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Slovo na úvod 
 

Konceptualizácia a jej kultúrna podmienenosť  

Ako sociokultúrna bytosť sa človek mentálne zmocňuje svojho prostredia. Informácie o ňom 

integruje do pojmov, systémov a vzťahov, teda konceptualizuje ich. Konceptualizáciu, môžeme teda 

chápať ako mentálne uchopenie, mentálnu segmentáciu, precizovanie a kategorizáciu informácií  

o materiálnom aj abstraktnom svete a ich spracovanie v myslení a v jazyku. V jednotlivých jazykovo-

kultúrnych komunitách tieto procesy prebiehajú v špecifických interpretačných rámcoch daných 

internalizáciou kultúry a konvencií. V rôznych kultúrach  teda ľudia svoje vedomosti a skúsenosti 

o svete inak schematizujú. Výsledkom toho je, že jazyky sa líšia na základe nakumulovaných 

deklaratívnych vedomostí... a kultúrne podmienených schém (Kecskes a Papp, 2000). 

 

Kognitívna sémantika mentálnych rámcov 

V komunikácii každá výpoveď vyvoláva isté asociácie. Tie sa vzťahujú k zvnútorneným 

kognitívnym modelom a kultúrnym konceptualizáciám podobných skúseností, situácií a zážitkov (cf. 

Fillmore, 1996). Na objasnenie týchto asociačných procesov kognitívna lingvistika zaviedla koncept 

mentálneho rámca (schémy, skriptu). Mentálny rámec je daný slovným reťazcom, kultúrne 

podmienenými konceptualizáciami a typickou situáciou. Tá sa v kognitívnej lingvistike tradične 

označuje ako prototypová scéna. Mentálne rámce sú výsledkom našej socializácie, vzdelávania 

a skúseností, ktoré nadobúdame v istej jazykovo-kultúrnej komunite. Vďaka nim si dokážeme 

aktivovať analogické udalosti, situácie, a tak sa vo svete orientujeme, chápeme texty a sme schopní 

úspešne komunikovať. Mentálne rámce predstavujú zložitý a hierarchicky usporiadaný systém. 

V ňom sú mentálne rámce nižšej úrovne začlenené do mentálnych rámcov vyššej úrovne. Kognitívna 

sémantika mentálnych rámcov sa použila ako metodologická báza výskumu spojeného so zostavením 

slovníka všeobecnej jazykovedy. Výskum sa realizoval v rámci projektovej schémy KEGA 007PU-

4/2015 Virtuálny interaktívny encyclopedický anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník 

všeobecnej jazykovedy. Výskumný tím tvorili Magdaléna Bilá, Alena Kačmárová, Ingrida Vaňková, 

Klaudia Bednárová-Gibová, Gabriela Gumanová, Eva Eddy, Marcela Michálková. Zámerom 

výskumu bolo dosiahnutie plynulosti konceptualizácie, teda pochopenia lingvistického pojmu, jeho 

rozsahu a funkcie.  

 

Výskum a tvorba hesla 

Samotnú lexikografickú prácu predchádzal výskum, ktorého prvým krokom bolo skúmanie 

hermeneutického procesu porozumenia z hľadiska neuvedomeného predbežného pochopenia 

(Ricoeur, 2004, Gadamer, 1994, 1999, Vaňková, 2013, 2014). Teoreticko-medologická koncepciu 

slovníka bola vypracovaná na základe analýzy a zadefinovania identity bi/multilingválneho jedinca 

(zo socio-pragmatického pohľadu) a analýzy terminologickej kompetencie, teda zistenia aktuálnych 

potrieb študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Na základe viacerých výskumov v danej 

oblasti vyplynulo, že zvládnutie konceptuálneho systému cudzieho jazyka prechádza niekoľkými 

etapami. V prvej etape dochádza k neuvedomenému prepojeniu rodného a cudzieho jazyka. 

Konkrétne pojmy v rodnom jazyku sa automaticky aplikujú aj na cudzí jazyk, pretože učiaci sa 

predpokladá, že ide o identické pojmy. Prevahu v tejto etape teda majú intuitívne vedomosti, ktoré 

blokujú fázu reštrukturalizácie existujúceho konceptuálneho systému a vytvorenie paralelného 

konceptuálneho systému CJ. V neskorších fázach osvojovania si CJ sa oba systémy prepoja  

a hovoriaci si tak vytvorí špecifické vedomosti, ktoré nie sú identické so znalosťami rodného jazyka. 

Nepredstavujú však ani súčet dvoch samostatných systémov (Kecskes a Papp, 2000). Výsledky 

spomínaných analýz nám poslúžili na vypracovanie kognitívno-pragmatického postupu pre tvorbu 

hesiel, teda na prezentáciu metajazyka hybridným spôsobom. Pod hybridným máme na mysli 

kombináciu štyroch typov informácie ako súčasť štruktúry hesla:  

 

1. Vytvorenie mentálneho rámca prostredníctvom začlenenia termínu do príslušnej lingvistickej 

disciplíny 
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2. Kódovanie – neuvedomené predbežné pochopenie termínu prostredníctvom explanácie jeho 

obsahu  

3. Identifikácia dominantných sémantických, štylistických a pragmatických komponentov 

termínu prostredníctvom kontextualizovaného príkladu 

4. Reštrukturalizácia kódu na základe navrhovaného prekladateľského riešenia 

Jednotlivé etapy procesu zvládnutia termínu v spomínanom výskume reflektuje proces 

prekladu spejúci k voľbe adekvátneho prekladateľského riešenia, ako aj štruktúra hesla v oboch 

jazykoch, ktorá pozostáva zo štyroch častí:   

Anglicko-slovenská časť heslára: 

Phrase (noun) 

1. syntax* 

2. one of the syntactic structures combined to create a sentence, “a small group of words 

standing together as a conceptual unit, typically forming a component of a clause”* 

3. 'a small house' (NP), 'to buy a house' (VP), 'a house for sale' (PP) 

4. an appropriate equivalent is absent, it is close to Slovak “syntagma”, yet Slovak 'syntagma' 

is broader than English 'phrase' in terms of scope  

* Source:  Phrase (online document) 

 

Slovensko-anglická časť heslára: 

Fráza (substantívum)  

1. štylistika 

2. zaužívané slovné spojenie, klišé 

3. Škoda plakať nad rozliatym mliekom.  

4. proverb, saying, (speech) formula  

 

Nasledujúcim krokom bolo zostavenie základného korpusu termínov formou ich excerpcie 

z učebných materiálov používaných vo vyučovaní jazykovedných disciplín na bakalárskom stupni 

štúdia (foneticko-fonologickú, morfosyntaktickú, lexikálno-frazeologickú vrátane 

slovotvorby, štylistickú, sčasti aj sociolingvistickú a pragmalingvistickú). Navrhnutý postup pre 

tvorbu hesla sme následne otestovali na osemdesiatich termínoch latinsko-gréckeho pôvodu na 

všetkých jazykových úrovniach. Zvolené heslá sme na základe lingvisticko-translatologickej analýzy 

a na základe dostupných domácich aj zahraničných vedeckých prác časopiseckého a knižného 

charakteru vypracovali podľa hore uvedenej štruktúry. Takto zostavený heslár sme abecedne 

usporiadali pre všetky zvolené jazykovedné oblasti. Heslá  sme usúvsťažnili, aby sme umožnili 

prepojenie jednotlivých jazykovedných oblastí. Po recenznom konaní a zapracovaní pripomienok 

a návrhov posudzovateľov sme slovník spracovali do multimediálnej podoby (interaktívne pdf  

a html). Slovník v rámci každého písmena obsahuje heslá zo všetkých spracovaných oblastí, pričom 

jednotlivé heslá sú interaktívne prepojené. Slovník má aj multimediálnu podobu kvôli zabezpečeniu 

jeho rýchlej a ľahkej dostupnosti.  

Na základe použitej metodológie môžeme konštatovať, že v spomínanom výskume sme sa 

zamerali nielen na výsledný produkt – preklad/ prekladateľské riešenie, ale aj na samotný jeho proces. 

V spomínanom výskume boli prekladateľské riešenia navrhované tak, aby spĺňali identickú funkciu 

ako termíny v zdrojovom jazyku. Cieľom takého prístupu bolo dosiahnuť čo najvyššiu mieru súladu 

medzi sémantickými, pragmatickými a štylistickými komponentmi termínu v zdrojovom jazyku 

a navrhovaným prekladateľským riešením. Teda medzi konceptualizáciou termínu v zdrojovom 

jazyku a navrhovaným ekvivalentom. „Kognitívny profil“ (termín pozri Kianbakht, 2016) termínu 

v zdrojovom jazyku stanovený na základe zodpovedajúceho mentálneho rámca, explanácie a ňou 

aktivovanej konceptualizácie slúžil ako meradlo adekvátnosti prekladateľského riešenia. Preto typ 

ekvivalencie, aplikovaný v tomto výskume, nie je absolútnou ekvivalenciou (1:1); skôr ide  

o "korešpondenciu.“   
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Účel slovníka 

Slovník je hlavným výstupom projektu KEGA č. 007PU-4/2015, takže ide o tímové dielo, 

ktoré predstavuje jazykovedné pojmy a termíny v ich súčasnom chápaní v anglofónnej jazykovede. 

Slovník je primárne určený študentom bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia všetkých 

študijných programov anglistiky. Impulzom na jeho vytvorenie je aktuálna nedostatočná 

metajazyková kompetencia študentov prechádzajúcich zo stredoškolského do vysokoškolského 

akademického prostredia. Slovník pokrýva tradičné jazykovedné oblasti: foneticko-fonologickú, 

morfosyntaktickú, lexikálno-frazeologickú (vrátane slovotvorby) a štylistickú. Predkladaný materiál 

obsahuje základný terminologický aparát nevyhnutný pre úspešné absolvovanie jazykovedných 

disciplín na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia anglistiky. Našou ambíciou bolo vytvoriť 

produkt, ktorý bude predstavovať otvorený systém – odrazovú dosku pre ďalšie lingvistické termíny, 

koncepty a siete vzťahov, keďže rátame s jeho postupným rozširovaním tak, aby zabezpečil aj potreby 

študentov magisterského, príp. doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia.  

 

Na záver 

Chceli by sme poďakovať všetkým recenzentom/recenzentkám za ich konštruktívne 

pripomienky a podnetné návrhy, ktoré pomohli skvalitniť toto prvé vydanie slovníka. Dúfame, že 

bude vyhľadávaným referenčným materiálom ako pre študentov, tak pre odborníkov, či laickú 

verejnosť, pre kohokoľvek, koho táto problematika zaujíma. Privítame ďalšie podnety na jeho 

rozšírenie a revidovanie (magduska_bila@yahoo.com). 

 

Autorky  

 

     
 


