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Preklad verbálneho humoru na slovenských obrazovkách – špecifikácia 

výskumných problémov 

 

Lukáš KOSTOVČÍK 

 

 Vďaka zmene politickej situácie v roku 1989 sa Slovensko svetu otvorilo nie len po 

stránke politickej, ale aj kultúrnej. Značná časť kultúrneho prílivu zo západného sveta, ktorý 

pretrváva dodnes, tvorila audiovizuálna tvorba. Filmy a seriály, najmä tie, ktoré pochádzajú 

zo Spojených Štátov Amerických, sú u slovenského publika veľmi obľúbené, o čom svedčí aj 

frekvencia, s ktorou ich televízne stanice zaradzujú do svojho vysielania, ako aj to, že sa v 

slovenských kinách stretávame prevažne s Americkou filmovou produkciou. Je len 

prirodzené, že tento prílev cudzojazyčného materiálu vyvolal zvýšený dopyt a rozvoj 

dabingového priemyslu, ako aj celkovo oblasti audiovizuálneho (AV) prekladu. Pred rokom 

1989 sa väčšina AV prekladu pre potreby dabingu a titulkov vykonávala v dabingových 

štúdiách, ktoré patrili pod štátnu televíziu. Postupné získavanie skúseností prekladateľov 

postupne zvyšovalo aj kvalitu dabingu, pričom je tento trend badateľný dodnes, no už 

samotná potreba otvárať diskurz o problémoch AV prekladu naznačuje, že sú v tejto oblasti 

ešte stále medzery.  

 Kvalita AV prekladu (dabingu a titulkov) tvorí taktiež jeden z faktorov, ktoré 

rozhodujú o úspechu alebo neúspechu cudzojazyčného filmu či seriálu v slovenskom 

prostredí. Okrem celkovej kvality prekladu je to najmä oblasť humoru, ktorá častokrát 

rozhoduje o úspechu, keďže jeho neprítomnosť divák rýchlo pocíti. V oblasti zábavného 

priemyslu diváci očakávajú zábavu. No to, čo bolo úspešné na domácom trhu nemusí nutne 

byť rovnako úspešné aj za hranicami. Vkus divákov v oblasti humoru sa môže vdvoch 

krajinách zásadne líšiť. Príkladom takéhoto špecifika národného humoru je Da Ali G Show, 

zábavný program vytvorený vo Veľkej Británii, ktorý sa v USA nestretol s pozitívnym 

ohlasom. Kým je uťahovanie si z politikov vo Veľkej Británii považované za vtipné a 

spoločenský akceptované, v USA je situácia opačná a takýto humor, namierený proti 

americkým politikom, bol divákmi odmietnutý a považovaný skôr za hrubosť a necitlivosť 

(Chiaro, 2005, 137). Tu nebol problém v jazykovej bariére, kedže USA ako aj Veľká Británia 

sú anglofónne krajiny. Problém predstavoval práve národný, kultúrne špecifický zmysel pre 

humor. To, čo je teda vtipné v jednej krajine nemusí byť nutne vtipné aj v inej, ak je to 

prenesené priamo.  
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 Tento fakt je z hľadiska prekladu humoru veľmi problematický, no zďaleka nie je 

jediný. Ďalším faktorom je samotná podstata prekladu humoru na obrazovkách. Dabing a 

titulky, ako špecifické formy prekladu, sú obmedzované médiom v ktorom pôsobia. Ak už 

samotný názov tohoto druhu prekaldu hovorí, audiovizuálny materiál podáva divákovi 

stimuly zrakové, ako aj sluchové, čo prekladateľovi zťažuje jeho prácu a niekedy mu dokonca 

znemožňuje použiť rovnocenne humorný preklad, kvôli naviazanosti obrazu na zvuk. Pri 

preklade humoru v literatúre je možné nahradiť situáciu, ktorá by v preklade humorná nebola 

inou, ktorá humorná bude. No prekadateľ AV materiálu obraz meniť nemôže.  

 Tretím faktorom je pristup ku prekladu verbálneho humoru ako taký. Tento problém je 

spojený s tým, ako prekladatelia definujú preklad. Jedna z najuznávanejších definícií toho, čo 

je preklad, pochádza od Mildret Larson a hovorí, že preklad  

 

[...] pozostáva z štúdia slovenj zásoby, gramatických štruktúr, komunikačnej situácie a 

kultúrneho kontextu textu v zdrojovom jazyku, jeho analýzou s cieľom určit jeho 

význam a následne tento význam reprodukovať s použitím slovnej zásoby a 

gramatických štruktúr, ktoré sú považované za vhodné v cieľovom jazyku a jeho 

kultúrnom kontexte. (Larson, 1998:3, autorov preklad) 

 

Táto definícia, ako aj ďalšie, sa značne orientuje na význam, čo nie je vhodné pre 

potreby prekladu verbálneho humoru. VanDaele (2002, 151), ako aj iní, tvrdí, že humor nie 

jej vyjadrený pomocou konvenčne kódovaných jazykových jednotiek o sebe, sémantický 

význam, pridružený k lexikálnej forme. To teda znamená, že sémantická stránka verbálneho 

humoru je druhotná a podradená jeho primárnej funkcii, čiže byť humorný – vzbudiť smiech. 

Tak ako pri preklade poézie, nie je úlohou prekladateľa interpretovať význam textu, ale aj 

zachytiť atmosféru pôvodného textu a vyvolať v čitateľovi prekladu rovnaké pocity, aké malo 

pri jeho čítaní zdrojové publikum. Táto úloha vyžaduje od prekladateľa vysokú mieru 

kreativity a pri preklade humoru vyžaduje naviac aj to, aby mal prekladateľ dobrý zmysel pre 

humor a vedel odhadnúť, čomu sa bude publikum jeho prekaldu smiať a pociťovať ako vtipné 

do takej miery, ako publikum zdrojového materiálu. Práve pre túto náročnosť mnohí považujú 

humor za nepreložiteľný, alebo len veľmi ťažko preložiteľný (Vandaele, 2002; Chiaro (ed.), 

2005; Delabastita, 1994).  

 Výskum humour na akademickej úrovni je pomerne mladá oblasť, v ktorej vyšla prvá 

zásadná a smerodajná práca iba v roku 1985 (Semantic Mechanisms of Humour od Viktora 

Raskina). Štúdium humoru a jeho popis vychádzajú z jazykovedy, psychológie, sociológie a 



 1005

iných disciplín,no systematickému výskumu humoru doteraz nebola venovaná dostatočná 

pozornosť. Táto práca sa snaží formulovať základné stanoviská pre výskum prekladu 

audiovizuálneho humoru v slovenskom prostredí a kladie dôraz na nutnosť neustáleho 

akademického štúdia v tejto oblasti. Aj keď boli doposiaľ položené dobré základy pre ďalší 

výskum, najmä v rámci využitia v praxi je nutné sledovať, do akej miery je humor 

medzikultúrny fenomén, čo sa v konkrétnych kultúrach za humorné považuje a ako tieto 

poznatky uplatniť v prekladateľskej praxi. Preto je nutné, aby bol prekladateľ schopný humor 

identifikovať, analyzovať, kategorizovať a až potom preložiť.  

 

1. Čo je humor 

 

Aj keď je humor zdá sa v spoločnosti stále prítomný, či už v bežnej každodennej 

konverzácii s priatelmi alebo rodinou, v reklame, literatúre a v televízii, neexistuje jasná 

definícia čo humor vlastne je, a výskumníci v tomto obore vyjadrili pochybnosti o tom, či je 

vôbec možné formulovať všeobecne platnú a celkovú definíciu humoru (porzi napr. Attardo, 

1994: 3). Pre účely prekladateľstva je všeobecne prijímaná pomerne široká definícia, ktorá 

tvrdí, že ten text je považovaný za humorný, ktorého perlokučný efekt je smiech (Kerbrat-

Orecchioni, 1981). To znamená, že za humorné je potrebné považovať to, čoho cieľom je 

pobaviť, aj keď by tento cieľ nebol dosiahnuty. Takúto širokú definíciu humoru využilo v 

svojich prácach pri špecifikácii typológií humoru niekoľko popredných vedcov v tejto oblasti 

(Attardo, 1994; Raskin, 1985).  

Humor je fenomén, ktorý má rozličné formy, ktoré len ťažko môže podchytiť jediná 

teória. To je aj dôvodom toho, prečo väčšina navrhovaných teórií spája rôzne prístupy z 

rôznych oblastí vedy – jazykoveda, sociológia, psychológia a iné (Krikmann, 2005).  

Prvá výslovne jazykovedná teória humoru bola navrhnutá v roku 1985 Viktorom 

Raskinom a zakladá sa na takzvanej ´opozícii skriptov´ a ´inkongruite´. Opozícia skriptov je 

definovaná ako situácia, kedy je jeden text úplne alebo čiastočne kompatibilný s dvomi 

odlišnými skriptami (interpretáciami), ktoré sú navzájom nekompatibilné a tak vytvárajú 

inkongruitu – nesúlad. Táto opozícia môže mať rôzny charakter, napríklad sexuálna-

nesexuálna interpretácia.  

Neskôr túto teóriu Attardo ďalej rozvinul a okrem iných zmien identifikoval v 

humorných textoch bod, kde jeden skript prechádza do druhého, pričom sa eliminuje 

inkongruita vytvorená v rámci textu, čo ma za následok humorný efekt.  
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Samozrejme, rôzne oblasti výskumu humoru sa zameriavaju na iné kritériá pri 

definícii toho, čo je humor. Teória superiority argumentuje v prospech agresívneho humoru, 

orientovaného proti jednotlivcom či skupinám. Aj tieto situácie sú kultúrne špecifické, a preto 

majú angličania vtipy o íroch, západní nemci vtipy o východných, slováci o maďaroch a 

mnohé kultúry vtipy o bolondýnach. 1 

Ako už bolo naznačené, humor je aj to, čoho zámer je byť humorné, no nie je. Preto 

by mal proces prekladu začať správnou identifikáciou inštancií humoru, ich mechanizmov.  

 

2. Humor a kultúra 

 

Humor je predovšetkým kultúrna záležitosť. Rozličné kultúri rozlične štruktúruju realitu, 

vytvrádajú rozličné kognitívne schémy, chápu a hovoria o svete rozlične. Aj keď sa 

prekladateľovi podarí identifikovať vtip a nájsť ekvivalentné lexikálne prostrediky na jeho 

preklad, humor sa môže stratiť. Toto je práve situácia, kde sa primárny dôraz kladie na 

funkciu pred formou, pridržiavajúc sa skoposového prístupu k prekladu, so snahou vyvolať v 

cieľovom publiku rovnakú reakciu ako u zdrojového publika, aj za cenu toho, že bude 

prekladateľ musieť obetovať časť alebo celý lexikálny význam zdrojového materiálu.  

 Zabalbeascoa (1996) identifikuje sedem druhov vtipov z hľadiska kultúrnej 

špecifickosti a tak vytvára niekoľko prístupov k prekladu: (1) medzinárodný vtip, ktorého 

humor nie je založený na jazykových či kultúrnych aspektoch zdrojovej kultúry; (2) bi-

národný vtip, ktorý spĺňa kritéria prvého typu, no len medzi dvoma národmi; (3) vtip založený 

na kultúre a inštitúciách, pri ktorom musí prekladateľ upraviť a prispôsobiť niektoré rozmery 

vtipu, aby zachoval efekt; (4) vtip založený na národnom zmysle pre humor, ktorý stavia na 

kultúrne špecifických témach, ktoré nemusia byť v cieľovej kultúre vnímané ako vtipné a je 

ich nutné upraviť; (5) jazykový vtip, ktorý stavia na zdrojovom jazyku a je buď nepreložiteľný 

alebo je nutné ho nanovo vytvoriť; (6) vizuálny vtip, ktorý využíva vizuálne spúštacie 

mechanizmi a (7) komplexný vtip, ktorý je kombináciou viacerých z predchádzajucich typov. 

Ako je vidieť, problematickosť pri preklade sa od (1) po (7) stupňuje.  

 No kategória jazykových vtipov (5) nemusí byť v konečnom dôsledku pre 

prekladateľa AV materiálu až taká problematická. Ako ukazujú výskumy (Chiaro, 2005, 

2006), hra zo slovíčkami sa v AV produkcii využíva ako zdroj humoru oveľa zriedkavejšie 

než iné mechanizmi, ako napríklad irónia. No prekladateľ by sa mal v svojej práci nechať 

                                                 
1  Pre ďalšie teóri pozri napr. Koestler – The Act of Creation, alebo Attardo – Script Theory Revis(it)ed: 
Joke Similarity and Joke Representation Model. 
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viesť všetkými uvedenými faktormi – mal by sa snažiť zachovať čo najviac z pôvodného 

sémantického, pragmatického a formálneho rozmeru vtipu a snažiť sa docieliť u publika 

reakciu, ktorá by sa čo najviac približovala k reakcii pôvodného publika. Zdrojový a cieľový 

humor by mali byť založené na rovnakých stratégiách a mechanizmoch a zmeniť či 

prispôsobiť by sa mali tie rozmery, ktoré by v cieľovej kultúre nefungovali ako humorné.  

 Predpokladom pre kvalitný preklad je teda pochopenie zmyslu pre humor zdrojovej aj 

cieľovej kultúry, no existuje len minimum komparatívnych štúdií, ktoré by analyzovali humor 

naprieč kultúrami. Pokiaľ ide o preklad AV humoru na Slovensku, určite sa tu ukazuje 

potreba identifikovať, na čom sa slováci smejú a aký zmysel pre humor majú.  

 

3. Humor na Slovensku 

 

S týmto cieľom je predložený výskumný projekt, ktorý by sa zaoberal slovenskými, 

kultúrne špecifickými stratégiami a preferenciami v humore, na základe ktorého by bolo 

možné formulovať stratégie, vhodné pre preklad AV humoru na Slovensku. V tomto smere 

vydali zaujímavé publikácie Kuipers (2006) alebo Grandio (In Medina, 2009), sústreďujúc sa 

na holandský či španielsky zmysel pre humor, pričom sa sústreďujú práve na kultúrne 

špecifické preferencie v humore. Aj keď je ťažké predpovedať výsledky takéhoto výskumu na 

Slovensku, súdiac podľa televíznych programov, ktoré slovenské televízie vysielajú, je možné 

predpokladať aspoň niektoré črty.  

Existujú programy ako SOS ci Uragán, ktoré stavajú humor na báze prehnaných či 

archetypických postavách v prezlečení, s prehnaným prízvukom napodobňujúcim maďarský 

či rómsky, vystupujúcich v scénkach s jednoduchou pointou, kde väčšinou znovu hlavnú 

úlohu zohráva stereotypická črta sociálnej alebo kultúrnej skupiny. Dokonca aj populárna 

situačná komédia MafStory využíva tento druh postáv, aj keď v oniečo komplexnejších 

situáciách, ktoré si vyžadujú o niečo viac informované publikum. Tento humor môžeme 

považovať za nízky, t.j. humor, ktorý je priamočiary a nevyžaduje od diváka väčšiu 

intelektuálnu aktivitu. Na druhej strane je prekvapujúci úspech seriálu Priatelia v slovenskom 

prostredí. V prvom rade je tu problém s premisou seriálu – mapuje životy mladých ľudí okolo 

tridsiatky, ktorí žijú mimo domova a rodiny, delia sa o byt s priatelmi a rodiny pre nich nie su 

oporou. Takáto situácia nie je pre slovenské prostredia typická. Aj pomerne nové situačné 

komédie sa odohrávajú na pozadí rodinného života (Susedia). Naviac je potrebné 

identifikovať, čo presne považuje slovenský divák na seriály Priatelia za humorné a prečo. 

Táto otázka je relevantná najmä preto, že slovenské televízie v domácich produkciách 
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nevyužívajú vysoký humor, ktorý je možné v Priateľoch nájsť, v pôvodných slovenských 

seriáloch. Pokusy o vysoký humor je často možné nájsť v reláciách, vysielaných v neskorých 

nočných hodinách (Sedem, s.r.o., Show Milana Markoviča), čo môže naznačovať to, že tento 

humor nie je slovenským divákom preferovaný, pričom hlavný vysielací čas je obsadený 

reláciami, ktoré využívajú nízky humor.  

Úspech seriálu Priatelia na Slovensku ako aj na celom svete potom predkladá otázku, 

do akej miery je humor tohoto seriálu preferovaný a prijímaný slovenským publikom a do 

akej miery pomohol slovenský dabing tomuto úspechu.  

Druhá čast projektu, stavajúc na dátach z prvej, sa pokúsi analyzovať prekladateľské 

stratégie, ktoré prekladatelia seriálu Priatelia využili pri tvorbe dabingu. Otázky, ktoré sa 

pokúsi zodpovedať zahŕňajú, do akej miery bol pôbodný humor v dabingu pozmenený pre 

slovenské prostredie a ako boli preložené kultúrne špecifické príklady humoru. Ján Gordulič 

(2009), jeden z tvorcov slovenského dabingu tohoto seriálu verí, že „slovenskí diváci sa 

nelíšia od divákov na iných trhoch na svete ani v prijímaní a preferenciách humoru“. Ako 

príklad uvádza Show Billa Cosbyho a Tie Roky Sedemdesiate. No úspech týchto seriálov 

nevypovedá veľa o kultúrnej špecifickosti slovenského humoru, keďže, napríklad Show Billa 

Cosbyho celkom dobre zapadá do slovenského prostredia, založeného na rodinných 

hodnotách a humor tohoto seriálu je založený prevažne na mimojazykových vykonoch Billa 

Cosbyho. Je nutné zistiť, aká čast humoru importovaných seriálov je kultúrne špecifická či 

neutrálna, identifikovať tieto elementy a formulovať stratégie, ako ich prekladať. Ak tieto 

seriály neobsahujú mnoho takýchto špecifických čŕt humoru a tie inštancie špecifického 

humoru, ktoré tam sú nebudú preložené efektívne a ostanú publikom nepochopené, nemusí to 

mať na úspech seriálu závažný vpliv.  

Dôvod, prečo sa na takúto analýzu hodí seriál Priatelia je ten, že je verejnosťou 

považovaný za zatial najlepší dabingový počin v slovenskom prostredí (Kočiš, 2004). 

Dokonca aj režisérka dabingu Priateľov, Štefánia Gorduličová, uznáva, že „preklad Priateľov 

bol niekedy veľmi ťažký, pretože jeho situačný humor vychádzal z typických amerických 

reálií, za ktoré sa nie vždy dala nájsť v slovenčine dokonalá náhrada. Čo je pre nich smiešne, 

nemusí byť automaticky smiešne aj pre nás“ (Gorduličová In Vojtényiová, 2004). V 

rozhovoroch s niektorými autormi dabingu seriálu Priatelia sa títo vyjadrili, že vedome 

nevyužívali žiadne konkrétne metódy analýzy a reprodukcie humoru a bolo by preto 

zuajímavé vidieť, ako pri preklade postupovali a aké rozhodnutia robili, aby bol seriál 

úspešný aj na Slovensku a či sa jeho znenie v oblasti humoru od pôvodného odlišuje.  
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Je samozrejmé, že akýkoľvek výsledok výskumu v oblasti prekladu nikdy nie je 

univerzálne aplikovateľný pre podobné druhy prekladu, keďže preklad nie je exaktná veda. O 

čo sa ale môžeme snažiť je pochopenie mechanizmov a stratégií, ktoré sú z hľadiska prekladu 

humoru v slovenskom prostredí efektívne.  
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