
4 
 

ÚVOD 

Interkultúrna komunikácia vo svojej podstate predstavuje okrem iného konfrotáciu 
kognitívnych štruktúr, konceptov, sémaziologických a onomaziologických modelov, 
mentálnej sféry predstaviteľov opozičných etník. Táto konfrontácia je implicitným 
východiskom pri spracovaní novej informácie a pri tlmočení má zásadné postavenie tak 
z jazykového, ako aj extralingvistického hľadiska. Z pohľadu profesionálnej translatologickej 
prípravy je preto dôležité akcentovať didaktický aspekt nielen  vo vzťahu k jazykovým 
rovinám, ale aj kultorologicky zameraným disciplínam a v neposlednom rade akcentovať 
dôslednú antroposociologickú analýzu  predstaviteľov cudzieho jazykového priestoru. 

 Základom konfrontácie rôznych kultúrnych prostredí je etablovanie vedomostnej bázy, ktorá 
umožní vyselektovať spoločné, svoje a cudzie. Tak vzniká otázka, čo má pri konfrontácii a 
zmysluplnej inferencii cudzích štruktúr slúžiť ako základná komunikačná jednotka, ktorá by 
bola zároveň východiskom v didaktickom priestore. 

Úvahy o jednotke medzikultúrnej komunikácie sa od 80. rokov pohybujú v rovine viacerých 
riešení, ako kultúrne štandardy, kultúrne symboly, tzv. lakúny, ktoré sa na jednej strane 
formálne ocitajú vo vzájomnej opozícii, napr – behaviorema verzus kulturéma, v konečnom 
dôsledku však, ako poukazuje P. N. Donec (2004), vo svojej podstate splývajú v jednotnom 
prístupe vlastnom pre behaviorizmus (napr. E. Oksaar, autorka termínu kulturéma – z jej 
pohľadu základná jednotka komunikácie).  

Pre nácvik translácie ako procesu je dôležité vyselektovať okruhy diskurzov a v rámci nich 
aplikovať postupy, ktoré budú stimulovať vytvorenie profesionálnych stereotypov 
komunikačného správania. Adekvátnosť a korektnosť reakčného výstupu sa premieta 
prostredníctvom translátu, v ktorom sú uložené jednak prvky jednotlivých jazykových rovín, 
jednak kognitívne štruktúry vyselektované iniciátorom, v danom prípade translátorom, ale tiež 
priestor umožňujúci reflektívnu recepciu realizovanú cez projekciu kultúrneho podložia. 

Najbežnejším a historicky prvým druhom translácie sa považuje konzekutívne tlmočenie, 
ktoré sa ani v dobe veľkých technických možností nevytratilo a v niektorých oblastiach 
komunikácie stalo neodmysliteľným. Aj keď je časovo náročnejšie ako simultánne,  kontakt 
vis a vis má v istom priestore svoje vlastne preddefinované priority. Patrí k nemu aj 
komunikácia vo výsostne kultúrnom prostredí (hudobný večer, slávnostná vernisáž, filmový 
festival, divadelný večer, umelecký recitál), pri športovom zápolení, spoznávaní kultúrnych 
hodnôt iných národov. Časová dimenzia konzekutívneho tlmočenia v profesionálnom 
prostredí determinovala vznik profesionalizmov nízka, stredná a vysoká konzekutíva. V týchto 
pojmoch sa odráža rozsah textu určeného na prenos do cieľového jazykového kódu 
v časových jednotkách počítaných na minúty. Text, ktorý emitor vysiela dlhšie ako 6 minút sa 
v translatológii radí medzi informačné impulzy, ktoré vyžadujú aplikáciu pomocných techník, 
vizualizovaný zdroj ako východisko možnej reprodukcie na základe rekonštrukcie v plnom 
rozsahu.  

Verbálne, ikonické, piktografické symboly, princípy ich formálneho umiestnenia, to sú hlavné 
východiská zápisu nosných myšliekok, výpovedí, ktorý slúži ako opora pri rekonštrukcii 
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pôvodného textu a tvorbe translátu. Konzekutívne tlmočenie sa preto z tohto hľadiska delí na 
tlmočenie s notáciou a tlmočenie bez notácie. Špecifický druh translácie predstavuje 
tlmočenie pri sprevádzaní turistov, delegácií či iných kolektívov a jedincov z prostredia 
kultúrne a priestorovo vzdialených od miesta aktuálneho pobytu a pohybu v ňom.  

Sprievodcovské tlmočenie možno analyzovať z praktického hľadiska ako komunikačný akt 
realizovaný v rámci konkrétnej komunikačnej situácie, v ktorej má turistický sprievodca, 
sprievodca-mediátor (niekedy tieto funkčne vymedzené ako samostatné subjekty splývajú) za 
úlohu sprostredkovať prenos informácií ohraničených konkrétne konštituovaným areálom, 
kultúrnym prostredím. V medzikultúrnej komunikácii to determinuje kontrastívny prístup, 
inferenciu kognitívnych štruktúr s reflexiou nakumulovaného stereotypného modelu, ktorý 
môže narážať na diametrálne odlišné vnemy cieľového recipienta. S. Fiske a S. E. Taylor 
(1984) poukazujú na to, že povedané našou terminológiou, informácie, ktoré sa vo vzťahu k 
stereotypným modelom dostávajú do kolízie, vyžadujú pri inferencii viac úsilia, čo môže 
viesť k tendencii také kognitívne impulzy ignorovať, resp. informácie upravovať, napr. 
naturalizovať či exotizovať. 

V bežnej turistickej praxi sa v pozícii mediátora vyskytuje nielen profesionálne pripravený 
odborník, ale často aj subjekt, ktorý síce ovláda pracovné jazyky (na istej komunikačnej 
úrovni), ale jeho výkon podmieňuje v značnej miere najmä  intuícia tak smerom k jazyku, ako 
aj stimulovaniu reflexívneho spracovania kognitívnych štruktúr v adekvátnom frame (tu: 
kultúrou vymedzenom rámci). V opozícii by, naopak, mal stáť sprievodca-tlmočník, ktorý sa 
opiera o poznatky, vedomosti, schopnosti, resp. návyky získané v rámci profesionálnej 
jazykovej a odborno-praktickej prípravy.  

 Profesionálna príprava prekladateľov a tlmočníkov sa v rovine vymedzených disciplín 
takéhoto odboru málokedy sústreďuje na vyčlenenie samostatného predmetu s názvom 
Sprievodcovské tlmočenie. Ak sa vôbec tento aspekt zohľadňuje, tak zväčša  sprievodne, 
v rámci iných disciplín – reálie jazykovej oblasti, odborný preklad so zameraním na 
kulturológiu (etnografia a pod.), samotná kulturológia, resp. konzekutívne tlmočenie a 
tlmočenie z listu. Tento komplex praktického nácviku v súčinnosti s teoretickým pozadím 
translatologických disciplín, ak je podporený praxou v teréne, môže byť dostatočným 
orientačným východiskom pre prácu budúceho sprievodcu-tlmočníka. Reálne sa však pri 
takejto príprave sprievodcu-tlmočníka uvažuje zväčša smerom k cudziemu prostrediu. Daný 
model je potom efektívne využiteľný viac-menej s ohľadom na prípravu konzekutívneho 
tlmočenia v cudzojazyčnom teréne, kedy ide o prácu v rámci pasívneho cestovného ruchu, 
teda nie o sprevádzanie v domácom prostredí. Takéto smerovanie podporujú aj existujúce 
študijné programy translatologického zamerania. Kulturologický aspekt reflektuje roviny 
cudzieho kulúrneho prostredia, kultúru študovanej jazykovej oblasti, napríklad: ruská 
literatúra, ruské výtvarné umenie, ruská hudba, ruské náboženstvo, ruský film a ruské divadlo. 

Pohyb v neznámom fyzickom prostredí aj po predbežnej jazykovej a kulturologickej 
predpríprave však sám o sebe ešte nezaručí, že sprievodca-tlmočník odvedie profesionálny 
výkon.  Ako podporné disciplíny z kategórie spoločného základu pre všetky jazykové mutácie 
by v študijnom programe okrem výsostne národne orientovaných kulturologických disciplín 
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nemali absentovať ani také disciplíny, ako základy cestovného ruchu, ekonomiky a práva 
s nosným zameraním práve na sprievodcovstvo ako profesiu.  V translatologicky 
orientovanom štúdiu takéto cielené zameranie zatiaľ v nami sledovaných študijných 
programoch SR nemá väčšiu podporu, aj keď isté náznaky existujú. 

 Najväčší deficit vykazuje príprava sprievodcu-tlmočníka pre aktívny cestovný ruch. Už 
samotné tlmočenie domácich reálií z oblasti etnografie, kunsthistórie, architektúry či inej 
odborne špecifikovanej sféry predpokladá dobrú kulturologickú orientáciu v predmetnej 
oblasti. Ani študijné programy translatologického zamerania s explicitne uvedenou 
kulturológiou v kombinácii nereagujú na potrebu štúdia domáceho kultúrneho priestoru 
v rámci existujúcich kulturologicky orientovaných disciplín. Výstup v praxi potom 
determinuje samostatnú individuálnu prípravu  s dôrazom na štúdium vlastného predmetu 
tlmočenia. Prevod kognitívnych segmentov so špecifickou národne orientovanou štruktúrou, 
často vzdialenou aj predstaviteľovi východiskového prostredia vyžaduje oporu 
v predchádzajúcej odbornej príprave na profesionálnej úrovni. Všeobecné vzdelanie a intuícia 
môžu byť a aj sú pri splnení cieľa aktivizované, ale mali by tvoriť fragmentárnu, 
komplementárnu zložku, ktorá podporuje profesionálny výkon. V sprievodcovskej činnosti sú 
však pomerne často dominantným východiskom. Cestovné kancelárie vyžadujú predovšetkým 
jazykové znalosti na dobrej komunikačnej úrovni a ak je zákazník spokojný, cieľ bol 
naplnený. 

V doterajšej odbornej literatúre sa výskum sprievodcovstva odvíja od cestovného ruchu ako 
ekonomickej kategórie. Z pohľadu problematiky profesionálnej prípravy sprievodcu a 
sprievodcu-tlmočníka v študijných programoch translatologického zamerania  nemá oporu 
jednoznačne konštituované didaktické zázemie. Výučba mapuje základný model študijného 
programu a záleží od konkrétnej komunikačnej situácie v rámci vyučovacej jednotky, či a akú 
časovú a predmetnú dotáciu udelí konkrétny pedagóg aj príprave sprievodcu-tlmočníka. 
Intuitívne možno predpokladať, že ak má pedagóg vlastnú predchádzajúcu prax a skúsenosti 
z oblasti sprevádzania zahraničných turistov, resp. sprevádzania v medziach pasívneho 
cestovného ruchu a kontext vyučovacieho priestoru vytvára podmienky na usúvzťažnenie 
základného zamerania a cieľa vyučovacej hodiny toho-ktorého predmetu, ako 
komplementárny prvok môže byť zakomponovaný aj nácvik vytvárania jazykových 
stereotypov, ktoré sú súčasťou priestoru, ktorý sa týka aj sprievodcovskej práce. Takýto 
vlastný iniciatívny vstup pedagóga sa nepochybne bude opierať najmä o jeho osobnú 
praktickú skúsenosť a. didaktické postupy  budú korelovať s intuitívne evokovanými 
predstavami o možnostiach naplnenia  ad hoc vymedzeného cieľa. 

 Teoretické analýzy sa objavujú iba sporadicky, zväčša v kontexte kritiky prekladu turistickej 
literatúry či sprievodcovských textov. Analýza tzv. lektorských textov je dominantne spätá s 
problémom adekvátnosti odborného prekladu, aj keď príprava takýchto textov tvorí súčasť 
sprievodcovskej činnnosti. Pri príprave odborných textov určených pre oblasť cestovného 
ruchu je dôležité vytvárať také ekvivalenčné medzijazykové spoje, ktoré majú štatút 
adekvátnej komunikačnej hodnoty. Medzikultúrna jednotka musí plniť isté kritériá, napríklad, 
ako uvádza P.N. Donec (2004), musí byť kultúrne kompatibilná a umožňovať deskripciu ako 
hlavných, tak aj vedľajších, periférnych prvkov kultúry, musí byť komunikačne kompatibilná 
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a schopná kumulovať obsahové prvky medzikultúrnej komunikácie z hľadiska jazyka i 
extralingvistiky, musí byť vhodnou na výskum systémovojazykových, diskurzívnych 
(rečových) a textových aspektov, byť aplikovateľná z predmetného, konceptuálneho a 
sémantického hľadiska, musí spĺňať kritériá na analýzu nielen samotnej medzikultúrnej 
jednotky, ale aj vedľajších javov (medzikultúrnej činnosti a kultúrno-etnickej kognície). Tieto 
aspekty sa dajú zohľadniť len v rámci profesionálne zameranej odbornej prípravy, nie na 
úrovni intuície, či v rovine laického hľadania – pokus/omyl/heuréka. 

  Vedecky orientovaný výskum sa  zužuje na analýzu translátov a aj tá má podľa 
aktuálneho stavu slabé zastúpenie. Výnimočne sa analyzuje problematika explicitnosti 
v cieľovom texte vo vzťahu k  implicitnosti vo východiskovom texte, a to najmä z hľadiska 
štylistického a pragmatického. V opozícii stoja tvorca (resp. i recipient) textu 
z východiskového prostredia, pre ktorého je kultúrny kontext vlastný a tvorca translátu, pre 
ktorého je kultúrne pozadie cieľovým, predovšetkým však cudzím. Práve tento aspekt je 
v didaktike veľmi dôležitý. Extralingvistické faktory majú v sprievodcovskom tlmočení vo 
vzťahu k modelovaniu komunikačnej situácie dominantné postavenie. Neznalosť špecifík 
práce sprievodcu a tlmočníka z pohľadu pragmatických, antroposociologických či mentálnych 
potrieb cieľového recipienta  vedie k zlyhaniu vytýčeného poslania. Naopak, aj jazyk, ako 
ukazuje prax, sa najlepšie učí v konkrétne prakticky orientovanom prostredí. 

Učenie jazyka (gramatiky) v rámci konkrétneho kontextu, teda kontextu, ktorý je pre študenta 
zmysluplný, sa postuluje aj pri charakteristike študijného programu Anglický jazyk a kultúra a 
ESP (Angličtina pre špecifické účely) na FF PU.  Texty majú byť autentické a majú mať 
podporný charakter zameraný na prípravu profesionálnych odborníkov. To znamená, že ak má 
byť príprava prekladateľov a tlmočníkov v podmienkach Slovenska zmysluplná, musí 
korelovať s potrebami, ale často aj možnosťami  reálnej praxe.  

Prakticky každý absolvent odboru cudzí jazyk sa vo svojej praxi stretol s možnosťou, 
požiadavkou či potrebou realizovať svoje profesionálne jazykové vedomosti v oblasti 
turizmu. V minulosti sa v našich podmienkach študenti mohli uplatniť ako sprievodcovia 
CKM (Cestovná kancelária mládeže).  Skúšky mali za úlohu zmapovať tri hlavné aspekty 
garancie kvalitného výkonu uchádzača: jazykové a kulturologické znalosti, spoločensko-
politologický profil  a organizačné schopnosti, ktoré mali nadväzovať na vedomosti získané 
v rámci krátkeho školenia z oblasti vedenia agendy (dotazníky určené turistom ako reflexia 
organizačnej práce sprievodcu a tlmočníka),  účtovníctva (vaucher – faktúra o plnení a 
poskytnutí služieb) a riešenia kolíznych situácií. V sprevádzaných skupinách mohli byť len 
mladí ľudia (do 33 rokov), preto aj komunikačné prostredie malo vyhranené črty. Sprievodca 
a turista si boli blízki z hľadiska veku, psychofyziologických daností a často i mentálnych 
potrieb.  

V súčasnosti sa zloženie turistických skupín výrazne zmenilo. Zmenila sa aj spoločenská 
atmosféra a zároveň nároky na výkon profesie sprievodcu a tlmočníka. Dominantne intuitívne 
riešenie komunikačnej situácie, neprofesionalita, slabá, celkovo nedostatočná jazyková a 
kulturologická, resp. tak či onak predmetne viazaná orientácia v rámci situačného kontextu sú 
s potrebami praxe nezlúčiteľné. Skúsený, zorientovaný, odborne profesne vysoko 
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kvalifikovaný sprievodca, tlmočník či sprievodca-tlmočník v jednej osobe – taká je 
spoločenská objednávka, ktorá by mala byť zároveň etalónom pre  inštitúcie, ktoré sa 
zúčastňujú na organizácii cestovného ruchu. Práve tento aspekt  by sa mal premietnuť aj do 
študijných programov s translatologickou orientáciou. V spoločnom základe  pre jednotlivé 
jazykové skupiny by nemali chýbať kulturologické disciplíny s obsahovou náplňou, ktorá 
pokrýva informačné pole najmä z oblasti dejín a kultúry vlastného národa. Dôležitým prvkom 
medzijazykovej komunikácie je spoločná lingvistická báza, slovná zásoba, ktorá umožňuje 
preklenúť priestor „neviem nájsť korelát“. V jazykovo orientovaných študijných programoch 
niektorých štátov je obligátnou disciplínou latinský jazyk, ktorý sa na Slovensku postupne 
vytráca aj  z gymnázií a ochudobňuje tak duch celkovej kultúrnej vyspelosti  národa. 

 Na záver možno rezumovať, že v tlmočnícko-prekladateľských programoch nemusia 
byť explicitne  definované požiadavky zamerané na výchovu tlmočníkov orientujúcich sa na 
tlmočenie kultúrnych (vernisáž, hudobný či filmový festival a pod.), resp. športových 
podujatí, sprievodcov-tlmočníkov, ale keďže disponibilný profesijný priestor na Slovensku 
korešponduje s možnosťou inklúzie rôznych aspektov rôzne orientovanej činnosti organizácií 
i jednotlivcov, v rámci takto orientovaného štúdia, je zmysluplné uvažovať o jeho smerovaní 
v rámci existujúcej dimenzie. Ponúkaná publikácia sa preto snaží reagovať na uvedené 
v rámci disciplíny s nosným zastrešením Konzekutívne tlmočenie. 

Nácvik transferu kognitívnych štruktúr z oblastí, ktoré reflektuje obsahová náplň daného 
textového komplexu je zameraný na elimináciu interferenčných posunov, tvorba glosárov má 
za úlohu metodicky naviesť potenciálneho tlmočníka vs. prekladateľa pri spracovaní 
neznámeho terminologického aparátu a paralelné osvojenie si prekladových ekvivalentov, 
opakovaný návrat k problematike analogického charakteru má za úlohu prehĺbiť pamäťovú 
stopu a zmechanizovať prenos jazykových stereotypov. Prízvuky sú vyznačené cielene len 
sporadicky a v krátkych textových segmentoch určených na memorovanie a vytvorenie 
fonetickej opory, keďže aj v pôvodných ruských textoch prízvuk absentuje a s touto 
jazykovou výzvou je tlmočník bežne konfrontovaný  v každodennej profesionálnej praxi. 

Textový korpus tvoria upravené, resp. prevzaté excerpcie z rôznych zdrojov, vrátane 
printových a elektronických verzií encyklopédií. Zakomponované sú aj transláty študentov 
odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo, resp. prekladateľov-profesionálov i neprofesinálov. 
Tento materiál je z nášho pohľadu najlepšou praktickou ukážkou vyskytujúcich sa 
interferenčných nekorektností  a slúži ako memento ich predchádzania či opakovania. Je to 
učebný materiál, cieľom ktorého je aktivizovať senzorické a pamäťové štruktúry v priestore 
minimálnych kontextov vyčlenených reprezentačných odborne zameraných komunikátov. 

Publikáciu odporúčame ako príručku pre začínajúcich prekladateľov, tlmočníkov i ako 
učebnú pomôcku na predmet konzekutívne tlmočenie s kulturologicky orientovanou 
problematikou. 

 

 


