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1 Lokalizačný model GILT 

Obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa človek čoraz častejšie dostáva do kontaktu s globálne rozšírený-

mi službami, je softvérová lokalizácia lingvisticko-technickým odvetvím, ktoré poskytuje aj jazykovo 

menej zdatným používateľom možnosť využívať inak neprístupné služby či produkty zo sféry IT 

technológií. Cieľom nášho príspevku je v skratke priblížiť proces lokalizácie a poukázať na základné 

jazykové, ale aj adaptačné nekorektnosti, ktorých sa dopúšťajú predovšetkým začínajúci, dobrovoľní 

lokalizátori či lokalizátorky slobodných a otvorených softvérových produktov. 

Aby sme sa mohli oboznámiť s problematikou lokalizácie, je potrebné objasniť pojmový aparát, 

ktorý je s daným procesom nerozlučne spätý. Ukazuje sa, že mnohé pojmy ešte stále nie sú natoľko 

zaužívané, aby sa bez ich bližšieho definovania príspevok zaobišiel. Obzvlášť dôležitú pozornosť si 

vyžadujú pojmy lokalizácia a preklad a ich vzájomné prepojenie. Ako totiž uvádza K. J. Dunne, „lo-

kalizácia je jedným zo vzájomne spätých procesov, ktoré možno pochopiť len v ich kontextovom spo-

jení.“ (Dunne 2006, s. 4, preložil M. J.
1
). V tomto zmysle bude primárnym cieľom uvedenej kapitoly 

priblíženie základného lokalizačného modelu GILT (z angl. Globalization – Internationalization – 

Localization – Translation). 

Bert Esselink vo svojej monografii A Practical Guide to Localization vychádza pri definovaní 

termínu globalizácia zo štúdií, ktoré na svojich webových stránkach poskytovala organizácia LISA 

(Localization Industry Standards Association – azda najväčšia autorita stanovujúca štandardy 

v lokalizácii do roku 2011). Globalizáciu tak popisuje ako „proces uplatnenia súboru rozhodnutí a 

aktivít technického, finančného, manažérskeho či obchodného charakteru, ktoré dávajú organizácii 

medzinárodný štatút.“ (Esselink 2000, s. 4). Inými slovami, „globalizácia sa zaoberá obchodnými 

otázkami, ktoré sa týkajú predaja produktu na svetových trhoch.“ (Maťáková 2012, s. 342). V tomto 

zmysle dokáže spoločnosť prostredníctvom globalizácie, na základe použitia špecifických stratégií 

a marketingových ťahov nielen eliminovať jazykové a kultúrne rozdiely medzi odlišnými lokalitami, 

ale zároveň tak zabezpečuje podporu používania svojho technického produktu pre používateľov na 

celom svete, čím získava globálne pole pôsobenia. 

Lokalizovanie softvérového produktu by sme mohli prirovnať k procesu, pri ktorom na kovový 

povrch nanášame farebnú vrstvu laku. Aby sme jednoduchším, ale predovšetkým kvalitnejším spôso-

bom mohli aplikovať požadovanú farbu, je potrebný základný (ošetrujúci) náter. Ten potom môžeme 

z hľadiska problematiky lokalizácie označiť termínom internacionalizácia, ktorý sa často 

v medzinárodnom kontexte uvádza aj pod abreviáciou i18n. Z technického hľadiska hovoríme 

o pripravenosti produktu na medzinárodné použitie. Preto aj softvér, ktorý je potrebné promptne pre-

                                                      
1
 Ak nie je uvedené inak, citácie z anglických monografií, resp. iných cudzojazyčných zdrojov, preložil autor prí-

spevku. 
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viesť a adaptovať do desiatok cieľových jazykov, potrebuje istú mieru pripravenosti. To znamená, že 

vyžaduje „základnú vrstvu náteru“, na ktorú sa následne jednoducho aplikujú prevody a adaptácie 

podľa štandardov príslušných cieľových lokalít. 

Potvrdzuje to aj táto definícia: „Internacionalizácia je proces prípravy produktu takým spôsobom, 

aby bol schopný pracovať s viacerými jazykmi a odlišnými kultúrnymi konvenciami, bez nutnosti ne-

ustálej zmeny binárneho zdrojového kódu.“ (Pym 2004, s. 29). Internacionalizácia tak zabezpečuje 

dve kľúčové veci. Na jednej strane hovoríme o „funkčnosti a akceptovateľnosti produktu na medziná-

rodnom trhu“ (Esselink 2000, s. 25). Korektne internacionalizovaný softvér musí byť schopný podpo-

rovať odlišné formátovania pre zobrazenie času, dátumu, resp. meny a pod. Druhou vymoženosťou 

internacionalizácie je „zabezpečenie rýchleho a bezproblémového procesu samotnej lokalizácie“ 

(ibid.). Inými slovami, pri vytváraní softvéru dochádza k extrahovaniu všetkých jazykových reťazcov, 

používaniu všeobecných, kultúrne neutrálnych prvkov či k vytváraniu a aplikovaniu kultúrne nepod-

mienenej obrazovej zložky a pod. „Výsledkom internacionalizácie by mal byť homogénny koncept, 

ktorý je neutrálny a prístupný akejkoľvek kultúre.“ (Maťáková 2012, s. 343). 

Internacionalizovaný softvér ešte nezabezpečuje konečné adaptovanie produktu pre príslušný cie-

ľový trh. K tomu sa dostávame až pri tzv. lokalizácii (l10n). „Pojem lokalizácia bol v 80. rokoch pre-

vzatý z odboru marketingu a použitý v kontexte prekladu softvérových aplikácií.“ (ibid.). V dnešnej 

dobe ide o proces, prostredníctvom ktorého dochádza k adaptácii softvéru do požadovanej lokality. 

Hovoríme teda o prispôsobení produktu cieľovému jazyku, kultúrnym špecifikám, ale aj iným prefe-

renciám. V tomto zmysle ide o súhrn úkonov, medzi ktoré môžeme zahrnúť: „(a) preklad textového 

materiálu a jeho konvencií do cieľovej lokality; (b) adaptáciu mimo-textového obsahu (od farieb, 

ikon, bitmapových obrázkov až po finálnu formu balenia“ (Dunne 2006, s. 4). Výsledkom lokalizácie, 

ktorá je úzko spätá s internacionalizáciou a globalizáciou, sa tak stáva „produkt, ktorý budú používate-

lia „cítiť správne“, nebudú mať pri ňom pocit, že je adaptovaný, naopak, budú ho vnímať ako pôvod-

ný“ (Benko –Rajčanová 1998, s. 71). 

Z hľadiska lokalizácie softvéru je potrebné na preklad nazerať ako na „proces prevodu textu 

v písomnej alebo hovorenej podobe do iného jazyka. Vyžaduje sa, aby bol do cieľového jazyka preve-

dený plný zmysel východiskového materiálu. Špeciálny dôraz sa kladie na štýl a kultúrne špecifiká 

textu.“ (Esselink 2000, s. 4). 

Na základe uvedenej definície môžeme poukázať na primárny rozdiel medzi pojmami preklad a 

lokalizácia, ktorých interpretácia sa často zvykne zamieňať alebo dokonca združovať, čím dochádza 

k vykresleniu nekorektného vzťahu medzi nimi. „Mnoho ľudí chápe pod pojmom lokalizácia preklad. 

Avšak proces lokalizácie má širší záber.“ (Bal et al. 2007, s. 2). Podobne aj Benko a Rajčanová (1998, 

s. 71) potvrdzujú, že „lokalizácia je viac ako zmena lexiky z jedného jazyka do iného jazyka, nie je to 

len preklad“. 

 

2 K jazykovým a adaptačným chybám vo WordPress 

Pre potreby analýzy lokalizačných nekorektností sme sa v príspevku rozhodli zamerať na slobodný 

a otvorený softvér WordPress (ďalej len WP). WP je webový softvér, ktorý začínal v roku 2003 for-

mou jednoduchého blogovacieho systému na báze PHP a MySQL. Postupom času sa z neho stal pl-

nohodnotný systém na správu obsahu webových stránok (z angl. CMS system – content management 

system). V súčasnosti daný softvér vyvíjajú tisícky dobrovoľných nadšencov po celom svete. Celý 

systém je možné používať na rôzne účely od osobného blogu alebo personálnej stránky až po firemnú 

prezentáciu, e-shop, fórum, komunitný web a pod. Voľba uvedeného typu softvéru bola determinova-

ná jeho povahou. Ide o to, že slobodný a otvorený softvér na rozdiel od proprietárneho softvéru doká-

že svojim používateľom zabezpečiť štyri základné slobody. Medzi ne môžeme zaradiť: „(1) Slobodu 

spúšťať program, a to za akýmkoľvek účelom (2) Slobodu študovať, ako daný program funguje, vyko-

návať v ňom zmeny a prispôsobovať ho tak svojim požiadavkám (3) Slobodu voľne šíriť kópie a po-

máhať tak svojmu okoliu (4) Slobodu zlepšovať daný program a tieto zlepšenia ďalej zverejňovať, aby 

tak mohli byť prínosom pre celú spoločnosť“ (Chen 2006, s. 7). Sloboda štúdia a modifikácie sa po-

chopiteľne vzťahuje aj na možnosť slobodnej lokalizácie. Inými slovami, prekladatelia nemusia pred 

začatím procesu prevodu a adaptácie produktu žiadať súhlas od vlastníka autorských práv. Do lokali-

zovania sa preto môže zapojiť praktický ktokoľvek od laických dobrovoľníkov až po profesionálnych 
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prekladateľov. Dochádza tak k novodobej metodike lokalizačného procesu, ktorá zoskupuje množstvo 

dobrovoľných nadšencov produktu. Tento princíp má zároveň obrovskú výhodu pre študentov prekla-

dateľstva a tlmočníctva, „pretože táto metóda verne reflektuje aktuálne modely profesionálnej prekla-

dateľskej práce“ (Cánovas – Samson 2011 s. 48). 

 

2.1 Osobné základné a privlastňovacie zámená 

Slovenská Štylistická príručka Microsoftu upozorňuje na nekorektné, resp. redundantné používa-

nie osobných základných a privlastňovacích zámen pri prevode a adaptácii softvérového produktu do 

cieľovej lokality. „Zatiaľ čo v angličtine sa privlastňovacie zámená (napr. „your data“, „your table“, 

a pod.) vyskytujú častejšie z dôvodu vyjadrenia priamej adresnosti k používateľovi, slovenčina použí-

vanie príslušných zámen považuje za redundantné, v dôsledku čoho sa pri lokalizácii odporúča ich 

vynechávanie.“ (Slovak Style Guide 2011, s. 28). Ako príklad môžeme uviesť anglický reťazec: Plea-

se insert the CD into your CDROM drive, pri ktorom býva častou nekoretnosťou preklad – Vložte 

prosím disk do vašej mechaniky CD-ROM. 

Pochopiteľne, existujú aj situácie, keď vynechanie zámena nie je možné, pretože v opačnom prí-

pade by mohlo dôjsť k posunu alebo dokonca celkovej strate dôležitej informácie. Ideálnym príkla-

dom je nasledujúci segment z analyzovaného webového softvéru WP: „Incompatible with your ver-

sion of WordPress.“ Privlastňovacie zámeno tu zohráva kľúčovú úlohu a jeho vynechanie pri prevode 

do slovenčiny by znamenalo stratu bližšej informácie o verzii webového softvéru. V takýchto prípa-

doch je rovnako dôležité dodržiavať aj ďalšie dve pravidlá, ktoré uvádza Štylistická príručka od Mic-

rosoftu. Prvým je správna kapitalizácia osobných a privlastňovacích zámen. „Ak je použitie rôznych 

tvarov privlastňovacieho zámena váš alebo osobného zámena vy nevyhnutné, píšeme ich s malým 

začiatočným písmenom“ (ibid., s. 27). Druhým pravidlom je zohľadnenie použitia privlastňovacích 

zvratných zámen svoj, svoja, svoje, „a to v prípade, ak sa substantívum priamo vzťahuje k osobe 

alebo veci, ktorá je gramatickým podmetom vety“ (ibid.). Ako príklad danej chyby môžeme uviesť 

nasledujúcu ukážku: 

 

Originál Nesprávny preklad Správny preklad 

Please type your full name to 

the below field. 

Do poľa napíšte vaše celé 

meno. 

Do poľa napíšte svoje celé 

meno. 

 

2.2 Rodová neutralita  
Jednou z častých chýb, na ktoré upozorňuje Štylistická príručka Microsoftu a s ktorou sme sa stret-

li aj pri analýze lokalizačných reťazcov WP, je nedodržiavanie rodovej neutrality. Kým angličtina ako 

analytický typ jazyka tento problém nepotrebuje riešiť, flektívnosť slovenčiny stavia prekladateľa do 

ťažkej situácie. Inými slovami, softvérový produkt lokalizovaný do slovenčiny by v žiadnom prípade 

nemal z hľadiska adresnosti k používateľovi vyjadrovať náklonnosť k mužskému alebo ženskému 

rodu. Aby sa danej chybe pri slovenskej lokalizácii predišlo, odporúča sa „formálny spôsob vyjadre-

nia, použitím druhej osoby množného čísla alebo neutrálny spôsob vyjadrenia“ (ibid, s. 36). Ak sa 

preklad nedokáže vyhnúť náklonnosti k jednému z rodov vyššie uvedenými prekladateľskými straté-

giami, prednosť má „formálny spôsob vyjadrenia s použitím mužského rodu“ (ibid.). 

Z hľadiska lokalizácie webového softvéru WP sa daný problém môže vyskytnúť napr. pri lokalizá-

cii reťazcov %s has been logged out alebo %s has taken over and is currently editing, v ktorých pre-

menná jednotka %s predstavuje používateľské meno. Po preklade do slovenčiny by reťazce vyzerali 

takto: %s bol odhlásený, resp. %s prevzal príspevok a práve ho upravuje. Pochopiteľne, existuje aj 

možnosť vyjadrenia oboch rodov naraz, čo by znamenalo, že napr. druhý segment by sme preložili 

takto: %s prevzal(a) príspevok a práve ho upravuje resp. %s prevzal/-a príspevok a práve ho upravu-

je. Tento spôsob sa ale v rôznych štylistických príručkách zameraných na lokalizáciu softvéru neod-

porúča. Z hľadiska analýzy lokalizácie WP sme sa preto najskôr sústredili na vyhľadávanie slov, ktoré 

by sa končili na (a) alebo /-a. Výsledkom bol len jeden nájdený reťazec „From %1$s on %2$s%3$s“, 

ktorý bol preložený takto: „%1$s napísal/a k článku %2$s%3$s“.  

Najčastejší problém, ktorý sme pri analýze zaznamenali, bolo nekorektné používanie druhej osoby 

jednotného čísla namiesto odporúčanej druhej osoby množného čísla. Okrem iného sa ukázalo, že 
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dobrovoľní prekladatelia, resp. korektori, často zabúdajú na možnosť použitia formálneho a neutrál-

neho vyjadrenia. Uvedené chyby demonštrujeme na nasledujúcich segmentoch spolu s navrhovanými 

prekladmi: 

 

Originál Preklad Navrhovaný preklad 

Are you sure you have the 

correct username and pas-

sword? 

Ste si istý, že používate správ-

ne meno a heslo? 

Naozaj používate správne 

meno a heslo? 

I'm sure I want to permanently 

disable my site, and I am awa-

re I can never get it back or 

use %s again. 

Som si istý, že chcem natrvalo 

zrušiť moju stránku, a som si 

vedomý toho, že ju nikdy ne-

dostanem späť alebo znova 

nepoužijem. 

Chcem natrvalo zrušiť svoju 

stránku a uvedomujem si, že 

už ju nikdy nedostanem späť 

ani ju znova nepoužijem. 

You will not move away from 

this page. 

Nebudete presmerovaný preč 

z tejto stránky. 

K presmerovaniu z podstránky 

nedôjde. 

Chyby nedodržania rodovej neutrality  

 

2.3 Personifikácia lokalizovaného produktu  
Častou štylistickou chybou pri lokalizácii býva aj personifikácia IT produktov. S touto chybou sa 

najčastejšie stretávame v prípadoch, keď softvérový produkt na obrazovke počítača informuje použí-

vateľa o priebehu, resp. stave rôznych procesov. V angličtine sa uvedené hlásenia najčastejšie vyjad-

rujú cez slovesa s príponou –ing (napr. Installing components..., Printing document..., a pod.). Práve v 

týchto situáciách majú slovenskí prekladatelia tendenciu skĺznuť k personifikácii lokalizovaného pro-

duktu a zabúda sa na možnosť použitia neosobného, zvratného pasíva. V dôsledku toho vznikajú pre-

klady ako: Inštalujem súčasti..., Tlačím dokument... a pod. Analýza lokalizačných reťazcov potvrdila, 

že vo väčšine prípadov sa slovenskí prekladatelia WP spomínanej chyby dopustili. 

 

Originál Preklad Navrhovaný preklad 

Loading&#8230; Nahrávam&#8230; Načítava sa&#8230; 

Crunching&hellip; Spracovávam&hellip; Spracúva sa&hellip; 

Installing Plugin from uploa-

ded file: %s 

Inštalujem modul zo súboru: 

%s 

Inštaluje sa modul zo súboru: 

%s 

Chyby nekorektnej personifikácie softvérového produktu 

 

2.4 Slovosled  
Azda najčastejšou syntaktickou chybou pri lokalizácii softvérových produktov je nesprávny slovo-

sled preloženého reťazca. K danému problému dochádza najčastejšie z dvoch možných príčin. Buď sa 

dobrovoľní prekladatelia príliš spoliehajú na výsledky strojových prekladačov, ktoré zvyčajne nepre-

jdú post-editáciou, alebo dostatočne neovládajú lingvistické rozdiely medzi východiskovým a cieľo-

vým jazykom. Obzvlášť pri slovoslede sa veľmi často stáva, že prekladatelia bezhlavo kopírujú štruk-

túru anglického, pevne stanoveného usporiadania jednotlivých členov vety (podmet – prísudok – 

predmet – ...), čo následne môže pre slovenského čitateľa znieť neprirodzene. V tomto zmysle prekla-

datelia často zabúdajú na vymoženosti, ktoré poskytuje bohatá flektívnosť slovenčiny. Treba si uve-

domiť, že „slovosled v angličtine ako analytickom jazyku je pevne daný a pozícia slov vo vete nás 

informuje o ich gramatickej funkcii. Slovenčina je však prevažne syntetický flektívny jazyk, v ktorom 

na určenie gramatickej funkcie jednotlivých slov postačia ich koncovky. Slovosled tu využívame na iný 

účel – informuje nás o tom, ktorý údaj je v kontexte už známy (téma) a ktorý je nový (réma).“ (Macho-

vá, 2011, s. 2). Tieto slová potvrdzujú, že slovenčina na rozdiel od angličtiny umožňuje prekladate-

ľom využitie voľnejšieho, nie však ľubovoľného slovosledu. Pri preklade do slovenčiny je potom 

nevyhnutné novú informáciu (rému) umiestniť na konci vety, zatiaľ čo známa informácia sa bude 

nachádzať na jej začiatku.  
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S týmto problémom sme sa stretli aj pri analýze WP reťazcov. V nižšie uvedenej tabuľke uvádza-

me niekoľko príkladov doslovného kopírovania anglickej syntaxe, ale aj nesprávne umiestnenie témy 

a rémy, v dôsledku čoho znejú lokalizované reťazce neprirodzene. 

 

Originál Preklad Navrhovaný preklad 

There are no limits to how 

many levels you can nest pa-

ges. 

Nie je žiadne obmedzenie 

koľko stupňov môže hierar-

chia stránky mať. 

Počet stupňov zanorenia strá-

nok nie je limitovaný. 

 

You are not allowed to create 

pages as this user. 

Nemáte dovolené vytvárať 

stránky pod týmto používateľ-

ským účtom. 

Pod týmto používateľským 

menom nemáte dostatočné 

oprávnenie na vytváranie 

stránok. 

Syntaktické chyby (slovosled) 

 

2.5 Interpunkcia 

Podľa PSP sa bodka štandardne píše na konci každej oznamovacej vety alebo súvetia (PSP, 2000, 

s. 53). V prípade softvérovej lokalizácie používateľského rozhrania treba upozorniť, že uvedené pra-

vidlo platí len v niektorých prípadoch, v dôsledku čoho sa oň nemožno záväzne opierať. Existujú totiž 

aj jazykové reťazce, ktoré síce po formálnej stránke disponujú štruktúrou oznamovacích viet a aj na-

priek tomu je nevyhnutné, aby neboli ukončené nielen bodkou, ale prakticky akýmkoľvek interpunk-

čným znamienkom. V týchto prípadoch ide predovšetkým o reťazce, ktoré vizuálne reprezentujú pos-

tavenie nadpisov, podnadpisov, tlačidiel a pod.; alebo môžu byť dokonca súčasťou zaškrtávacieho či 

iného políčka v používateľskom rozhraní softvéru. Napríklad anglické reťazce „Update User“ a „Save 

Changes“, ktoré sú v slovenskej lokalizácii WP preložené jednoduchými oznamovacími vetami „Ak-

tualizovať používateľa“ a „Uložiť zmeny“ nie sú zakončené bodkou, pretože z hľadiska grafickej po-

vahy predstavujú tlačidlá. Okrem jednoduchých prípadov tlačidiel, nadpisov a podnadpisov, ktoré je 

do istej miery možné v súboroch s lokalizačnými reťazcami identifikovať už na základe dĺžky reťaz-

ca, existujú aj zložitejšie prípady, keď sa vety, ba dokonca celé súvetia rovnako dožadujú prekladu 

bez koncovej interpunkcie. Väčšinou ide o reťazce už spomínaného zaškrtávacieho alebo aj iného 

políčka. Môžeme si to demonštrovať na nižšie uvedenom príklade: 

 
#: wp-admin/options-writing.php:70 

msgid "Convert emoticons like <code>:-)</code> and <code>:-P</code> to graphics on 

display" 

msgstr "Previesť smajlíky ako je <code>:-)</code> a <code>:-P</code> pri zobrazení do 

grafickej formy." 

 

 

Vizuálna reprezentácia jazykového reťazca so zaškrtávacím políčkom 

 

Zámerne sme vybrali nekorektne preložený reťazec. Všimnime si, že pôvodný anglický reťazec: 

„Convert emoticons like <code>:-)</code> and <code>:-P</code> to graphics on display“ nie je 

zakončený bodkou. Z vizuálnej reprezentácie vyššie je zrejmé, že ide o reťazec, ktorý je priamou sú-

časťou zaškrtávacieho políčka, a preto je bodka na konci vety vynechaná. Rovnaký princíp je potreb-

né dodržať aj v prípade prevodu a adaptácie do slovenčiny. Treba však podotknúť, že nekorektné roz-

hodnutia prekladateľov zvyčajne ovplyvňuje a sťažuje nelineárna povaha jazykových reťazcov 

a rovnako aj nedostatok kontextových informácií od vývojárov produktu. V takýchto prípadoch ostáva 

prekladateľom jediná možnosť – riadiť sa koncovou interpunkciou pôvodného anglického reťazca. 

V konečnom dôsledku však netreba zabudnúť vykonať dostatočne adekvátnu vizuálnu verifikáciu 

preložených a adaptovaných jazykových reťazcov s cieľom eliminácie možnej interpunkčnej chyby. 
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2.6 Adaptácia dátumu a času 

Správna lokalizácia sa netýka len jazykovej stránky. Okrem prevodu jazykovej zložky je hlavnou 

súčasťou celého procesu aj adaptácia produktu s cieľom jeho prispôsobenia miestnym špecifikám. 

Jedným z takýchto miestnych špecifík je aj formát zobrazenia dátumu a času. 

WP na zobrazenie dátumu a času používa špeciálne reťazce vo forme PHP kódu (napr. M j, Y @ 

G:i). Ako môžeme vidieť, uvedené reťazce pozostávajú z množstva premenných jednotiek 

a interpunkčných znamienok. Každá premenná špecifikuje, akým spôsobom sa čas, resp. dátum zob-

razí používateľovi produktu. Prekladatelia preto musia nielenže správne preložiť jednotlivé názvy 

mesiacov a dní, ktoré sa neskôr zobrazujú na mieste konkrétnej premennej, ale zároveň sa musia 

oboznámiť s ich významami. Tu sa v plnej miere ukazuje potreba IT znalostí, bez ktorých by mohlo 

dôjsť k nekorektnej adaptácii softvérového produktu. Napríklad anglický reťazec F j, Y pozostáva 

z troch premenných jednotiek, kde premenná „F“ zobrazuje plné znenie mesiaca v textovej podobe 

(napr. January, February, ...), premenná „j“ má za úlohu číselné zobrazenie dňa v mesiaci bez nuly na 

začiatku (t. j. 1-31) a premenná „Y“ má za úlohu zobrazenie roka v podobe 4 číslic (napr. 1999, 2005, 

2014, a pod.). Čiarka medzi premennou „j“ a „Y“ a rovnako aj ich usporiadanie zabezpečujú korektné 

zobrazenie dátumu podľa amerického štandardu. Výsledkom je napr. nasledujúci dátum: February 2, 

1992. Tento formát však nekorešponduje so slovenským štandardom. Aby prekladateľ zabezpečil 

adekvátnu adaptáciu produktu do slovenskej cieľovej lokality, musí reťazec F j, Y upraviť do tvaru j. 

F Y. Výsledkom bude napr.: 2. február 1992. Vysvetlivky k spomínaným premenným jednotkám sú 

voľne dostupné na webovej stránke php.net. 

Okrem znalosti premenných musia prekladatelia pochopiteľne ovládať aj normy formátovania času 

a dátumu pre konkrétnu cieľovú lokalitu. Podľa dokumentu Pravidlá písania a úpravy písomnosti, na 

ktorý odkazuje Štylistická príručka Microsoftu, je možné dátum v slovenskej lokalite vyjadriť dvoma 

spôsobmi: číselne alebo slovno-číselným spôsobom. „Slovno-číselne vyjadrený dátum zohľadňuje 

doterajšie zvyklosti. Deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac slovom, spravidla v 

2. páde, rok základnou číslovkou. Pri číselne vyjadrenom dátume došlo k zmenám zápisu dňa a me-

siaca. Deň sa píše dvoma číslicami vzostupne 01 – 31, mesiac taktiež dvoma číslicami vzostupne 01 – 

12, rok štyrmi číslicami... Jednotlivé údaje sa oddeľujú bodkou a medzerou. V prípade potreby sa 

medzery môžu vynechať. Vynechanie bodky je však neprípustné“ (STN 01 6910, s. 15). Podľa Pravi-

diel slovenského pravopisu sa pri číselnom vyjadrení dátumu jednotlivé číselné údaje mesiaca a dňa 

môžu písať aj bez nuly. Na základe uvedených pravidiel je jasné, že pri adaptácií WP do slovenskej 

lokality sa v lokalizovaných reťazcoch musia objaviť len nasledujúce možnosti kombinácií premen-

ných jednotiek a interpunkcie: 

 

 formálna štruktúra reťazca vizuálne zobrazenie pri pou-

žívaní produktu 

v prípade slovno-číselne vy-

jadreného dátumu 

j. F Y 2. február 1992 

v prípade číselne vyjadreného 

dátumu 

d. m. Y 02. 02. 1992 

 d.m.Y 02.02.1992 

 j. n. Y 2. 2. 1992 

 j.n.Y 2.2.1992 
 

Sumár možnosti vyjadrenia dátumu cez variabilné vo WP 

 

Podobne je to aj s vyjadrením času. Na rozdiel od americkej lokality je pre slovenskú príznačné 

používanie 24 hodinového formátu, bez určovateľa dopoludňajšieho/popoludňajšieho času (am/pm). 

Hodiny, minúty a sekundy sú oddelené dvojbodkou, pričom hodiny sú vyjadrené jednocifernou, resp. 

dvojcifernou číslovkou bez nuly na začiatku. V rámci týchto kritérií a znalosti jednotlivých premen-

ných sa korektný časový údaj vo webovom softvéri WP pre slovenskú lokalitu uvádza nasledujúcimi 

premennými: G:i:s [21:38:04] resp. len G:i [21:38], kde premenná „G“ vyjadruje hodiny vo formáte 
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(0-23), premenná „i“ vyjadruje minúty vo formáte (00-59) a premenná „s“ vyjadruje sekundy vo for-

máte (00-59). 

 

Originál Nesprávna adaptácia Navrhovaná adaptácia 

l, F jS, Y [napr. Monday, Feb-

ruary 9
th
, 2015] 

l, j. F , Y [napr. pondelok, 9. 

február , 2015] 

l, j. F Y [napr. pondelok, 9. 

február 2015] 

j F, Y @ G:i [napr. 9 Februa-

ry, 2015 @ 15:13] 

j F, Y @ G:i [napr. 9 február, 

2015 @ 15:13] 

j. F Y, G:i [napr. 9. február 

2015, 15:13] 

Y/m/d g:i:s A [napr. 

2015/02/09 15:13:28 PM] 

j. F. Y, G:i [napr. 9. február. 

2015, 15:13] 

d. m. Y, G:i [napr. 09. 02. 

2015, 15:13] alebo j. n. Y, G:i 

[napr. 9. 2. 2015, 15:13 

Chyby pri adaptácii dátumu a času 

 

Záver 

Softvérová lokalizácia má v dnešnej dobe dominantné postavenie z hľadiska objemu globálne po-

skytovaných a realizovaných prekladateľských služieb. Napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že 

v translatológii sa táto problematika doposiaľ riešila len sporadicky. Jedným z primárnych dôvodov 

uvedeného stavu je aj fakt, že lokalizácii proprietárnych softvérových produktov sa venuje len veľmi 

úzka skupina multikompetentných profesionálov. U prekladateľov tohto zamerania sa očakáva nielen 

odborná znalosť jazyka, ale rovnako aj výrazná dispozícia k sfére IT technológií. Situáciu sťažuje aj 

uzamknutý charakter proprietárnych softvérov. Ich prevod a adaptovanie nemôže vykonávať ktokoľ-

vek. Aj z tohto dôvodu sme sa v príspevku zamerali predovšetkým na slobodný a otovrený softvér, 

prostredníctvom ktorého sme boli schopní poukázať na rôzne lexikálne, štylistické, syntaktické či 

adaptačné úskalia, ktoré so sebou tento proces prináša. Ukazuje sa, že predovšetkým účasť študentov 

prekladateľských odborov na riešení slobodných a otvorených lokalizačných projektov môže mať 

výrazný prínosť pre rozšírenie ich osobného know-how či pracovného portfólia. 
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