávnej lexiky patria aj chyby typu: psychoterapeut
vytrénovaný v špeciálnej terapii – spravidla hovoríme vyškolený, vycvičený,
absolvoval prípravu a pod.
Pri preklade z angličtiny treba tiež dávať pozor na správne používanie
termínov tiaž, tiažová sila a gravitácia, gravitačná sila, pre ktoré sa v angličtine používa vždy výraz obsahujúci slovko force.
Mnohým prekladateľom spôsobujú problémy dobové termíny, napríklad atómová bomba, atómová energetika, atómové zbrane – dnes používame namiesto slovka atómové slovko jadrové. Je len prirodzené, že ak ide
o autorský zámer charakterizovať dobu, ponecháme pôvodné označenie
atómové. Podobne treba rozlišovať medzi označeniami učenec, vedec,
vedecký pracovník a používať ich v závislosti od historického či časového
kontextu.
Problémy zapríčinené neznalosťou jazyka (či už východiskového,
alebo cieľového)
Nejasné formulácie
Z dôvodov, o ktorých bola reč v úvode, prekladateľ často nepochopí
zmysel textu a preloží ho slovo po slove, pričom nezriedka volí nevhodné
slovenské významy. Ako príklad môžeme uviesť tieto „nevšedné“ formulácie:
• „Slnko je zakliesnené v ustavičnom zápase s ničivými silami.“
• „Astronómovia podnikajú rozsiahle pátranie po objektoch, ktoré by mohli
byť čiernymi dierami v procese pohlcovania hmoty.“
• „Jeho deň (ide o planétu Jupiter - pozn. J.Š.) trvá len 10 hodín a aj on je
na rovníku vydutý.“
• „Hoci neutrína pôsobia s hmotou na seba mimoriadne slabo...“
• Nijaké iné miesto nemôže dúfať v to, že bude presvedčivejšie.
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Podobných „sladkých nezmyslov“ by som mohol uviesť nepomerne
viac. Istotne sa s podobnými príkladmi stretol každý z prítomných, lebo
sú to časté chyby. Pri ich odstraňovaní je potrebná spolupráca s odborným
i jazykovým redaktorom.
Použitie nevhodnej syntaxe
Pomerne často sa v prekladoch vyskytujú prípady, keď sa neživým
predmetom prisudzuje aktivita, nenáležite sa personifikujú, prípadne sa
stávajú subjektom deja:
• Moderné ďalekohľady výrazne zvýšili počet skúmaných galaxií.
• Pole sa usiluje premeniť sa na látku.
• Zachytenie svetla rozpráva o...,
• … aby parabola sústredila lúče …,
• Experiment pátra (sleduje).
• Experimenty určujú charakteristiky objektov.
• Neutrína poskytnú pohľad na ...
• Pekelné burácanie motorov vynesie raketu.
• Sviečka spúšťa zapaľovanie.
• Bdelosť ... robí nás vnímavejšími na…
• Silu vetra meria Beaufortova stupnica.
Tu nejde iba o jazykový problém. Podobné formulácie nielenže vyznievajú prinajmenšom čudne, ale často znejasňujú text, lebo nie vždy je
zrejmé, kto či čo je subjektom a kto či čo zasa objektom deja. Obávam sa
však, že vývoj bude smerovať k čoraz intenzívnejšiemu preberaniu týchto
výrazových prvkov angličtiny.
Popri známych chybách, ako je nadbytočné opakovanie podmetu, nadužívanie privlastňovacích zámen, je častým javom prenášanie anglického,
francúzskeho či ruského slovosledu do slovenského textu. Žiaľ, osobitne
v prípade prenášania anglického slovosledu do slovenských prekladov je
to už taký častý jav, že možno v budúcnosti prestaneme vnímať podobný
slovosled ako cudzí. Ako argument proti tejto praxi by som chcel uviesť,
že preberaný anglický slovosled veľmi sťažuje chápanie textu. Okrem toho
miznú črty typické pre slovenské texty: vetný dôraz či nadväznosť medzi
vetami a odsekmi.
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V odborných prekladoch je tiež dosť frekventované nesprávne umiestnenie vsuvky v slovenskej vete, napríklad: „Takto si fyzici, hoci neutríno
dovtedy ešte nevypátrali, vedeli vyvodiť, že...“ Dá sa povedať, že sa v slovenskom texte zaraďuje na rovnaké miesto ako v origináli.
Pomerne často sa vyskytuje menný prísudok (opäť pod vplyvom pôvodiny), hoci oveľa vhodnejšie by bolo významové sloveso v činnom tvare,
napríklad:
• svietivosť je nezávislá namiesto svietivosť nezávisí.
• Hádam najkrikľavejším prípadom je takýto začiatok jednej vety: „Môže
teda byť, že jestvuje viac...“ Oveľa lepšie by znelo jednoduché „Možno
teda jestvuje viac...“
• Objavujú sa aj väzby elektrinu a magnetizmus považovali namiesto
vhodnejšieho spojenia elektrina a magnetizmus sa považovali.
Spektrum problémov spojených so syntaxom sa tým, žiaľ, nevyčerpáva.
Prekladatelia často nevedia narábať so zvratnými časticami sa a si (buď ich
striktne kladú za sloveso, alebo ich umiestnia nesprávne, poprípade ich
vynechajú), problémy im robí vhodné umiestnenie spojky však.
Pomerne často sa vyskytuje zmena činiteľa deja v jednej vete. Uvediem
aspoň jeden príklad: Spáli sa palivo pomocných rakiet a odpoja sa. Podobné
problémy musí za prekladateľa riešiť jazykový redaktor/ka.
Rozpor medzi použitým štýlom na jednej, žánrom či poslaním
publikácie na druhej strane
V praxi sa stretáme s prípadmi, keď pri preklade dochádza k štylistickým posunom. Napríklad, charakter textu sa zmení z klasického učebnicového výkladu na populárny, ba až novinársky popularizačný štýl. Alebo
suchý, presný a rigorózny štýl normy sa nahradí neutrálnym, výkladovým
štýlom. Stáva sa, že v populárnych textoch, encyklopédiách, dokonca aj
detských, sa nadmerne používajú cudzie slová, dokonca aj v prípadoch,
kde sa bežne používajú slovenské ekvivalenty. Istotne sa kvalita publikácie nezvýši, ak sa v texte určenom detskému čitateľovi použijú výrazové
prostriedky charakteristické pre text určený dospelým.
Samostatnou kapitolou je preklad historických textov alebo pasáží.
Nezriedka sa také časti preložia súčasným jazykom, pretože prekladateľ buď
neovláda štýl slovenských historických textov, alebo mu tento prehrešok
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neopraví odborný či jazykový redaktor, pretože ho redakcia nemá.
V istých prípadoch je však štylistický posun nutný, ak, povedzme, štýl
východiskového textu by pri vernom pretlmočení pôsobil v slovenskom
preklade neprirodzene, ba až komicky. Z vlastnej praxe by som mohol
uviesť viacero prípadov, keď som nadnesený až patetický štýl ruského
originálu museli v slovenskom variante „stlmiť“. Na druhej strane príliš
stručný, takpovediac guľometný štýl niektorých článkov v amerických
populárnych časopisoch by pri úplnom zachovaní pôsobil v slovenčine
prinajmenšom nezvykle.
Skúsenému prekladateľovi je jasné, že štýl diela, ktorý determinuje použitie výrazových prostriedkov, je tak v origináli, ako aj v preklade daný:
• žánrom alebo charakterom knihy či textu vôbec (učebnica, monografia,
novinová informácia, popularizačný článok, vedecká esej, odborný
alebo vedecký text, populárno-náučná či dokonca umelecko-náučná
kniha a pod.),
• poslaním knihy, teda akému adresátovi je určená (odborníkovi či širokému publiku, poučenému čitateľovi alebo laikovi, dospelému alebo
dieťaťu a pod.).
Napríklad odborný alebo vedecký text je stručnejší, môže byť „fádnejší“ či „suchší“, častý výskyt cudzích slov a minimum bežnej lexiky v ňom
nepôsobia rušivo, oveľa frekventovanejšie sú menné prísudky a väzby,
slovesné podstatné mená, trpné konštrukcie či dokonca aj prechodníky.
Na druhej strane prekladateľ populárneho textu, osobitne ak je kniha či
článok určený pre mladších čitateľov, sa musí takýmto prvkom vedome
vyhýbať. Namiesto cudzích slov volí radšej bežnejšie výrazy, trpné konštrukcie nahradí činnými, prípadne používa vedľajšie vety, usiluje sa text
spestriť a urobiť ho „čitateľnejším“. Takýto text by mal mať dobré tempo,
spád a gradáciu, aby stále udržiaval čitateľa v pozornosti. Žiaľ, podobné
kvality sú v odbornom a vedeckom preklade stále ešte zriedkavosťou.
Záver
V ukážkach a príkladoch, ktoré som tu uviedol, som sa usiloval ukázať,
že aj prekladateľ odborného textu potrebuje redaktora, ba dokonca dvoch:
odborného aj jazykového. Prinajmenšom je dobré, ak ich má. Určite sa
vyvaruje mnohých chýb, lepšie sa vyrovná s nástrahami, ktoré sa vo väčšej
či menšej miere vyskytujú v každom prekladanom texte.
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Na základe skúseností z redigovania odborných prekladov i z vlastnej
prekladateľskej praxe pokladám za užitočné, aby sa redakcie obracali na
odborníkov už v štádiu prípravy prekladu. Tí by mohli pomôcť pri:
• výbere titulu a posúdení jeho kvalít,
• výbere prekladateľa,
• aktualizácii publikácií,
• ich adaptácii na slovenské pomery.
V procese prekladu môže odborný redaktor poskytovať konzultácie
prekladateľovi a po dokončení zabezpečiť jeho odbornú redakciu.
Na podporu svojich tvrdení môžem uviesť viacero pozitívnych príkladov. Vydavateľstvo Fortuna Print doplnilo slovenské vydanie Encyklopédie
techniky špeciálnou kapitolou venovanou histórii slovenskej techniky.
Vydavateľstvo Readers Digest Výber vydalo veľmi zaujímavú publikáciu
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. V nej doplnilo kapitoly Slová
a slovenčina, Slovenská literatúra, Dejiny Slovenska, Zemepis Slovenska. Do
tejto encyklopédie som mal preložiť kapitolu Šport a voľný čas. Obsahovala
však tak veľa športov, spoločenských hier a zábav, športovcov a pod., typických pre anglosaský kultúrny okruh, že pre slovenského čitateľa bola
nepoužiteľná, lebo by jej nerozumel. Navrhol som, aby sa vypracovala nová
kapitola. Tak sa aj stalo.
Sú tiež vydavateľstvá, kde je samozrejmosťou nielen jazykový, ale aj odborný redaktor prekladu. Nepochybne sa to prejavuje na kvalite výsledných
publikácií. Asi nie je náhoda, že v súťaži o Cenu Mateja Bela pravidelne
získava najviac ocenení vydavateľstvo Kalligram, pre ktoré je spolupráca
s redaktormi bežnou záležitosťou. O užitočnosti oboch redaktorov som
sa presvedčil aj ja sám.
Ešte poznámka o zodpovednosti prekladateľa. Nepochybne je dobré
a užitočné mať odborného i jazykového redaktora. To nás, prekladateľov,
však nezbavuje zodpovednosti za výslednú podobu prekladu. Redaktori
sú pre nás pomocníkmi, radcami, konzultantmi a pod. Tým posledným,
kto sa rozhodne, čo použije, je prekladateľ. Veď to © za slovenský preklad
patrí nám. To nám dáva veľké právomoci, ale aj zodpovednosť.
Na záver si dovolím osobnú spomienku. Tento seminár je venovaný
pamiatke Johanky Hasonovej, jej nedožitým sedemdesiatinám. Nebude
veľkým zveličením, keď budem parafrázovať známy Gorkého citát a
poviem, že za všetko, čo je vo mne ako prekladateľovi dobré, vďačím jej.
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V čase, keď som sa formoval ako prekladateľ, som mal šťastie, že týždeň
čo týždeň Johanka redigovala zo dve desiatky strán mojich prekladov. A je
symbolické, že aj môj preklad knihy Tri cesty ku kvantovej teórii gravitácie,
za ktorý som pred niekoľkými rokmi dostal Cenu Mateja Bela, redigovala
práve ona. (Apropos, svoj podiel na tomto úspechu mal aj odborný redaktor Vlado Balek.) Takže každému prekladateľovi želám, aby aspoň raz
v živote, najlepšie na začiatku svojej profesionálnej kariéry, stretol takého
redaktora, akým bola Johanka Hasonová.
Príloha na zasmiatie, alebo ukážka, čo sa nemuselo stať, keby bol
fungoval odborný redaktor
Na niekoľkých príkladoch z jednej veľkej, výpravnej a drahej encyklopédie by som chcel ilustrovať, čo sa stáva, keď chýba odborný redaktor.
Jedna kolegyňa sa pustila do prekladu časti o športe, hoci táto oblasť zjavne
nepatrí medzi jej silné stránky. Posúďte sami:
• ... inšpiroval novú generáciu golfových hráčov tromi víťazstvami na British
Open ... a zostal nezabudnuteľný svojou odvážnou hrou,
• nemecký tenisový hráč a víťaz tenisu vo Wimbledone namiesto nemecký
tenista a víťaz tenisového turnaja vo Wimbledone,
• Jeho ohromujúca kariéra na krídle Manchester United v 1960-tych rokoch
z neho spravila idol futbalu – (hádam fubalistov, nehovoriac už o prepise
časového údaju a „zosobnení“ neživej veci).
• V knihe sa skvie veta: Francúzsky hráč Rugby Union. Inšpirujúci kapitán
a útočný fullback, ktorý vyhral počas svojej 12-ročnej kariéry rekordných
93 hlásení a zahral 38 položení.
• Čo sa za tým skrýva? Pravdepodobne toto: Kapitán francúzskeho tímu
Rugby Union. Tvorivý hráč, útočný zadák. Za svojej 12-ročnej kariéry
93 ráz obliekol reprezentačný dres, čo je svetový rekord, a položil 38 trojok.
• Borg zapísal Švédsko na medzinárodnú tenisovú mapu.
• Bubka prekonal 16 svetových rekordov. Správne by malo byť: 16-krát
prekonal svetový rekord.
• Sir Bobby Charlton, futbalový hráč, najvyššie skórujúci hráč s 49 gólmi
v 106 zápasoch; zažiaril na World Cupe v r. 1966 a neskôr sa stal manažérom Národného mužstva Írskej republiky. Správne znenie: Sir Bobby
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Charlton, futbalista, najúspešnejší strelec reprezentácie, v 106 stretnutiach
vstrelil 49 gólov. Zažiaril na Majstrovstvách sveta v r. 1966 a neskôr sa
stal trénerom národného mužstva Írska.
Magic Johnson počas dvanásťročnej kariéry pomohol Los Angeles Lakers
k deviatim víťazstvám vo finále a k piatim v Národnej basketbalovej lige.
Pritom išlo o to, že s mužstvom ... bol deväťkrát vo finále NBL a z toho
päťkrát vyhral.
Korbutovová Oľga, hoci bola v pôvodine Oľga Korbut, teda po slovensky
Oľga Korbutová.
Sir Stanley Matthews získal 54 britských cien. Prezývali ho „čarodejník
driblingu, pre jeho úžasnú hru na krídle.“ Pritom ide o to, že 54 ráz
reprezentoval.
Husársky kúsok sa prekladateľke podaril v hesle veľkého futbalistu
Pelého, keď napísala, že „narodil sa v Edson Arantes do Nascimento“, hoci
každý malý chlapec vie, že je to Pelého vlastné meno (skrátka anglické
born interpretovala ako narodil sa v ... a nie ako vlastným menom, hoci
u žien poznáme charakteristiku za slobodna).

Žiaľ, toto je len malá ukážka nezodpovednosti prekladateľa a spolu s
ním aj vydavateľstva. Uvedomme si, že encyklopédiu si kupujú, čítajú aj
študujú žiaci i študenti. Opierajú sa o ňu pri príprave referátov na rôzne
predmety. Táto publikácia je ďalším dôkazom, že v súčasnosti sa niektoré
encyklopédie, žiaľ, nemôžu pokladať za kodifikačné príručky ani z hľadiska
obsahu, ani z hľadiska terminológie či idiolektu daného odboru.
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Redakčná práca a dramatický text
Oľga Ruppeldtová
Na úvod pár definícií. Dramatické umenia môžeme rozdeliť podľa
vizuálnej a audiálnej funkcie na divadlo, film, televíznu hru a rozhlasovú
hru.
• Divadlo je audiálno-vizuálne umenie, kde vstupuje do interakcie
sluchové a zrakové vnímanie, dôraz je na sluchovom vnímaní textu,
zrakové vnímanie je druhotné.
• Film je technické vizuálno-audiálne umenie, prvotné je zrakové vnímanie, príjem verbálneho textu je až na druhom mieste.
• Televízna hra je technické audiálno-vizuálne umenie, kde má prevahu
sluchový princíp ako v divadle, no využíva aj akustické prostriedky ako
rozhlas.
• Rozhlasová hra je technické audiálne umenie, nevyužíva zrakové vnímanie.
Uvádzam to preto, lebo pri prekladaní a redakčnej apretúre dramatického diela treba mať vždy na zreteli aj sluchovú, audiálnu a zrakovú, vizuálnu
funkciu celého textu až po jednotlivé repliky. Je to vlastne štylizovaná reč,
ktorá nám sprostredkúva situáciu v prítomnosti a odohráva sa vo vymedzenom čase.
V súčasnosti však divadlo vo veľkej miere využíva aj nové mediálne
technológie, a táto intermedialita vedie k prepájaniu konkrétnej akcie
živého herca napríklad s filmovou projekciou, video- aj audioprojekciou,
dokumentom, fotografiou a podobne.
Dramatika svojím zameraním teda presahuje rámec literatúry.
Dramatický text má zo všetkých literárnych druhov najbližšie k hovorovosti a okrem verbálneho textu sa v divadle využívajú aj paralingvistické
prostriedky (zvuková a pohybová zložka) a extralingvistické prostriedky
(dekorácia, rekvizity, svetlo, ruch a hudba).
Film je zase symbióza obrazu, slova, hudby a zvuku. Prekladať filmový
scenár a nevidieť film, čo sa občas stáva, je, pravdaže, vysoko rizikové. O to
väčšia zodpovednosť je potom na redaktorovi.
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Tu by som sa pristavila pri postavení redaktora, prípadne dramaturga, čo v oblasti filmu a divadla môžeme zamieňať. V ideálnom prípade,
podľa mňa, vyberá filmové alebo divadelné dielo a zadáva ho na preklad.
Prekladateľa vyberá podľa jeho dispozícií a špecializácie. Následne preklad
rediguje. Spomenula som, že hovorím o ideálnom prípade. Dnes, na rozdiel
od minulosti, je situácia úplne iná. Filmy vyberajú nákupcovia. Len televízia Markíza zamestnáva dosť redaktorov, ostatné televízie spolupracujú
s externými redaktormi alebo takúto spoluprácu považujú za zbytočné
zdržiavanie, a tak ju z procesu realizácie vypustili. Text pred nahrávkou
alebo pri nahrávke upravujú produkční, režiséri a herci. V STV pár redaktorov po veľkom upratovaní zostalo, spolupracujú však aj s externými
redaktormi, bývalými kolegami, aby ten nápor práce zvládli.
Predtým, ako sa pustíme do prekladania a redakčnej apretúry dramatického textu, je vhodné urobiť si dramaturgický, jazykový a štylistický rozbor
diela. Zamerať sa na charakterizáciu postáv, na jazyk, ktorý používajú, pretože pomáha dotvárať ich psychologické portréty. Pri významovej výstavbe
výpovede je pri replikách a dialógoch veľmi dôležitý aj slovosled, aktuálne
členenie výpovede. Funkčná perspektíva vety či repliky má množstvo
variácií, preto ňou treba narábať veľmi citlivo, aby sme nechtiac výpoveď
neposunuli alebo aj nezmenili. S tým súvisí rytmus, intonácia, a preto je
dobré čítať si repliky nahlas.
V dramatickom texte má významné miesto aj pauza a odmlka.
V tomto type textu ako v každom literárnom texte treba riešiť tie
isté prekladateľské oriešky, frazeologizmy, slovné hry, floskuly, prezývky
a funkčné priezviská, príslovia a porekadlá, humor, rozličnú terminológiu
a podobne.
Za všetky spomeniem jeden humorný príklad z mojej redakčnej praxe.
Redigovala som americký film o mexických prisťahovalcoch v Amerike.
Čítam vetu: „Zamestnali sa v reštaurácii a pracovali pod stolom.“ Zaujalo
ma to. V origináli bola veta: „... they worked under the table.“ Pripadalo
mi dosť zvláštne, že táto veta nepripadala zvláštna prekladateľovi v danom
kontexte a preložil ju doslova. Tento frazeologizmus znamená, že pracovali
načierno.
Veľmi náročná býva práca na dokumentárnych filmoch. Komentár
treba preložiť a upraviť na dĺžku synchrónne s filmom, a overiť množstvo
údajov, letopočtov a termínov. To je, pravdaže, povinnosť prekladateľa,
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no redaktor dokumentárnych filmov sa zvyčajne tiež narobí. Tie perly,
s ktorými sa stretne, sa nedajú porátať.
Každý autor, ktorý píše divadelné hry, počíta s ich divadelnou realizáciou. Pri preklade a redigovaní preto text často ovplyvňuje objednávateľ.
Kedysi, keď som ešte pracovala v divadelnej redakcii LITA, vydávali sme
preklady hier podľa svojho edičného plánu a zároveň rozmnoženiny aktuálnych prekladov pre divadlá. Tieto sa líšili podľa toho, či si dali rozmnožiť
preklad ako taký, bez škrtov a vlastných zásahov podľa dramaturgickorežijnej koncepcie , alebo sme pracovali už s upraveným prekladom. Aj
prekladateľ, chtiac-nechtiac, je ovplyvnený objednávateľom prekladu. Keď
dopredu vie, kto bude hru režírovať a pozná aj obsadenie, určite ho to pri
práci ovplyvní. Podotýkam, že tvorivého prekladateľa často pozitívne.
Keď procesu prekladania predchádza rozbor hry, na ktorej sa prekladateľ
zúčastní s režisérom a dramaturgom, keď si rozoberú jednotlivé vrstvy
a plány, tiež to nemusí znamenať, že sa preklad spreneverí originálu, práve
naopak.
William Shakespeare je veľký mág jazyka. Mnohé slovné spojenia prešli
z jeho textov do hovorovej angličtiny a prostredníctvom prekladov aj do
ďalších jazykov. Spomeňme aspoň love is blind – láska je slepá, in my heart
of heart´s – v hĺbke srdca, star-crossed lovers – milenci zrodení pod nešťastnou hviezdou, never-ending – nekonečný, dead as a doornail – načisto
mŕtvy a puppy dog – šteňa. Shakespeare zaviedol do angličtiny aj slová
ako advertising – reklama, a to z latinčiny, cold-blooded – chladnokrvný,
z holandčiny, gossip – klebetiť, z germánčiny, či watchdog – strážny pes, tiež
z germánčiny. Práve v alžbetínskej a jakubovskej dobe sa zrodila moderná
angličtina a Shakespeare podľa výskumov vo svojom diele použil okolo 20tisíc anglických slov, z toho asi 1 500 vôbec po prvý raz. V dôsledku vojen,
obchodu, objaviteľstva, diplomacie, kolonizácie a pirátstva mimoriadne
vzrástol kontakt s cudzincami. Angličtina sa v období renesancie prudko
rozvíjala, vplývali na ňu staroveké klasické aj súčasné kultúry a rýchly vývoj
vedy, medicíny a umenia.
Pri prekladaní Shakespearových hier sa aj na prekladateľa prenáša autorova slovná kreativita. Vo vydavateľstve Ikar vychádzajú v posledných
rokoch nové preklady Shakespearových hier od básnika Ľubomíra Feldeka,
pri jazykovej interpretácii mu pomáha Ľubomíra Hornáčková. Vyšli nové
preklady hier: Romeo a Júlia, Trojkráľový večer, Sen svätojánskej noci,
Ako sa vám páči, Antonius a Kleopatra, Hamlet a Othello. Naposledy
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vyšlo Skrotenie čertice. V Slovenskom národnom divadle uvádzajú túto
hru pod názvom Skrotenie zlej ženy, no túto výpožičku z češtiny nepovažujem za najšťastnejšiu. Pri preklade názvu The Taming of the Shrew
stáli prekladatelia od začiatku pred náročnou úlohou, v slovníku sa pri
slove „shrew“ uvádzajú významy megera, fúria. Pravda však je, že nie je
jednoduché meniť už zaužívaný názov, aj keby sa nám nové riešenie videlo
výstižnejšie. Pôsobia tu totiž aj neliterárne faktory.
Preklady vznikajú podľa najnovších kritických vydaní The Arden
Shakespeare a je to skutočne vzrušujúca práca, stále je čo objavovať. Aj pre
mňa ako redaktorku je to veľmi tvorivá spolupráca. Shakespearov jazyk znie
hovorovo aj dnes po štyristo rokoch. Pre angličtinu je blankvers prirodzený
a Shakespeare vo svojich hrách plynulo prechádza z poézie do prózy, občas
sa dá predel naozaj ťažko určiť. Pri redigovaní Feldekových prekladov sa
zameriavam hlavne na slovník, „strážim“ takpovediac mieru expresivity
zvolených slov. S niektorými riešeniami sa priam hráme a občas vymyslíme aj niečo lepšie. Napríklad pri Sne svätojánskej noci pri posudzovaní
prekladu mien víl v službách kráľovnej Titanie, ktoré sa volajú Hrášok,
Pavučinka, Prášok a Horčička. Prášok bol pôvodne Semienko a podobne.
Príznakové mená majú aj remeselníci, ktorí tu hrajú hru v hre, Peter Väzba,
Kubo Klbo, Fero Píšťala, Tomáš Zobáčik, Hoblík a Martin Ihlička. Každé
meno charakterizuje konkrétne remeslo postavy, no zároveň odkazuje aj
na iný, skrytý význam či významy, s ktorými sa autor pohráva. Obsahujú
aj sexuálnu symboliku.
Keďže mnohé slovné spojenia zľudoveli a navyše sa často citujú, usilujeme sa dávať pozor aj na to, pretože stačí vymeniť slovíčko a verš sa už
nedá citovať, keď potrebujete v citáte práve to jediné slovo.
Na porovnanie odcitujme verše z Romea a Júlie v staršom preklade
Jozefa Kota:
JÚLIA.
		
		
		

66

Romeo! Prečo si ty Romeo?
Ach, zapri otca, vzdaj sa svojho mena.
Ak nechceš, tak mi lásku prisahaj
a nebudem viac Kapuletovou.

Tie isté verše vo Feldekovom preklade:
JÚLIA.
		
		
		

Romeo! Prečo len si Romeo?
Zapri si otca, zbav sa svojho mena
a odprisahaj, že si môj, a ja
nebudem viacej Capuletová.

V angličtine:
JULIET.
		
		
		

O Romeo. Romeo! Wherefore art thou Romeo?
Deny thy father, and refuse thy name;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I´ll no longer be a Capulet.

Preklady sú takmer identické, z Feldekovho prekladu vypadlo slovo
láska.
Ešte jeden citát, najprv v staršom Kotovom preklade:
JÚLIA.
		
		

... Buď iným menom!
Čo značí meno? To, čo ružou zveme,
pod iným menom tiež by voňalo.

Vo Feldekovom preklade:
JÚLIA.
		
		
		

... Nejde o meno,
volaj sa inak! Prečo Romeo?
Je ruža ružou? Nech sa inak volá –
čo zmení sa? Zas voňavá by bola.

V angličtine:
JULIET.
		
		

... O, be some other name!
What´s in a name! That which we call a rose
By any other name would smell as sweet;

V týchto veršoch treba zachovať aspoň raz slovo „meno“, aj keď „nech
sa inak volá“ znie hovorovejšie a hádam aj krajšie.
Veľkú pozornosť sme venovali aj prekladu dvoch slávnych veršov
z Hamleta, ktoré sa tiež často citujú. Najprv uvediem Kotov preklad:
HAMLET. Čas vykĺbil sa: osud neblahý,
		
že práve ja ho mám dať do dlahy?
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Výsledné verše vo Feldekovom preklade:
HAMLET. Vykĺbený je čas. A ja ho naspäť
		
mám vrátiť? Nemal som prísť radšej na svet.
V angličtine:
HAMLET. The time is out of joint: – O cursed spite,
		
That ever I was born to seek it right!
Tieto verše prešli vo Feldekovom preklade viacnásobným prerodom.
Prvá verzia znela:
HAMLET. Čas vykĺbil sa. Mám ho vrátiť naspäť.
		
Dočerta, na toto som prišiel na svet?
Druhá verzia:
HAMLET. Vykĺbený je čas. A ja ho mám
		
napraviť? Prekliaty môj hlavolam!
Ak sa dobre pamätám, bola aj tretia verzia, ale tú nemám zaznamenanú.
Myslím, že konečná verzia je naozaj najlepšia.
Ešte by som sa pristavila pri názvoch Shakespearových hier. V starších
prekladoch sa využíva inverzia, napr. Sen noci svätojánskej, Večer trojkráľový, Kupec benátsky, Márna lásky snaha, Dvaja šľachtici veronskí, Veselé
panie windsorské a pod. Feldek túto básnickú ozdobu „zrušil“, považuje
ju v dnešnej dobe za zastaranú.
Na nových vydaniach prekladov Shakespearových hier sú podľa môjho
názoru cenné aj úvodné a záverečné kapitolky o autorovi, alžbetínskom
divadle a o každej hre, no a vo svojich poznámkach prekladateľ čitateľom
umožňuje nazrieť do svojej prekladateľskej dielne. Vysvetľuje tu napríklad
aj rozličné riešenia konkrétnych veršov pre knižné vydanie a pre divadlo.
Kedysi ma učili, že výchova redaktora trvá päť rokov, po desiatich
rokoch je už majstrom vo svojom odbore. V praxi sa mi overilo, že čím je
prekladateľ lepší a kreatívnejší, tým plodnejšia je jeho spolupráca s redaktorom. A tým je tá práca radostnejšia. Preklady by som orientačne rozdelila
do troch kategórií:
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1. Slabé alebo zlé, tu je práca redaktora ťažká, občas hraničí až so spoluautorstvom. Kalky totiž zabijú každú kreativitu.
2. Priemerné, tu redaktor môže pomôcť zvýšiť úroveň na dobrú.
3. Dobré alebo výborné, kde je naozaj priestor na tvorivé cizelovanie,
hranie sa s nuansami.
V dnešných časoch, keď už ani vydavateľstvá nezamestnávajú redaktorov, tento profesijný stav presunuli do externého prostredia, prestala
prirodzená výchova nových redaktorov a poctivá spolupráca redaktorov
s prekladateľmi. Redaktori už takmer prišli o možnosť odovzdávať svoje
skúsenosti mladým prekladateľom a pomáhať im rásť, čo sa zákonite odzrkadľuje aj na úrovni prekladu. Mnohí mladí prekladatelia ani nevedia, ako
takáto spolupráca s redaktorom vyzerá a čo by im mohla priniesť. A keď
si spomenieme, že kedysi preklady po redaktorovi čítali ešte jazykoví korektori, aby vychytali čiarky a preklepy, tak to naozaj znie neuveriteľne.
Na záver by som Vám rada prečítala úryvok z románu Príbeh o obliehaní Lisabonu od portugalského autora José Saramaga v preklade
Miroslavy Petrovskej. Hlavným hrdinom románu je redaktor a jeho portrét
je nesmierne výstižný, a pritom zábavný: „Ak niečo nevieme, musíme sa
vedieť opýtať, mať v sebe štipku pokory, veď hlavnou povinnosťou redaktora je opatrnosť... Tu, v tejto pracovni... nájdeme výkladové i prekladové
slovníky, zopár gramatík, Rukoväť dokonalého redaktora, ležia tu však aj
Dejiny umenia, Všeobecné dejiny sveta, Dejiny Ríma, Perzie, Grécka, Číny,
Arábie, slovanských národov atď... nesmieme zabudnúť na Slovník rarít,
nepravdepodobností a kuriozít, kde... sa ako príklad omylu uvádza tvrdenie
múdreho Aristotela, že mucha domáca má štyri nohy, ide o aritmetickú
redukciu, ktorú od neho prebrali a celé stáročia opakovali žijúci autori aj
napriek tomu, že vďaka svojim krutým pokusom už aj malé deti vedia, že
mucha domáca má v skutočnosti nôh šesť...
Toto nečakané odbočenie do sveta entomológie nám veľmi výrečne
dokazuje, že chyby neprávom pripísané redaktorovi napokon nie sú jeho
vlastné, ale sú prevzaté z kníh, ktoré iba mechanicky, bez akejkoľvek korektúry preberali tvrdenia z najstarších diel, a tak nám nezostáva nič iné, len
prejaviť ľútosť všetkým nevinným obetiam, ktoré bezvýhradne dôverovali
omylom múdrych... Nezostane nám nič iné, len použiť všeobecne zaužívanú a zároveň nenávidenú výhovorku, že sme si všetko overili, a teda máme
čisté svedomie... Pán redaktor, poslúž si slávnym Senecovým výrokom,
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ktorý je akoby ušitý na dnešné dni, Onerat discentem turba, non instruit...
Čím viac čítaš, tým menej vieš.“
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Nové stratégie pôsobenia Kancelárie
Generálneho riaditeľstva EK pre preklad
Veronika Boráková
V náročnom povolaní prekladateľa platí zaujímavé pravidlo: čím sa preklad
ľahšie číta, tým tvrdšia bola práca na ňom. No je iste len dobre, že čitateľ
nemá o drine, ktorá mu predchádzala, ani tušenia. Určite netreba pripomínať, že predovšetkým preklad právnych textov si vyžadujú maximálnu
vernosť originálu. Často sa stretávame so zmenami a doplneniami dávnejšie
preloženej legislatívy, kde aj mierna odchýlka od pôvodného členenia a štylistiky textu, či vopred zadefinovanej terminológie môže výsledný preklad
výrazne znehodnotiť. Avšak ani striktné legislatívne texty, s ktorými sa
stretávame aj my, prekladatelia pracujúci na Generálnom riaditeľstve EK
pre preklad, nemožno prekladať bez istej harmónie medzi presnosťou a
slobodou, tvorivosťou.
Umenie prekladať znamená spoznávať tajomstvá a odtiene cudzieho
i rodného jazyka a neustále si rozširovať register rapídne vznikajúcich
odborných výrazov a slovných spojení. Od prekladateľa akosi podvedome
očakávame, že sa podľa možnosti okamžite zorientuje v oblasti, z ktorej
bude prekladať. Dobrý prekladateľ sa preto usiluje naštudovať si základné
termíny predmetného odboru a porozumieť im. Samozrejme vedomosti
prekladateľa nikdy nedosiahnu úroveň znalostí experta napríklad v oblasti
genetického inžinierstva. Preto je nevyhnutné konzultovať prípadné nejasnosti s odborníkom – inak sa nemôže zrodiť skutočne kvalitný preklad.
Práve overovanie a zhromažďovanie terminologického materiálu je jednou
z najnáročnejších fáz prekladateľského procesu. Preklad je nepochybne
výsledkom komunikácie, a nie, ako sa to občas traduje, samotárskeho
ťukania do písacieho stroja.
Prekladatelia GR pre preklad – vrátane vašich kolegov pracujúcich externe pre Európsku komisiu – taktiež spolupracujú s partnerskými útvarmi,
jazykovednými inštitúciami, odbornými združeniami prekladateľov, profesionálmi z rôznych oblastí, a pritom pri svojej práci využívajú množstvo
databáz, z ktorých spomeniem aspoň verejne prístupnú databázu právnych
textov EÚ – Eurlex alebo terminologickú databázu IATE. Okrem toho sa
neodmysliteľnou pomôckou pri práci prekladateľa stáva internet či rôzne
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prekladateľské „pamäťové“ softvéry, od ktorých však, celkom úprimne,
nemožno čakať zázraky. Prekladateľ na rozdiel od počítača berie do úvahy
kontext, skladbu textu, gramatické pravidlá, štylistiku, používanie synoným, slovných hračiek, frazeologizmov a podobne – a to počítač dokáže
len čiastočne alebo vôbec nie. Pokiaľ ide o strojový preklad – napríklad
do nášho jazyka so svojím špecifickým gramatickým systémom – netreba mať žiadne veľké ilúzie. Automatický preklad tu pomôže naozaj iba
minimálne – v ideálnom prípade možno vďaka nemu získať približnú
predstavu o obsahu textu napísaného v danom jazyku – a aj vtedy treba
mať na pamäti, že riziko „nesprávneho pochopenia“ textu je pomerne
vysoké. Napriek tomu, že počítačoví odborníci a jazykovedci prekladové
softvéry neustále vylepšujú, ani ten najvyspelejší stroj nedokáže nahradiť
skúseného prekladateľa.
Hlavnou úlohou prekladateľských útvarov GR pre preklad (ako aj útvarov pracujúcich pre ostatné inštitúcie a orgány Európskej únie) je dodávať
texty určené občanom v úradných jazykoch Únie. Väčšinu prekladov tvoria
spomínané právne predpisy a im predchádzajúce dokumenty. Pôvodné
dokumenty (predovšetkým sekundárna legislatíva: smernice, nariadenia
a rozhodnutia Komisie), sa na Komisii zvyčajne vytvoria, distribuujú
a prerokúvajú v jednom alebo dvoch jazykoch (najmä pracovných jazykoch
- pracovnými jazykmi EÚ sú angličtina, francúzština a nemčina). Neskôr
sa texty dostanú do Parlamentu, Rady a výborov, kde prebehnú ďalšie diskusie, do textov sa zapracujú zmeny a doplnenia a vznikne konečné znenie.
Takýto text sa potom musí poskytnúť vo všetkých 23 úradných jazykoch
EÚ, aby každý zainteresovaný človek vedel, čo obsahuje. Konečné znenia
zákonov EÚ musia byť vždy pred nadobudnutím účinnosti uverejnené
v Úradnom vestníku vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Politicky dôležité dokumenty sa takisto prekladajú do všetkých úradných jazykov, aby si ich všetci obyvatelia Únie mohli prečítať a zúčastniť
sa na verejnej diskusii vo svojom jazyku. Korešpondencia s orgánmi,
združeniami, firmami a verejnosťou v členských štátoch sa prekladá len do
jazyka alebo jazykov, ktoré sú potrebné. Tento variabilný prístup k prekladu zabezpečuje právo európskych občanov dostávať základné informácie
z Európskej únie a komunikovať s ňou vo svojom jazyku. Zároveň sa tak
rozumne nakladá s peniazmi daňových poplatníkov, pretože vo všetkých
ostatných prípadoch sa prekladá len to, čo je naozaj nutné. Cena za viacjazyčnosť pritom vôbec nie je vysoká – euroobčan zaplatí za služby viac72

jazyčnosti len 2 eurá ročne, čo predstavuje menej ako 1 % rozpočtu celej
EÚ.
Prekladatelia v rámci EK prevažne pracujú v Bruseli alebo v Luxemburgu
(tu sídli aj odbor slovenského jazyka). Prekladateľský útvar Európskej komisie však vo väčšine krajín EÚ zriadil detašované pracoviská zamerané
na viacjazyčnosť s cieľom podporovať európske jazykové bohatstvo. Tieto
tzv. kancelárie pre viacjazyčnosť pomáhajú Zastúpeniu EK (konkrétne
jeho tlačovému oddeleniu) v danom členskom štáte pri komunikačných
aktivitách GR EK pre komunikáciu – oboznamujú občanov s informáciami o činnostiach Komisie v ich vlastnom jazyku (pripravujú preklad
a tzv. lokalizovanie posolstiev EÚ). Okrem toho odpovedajú na ich otázky
z jazykovej oblasti a sprostredkúvajú ich pripomienky naspäť do Bruselu.
Hlavnou úlohou našej kancelárie pre viacjazyčnosť však zostáva podpora
viacjazyčnosti – či už ide konkrétne projekty organizované v spolupráci
s partnermi (napr. Ulička jazykov v spolupráci s Goetheho Inštitútom
a Radou Európy), rôzne konferencie (Konferencia Slovenskej terminologickej siete, tzv. Slovanská konferencia) a semináre (diskusné stoly o viacjazyčnosti, sviatok Európskeho dňa jazykov), v spolupráci s GR EK pre
vzdelávanie informujeme o možnostiach jazykového vzdelávania v rámci
EÚ a zároveň mapujeme miestne lingvistické aktivity alebo kultúrnovzdelávacie podujatia v širšom kontexte. Rada Vás v priestoroch Domu
Európy, kde naša kancelária sídli v priestoroch Zastúpenia EK v SR, uvidím
aj osobne (Palisády 29). Naši návštevníci tu majú k dispozícii aj Európske
informačné stredisko so zaujímavými materiálmi o EÚ a internetovým
pripojením.
V nasledujúcej prezentácii by som Vám rada priblížila viac informácií o architektúre EÚ, osobitnom postavení Európskej komisie a jeho
Generálneho riaditeľstva pre preklad.
Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad = Kancelária pre viacjazyčnosť
Sídlo: Zastúpenie EK v SR (Palisády 29)
Webstránka: www.europa.sk

Hlavný cieľ:
• Podpora viacjazyčnosti:
• jazykové vzdelávanie
• lingvistické aktivity na všetkých stupňoch škôl
• kultúrno-vzdelávacie podujatia
ČASŤ A. – ZÁKLADNÉ FAKTY (www.europa.eu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Činnosti EÚ podľa tém:
Audiovizuálna oblasť a médiá
Bezpečnosť potravín
Boj proti podvodom
Colná únia
Dane
Doprava
Energetika
Hospodárska súťaž
Hospodárske a menové záležitostiHumanitárna pomoc
Informačná spoločnosť
Inštutucionálne záležitosti
Kultúra
Ľudské práva
Podnikanie
Poľnohospodárstvo Regionálna politika
Rozpočet
Rozšírenie
Rozvoj
Verejné zdravie
Vnútorný trh
Rybné hospodárstvo, námorné záležitosti
Spotrebitelia
Vonkajší obchod

•
•
•
•
•
•
•

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
Vonkajšie vzťahy
Výskum a inovácia
Vzdelávanie, odborná príprava a mládež
Zahraničná a bezpečnostná politika
Zamestnanosť a sociálne veci
Životné prostredie

Inštitúcie EÚ:
• Európsky parlament
• Rada Európskej únie
– Predsedníctvo
• Európska komisia
• Súdny dvor Európskych spoločenstiev
• Európsky dvor audítorov
• Európsky ombudsman
• Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Orgány EÚ:
• Finančné orgány:
– Európska ústredná banka, Európska investičná banka
– Európsky investičný fond
• Poradné orgány:
– Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor pre regióny
• Medziinštitucionálne orgány:
– Úrad pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev		
– Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
– Európska škola verejnej správy
• Decentralizované orgány Európskej únie (agentúry):
– Agentúry Spoločenstva
– Európska zahraničná a bezpečnostná politika
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–
–

Policajná a súdna spolupráca v kriminálnych záležitostiach
Výkonné agentúry

HIERARCHIA EK:
• Európska komisia (www.ec.europa.eu)
– Predseda EK (José Manuel Barroso)
– Komisári
– Generálne riaditeľstvá
– Útvary: (odbory a oddelenia)
– Leonard Orban,komisár EÚ pre viacjazyčnosť
GR pre preklad:
• Vnútorná služba Komisie
• Najväčšia prekladateľská agentúra na svete
• Sídlo: EK Brusel, EK Luxemburg +
		
Kancelárie pre viacjazyčnosť
Personál GR pre preklad:
• Stály personál: 1 750 prekladateľov
• Dočasný personál a stážisti + 600 podporných pracovníkov (ľudské
zdroje, sekretariát, IT)
• „Freelanceri“ po celom svete
• Pracovné príležitosti/Úrad EPSO: http://europa.eu/epso/
• Jazykové odbory (preklad sekundárnej legislatívy – DGT)
• Kancelárie pre viacjazyčnosť (preklad pre potreby DG COMM/DGT,
EÚ bližšie k občanom)
• Spolu až 506 jazykových kombinácií!
– Preklad písomných textov zo všetkých a do všetkých 23 úradných
jazykov EÚ (výlučne pre potreby Európskej komisie)
– Oblasti prekladu – podľa jednotlivých pôsobností EK a jej riaditeľstiev
(zadávatelia prekladov)
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Aké texty prekladáme?
• Jazykové oddelenia: preklad sekundárnej legislatívy (nariadenia,  smernice a rozhodnutia Komisie), ale aj oznámení a dôvodových správ k
projektom
• Kancelárie pre viacjazyčnosť: články, tlačové vyhlásenia, tlačové prehľady, korešpondencia; ďalšie služby pre Tlačové oddelenie... Kancelária
už neprekladá pre jazykové oddelenie.
• Pri práci využívame napr.:
– prekladové softvéry ako TRADOS, databázy termínov a výrazov:
IATE a EURAMIS (interná databáza)
– verejne prístupnú databázu EÚ legislatívy EURLEX (www.eurlex.
europa.eu)
Úradné jazyky v EÚ:
Relatívna veľkosť jazykových komunít
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Poznámka: Materinský jazyk v ČŠ EÚ, v ktorých je daný jazyk štátnym jazykom.
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Faktory ovplyvňujúce kvalitu prekladu:
• Odborné poradenstvo
• Budovanie prekladovej pamäte
• Revízia prekladu
• Koordinovanie jazykových verzií
• Podporné funkcie: IT, terminológia, dokumentačné zdroje...
• Zrozumiteľnosť pôvodného textu: editovanie anglických a francúzskych
originálov
Trendy prekladu v rámci EK:
1997: 1 125 709 strán

2006: 1 541 518 strán

Zdrojový jazyk:

EN
DE

FR
Other

Typy prekladaných dokumentov:
Pages translated by category - 2006
4%
33%

30%

8%

25%

Legislation

Consultation

Information

Administration

Other
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Dosah rozšírenia na EÚ na „prekladateľský trh“:
• Častejšie využívanie externých prekladateľov v prípade nových jazykov.
• Potreba ovládania terminológie EÚ a právnej terminológie v prípade
prekladateľov z nových členských štátov.
• Zriaďovanie prekladateľských kurzov na univerzitnej úrovni („European
Master of Translation“) vychovávajúcich prekladateľov pre inštitúcie
EÚ.
Aká je cena viacjazyčnosti?
• V rámci EÚ s 27 členmi stoja jedného občana všetky služby viacjazyčnosti (vrátane prekladu a tlmočenia) vo všetkých inštitúciách EÚ 2 eurá
ročne.
• Cena viacjazyčnosti je menej ako 1 % rozpočtu celej EÚ.
ČASŤ B. – KĽÚČOVÉ POLITIKY A DOKUMENTY
Politická agenda pre viacjazyčnosť
Samostatné portfólio od 1/1/2007
Význam:
• prvotné vzdelávanie
• celoživotné vzdelávanie + medzikultúrny dialóg
– V roku 2007 dve správy: „Podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti“ (implementácia akčného plánu na roky 2004
– 2006); „Rozmanitosť jazykovej výučby v EÚ“ (prvá 5-ročná
správa).
• konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť
– nové podnikateľské príležitosti realizovateľné vďaka ovládaniu
jazykov)
– Podnikateľské fórum o viacjazyčnosti (september, november 2007) +
lepšia mobilita pracovníkov, otázky umelej inteligencie ako nástroja
na preklad a tlmočenie
PP: Komisia rokuje s podnikmi o vyšších investíciách do jazykových
schopností (16/11) ...
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• spravodlivosť/sloboda/bezpečnosť + európsky politický dialóg prostredníctvom viacjazyčnej komunikácie s občanmi (sekundárna legislatíva – finalizovanie uverejňovania, konsolidácia právnych predpisov,
internetové stránky + online služby EURLEX, CORDIS (výskum),
EU Bookshop, IATE (medzinštitucionálna terminologická databáza),
videokonferencie so simultánnym tlmočením do viacerých jazykov,
tlačové správy – zrozumiteľné odkazy v médiách...)
ČASŤ C. – KONKRÉTNE O PRÁCI KANCELÁRIE PRE VIACJAZYČNOSŤ
Hlavné činnosti kancelárie:
• Kancelárie GR pre preklad sídlia v 22 ČŠ
• Plán D – „Demokracia, dialóg a diskusia“ „Lokalizovanie“ správ EÚ
určených pre všetkých občanov
– Občania EÚ majú právo na jasné informácie vo vlastnom jazyku
v záujme zrozumiteľnej komunikácie.
– Vďaka jazykovým službám koná EÚ otvorene, legitímne a efektívne.
• Rozvoj siete viacjazyčnosti/Akcie GR pre preklad: napr.  Konferencia
o jazykoch a obchode, STS, súťaž Juvenes Translatores, CBC akcie,
Európsky deň jazykov, akcie EIC; kontakty s partnermi (napr. školy,
prekladateľské združenia); mapovanie diania na SK (konferencie, semináre atď.) Prieskum jazykových kompetencií...
• Kontakt s verejnosťou, publikácie GR pre preklad, pomoc návštevníkom
(spolu s EIC)
• Podpora viacerým GR:
– podpora aktivít GR pre komunikáciu (Zastúpenie EÚ v SR) - preklady, tlačové vyhlásenia – lokalizácia, prehľady médií...
– podpora aktivít GR pre vzdelávanie a kultúru
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ĎALŠIE AKTIVITY KANCELÁRIE:
Rok medzikultúrneho dialógu (www.dialogue2008.eu)
RMD 2008 – v rámci historicky prvej Európskej agendy pre oblasť kultúry
(GR pre vzdelávanie a kultúru, máj 2007)
Hlavné myšlienky:
• vzájomné pochopenie a lepšie spolužitie
• prínosy kultúrnej rozmanitosti
• posilnenie aktívneho európanstva
Cieľové skupiny aktivít v rámci RMD:
• mladí ľudia
• znevýhodnené sociálne skupiny
(potrebná mobilizácia občianskej spoločnosti)
Užitočné linky:
• Emailová adresa Kancelária pre viacjazyčnosť Bratislava:
dgt-bratislava@ec.europa.eu
• Webstránka Zastúpenia EK v SR: www.europa.sk
• Webstránka EÚ: www.europa.eu
• Webstránka EK: www.ec.europa.eu
• Webstránka Slovenskej terminologickej siete:
http://www.slovenskaterminologickasiet.eu/
• Pracovné príležitosti/Úrad EPSO: http://europa.eu/epso/
Ďalšie stránky EÚ:
• http://europa.eu/index_sk.htm
• http://europa.eu/50/index_sk.htm
• http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

82

O vývoji uvažování o odborném překladu 		
na Slovensku a v Čechách:
Antologie teorie odborného překladu
Milan Hrdlička – Vítězslav Vilímek
Translace odborného textu
Změněná situace v Evropě a ve světě (a samozřejmě také u nás) se dotýká
i translatologie. Bez překladu – a snad ještě více bez tlumočení – si už
dnes nedovedeme svět představit. Není sporu o tom, že úloha odborného
vyjadřování – psaného i mluveného – v našem životě vzrůstá a že ruku
v ruce s tím se stupňují i nároky a požadavky na jeho převod.
Každý text je určen nějakému čtenáři, odborný text má však svého čtenáře předem vymezeného – čtenář originálu i čtenář překladu mají stejný
informační klíč, čímž je jejich komunikace ulehčena. Z toho plyne přesně
funkčně vymezený obsah, ale i odpovídající forma, jinak řečeno, určitý
výrazový nebo obecně typologický standard textu. Každý překladatel musí
vycházet z uvědomění si typologie odborných textů, neboť zde má větší
úlohu právě typologie, menší úlohu pak autor. Překladatel odborného textu
musí mimo jiné také ovládat terminologickou soustavu v osobu jazycích.
Pro translaci odborného textu tedy nestačí pouze jazyková kompetence,
ale je nutná i kompetence odborná.
V odborném překladu je hlavním úkolem vystihnutí významové
vrstvy. Ideální přesnost není ovšem vždy dosažitelná, protože ani odborná sdělení nebývají přesně formulována jen v pojmech a slova často
vystupují i v neterminologických významech. Mimo to normalizace terminologie nepostoupila ve všech oborech a ve všech jazycích tak daleko,
aby se vyjadřovací prostředky vždy kryly. Specifičnost odborného textu
spočívá nejen v použití příznakových prostředků jazyka, ale i v jejich organizaci a v podmínkách jejich použití v odborném kontextu. Celkově lze
o charakteru odborného textu říct, že se vyznačuje logičností, přesností,
jednoznačností a sevřeností jazykového výrazu. Často se zde zdůrazňuje
neosobnost jazykového vyjádření.

83

Nejdůležitější charakteristiky odborného textu z hlediska 		
mezijazykového převodu
Nejtypičtějším znakem odborného textu – pokud jde o slovní zásobu – jsou
termíny a terminologická sousloví. Termíny se běžně definují jako slova
nebo sousloví, která přesně označují předměty nebo jevy v určité odborné
oblasti. V rámci konkrétního jazyka má každý termín svůj lexikální a gramatický význam. Současně však vyjadřuje pojem, tedy logickou kategorii,
jejíž vyjádření není vázáno na určitý jazyk a v různých jazycích může být
vyjádřen různě (např. pojem, který se v jednom jazyce vyjadřuje jedním
slovem, vyjádříme v jiném jazyce souslovím a obráceně).
Strukturu termínů a jejich komponentů, způsob členění a výstavby je
vždy nutné zkoumat ne izolovaně, ale v rámci soustavy pojmů a soustavy
termínů. Většina termínů je přejata ze spisovného jazyka, avšak v odborném textu dochází k zúžení a diferenciaci slovního významu. Slova se
v odborném kontextu vybírají se zřetelem k jejich speciální sdělné kvalitě.
Je zde zřejmý sklon i ke stereotypním strukturám. Často se opakují, takže
je možno je považovat za určité celky a abstrahovat je z textu jako samostatné jednotky. Jde o tzv. jazykové šablony. Jazykové šablony směřují ke
zkratkovitosti, úspornosti výrazu a zároveň také k intelektuálnosti projevu.
Jedním z typických rysů odborného stylu je i tendence k použití určitého
vymezeného okruhu jazykových prostředků napomáhajících maximální
věcnosti podání, zdůraznění obsahové stránky textu, logičnosti vztahů
mezi větami a větnými členy. Tato tendence bývá nazývána syntaktickou
kompresí či syntaktickou kondenzací. Jde v podstatě o to, že při stručnějším
a kratším vyjádření myšlenky obsahuje jazyková jednotka více informací,
než je tomu v textu, v němž se syntaktická komprese neuplatňuje.
V odborném stylu se také málo projevuje osobnost autora. Souvisí to
s tím, že poznatky, které autor předává, mají objektivní charakter a jeho
posláním je tuto objektivní skutečnost určitým způsobem předat čtenáři.
V překladatelské problematice odborného textu se vyskytuje ještě celá
řada dalších problémů. A nejde zdaleka vždy jen o překlad termínů, i když
tvoří základní a zásadní část překladatelovy práce. Vedle termínů se ještě
často paralelně vyskytují i jiné názvy, v některých jazycích existují územní
varianty nebo dublety. Potíže při překladu také často pramení z nedokonalosti samotných terminologických soustav. V nově vznikajících oborech
se i základní texty často překládají ve spěchu, bez náležitého odborného
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redigování. A právě ony často slouží jako jediný zdroj terminologické informace. Také slovníky samy nebývají na potřebné profesionální úrovni.
Často jsou zastaralé, pro mnohé obory chybějí a nezachycují aktuální ani
nejnovější termíny. Zvláštní potíže s sebou přináší i vznik nových předmětů
a jevů, a tím i nových pojmenování a nakonec i změn v terminologických
systémech. Názvosloví pak není ustáleno a termíny značně kolísají.
V poslední době se objevil nový problém – vytváření české terminologie v rámci Evropy. Proces sbližování České republiky a Evropské unie
(a dalších mezinárodních struktur a organizací) je provázen terminologickou nejasností a neustáleností. Metodické pokyny, často doprovázené
seznamem termínů celých oborů, jsou pro překladatele závazné, čímž
současně ovlivňují tvorbu české terminologie. České překlady tak musí na
jedné straně respektovat určitá pravidla správnosti vyjadřování v češtině,
na druhé straně je do značné míry závazná i struktura originálu. To se
týká i stylu – přeložené texty by se měly stylisticky co nejméně odlišovat
od originálních českých textů a zároveň stylistickou rovinou co nejpřesněji
odpovídat původním textům „jazyka Evropské unie“.
Proč je překlad odborných textů podceňován?
Jedním z důvodů určitého podceňování překladu neuměleckých textů byl
a stále ještě přetrvává fakt, že i v teoretické literatuře se říká, že se termíny
nepřekládají, ale prostě substituují. V této souvislosti u nás bývá nejčastěji
citován především Ján Horecký (Horecký, J. O prekladaní terminológie.
In Popovič, A., ed. Preklad spoločenskovedných textov. Bratislava: Obzor,
1978. s. 61 – 66.). Horecký ale uvádí jednu velmi důležitou věc, totiž to, že
je to možné za předpokladu, je-li v obou jazycích systém termínů určité
oblasti vypracován. Když se ovšem terminologický systém v určitém jazyce
teprve buduje, je nutné termíny překládat, a to podle slovotvorných zákonitostí samého jazyka. Otázka překládání termínů, tedy otázka odborné
kompetence, je však i nadále otevřená.
Druhým důvodem, proč byl anebo ještě je odborný překlad podceňován, je zřejmě také teze, že při překladu odborného textu není potřeba
interpretace anebo že je tato interpretace minimální. A interpretace,
nejdůležitější a nejzávažnější fáze překladatelského procesu, je mimo jiné
(a možná především) otázkou talentu, mistrovství, kreativity. Ale i když se
při překladu odborného textu klade důraz na interpretační fázi překladatelského procesu, každý překlad je rozvažovacím a rozhodovacím procesem
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– a to bez interpretace není možné. I když je při překladu odborného textu
pozornost překladatele soustředěna na otázky přesného významu a jeho
adekvátní vyjádření.
Rozdíl v atraktivitě uměleckého a odborného překladu jako procesu
a zájmu o konkrétní překladatele jako osobnosti je u široké veřejnosti, ale
i ve vědeckých kruzích, determinován několika fakty. Překladatelé poezie,
beletrie a dramatických textů jsou jednoznačně považováni za umělce, za
mistry slova. Široce známá mohovrstevnatost, variantnost výkladů uměleckých textů a frekventované problémy mezikulturního převodu místních
a dobových reálií nebo různých slovních hříček navíc dodávají jejich profesi
mezi čtenářskou obcí na zajímavosti. Tito překladatelé jsou v našich zemích
většinou také znalci autorova díla a bylo zvykem, že prostřednictvím předmluv a doslovů seznamovali čtenáře mj. i s obsahem své práce. Z hlediska
teoretického zkoumání překladu je atraktivita uměleckých textů založena
jednak na již zmíněné mnohovrstevnatosti a tedy i širokých možnostech
pro další a další zpracování překladů, které již byly jednou nebo vícekrát
analyzovány, jednak na společných rysech všech uměleckých textů a jisté
univerzalitě používaných prvků. Jestliže dobrý překlad jakéhokoliv kvalitního uměleckého díla je zdrojem a inspirací pro ostatní zájemce o překlad
a překladatelova metoda je zajímavá již na obecné rovině, pak odborný
text je v poněkud nevýhodné pozici.
Vyjdeme-li ze stylistických charakteristik odborného textu, které byly
v hlavních rysech prezentovány v druhé části našeho příspěvku, zjistíme,
že menší „atraktivita“ odborného překladu jako procesu pramení právě
z dominance pragmatické složky. První příčinu najdeme v konkrétně
vymezeném cílovém čtenáři překladu, jak o něm byla zmínka na začátku.
Úzká cílová skupina recipientů a předpoklad nutných odborných znalostí,
jejichž penzum je u některých odborných textů velmi vysoké, podstatně
zužuje skupinu zájemců na ty odborníky, kteří se zabývají popisovanou nebo
příbuznou oblastí. Druhou příčinou je pragmatičnost samotného vyjadřování. Ty diference, které jsou pro každého člověka velmi zajímavé, protože
odkazují na nejširší antropologickou bázi a které spočívají v odlišném nazírání každodenní životní realitu (přirovnání, alegorie, humor, slovní hříčky
apod.) včetně reálií, které společně tvoří bázi exotiky v recipovaných textech
a vjem obohacení ze styku s cizím kulturním prostředím, jsou v odborném
textu jen vzácné nebo druhořadé. Možná, že zde bychom našli příčinu, proč
byl odborný překlad po velmi dlouhou dobu přehlížen.
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Problémy, se kterými se museli překladatelé odborných textů potýkat,
se zdály být „málo translatologickými“. Postuláty o substituci termínů
a na první pohled nízká míra kreativity potřebná pro vytvoření funkčního
i dobrého překladu je stavěly mimo oblast hlavního zájmu. Rozšiřující se
mezinárodní spolupráce, výměna vědecko-technických informací a obchodní spolupráce ovšem nenápadně, ale neúnavně, nastolovaly otázku:
Kolik odborných textů je třeba přeložit?
Právě odpověď na ni přispěla ke změně přístupu k překladu odborných
textů. Začněme pokusem o zachycení typů překladových textů, které
patří do skupiny nazývané neumělecké, jinak též pragmatické texty. Jsou
to nejen vědecké práce, učebnice a populární encyklopedie, ale také patentové spisy, potravinářské a farmaceutické receptury, lékařské zprávy,
mezinárodní smlouvy, protokoly z jednání, ale i relativně obyčejné, ovšem
nezbytné, návody k obsluze strojních zařízení i domácí techniky, servisní
příručky atd. Závažnost některých textů a vysoká skutečná rizikovost
chybného překladu při praktickém použití se staly dalším argumentem pro
organizaci specializovaných překladatelských sdružení a pro konkretizaci
výuky odborného překladu na vysokých školách. Tematická šíře těchto
textů, mezi které se zahrnuje vše mimo díla s primární estetickou hodnotou (beletrie, poezie, drama) je nesmírná. Zahrnuje všechny obory od
antropologie, lékařství, farmacii, přes fyziku, astronomii, chemii a biologii
nebo potravinářství a nábytkářství po historii, religionistiku, ekonomiku,
právo, dopravu, vojenství a mnoho dalších sfér lidské činnosti. Provést
kvalifikovaný odhad objemu textů, které se dnes u nás těchto oblastech
překládají, se nikdo neodvažuje. Víme jen, že jejich počet mnohonásobně
převyšuje počet překládaných uměleckých textů a to je další důvod pro
cílené studium problematiky překladu těchto textů a pro co nejveřejnější
výměnu zkušeností.
Mezinárodní spolupráce a globalizace současného světa vede k tomu,
že se začíná hovořit nejen o překladech, ale často i o současném vzniku
„jazykových variant“ téhož textu (srovnej např. problematiku zákonodárství Evropské unie). Přestože i dříve vznikaly takové paralelní texty
např. v mnohonárodnostních státech, nemá dnešní situace díky obrovskému počtu jazykových kombinací a velkému objemu překladů v celé
historii obdoby.
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To, že odborné překlady a neumělecké překlady vůbec tvoří většinovou
část trhu překladatelských služeb, a také růst zájmu klientů o kvalitu těchto
překladů způsobil zintenzivnění zájmu o vzdělávání v této oblasti. Jedním
z příspěvků ke zvyšování povědomí o odborném překladu je také Antologie
teorie odborného překladu s podtitulem Výběr z prací českých a slovenských autorů (Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V., ed. Antologie teorie
odborného překladu. 2. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN
978-80-7368-383-2.), jejíž pojetí a historii vzniku bychom rádi podrobněji
popsali.
Koncepce nové Antologie teorie odborného překladu
V dobách společného státu existovala široce uznávaná československá
překladatelská tradice, jejíž principy vystihují např. známé Ferenčíkovy
zásady dobrého překladu. V oblasti teoretické translatologie bychom ale
již tehdy mohli nalézt jisté odlišnosti v přístupu typické pro profil českých
a slovenských pracovišť, ačkoliv obecná linie byla jednotná. Vývoj nabral
dynamiku po osamostatnění obou zemí a po patnácti letech lze konstatovat podstatné rozdíly zejména v počtu publikovaných prací, centralizace
nebo naopak šíření výuky translatologie jako samostatného studijního
oboru na vysokých školách i v přístupu k jednotlivým vědeckým a praktickým problémům. Přesto starší práce ze 70. a 80. let vzniklé v dobách
Československa tvoří platformu jak v českém, tak i ve slovenském překladatelském prostředí. Tato skutečnost a roztříštěnost studií o překladu
odborných textů po různých sbornících, které jsou dnes většinou obtížně
dostupné, vedla k myšlence sestavit publikaci, ve které se čtenář bude
moct na jednom místě seznámit s názory českých a slovenských vědců na
odborný překlad.
Tak v roce 2003 vzniklo první vydání Antologie teorie odborného
překladu. Měla posloužit především jako doplňková literatura pro vysokoškolské studenty, ale bylo těžké najít pro ni nakladatele a tak byla vydána
soukromým nákladem jednoho z autorů (Milana Hrdličky) v relativně
nízkém počtu exemplářů a v podobě, která zajišťovala nízkou cenu jako
u skript. Obsahovala tehdy 18 základních článků vybraných především
ze tří sborníků: Popovič, A., ed. Preklad odborného textu. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977; Popovič, A., ed. Preklad
spoločenskovedných textov. Bratislava: Obzor, 1978 a Hrala, M., ed.
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Translatologica Pragensia IV. Acta Universitatis Carolinae. Philologica
4/1990. Praha: Karolinum, 1992. ISSN 0567-8269.
Za rok se k této publikaci připojila obsáhlejší Antologie teorie uměleckého překladu, která na téměř 350 stranách prostřednictvím 37 statí zachycuje vývoj uvažování o uměleckého textu (Hrdlička, M., Gromová, E.,
ed. Antologie teorie uměleckého překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. ISBN 80‑7042‑667-5.).
Vznikla ve stejném autorském kolektivu a její filozofie byla stejná jako
u první Antologie ze série: také obsáhla práce předních a nejcitovanějších
odborníků a zachytila dobu od 50. let (slavné Knihy o překládání vydané v roce 1953). Svého vydavatele tentokrát našla na filozofické fakultě
Ostravské univerzity, což umožnilo mimo jiné větší náklad a širší distribuci
knihy.
Antologii odborného překladu používali hlavně studenti Ostravské
univerzity jako náhradu za neexistující skripta pro odborný překlad. Přesto
byl v roce 2007 původní náklad rozebrán a začalo se uvažovat o dalším
vydání. Bylo rozhodnuto, že se text ještě více upraví podle zájmů a potřeb začínajících překladatelů, tj. že bude doplněn o další stati a že bude
přepracována bibliografie. I proto se původní autorský kolektiv rozšířil
o představitele mladé generace V. Vilímka.
Záměrem bylo doplnit Antologii o články z poslední doby, ale zároveň
zachovat jejich reprezentativnost. Autoři stáli před nelehkým úkolem,
protože publikací o odborném překladu vychází v posledních letech nepoměrně více, než tomu bylo před patnácti – dvaceti lety. Nakonec byly
vybrány práce Milady Hanákové Termín z hlediska překladu odborného
textu (poprvé publikován v roce 1991), Zuzany Jettmarové Úloha textu
v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy
(1998) a Markety Škrlantové Špecifické aspekty prekladu právnych textov
EÚ v porovnaní s prekladom národnej legislatívy (2005) a celkový počet
statí dosáhl 21. Zařazení článku o překladu reklamy je důsledkem potřebné
koncepční změny, kdy bylo zaměření publikace rozšířeno na překlad všech
neuměleckých (tzv. pragmatických) textů. Univerzálnost použití Antologie
zvyšuje spektrum jazyků ilustračních příkladů, mezi kterými dominuje
angličtina, ruština, francouzština a němčina.
Od počátku přípravy druhé edice si sestavitelé uvědomovali, jak je
v pracích tohoto typu důležitý seznam bibliografie. Chtěli dosáhnout toho,
aby měli čtenáři na jednom místě k dispozici pokud možno kompletní
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databázi českých a slovenských článků a monografií o překladu neuměleckých textů. Existující publikace a on-line databáze je zachycují buď pouze
částečně nebo již zastaraly. Proto bylo nutné shromáždit všechny dostupné
bibliografické publikace a doplnit je o rešerše tematických sborníků a bibliografických soupisů, které jsou součástí odborných článků. Byl stanoven
systém požadavků na zařazení do vznikající bibliografie (např. místo vydání
na území Česka nebo Slovenska, zaměření na problematiku specifickou
pro překlad neuměleckého textu, skutečně translatologické zaměření
článku, obecná aplikovatelnost a splnění stanovené minimální odborné
úrovně, nesmělo se jednat např. pouze o úzce terminologické otázky,
kritiky překladů apod.). V zájmu co nejvyšší spolehlivosti byly všechny
položky před zařazením kontrolovány a proto bylo vyřazeno např. několik
starších článků, o jejichž existenci autoři vědí, ale u nichž nebylo možné
do redakční uzávěrky Antologie získat zdrojové dokumenty. Výsledkem
nesčetných hodin práce a výběru z šesti set přehlédnutých prací je publikovaná bibliografie, která obsahuje 287 položek zveřejněných do září 2007.
Vydavatelské povinnosti tentokrát na sebe vzala Filozofická fakulta
Ostravské univerzity, která Antologii z důvodu aktuální potřebnosti dodatečně zařadila do svého edičního plánu. Nezastupitelný podíl na tom, že
aktualizované a rozšířené druhé vydání mohlo spatřit svět, má Slovenská
společnost překladatelů odborné literatury, která přispěla po finanční
stránce a která také zajistila publicitu na Slovensku. SSPOL pochopila
cennost této Antologie i ve světovém kontextu, protože syntetizuje diachronní vývoj uvažování o překladu jednoho druhu textu, tím spíše, že jde
o neumělecký text. Přestože československá, ani nástupnická samostatná
česká a slovenská translatologie nejsou okolním světem považovány za
samostatné školy (problematiku zde nebudeme rozvíjet, protože je popsána
na více místech), splňují předpoklady, které se od skutečně světové školy
vyžadují. K zachycení jejich vývoje by chtěla svým dílem přispět i Antologie
teorie odborného překladu.
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