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Abstrakt  
Príspevok sa zaoberá problematikou technologicko-informačných potrieb v modernej spoločnosti, 
ktorých cieľom je zefektívnenie a skvalitnenie výučby niektorých translatologických disciplín. 
Zefektívniť štúdium a prax budúceho prekladateľa a tlmočníka  je možné napr. aj aplikovaním e-
learningu, preto ambíciou štúdie je stručne aproximovať e-inštrumentárium, ktoré môže byť v rámci 
vybraných prekladateľských a tlmočníckych disciplín používané. 
Kľúčové slová: e-learning, e-nástroje, e-terminologická databáza, e-slovník, e-korpus.  

 
 

Úvod 
 

Geopolitická situácia Slovenska ako súčasti európskeho ekonomického, 
kultúrneho a politického celku, ako aj transatlantických štruktúr, determinuje 
gradujúci dopyt po odborníkoch-mediátoroch. Pokrývať túto potrebu pomáhajú 
špecializované vysokoškolské inštitúcie, ktoré sa profilujú na profesionálnu prípravu 
špecialistov v oblasti interlingválnej komunikácie. V rámci prípravy budúcich 
odborníkov v translatologickej oblasti, pedagógovia používajú rôzne metódy, 
postupy, pomôcky. Jedným zo spôsobom výučby niektorých translatologických 
disciplín je aj e-learning. 

Avizovanej problematike sa v širšom kontexte venuje čím ďalej tým väčšia 
pozornosť, čo reflektuje prirodzený vývoj v oblasti technologicko-informačných 
potrieb modernej spoločnosti. E-learning reaguje na v súčasnosti narastajúcu 
potrebu zefektívniť a skvalitniť výučbu tak, aby promptne reagovala na potreby 
inštitúcií, aj jednotlivcov a týmto spôsobom zvýšila ich informačnú gramotnosť, 
zlepšila spôsoby komunikácie medzi zainteresovanými, dopomohla k transferu 
vedomostí, prepojila teóriu s empíriou a transformovala informácie na zručnosti. 

Jiří Zounek (2009) vo svojej publikácii píše, že nástrojov podporujúcich 
spoluprácu a zdieľanie znalostí, ako aj technológií a prístupov umožňujúcich 
distribúciu výučbového obsahu je viacero, domnievame sa však, že nie všetky sú 
aplikovateľné pre všetky disciplíny.  

Adriána Koželová (2012) konštatuje, že vyučovanie prekladu na vysokých 
školách zostáva diskutovanou témou. Jestvujú rozličné metódy a prístupy, ktoré 
usmerňujú študentov nielen translatologických odborov a ponúkajú základné 
kompendium prekladateľských stratégií.  

V oblasti výučby translatologických disciplín je však úloha e-learningu 
nenahraditeľná a predstavuje aktívny prístup k vzdelávaciemu procesu 
a komplementárny prvok pri budovaní kvalitného portfólia budúceho absolventa 
prekladateľsko-tlmočníckeho odboru. E-learning však zároveň koreluje 
s jednoznačne potvrdenou facilizáciou práce pedagóga, ktorý takto agilným 
spôsobom aproximuje množstvo vždy nových aktuálnych tém a pohľadov vhodných 
na konfrontáciu počas didaktického procesu.  

Majoritná časť edukačných aktivít má analogické ciele, ale každý pedagóg 
pristupuje k výučbe konkrétnej disciplíny individuálne v závislosti od vlastnej empírie 
či interiorizovaných priorít. Je však potrebné podotknúť, že učitelia typologicky 
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podobného odboru by sa aspoň v rámci jednej kultúry mali zhodnúť (resp. nájsť istý 
prienik) v nosných charakteristikách svojej didaktickej praxe, t. j. aj napriek tomu, že 
obsahy a prístupy sú rôznorodé, cieľom by malo byť kreovanie indivídua 
pripraveného na prácu v teréne, indivídua konkurencieschopného.   

Prístupov a technologických pomocníkov slúžiacich dosiahnutiu spomenutého 
cieľa má učiteľ translatologických disciplín hneď niekoľko a práve aproximovaniu tejto 
méty je v dnešnej dobe podriadená myšlienka aktívnej spolupráce medzi vyspelými 
technológiami a pedagógom, resp. spojenie tradičných pedagogických prístupov a e-
learningu, tzv. blendend learning, (o i. Zounek, 2009). 

Jedným z takýchto aspektov je prepojenie medzi existujúcimi technologickými 
výdobytkami  a aktívnym prístupom pedagóga k jednotlivým výstupom svojich 
študentov.  

Snáď najpoužívanejšími e-nástrojmi pre budúcich prekladateľov sú dostupné 
softvéry  a aplikácie na podporu prekladateľskej činnosti založené na kooperácii 
terminologickej databázy a prekladovej pamäti. Ako exemplifikácie spomeňme napr. 
TRADOS, WORDFAST, HELIUM, SDLX, TRANZIT, DEJAVU, ACROSS, ALCHEMY 
CATALYST, MEMO Q, OMEGA T a pod. Vzhľadom na nie vždy jednoduchú 
prístupnosť k týmto nástrojom je používanie týchto softvérov v edukačnej praxi pre 
budúcich prekladateľov a tlmočníkov determinované zakúpením spomenutých (či 
iných) programov zo strany inštitúcie, čo nie vždy predstavuje reálnu premennú.  

Čo sa týka ďalších e-nástrojov podporujúcich translatologickú činnosť, je 
rovnako opodstatnené aplikovanie rôznych komplementárnych pomôcok, ktoré sú 
v elektronickej forme (terminologické databázy, tezaury, slovníky, encyklopédie, 
korpusy, nástroje na kontrolu pravopisu, virtuálne databázy konferenčných prejavov 
a pod.).  

V nasledujúcich riadkoch by sme sa radi venovali krátkej charakteristike 
spomenutých auxiliárnych elementov, s ktorými môžu tak pedagóg, ako aj študent 
operovať.  
 
 
Terminologické databázy, tezaury 
 

Správne pochopenie špecializovanej slovnej zásoby, ktorá sa používa v tej-
ktorej oblasti je kľúčovým faktorom interlingválnej komunikácie. Disponovať 
terminologickými glosármi predstavuje pre prekladateľa odborných textov 
nevyhnutnosť. Neoceniteľným sa stáva, ak sú databázy termínov vypracované a 
dostupné, čo napomáha zefektívniť jeho prácu. Pojem terminologická databáza 
zahŕňa súbor termínov z jedného alebo viacerých jazykov usporiadaných do 
terminologických záznamov podľa tematických okruhov. Predstavuje neoceniteľný 
zdroj informácií ako jazykového, tak aj odborného charakteru. V súčasnosti sú 
mnohé terminologické databázy dostupné aj v elektronickej podobe. V nasledujúcich 
riadkoch si predstavíme niektoré z nich (IATE, UNTERM a pod.). 

Skratka IATE je odvodená od InterActive Terminology for Europe, čo v 
preklade znamená Európska interaktívna terminológia. Od r. 1999 sa prekladateľské 
útvary EÚ rozhodli pracovať na projekte vytvorenia jednotnej terminologickej 
databázy pre všetky inštitúcie EÚ. Od r. 2004 databázu začali využívať 
prekladateľské orgány EÚ a od r. 2007 bola sprístupnená širokej verejnosti 
(internetovým užívateľom). Táto viacjazyčná, interaktívna, inštitucionálna, 
terminologická databáza je denne dopĺňaná o nové pojmy a v súčasnosti obsahuje 
cca 8 miliónov termínov. Terminologická banka je dostupná vo všetkých 23 úradných 
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jazykoch členských krajín EÚ, tiež je doplnená aj o latinský jazyk. Webová služba 
IATE je k dispozícii na http://iate.europa.eu/. 

Viacjazyčná terminologická databáza OSN (angl. United Nation Multilingual 
Terminology Database), UN Database alebo UTERM bola vytvorená s cieľom 
sprístupnenia nomenklatúry používanej nielen v OSN, ale aj mimo nej. V tomto e-
nástroji sa nachádza niekoľko desiatok tisíc termínov. UNTERM dáva možnosť 
vyhľadávať terminológiu v 6 úradných jazykoch OSN. S touto bankou špeciálnej 
lexiky sa dá pracovať on-line na http://unterm.un.org/. 

K často využívaným tezaurom, teda rozsiahlym slovníkom, ktoré sú 
sprístupnené on-line, patrí polytematický, viacjazyčný tezaurus EÚ EuroVoc 
(http://eurovoc.europa.eu/). Roget´s Thesaurus (http://thesaurus.com/Roget-Alpha-
Index.html) slúži na vyhľadávanie synoným  či antoným anglického jazyka.  

Elektronické terminologické databázy sú implementované nielen do 
prekladateľského, ale aj do tlmočníckeho procesu. Verifikuje to napr. databáza 
DolTerm. Integrácia DolTerm-u, onomaziologickej terminologickej databázy, udáva 
nový rozmer v poznaní procesu ústnej translácie. Daný elektronický systém 
terminológie bol vyvinutý v Heidelbergu v spolupráci s tlmočníkmi AIIC. Jeho 
impaktovanie do procesu tlmočenia má inovovať tradičný vysokoškolský prístup, a 
tiež garantovať zvýšenie kvality tlmočníckych výkonov. Táto digitálna banka termínov 
má asistenčný charakter a je súčasťou simulácií tlmočených videokonferencií v rámci 
tréningov študentov translatológie. Vzniká však otázka o náročnosti synchronizácie – 
paralelného posluchu zdrojového materiálu, práce s e-databázou a tlmočenia. 
 
 
Prekladové slovníky 
 

S nástupom počítačov prišli na trh aj e-slovníky, ktoré prekladateľa 
odbremeňujú od zdĺhavého hľadania hesiel v printových slovníkoch. Z pragmatických 
dôvodov mnohé z knižných slovníkov už majú svoju verziu aj na CD-ROM, príp. sú 
dostupné on-line. Viaceré z nich si predstavíme v nasledujúcich riadkoch bližšie. 

PC Translator ® 2010 obsahuje 4 služby: slovník, prekladač textov, prekladač 
www stránok, prekladač označeného textu. V ponuke je 8 jazykových verzií. 
K dispozícii je na CD-ROM. Jeho novšia verzia je k dispozícii on-line v 7 
obojsmerných jazykových kombináciách na http://slovnik.azet.sk/.  
           Lingea Lexicon 5 predstavuje novú generáciu elektronických slovníkov, ktoré 
obsahujú slovnú zásobu, prehľad gramatiky, ozvučenie hesiel a mnohé ďalšie 
možnosti. 
           Lingea dáva možnosť pracovať v režime on-line s prekladovými slovníkmi (24 
možností výberu jazykovej kombinácie). Tieto elektronické jazykové nástroje sú 
dostupné na http://slovniky.lingea.sk/.  

Logos je multilingválny on-line slovník (prekladový, výkladový, synonymický, 
morfologický). Pracuje s niekoľkými desiatkami jazykových kódov. Je dostupný na 
http://www.logos.it/.  

WordReference je slovník pôvodne vytvorený pre jazykové páry: angličtina-
francúzština, angličtina-taliančina, angličtina-španielčina, angličtina-portugalčina 
a angličtina-taliančina, teda pre románske jazyky, v kombinácii s anglickým jazykom. 
Ako uvádzajú základné charakteristiky WordReference, tento slovník disponuje tiež 
slovníkmi Oxford Unabridged a Concise v prípade, že používateľ zaplatí cca 30 eur 
ročne, čím si umožní prístup k rozšírenejšej podobe spomínaných prekladateľských 
alternatív. V roku 2009 bol slovník rozšírený o anglický jazyk v kombináciách 

http://iate.europa.eu/
http://unterm.un.org/
http://eurovoc.europa.eu/
http://thesaurus.com/Roget-Alpha-Index.html
http://thesaurus.com/Roget-Alpha-Index.html
http://slovnik.azet.sk/
http://slovniky.lingea.sk/
http://www.logos.it/
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s nemčinou, ruštinou, poľštinou, rumunčinou, češtinou, gréčtinou, turečtinou, 
čínštinou, japončinou, kórejčinou a arabčinou a v súčasnosti sa ponuka jazykových 
kombinácií rozširuje. Slovník je dostupný na: http://www.wordreference.com/. 

 
 

Encyklopédie 
 

Encyklopédie sú diela výsostne náučného charakteru z rôznych oblastí 
ľudského poznania. Základnou jednotkou encyklopédie je tzv. encyklopedické heslo, 
teda komplex logicky usporiadaných informácií vyjadrujúci určité množstvo 
poznatkov o istej objektívnej skutočnosti, ktoré sú získané analyticko-syntetickou 
metódou. Text encyklopédie sa píše tzv. encyklopedickým štýlom, ktorý je 
maximálne vecný, výrazovo jednoduchý a zároveň podáva informácie presne. 
Faktografický  materiál, ktorý je v nej obsiahnutý, má koncíznu formu. Encyklopédia 
by mala mať súhrnný charakter a mala by byť informačne ucelená, tzn. že by mala 
tvoriť komplexný uzavretý informačný okruh. Encyklopédia, t. j. dielo odbornej 
literatúry, sa môže používať ako komplementárna pomôcka pri preklade vedecko-
náučných či populárno-náučných textov.   

K encyklopédiám (napr. v ruskom, nemeckom, španielskom, francúzskom či 
anglickom jazyku), ktoré sú voľne dostupné na internete, patria:  
Wikipédia (http://www.wikipedia.org/) 
Krugosvet (http://www.krugosvet.ru/) 
Brockhaus (http://www.brockhaus.de/enzyklopaedie/30baende/online.php) 
Encyclopedia Britannica (http://www.britannica.com/)  
Enciclopedia Libre Universal en Español   
(http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B
1ol)  
Encyclopédie française (http://www.universalis.fr/encyclopedie/encyclopedie-
francaise/) a i. 
  
 
Korpusy 
 

Korpusy textov predstavujú rozsiahly (reprezentatívny) súbor skúmaných 
výpovedí konkrétneho jazyka. Korpusový materiál je jeden zo zdrojov poznania 
reálneho fungovania jazykových prostriedkov a poskytuje objektívny obraz o tom-
ktorom jazyku. Korpusy ponúkajú informáciu o použití (spájateľnosti) slov v kontexte. 
Žánrová variabilita textov, ktoré sa nachádzajú v korpusoch, nám indikuje, že sú 
informatívne hodnotné. V súčasnosti sa do popredia dostávajú viac elektronické 
korpusy ako printové, keďže sa dopĺňajú o nové údaje, teda sa prispôsobujú 
dynamickým zmenám v jazyku. Ďalšou výhodou je ich dostupnosť a rýchlosť 
spracovania údajov. Prekladatelia využívajú korpusy na overenie frekvencie 
zhôd/nezhôd. 

Ku korpusom, ktoré sú k dispozícii on-line, patria: 
1. Slovenský národný korpus2 (http://korpus.juls.savba.sk/) 

European Parliament Proceedings Parallel Corpus (http://www.statmt.org/europarl/) 

                                                 
2
 V Slovenskom národnom korpuse je možné vyhľadávať pomocou korpusového manažéra Manatee s 

klientom Bonito. Na jeho použitie je potrebná registrácia. Jednoduché vyhľadávanie je možné 
vykonávať aj bez registrácie, a to prostredníctvom www rozhrania. V danom kontexte musíme 
zdôrazniť, že vyhľadávanie bude s obmedzenými možnosťami. 

http://www.wordreference.com/
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Encyklopedick%C3%A9_heslo&action=edit&redlink=1
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.brockhaus.de/enzyklopaedie/30baende/online.php
http://www.britannica.com/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol
http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol
http://www.universalis.fr/encyclopedie/encyclopedie-francaise/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/encyclopedie-francaise/
http://korpus.juls.savba.sk/
http://www.statmt.org/europarl/
http://korpus.juls.savba.sk/registration.html
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Nacionaľnyj korpus russkogo jazyka (http://www.ruscorpora.ru/) 
Corpus del Español (http://www.corpusdelespanol.org/) 
Konkordanzer-CorpusDeutsch 
(http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_g.html) 
Corpuseye (http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html) atď.  

 
 

Nástroje na korektúru pravopisu 
 

 Ďalšou pomôckou pre prekladateľa môžu byť e-nástroje, ktorých úlohou je 
automatická kontrola a následná oprava pravopisných chýb, teda korektory 
pravopisu3.  

Ak mediátor  realizuje preklad do SJ na revíziu preloženého textu môže využiť 
voľne dostupnú internetovú službu tzv. jazykového korektora slovenského jazyka, 
ktorý je k dispozícii na stránke http://www.forma.sk/spell.aspx. Do textového okna 
prekladateľ napíše, resp. vloží text, ktorý chce skontrolovať, a nastaví parametre. 
On-line korektor nájde chyby a ponúkne riešenia (správne tvary na ich opravu). Daný 
produkt bol vytváraný na základe rozsiahleho korpusu textov z rôznych oblastí. Sú v 
ňom obsiahnuté najnovšie kodifikačné príručky SJ. Okrem toho je v ňom obsiahnutý 
aj veľký počet používaných cudzích a odborných slov, ako aj názvov a mien. 
Výhodou tohto korektora je široká slovná zásoba korektora. Podľa údajov, ktoré 
uvádza stránka http://www.forma.sk/tech-jm-spel.aspx, „jazykový korektor obsahuje 
cca 66 tisíc koreňov slov, ku ktorým je definovaných viac ako 880 vzorov ohýbania, 
taktiež tento e-nástroj obsahuje aj pravidlá používania predpôn, algoritmy 
odvodzovania rôznych slovných druhov, ako aj algoritmy na rozpoznávanie čísloviek. 
Na základe uvedených údajov a algoritmov dokáže modul jazykového korektora 
rozoznať až 9 miliónov rôznych tvarov slovenských slov“. Stránka 
http://www.spellchecker.net/spellcheck/ ponúka automatickú korektúru pravopisu. Na 
výber je vyše 20 jazykových kódov, medzi nimi je aj SJ. 
 
 
Virtuálne databázy prejavov 
 

Virtuálne databázy prejavov predstavujú on-line databázy digitalizovaných 
nahrávok v rôznych jazykoch. Ide o komplementárny interaktívny materiál, ktorý sa 
odporúča využiť s cieľom simulácií tlmočenia či už v edukačnom procese alebo 
počas autotréningu. Niektoré z týchto virtuálnych databáz prejavov si predstavíme 
v nasledujúcich riadkoch (Speech Repository, TED, DAVID, ORCIT, Tutoriálka a i.).  

Speech Repository, on-line audiovizuálna databáza prejavov, ktorá je 
výsledkom spoločného projektu DGT EÚ, je určená na nácvik KT a ST a má 
prednostne slúžiť univerzitám ponúkajúcim štúdium konferenčného tlmočenia. 
Cieľom tohto e-learningového nástroja je zvýšenie kompetenčnej úrovne študentov, 
pedagógov či profesionálnych tlmočníkov. Ide o polytematickú a multilingválnu 
databázu, ktorú môžu používať pedagógovia a študenti zo špičkových zahraničných  
translatologických pracovísk. Výhodou databázy je, že sa prejavy, ktoré sú vo 
formáte mp4, dajú stiahnuť a pri niektorých sa okrem kľúčových slov uvádza aj ich 

                                                 
3
 Program Microsoft Word síce v rámci balíka funkcií aj možnosť nastavenia revízie (jazykovej 

korektúry), ale v prípade napr. ak by táto možnosť nefungovala ap., prekladateľ by mohol využiť on-
line korektora. 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_g.html
http://www.forma.sk/spell.aspx
http://www.forma.sk/tech-jm-spel.aspx
http://www.spellchecker.net/spellcheck/
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transkript4. Dodajme, že nahrávky v prípade virtuálnych databáz určených na 
tlmočnícku prax sú prezentované zväčša rodenými hovoriacimi, profesionálnymi 
tlmočníkmi, odborníkmi na rozličné vedné oblasti či pedagógmi. Rovnako pozitívny je 
fakt, že texty sú rozdelené podľa náročnosti od menej po viac náročné. Módy, ktoré 
si budúci profesionálny tlmočník môže na väčšine spomenutých stránok precvičiť sú 
KT a ST, avšak mnohé z textov je možné aplikovať aj pri precvičovaní iných 
tlmočníckych zručností v závislosti od požiadaviek cieľovej skupiny, resp. študijného 
plánu.  Danú e-databázu je možné nájsť na  
http://www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html. 

Na stránke http://www.ted.com/talks je možné nájsť niekoľko tisíc e-prejavov 
v anglickom jazyku. V svojej ponuke má táto webová aplikácia možnosť výberu 
tematickej oblasti aj minutáže prejavov. Webová stránka www.ted.com svojim 
používateľom dáva možnosť otitulkovať prejavy z angličtiny do niekoľkých desiatok 
jazykov (v ponuke je aj SJ). Titulkovanie sa realizuje v programe Amara. Táto služba 
je poskytovaná zdarma, ale je nevyhnutné vytvoriť si konto na tejto stránke 
(registrovať sa). Ďalšou výhodou danej internetovej aplikácie je to, že otitulkovaním 
prejavu prekladatelia môžu získať referencie o svojej prekladateľskej aktivite 
(možnosť získania prekladateľskej praxe určite uvítajú najmä študenti odboru 
prekladateľstvo). Ak sú preklady, teda titulky k jednotlivým prejavom správne, tak sú 
uverejnené na stránke.  

Stránka http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm ponúka veľké 
množstvo audiovizuálnych prejavov v anglickom jazyku. Je potrebné zdôrazniť, že na 
tejto stránke sú e-prejavy v americkej angličtine, na rozdiel od už spomenutej stránky 
http://www.ted.com/talks, kde je využitá britská angličtina.    

DAVID5 predstavuje on-line databázu digitalizovaných nahrávok z rôznych 
oblastí v niekoľkých jazykoch. Tento virtuálny zdroj je sprístupnený Ústavom 
translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (https://david.ff.cuni.cz/) na 
tréning KT a ST. 

Na adekvátnu prípravu konferenčných tlmočníkov má slúžiť aj projekt ORCIT6, 
na ktorom participuje EÚ a niekoľko európskych vysokoškolských vzdelávacích 
inštitúcií. Cieľom projektu je vytvorenie elektronických výukových materiálov 
v niekoľkých jazykových kódoch.  

Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove bol v r. 2012 realizovaný 
grantový projekt „Virtuálna tutoriál databáza prejavov“ (Tutoriálka), cieľom ktorého 
bolo vytvorenie multilingválnej komplementárnej didaktickej pomôcky určenej na 
nácvik  tlmočenia. Daný interaktívny výukový materiál obsahuje vyše sto nahrávok 
(vrátane transkriptov) v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, španielskom, 
ukrajinskom a slovenskom jazyku. Je potrebné poznamenať, že lektúru realizovali 
nositelia toho-ktorého jazyka. V rámci databázy sú uvedené aj užitočné odkazy pre 
študentov translatológie. Táto databáza je k dispozícii na stránke 

                                                 

4
 V danom kontexte by sme chceli spomenúť program Dragon Naturally Speaking (ide o Speech 

Recognition Software), ktorý umožňuje rýchlo, ľahko a jednoducho prepísať ústny prejav, teda urobiť 
jeho transcript. Tzv. SR softvéry (angl. Speech Recognition) sú určené k hlasovému/rečovému 
rozpoznávaniu. Ich využitie by bolo vhodné, napríklad, pri preklade titulkov, ak by prekladateľ nemal 
k dispozícii dialógovú listinu. Je potrebné podotknúť, že tieto programy sú v počiatočnom štádiu svojho 
vývoja, a teda majú ešte množstvo nevýhod – napr. doposiaľ nedokážu prepísať hlas človeka 
s logopedickými defektmi alebo ak človek používa „neznámy či menej používaný“ dialekt a pod. 
5
 DAVID (angl. Digital Audio Video Databáze) – digitálna audio video databáza. 

6
 ORCIT (angl. Online Resources for Conference Interpreter Training) – on-line zdroj pre tréning 

konferenčných tlmočníkov. 

http://www.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html
http://www.ted.com/talks
http://www.ted.com/
http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm
http://www.ted.com/talks


83 

 

http://www.trendmedia.sk/tmp/tutorialka/index.html (na jej použitie je potrebná 
registrácia). 
 

 
Záver  
 

Cieľom nášho príspevku bola sumarizácia poznatkov z oblasti vyčlenenej 
problematiky, ktoré môžu obohatiť doterajší výskum v rámci aplikačnej roviny, ale aj 
pomôcť pri vzdelávaní študentov odboru translatológia či didaktickom usmernení 
pedagógov. Z toho vyplýva, že daná štúdia má značný potenciál využiteľnosti 
v konkrétnej translatologickej praxi. Znalosť elektronického inštrumentária, ktorý je 
dostupný a má asistenčný charakter, teda nenahrádza prekladateľa, len mu pomáha 
skvalitniť a zefektívniť jeho prácu, je v dnešnej dobe štandard a predstavuje ťažisko 
translačnej činnosti. Deskripciou e-inštrumentária sme chceli poukázať na široký 
diapazón možností, ktoré mediátori majú k dispozícii v súčasnej dobe a využitie 
ktorých môže výrazne zlepšiť ich náročnú prácu. Nami ponúknutý prehľad 
teoretických východísk nie je vyčerpávajúci a definitívny, ale tým, že prináša 
konkrétne informácie, môže slúžiť ako oporná či komplementárna pomôcka pre tých, 
ktorí prejavujú hlbší záujem o vedomosti v translatologickom odbore. 

Nepopierateľným pozitívnym znakom tejto e-learningovej formy edukácie je jej 
relatívna ekonomickosť, keďže poslucháčovi, ako aj pedagógovi stačí k duchaplnej 
realizácii tohto typu výučby „len“ počítač s prístupom na internet a slúchadlá.  

Je prirodzené, že efektívnejším je používanie týchto databáz v špeciálne 
upravených miestnostiach určených na výučbu tlmočenia počas hodín tlmočenia, 
(kde je možné prejavy nahrávať, analyzovať ich, vracať sa k nahrávkam či 
praktizovať napr. pilotáž a pod.), ale domnievame sa, že možnosť používať tieto e-
learningové nástroje aj v domácom prostredí v rámci autotréningu je jednoznačným 
a markantným pozitívom.  

Na záver by sme chceli opätovne vyzdvihnúť význam a cenný prínos e-
learningových aktivít počas procesu výučby niektorých translatologických disciplín. 
Hlavne s akcentom na sprístupnenie edukácie v jej rôznorodých podobách ich 
aktérom, je však potrebné zamyslieť sa aj nad temnejšou stránkou implementovanou 
(nielen) zo strany študentov v podobe abúzu širokospektrálnych internetových 
možností (elektronické podvádzanie, plagiátorstvo, zneužívanie autorských práv, 
narúšanie súkromia zainteresovaných a pod.). Práve intenciou učiteľa by mala byť 
snaha vyhnúť sa takýmto praktikám a apelovať aj na študentov, aby v záujme 
zachovávania etických princípov dodržiavali pravidlá rešpektovania okolitého 
prostredia aj v tejto dobe, kedy spoločnosti hrozí „internetifikovanosť“. 

Rovnako sa domnievame, že je potrebné apelovať na nutnosť interakcie 
medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami, ktoré by práve vhodnou formou 
kooperácie a aktívneho partnerstva mohli inkorporáciou technologických atribútov e-
learningu skvalitniť praxeologický rozmer jednotlivých pracovísk v momente 
aplikovania teoretických poznatkov do didakticko-edukačného procesu, (napr. 
v podobe videokonferencií).  

S akcentom na súčasný trend rozvíjajúci sa vo svete je potvrdená 
zmysluplnosť a opodstatnenosť integrovania e-learningu do (nielen) 
translatologického (akademického aj profesionálneho) prostredia. E-inštrumentárium 
ako jeden z prostriedkov e-learningu je exkvizitným módom rozvoja 
širokospektrálnych kompetencií študentov a pedagógov, ktorí majú ambíciu svoju 
prácu si nielen zjednodušiť, ale aj kontinuálne zdokonaľovať.  

http://www.trendmedia.sk/tmp/tutorialka/index.html
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Abstract 
The present paper deals with the issue of technological and informational needs in a modern society, 
while its goal is to improve the quality and effectiveness of selected translatological disciplines 
training. One of the methods how to improve the effectiveness of future translator’s and interpreter’s 
training and practice, is the application of e-learning. The present study’s aim therefore is, to briefly 
approximate the e-instrumentarium that can be applied within selected translation and interpretation 
disciplines. 
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