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INTERAKCIA EXPEDIENT – MÉDIUM – PERCIPIENT 

A 

ŠPECIFIKÁ ÚSTNEJ TRANSLÁCIE V RÁMCI INTERNETOVEJ 

KOMUNIKÁCIE 

 

Mária SMETANOVÁ 

 

Komunikácia predstavuje univerzálny jav ľudskej spoločnosti. V preklade z latinského 

jazyka slovo „communicatio“ znamená oznámenie, ohlásenie. Meritum komunikácie 

vystihujú slová „communicare est multum dare“ t. j. komunikovať znamená dávať sa.  

Komunikáciu môžeme charakterizovať ako produkciu a transfer informácií 

prostredníctvom znakových signálov. Pri analýze komunikácie je dôležité definovať pojmy 

ako komunikačná situácia, komunikačný proces atď. 

Každá komunikácia sa uskutočňuje v konkrétnej komunikačnej situácii. J. Vaňko 

charakterizuje komunikačnú situáciu ako „všetky okolnosti a podmienky, v ktorých sa 

komunikačná činnosť realizuje (počet účastníkov, ich sociálne a komunikačné charakteristiky, 

charakter interpersonálnych vzťahov, časové a priestorové okolnosti ap.)“ (Vaňko, 1999, s. 

187). Z toho vyplýva, že ide o sociálne (účastníci), temporálne (čas), lokálne (miesto, priestor, 

prostredie), transferové (médium), pragmatické (cieľ, zámer) a iné súvislosti, v ktorých 

konkrétny komunikačný akt prebieha.  

Slovník mediálnej komunikácie vydeľuje nasledujúce fundamentálne prvky 

komunikácie: 

– komunikátor  

– adresát  

– komunikačný kanál (médium) 

– mediované výpovede  

– účinok (efekt) (Reifová a kol., 2004, s. 98 – 99).  

J. Vaňko uvádza tri základné fázy komunikačného procesu:  

1. genéza správy 

2. prenos správy 

3. príjem správy (ibid, s. 35). 

Genéza predstavuje počiatočnú fázu komunikačného procesu, v ktorej nastáva 

koncipovanie výpovede (kódovanie komunikátu) iniciátorom komunikácie, t. j. 
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komunikátorom (používajú sa aj synonymické výrazy expedient, odosielateľ, emitent). Ďalšou 

fázou je jej následné spracovanie do komunikačného kódu, ktorý má podobu signálu, resp. 

sekvencie signálov (audio-orálnych, resp. vizuálno-grafických) a jej transfer prostredníctvom 

komunikačného kanálu (média). Podľa J. Vaňka komunikačný kanál predstavuje „médium 

alebo prostredie, ktorým prechádza sekvencia signálov, resp. správa putuje od odosielateľa 

k prijímateľovi“ (ibid, s. 168). P. Renkov definuje komunikačné kanály ako 

„sprostredkovateľské zariadenia a technológie, ktoré umožňujú prenos informácií na veľké 

vzdialenosti“ (Renkov, 1999, s. 20). Špecifikum mediálnej komunikácie spočíva v tom, že 

výpoveď (správa) prechádza komunikačným kanálom (médiom, napr. internetom). Finálnou 

fázou je príjem (dekódovanie) výpovede adresátom (používajú sa aj synonymické výrazy 

percipient, recipient, prijímateľ). Niektoré zdroje uvádzajú, že súčasťou komunikačného 

procesu je aj spätná väzba (odozva, efekt). Všeobecne sa dá hovoriť o jednosmernej 

a dvojsmernej komunikácii. Ak hovoríme o jednosmernej komunikácii, tak máme na mysli 

vysielanie signálov bez prijímania spätnej väzby. Dvojsmerná komunikácia predstavuje 

vysielanie signálov oboma zúčastnenými stranami (komunikantmi). Z toho vyplýva, že 

dvojsmerný komunikačný proces zahŕňa aj spätnú väzbu (tzv. feedback), čiže informáciu, 

ktorú odosielateľ získa od príjemcu. Odosielateľ v danej diverzii pri vysielaní správy plní 

zároveň aj funkciu percipienta.  

J. Mistrík definuje tri závažné momenty komunikačného procesu: 

1. komunikácia predstavuje proces s permanentnou interakciou 

2. proces, ktorý prebieha aj vtedy, keď sa zdá, že jeden z jeho účastníkov mlčí 

3. konkrétny komunikačný proces (akt) je neopakovateľný (Mistrík, 1990, s. 3). 

Dané transparentné momenty komunikačného procesu vystihujú fundament 

komunikácie. 

Na kvalitu a výsledok komunikácie (mediálnej) vplývajú extralingvistické, 

paralingvistické a psychofyziologické faktory, výskyt ktorých môže mať za následok 

„objektívne zlyhanie a pochybenie“ tlmočníka (aj profesionálneho). Máme na mysli napr. 

šumy (z technických zariadení, auditória), zlý príjem (z komunikačného kanála), logopedické 

defekty reči orátora (fufnavosť – hovorenie nosom, šušlavosť – chybné vyslovovanie 

sykaviek, rotacizmus tzv. ráčkovanie – nesprávne vyslovovanie hlásky „r“, kapacizmus – 

vynechávanie, resp. nesprávne vyslovovanie hlások „k, g“, koktavosť, zajakavosť ap.), 

prozodické, t. j. suprasegmentálne javy (rýchle tempo reči, intonácia, prízvuk, dôraz, pauza, 

melódia, emfáza, intenzita, sila, výška, farba, rytmus ai.), individuálne osobné vlastnosti 
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rečníka (temperament, intelektuálna vyspelosť, citové založenie, vek, vzdelanie, profesia, 

sociálny pôvod atď.). 

J. Vaňko definuje šum ako „rušenie signálu na ceste od zdroja k príjemcovi, ktoré 

negatívne ovplyvňuje doručenie a dekódovanie správy. Rozlišuje tri druhy šumov:  

– sémantický (ak partneri komunikácie ten istý prvok interpretujú úplne odlišne)     

– mechanický (rušenie spôsobené určitým prístrojom, prostriedkom alebo zariadením 

používaným pri komunikácii) 

– situačný (rušenie signálu alebo správy spôsobené situáciou, v ktorej sa komunikuje)“ (ibid, 

s. 191).  

Ako aj šumy, tak aj individuálne fonetické predispozície a poruchy reči orátora patria 

k negatívnym faktorom vplývajúcich na finálnu kvalitu translácie. Ich výskyt v ústnej 

komunikácii komplikuje príjem výpovede, a tým aj jej porozumenie a následnú transláciu, 

keďže môže dôjsť k nepresnostiam a chybám. Práve fakt, že rečník trpí nejakým defektom 

často krát spôsobuje, že percipient (tlmočník) sa neúmyselne započúva a sústredí viac na jeho 

defekt, ktorý vníma ako rušivý element, a tak stráca sa v obsahovej stránke daného prejavu. Je 

dôležité zdôrazniť, že do toho okamihu pojmy komunikácia a translácia vytvárali symbiotický 

vzťah a stretávali sa v jednej rovine.  

O korelácii komunikácie a translácie niet pochýb, pretože aj komunikácia, aj 

translácia sú chápané ako akty interjazykového kontaktu. Prekladatelia, resp. tlmočníci ako 

mediátori pomocou jazyka sprostredkúvajú informácie.  

Efektívne vytváranie a uskutočňovanie bilaterálnych, resp. multilaterálnych 

obchodných rokovaní, vedeckých kongresov, odborných kolokvií, firemných prezentácií, 

vzdelávacích kurzov, súdnych pojednávaní ap. prostredníctvom internetových inovácií 

(elektronické konferencie ai.), sa vo svete moderných výdobytkov stáva trendom súčasnej 

doby, a preto si ich realizácia vyžaduje pomoc translátora. Daný aspekt výmeny informácií (v 

rámci mediálnej komunikácie) sa uskutočňuje v internetovom prostredí (komunikačným 

kanálom je internet) zvukovou a grafickou formou (výpoveď, ktorá môže mať podobu e-

mailu, chatovacieho odkazu, telefonického hovoru, videohovoru, televideohovoru, 

predstavuje zakódovanú sekvenciu signálov prechádzajúcu komunikačným kanálom) v istej 

konkrétnej komunikačnej situácii (napr. e-konferencie atď.). Reč ide o komunikácii, ktorá sa 

realizuje medzi komunikantmi prostredníctvom počítačového komunikačného systému 

(internet je komunikačný nástroj). Medzinárodné obchodovanie, výskum, súdne 

pojednávania, vzdelávanie ap. spôsobili, že v poslednom období enormný úspech začali mať 

e-konferencie (telekonferencie, videokonferencie, videotelekonferencie), na ktorých dochádza 
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k interakcii komunikantov prostredníctvom e-mailov, chatovacích odkazov, konferenčných 

hovorov. Práve fakt, že ide o komunikáciu na medzinárodnej úrovni, jej funkčná realizácia je 

determinovaná prítomnosťou a službami tlmočníka. Úlohou tlmočníka, ktorý vystupuje ako 

mediátor interlingválnej, ale aj interkultúrnej komunikácie, je príjem zakódovanej výpovede 

v jednom jazyku (východiskovom), ktorá má audívno-orálnu alebo vizuálno-grafickú podobu 

(text v e-maile, resp. chatovacom odkaze alebo zvuk v telefonickom hovore), jej dekódovanie 

a následne expedovanie v druhom jazyku (cieľovom).   

Konfrontácia komunikačných modelov v rámci internetovej komunikácie:  

  

1. Komunikačný model (bez účasti tlmočníka): 

 

expedient–––––––komunikačný kanál (médium)––––––––percipient 

 

           Expedient vysiela zakódovanú výpoveď (zvukovú, resp. grafickú) cez komunikačný 

kanál (v danom prípade reč ide o internetovom kanáli) percipientovi, ktorý ju dekóduje. Pri 

dvojsmernej komunikácii sa pozície komunikantov vymenia, z percipienta sa stáva expedient 

a z expedienta percipient. Je potrebné zdôrazniť, že obaja komunikanti navzájom komunikujú 

jazykom, ktorému obaja rozumejú. 

 

      2.   Komunikačný model (s účasťou tlmočníka):  

 

2.1. expedient–––percipient + expedient–––komunikačný kanál (médium)–––percipient 

 

2.2. expedient–––komunikačný kanál (médium)–––percipient + expedient–––percipient 

 

2.1. 

Expedient – subjekt, ktorý vysiela výpoveď (grafická alebo zvuková) vo východiskovom 

jazyku tlmočníkovi na dekódovanie a následne expedovanie.  

Percipient a expedient – tlmočník vystupuje ako príjemca (prijíma výpoveď, ktorá je 

zakódovaná v jednom jazykovom kóde, t. j. východiskovom a jeho úlohou je ju dekódovať) 

a zároveň ako vysielateľ (dekódovanú výpoveď potom následne zakóduje do druhého 

jazykového kódu, t. j. cieľového a expeduje cez komunikačný kanál formou grafických, resp. 

zvukových signálov percipientovi). 
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Komunikačný kanál – v danom type komunikácie (mediálnej komunikácie) je 

sprostredkovateľským kanálom, resp. médiom internetová sieť, cez ktorú prechádza výpoveď 

(formou grafických alebo zvukových signálov).    

Percipient – subjekt, ktorý prijíma výpoveď v cieľovom jazyku. 

2.2. 

Expedient – subjekt, ktorý vysiela výpoveď (formou zvukových alebo grafických signálov) 

cez komunikačný kanál (internet). 

Komunikačný kanál – cez internetové prostredie prechádza audívno-orálna alebo vizuálno-

grafická výpoveď. 

Percipient a expedient – tlmočník prostredníctvom komunikačného kanálu vystupuje ako 

príjemca (percipuje výpoveď, ktorá je zakódovaná v jednom jazykovom kóde, t. j. 

východiskovom a jeho úlohou je ju dekódovať) a zároveň ako vysielateľ (dekódovanú 

výpoveď potom následne zakóduje do druhého jazykového kódu, t. j. cieľového a expeduje 

percipientovi).  

Percipient – subjekt, ktorý prijíma výpoveď od tlmočníka. 

Je potrebné poukázať na to, že v prípade rusko-slovenskej, resp. slovensko-ruskej 

komunikácie formou e-mailov alebo chatovacích odkazov, sa jazykový kód (Rj/Sj, Sj/Rj) 

vytvára pomocou transliterácie (azbuka/latinka, latinka/azbuka), teda prepisu z jednej 

grafickej sústavy do druhej, pričom každej graféme v jednom jazyku zodpovedá graféma v 

druhom jazyku 

Ako aj pri preklade, tak aj pri tlmočení, sa príjem informácií sa uskutočňuje vo 

východiskovom jazyku a reprodukcia v cieľovom jazyku, ale s tým rozdielom, že pri preklade 

východiskový  a cieľový prejav (text) má fixovanú písomnú podobu (s výnimkou tlmočenia 

z listu, kde translátor tlmočí napísaný text), zatiaľ čo pri tlmočení má východiskový a cieľový 

prejav ústnu podobu. Proces tlmočenia predstavuje nasledujúce fázy: percepcia, prekódovanie 

a reprodukciu, avšak daný procesuálny jav sa deje v enormne krátkom čase a v sťažených 

podmienkach. V procese ústnej translácie sa kladú vysoké nároky na schopnosti tlmočníka, 

vrátane lingvistických, všeobecných vedomostí, t. j. znalosť oboch jazykov (gramatická 

rovina, kulturologická rovina, odborná terminológia atď.), sa do popredia dostávajú najmä 

psychofyziologické aspekty ako napr. koncentrácia, anticipácia, analytickosť, pamäť, 

temperament, logické myslenie, pohotové reflexy, pevné nervy ap.). Ako aj pri preklade, tak 

aj pri tlmočení reč ide o adekvátnom sprostredkovaní informácií, teda cieľom je zabezpečenie 

maximálne dosiahnuteľnej miery funkčno-komunikatívnej ekvivalencie. Avšak z dôvodu, že 

pri tlmočení sa dôraz kladie na princíp ekonómie, t. j. dôležité je pretlmočiť myšlienky za 
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aplikácie maximálnej úspory výrazových prostriedkov, je smerodajné pre tlmočníka 

pretlmočiť najmä kľúčové informácie. Konzekvenciou situačného kontextu a najmä časovej 

tiesne je to, že finálne tlmočenie nie je vždy až také presné a precízne. Keďže možnosť 

spätnej korektúry je limitovaná, tak vznikajú posuny (spravidla pod vplyvom interferencie), 

ktoré sa vzhľadom sa sťažené podmienky „tolerujú“, čo nie je prípustne pri preklade, keďže 

pri ňom je možnosť spätného návratu k textu a aplikovanie slovníkov, referenčných 

materiálov, konzultácií ai. Prehlbovanie vedomostí ohľadom tlmočníckych stratégií, 

rozširovanie jazykovej kompetencie, osvojovanie slovnej zásoby (terminologického aparátu), 

trénovanie pamäte (pomocou memotechník, t. j. základných typov cvičení na rozvíjanie 

objemu operačnej pamäte), rozvíjanie schopností prakticky uplatniť teoretické poznatky, 

nácvik techník tlmočenia, pravidelná a profesionálna príprava, tréning rečníckych schopností, 

nácvik selekcie a eliminácie negatívnych elementov, rozvíjanie logického myslenia atď., sú 

dôležité predpoklady pre zvládnutie náročného procesu, ktorým je tlmočenie. Na úroveň 

tlmočníckeho výkonu vplýva komunikačná situácia (okolnosti a podmienky, v ktorých sa 

komunikačný akt realizuje, teda účastníci, ich charakteristiky, temporálne a lokačné okolnosti, 

intencia komunikácie), orátor (jazyková rovina, charakter prejavu, prozodické vlastnosti rečí, 

logopedické poruchy reči, psychofyziologické vlastnosti, parazitické slová ap.), tlmočník 

(filologické, odborné, kulturologické a všeobecné vzdelanie, psychofyziologické vlastnosti 

ai.), prenosový kanál (faktory ako šumy, zlý príjem atď.) a auditórium (šumy; úloha, pozícia 

a prístup poslucháčov). Z toho vyplýva, že kvalitu translácie determinujú faktory: objektívne 

(paralingvistika) a subjektívne (jazyková kompetencia a psychofyziológia). V danom kontexte 

môžeme uviesť parametre hodnotiace kvalitu tlmočenia: plynulosť (napr. zakončené 

výpovede, promptné a rýchle reakcie), spisovnosť (napr. dodržiavanie spisovných jazykových 

noriem, výskyt a eliminácia defektných slov a cudzích jazykových elementov), plnosť 

(významová ekvivalencia). 

V rámci internetovej komunikácie môže tlmočník pri mediácii aplikovať konzekutívne 

tlmočenie, simultánne tlmočenie, tlmočenie z listu. 

Konzekutívne tlmočenie, KT (následné) predstavuje taký druh tlmočenia, kedy 

dochádza k dvom alternatívam prevodu, buď tlmočník tlmočí po určitých rozložených 

sekvenciách (prerušované) alebo až po dokončení celej výpovede (súvislé). Konzekutívne 

tlmočenie sa dá interpretovať ako typ prevodu, v ktorom ide o akési resumé vypočutého.  

Fázy konzekutívneho tlmočenia:  

1. recepcia (percepcia) 

2. prekódovanie  



 1038

3. reprodukcia. 

Recepcia – jednorazový príjem (posluch) informácií vo východiskovom jazyku; dochádza 

k spracovaniu a porozumeniu informácií z výpovede 

Prekódovanie – prepínanie kódov z jedného jazyka do druhého jazyka; dochádza k podržaniu  

Reprodukcia – rekonštrukcia a prednes t. j. dochádza k dekódovaniu; odovzdanie informácií 

percipientovi v cieľovom jazyku.  

V závislosti od dĺžky výpovedí rozlišujeme nízku (krátke úseky, napr. zopár ucelených 

viet), strednú (dlhšie úseky, napr. odsek) a vysokú (rozsiahle úseky, napr. celý prejav) 

konzekutívu.  

           Z hľadiska použitia pomocných (oporných) prostriedkov delíme konzekutívne 

tlmočenie na KT s notáciou a KT bez notácie. Počas prednesu orátora si tlmočník môže robiť 

poznámky formou tlmočníckej notácie, t. j. zápisu pomocou symbolov. Máme na mysli 

skrátené pendanty zodpovedajúce plným vypovedaným informáciám. Práve selekcia 

sémanticky relevantných oporných bodov, ich správna notačná fixácia a následné 

dekódovanie ovplyvňuje kvalitu tlmočenia. Vypracovanie si a využitie systému tlmočníckeho 

zápisu (notácie) je determinované príjmom rozsahovo väčších sekvencií textu. Odporúča sa 

stupňovité diagonálne zhora nadol zapisovanie si kľúčových informácií prostredníctvom 

predikatívnych, časových, modálnych, kvalitatívnych, všeobecných, vyabstrahovaných, 

zložených symbolov, skratiek, značiek, čísiel atď.  

 

Exemplifikácia notácie (notačné symboly podľa Miňjara-Beloručeva):  

 

V Ruskej federácii predstavitelia štátov Severoatlantickej aliancie rokovali o vojne.  

RF     (V Ruskej federácii) 

     ∆          NATO     (predstavitelia štátov Severoatlantickej aliancie) 

                    (rokovali o vojne). 

 

Do budúcna vyjadrili potrebu znížiť napätie, zlepšiť vzájomnú spoluprácu, a to prinesie 

úspechy. 

     (Do budúcna) 

     „     d     (vyjadrili potrebu) 

      (znížiť napätie) 

       –o–     (zlepšiť vzájomnú spoluprácu)  

      (prinesie úspechy). 
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Otázka mieru bola na prvom mieste stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 02. 02. 2002. 

?     M     (Otázka mieru) 

     =     1     (bolo na prvom mieste) 

               (stretnutia) 

               02. 02. 02     (ktoré sa uskutočnilo 02. 02. 2002). 

Aplikácia zápiskov predstavuje individuálnu záležitosť každého tlmočníka. Notácia má slúžiť 

na fixáciu dôležitých informácií, ktorej cieľom je zefektívnenie jazykovej komunikácie. Je 

potrebné zdôrazniť, že keď analyzujeme využitie, resp. nevyužitie notácie, tak máme mať na 

mysli fakt, že ide o sekundárnu záležitosť, ktorá má byť pre tlmočníka pomocným 

prostriedkom a nie záťažou. Vycibrená a osvojená technika používania notácie môže 

byť kľúčom k úspechu a nemala by chýbať v arzenáli profesionálneho tlmočníka. Okrem 

vypracovania si notácie ďalší oporným pilierom je vypracovanie glosárov (penzum slovnej 

zásoby podľa tematických oblastí).  

Pri simultánnom tlmočení (ST) tlmočník počúva orátora, no nečaká kým dohovorí, 

ale počas celého jeho prejavu tlmočí „súčasne“ (s minimálny časovým odstupom, všeobecne 

sa uvádza, že 4 s je minimálna doba od vypočutia do začatia tlmočenia a 7 s je maximálna 

doba do ktorej, keď sa nezačne tlmočiť, začína dochádzať k stratám na informáciách). Tým, 

že sa pri simultánnom tlmočení neustále tlmočí počas celého prejavu, dá sa povedať, že reč 

ide o doslovnosti (akoby jeho dublovaní) a nie ako to bolo pri konzekutívnom tlmočení, kde 

sa hovorilo o zhrnutí vypočutého. Percepcia, prekódovanie a reprodukcia ako fázy 

tlmočníckeho procesu sa dejú v enormne krátkom čase a súbežne s prejavom orátora. Ide 

o najnáročnejšiu formu prevodu, ktorá si vyžaduje splnenie najvyšších odborných 

a psychofyziologických podmienok. Rozdelenie pozornosti (paralelnosť počúvania orátora 

a hovorenia tlmočníka), ktoré nastáva pri tlmočníckom výkone a je charakteristické len pre 

simultánne tlmočenie, determinuje to, že nie každý tlmočník dokáže simultánne tlmočiť. 

Schopnosť simultánne tlmočiť sa dá interpretovať ako vrchol tlmočníckej profesie a praxe. 

Tlmočenie z listu je na hrane medzi prekladom a tlmočením. Dá sa chápať ako 

„hybridný“ druh, keďže máme na mysli ústny prevod textu písaného vo východiskovom 

jazyku do cieľového jazyka (pretlmočenie textu). Pri danom type tlmočenia platí zásada: 

vizuálne prijímaný text vo východiskovom jazyku tlmočník orálne reprodukuje v cieľovom 

jazyku. Daným typom prevodu sa nezaťažuje pamäť tlmočníka ako je to pri konzekutívnom či 

simultánnom tlmočení (keďže nehovoríme o memorovaní vypočutej výpovede). Skratky, 

neologizmy, klišé, exotizmy, okazionalizmy, kompozitá, bezekvivalentná lexika, expresívne 

výrazové jednotky, polysémické lexémy, idiolekty, neznáme slová, ktoré sa môžu vyskytovať 
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v texte, komplikujú tlmočenie. Dôležité je mať výbornú znalosť oboch jazykov, orientovať sa 

v texte a rozumieť mu, mať vypracované a zautomatizované umenie rýchle, plynulo 

a spisovne ústne formulovať a predniesť text, s ktorým je tlmočník vo vizuálnom kontakte. 

Daná synchrónna činnosť sa využíva spravidla v konferenčnej praxi. 

Pri tvorbe akéhokoľvek cieľového prejavu (ústneho, resp. písomného) ako jazykového 

komunikátu je dôležité si uvedomiť, aby dostatočne odrážal ilokúciu autora, ktorý bol 

vyjadrený vo východiskovom prejave (origináli). Práve tento fakt je dôležitý v translačnom 

procese, pri ktorej sa pracuje s významami (slovo má okrem gramatického významu aj 

lexikálny, t. j. reč ide o obsahu slova). Z toho vyplýva, že cieľom translácie je, aby 

významový vzťah (podľa referenčného sémantického trojuholníka) v jednom jazyku 

(východiskovom) bol totožný (identický) s významovým vzťahom aj v tom druhom jazyku 

(cieľovom) a len v takom prípade sa môže zachovať informácia v čo najplnšom rozsahu. Je 

potrebné zdôrazniť aj fakt, že translátor má mať na mysli perlokúciu (účinok), teda to, že 

konkrétny translát prispôsobuje percepčnému prostrediu.   

             V tomto kontexte je celkom na mieste spomenúť aj konkrétne translačné metódy, 

ktoré participujú na sprostredkovaní informácií. Pri každej ústnej translácii, ktorá je časovo 

limitovaná, ide doslova o „boj s časom“, a preto adekvátne aplikovať prekladateľské postupy 

predstavuje často krát veľké umenie. Prostredníctvom translačných postupov, takých ako 

generalizácia (zovšeobecnenie), konkretizácia (spresnenie), analogický preklad 

(pripodobnenie, zhoda, obmena), kondenzácia (zomknutosť, zhustenosť, úspora vyjadrovania 

sa), redundancia (nadbytočnosť), transformácia (prestavba, zmena štruktúry), perifrastický 

spôsob (opisný spôsob), kalkovanie (doslovný preklad) atď., translátor v translačnom procese 

hľadá čo najpregnantnejšie ekvivalenty. 

Jazyk ako dynamická, logická a stabilná štruktúra je otvorená novým tendenciám, čo 

sa prejavuje hlavne na úrovni lexikálnej. Determinantom špecifík translácie ústnej 

komunikácie je aj typ jazykového prejavu, z čoho pramení aj jeho obsah (idiolekt, oslovenie 

percipientov, špecifické gramatické konštrukcie, miera spisovnosti jazykových prostriedkov, 

slovná zásoba ako napr. terminológia, internacionalizmy, skratky, kompozitá, neologizmy, 

barbarizmy, expresívne jednotky, klišé, bezekvivalentné lexémy, okazionalizmy, polysemické 

jednotky, exotizmy, ustálené slovné spojenia atď.), a práve vyššie uvedené translačné postupy 

pomáhajú tieto často krát prekladateľské oriešky vyriešiť.  

Indikátorom kvality tlmočenia je aj eliminácia vplyvu významovej a formálnej 

interferencie (ortoepickej, ortografickej) a zautomatizovanie si imúnnosti voči 
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interferenčným pascám, ktoré majú podobu napr. homonýmie a ich neodhalenie môže pri 

tlmočení spôsobiť zásadné a nežiaduce posuny. 

 Výsledkom komunikačnej interakcie medzi komunikantmi, je sprostredkovaná 

informácia – komunikát. Translátor figuruje zároveň ako prijímateľ východiskového prejavu, 

a taktiež ako pôvodca a tvorca nového cieľového prejavu. Z toho vyplýva, že v translačnom 

procese ide o konfrontáciu systémov dvoch expedientov, dvoch percipientov a dvoch 

prejavov a vzájomná komunikácia predstavuje symbiózu kooperujúcich rozdielnych indivíduí 

a prejavov. 

Keďže tlmočenie prebieha v sťažených podmienkach (časový faktor, komunikačný 

kanál), tak sa zvyšujú nároky na koncentrovanosť, logické myslenie, pamäť, osobnostné 

kvality tlmočníka, akými sú analytickosť, anticipácia, kreatívnosť. K nesprostredkovaniu 

adekvátnej informácie dôjde v nasledujúcich prípadoch, ak je translátor nekompetentný 

(objektívny faktor) alebo ak extralingvistické, paralingvistické a psychofyziologické faktory 

zabránia tlmočníkovi v kvalitnom tlmočení (subjektívny faktor) a on zlyhá. Špecifickosť 

prejavu determinuje aj osobitosť translačného prístupu a aplikovanie špecifických 

translačných postupov s dôrazom na fakt, že pre translátora je prvoradá snaha o dosiahnutie 

funkčno-komunikatívnej ekvivalencie. 
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