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ÚVOD 

 

Okrem iných aspektov sa tlmočenie - ako komplexná činnosť založená na profesionalite 

nadobudnutej neustálym zdokonaľovaním sa – vyznačuje aj tým, že sa zakladá na viacerých 

procesoch kognitívneho charakteru. Tie musia aj napriek časovej tiesni prebiehať tak, aby sa 

tlmočilo bez väčších ťažkostí, a v prvom rade efektívne. Každý tlmočník má však pre danú 

tlmočnícku situáciu k dispozícii len veľmi obmedzené množstvo mentálnej energie určenej 

pre priebeh týchto procesov. Je preto dôležité prerozdeliť ju tak, aby bol pre každý z nich 

vytvorený dostatočný priestor pre jeho fungovanie. Zároveň by tieto procesy mali prebiehať 

vyvážene a vzájomne sa dopĺňať, aby tak spolu zabezpečili kvalitný a neprerušovaný 

tlmočnícky výkon.  

K tomu by mali tlmočníkovi slúžiť tzv. tlmočnícke stratégie. Tie môžu významne 

odľahčiť kognitívnu kapacitu tlmočníkov a ušetriť ich mentálnu energiu do takej miery, aby 

ponúkli širší priestor pre priebeh kognitívne založených procesov. Výsledkom tlmočenia, pri 

ktorom sú vhodne uplatnené tlmočnícke stratégie, by tak mal byť kvalitnejší tlmočnícky 

výkon za čo najmenšej kognitívnej záťaže, a to aj napriek častej prítomnosti rôznych rušivých 

interných, či externých faktorov. 

Takýchto stratégií je viacero a ich osvojeniu by mal predbiehať dôsledný nácvik v rámci 

tlmočníckej prípravy. Podstata výsledku našej práce, a teda nami prezentovaného 

dvojjazyčného, nemecko-slovenského slovníka, spočíva v jednej z možných tlmočníckych 

stratégií, ktorá by sa dala vynikajúco aplikovať práve počas prípravy – či už ide 

o vzdelávanie začínajúcich tlmočníkov (v našom prípade študentov), alebo o prípravu 

skúsenejších tlmočníkov na konkrétne tlmočnícke situácie.  

Ide o stratégiu automatizácie, ktorej hlavný prínos spočíva práve v celkovom odľahčení 

priebehu kognitívnych procesov pri tlmočení. Pritom vychádzame z jednoduchého, ale veľmi 

dôležitého predpokladu vyplývajúceho z každodenného života: ak je niečo zautomatizované 

(resp. nacvičené, naučené, osvojené), prístup k tomu v konkrétnej špecifickej situácii je oveľa 

jednoduchší. Zautomatizované pritom môže byť takmer čokoľvek, s čím prichádzamé 

pravidelne do kontaktu, čím sa dôsledne zaoberáme - informácie, činnosti, jazykové 

vyjadrenia, a pod. Automatizáciou ako tlmočníckou stratégiou sme sa rozhodli zaoberať viac 

aj v prípade tlmočníckej prípravy - pretože práve tlmočenie je jednou z oblastí, kde by táto 

stratégia našla svoje veľmi výhodné opodstatnenie.  

Vďaka nej by tlmočník mohol dosiahnuť práve to, čo sme uviedli vyššie – získanie 

väčšieho priestoru pre hospodárne realizovanie kognitívnych procesov, ušetrenie času, či 
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odbúranie stresového faktoru, ktorý nastupuje najmä pri snahe nájsť veľmi rýchlo vhodný 

ekvivalent v cieľovom jazyku. Na začiatku sme si teda položili otázku, akým spôsobom 

automatizáciu vhodne zaradiť k tlmočníckym stratégiám a urobiť z nej tak ich plnohodnotnú 

a dobre známu súčasť. Museli sme si ujasniť, čo máme na mysli pod zautomatizovaním 

v kontexte tlmočenia a hlavne, čo by sa dalo zautomatizovať tak, aby mal z toho tlmočník 

skutočne úžitok. Bolo preto potrebné nájsť niečo, čo disponuje ideálnymi vlastnosťami 

umožňujúcimi jednoduché zautomatizovanie a aplikovanie počas tlmočníckej prípravy. 

Ak by sme na automatizáciu pri tlmočení nazerali z vyššej roviny, šlo by o 

zautomatizovanie iných stratégií, čo by vlastne predstavovalo ich nacvičenie, využiteľné 

priamo pri tlmočníckych situáciách. Po skúsenostiach z tlmočníckych seminárov sa ukázalo, 

že sa v tejto súvislosti môžeme zamerať aj na konkrétnejší problém. Ide o tlmočenie určitých 

druhov prejavov, ktoré sa u študentov ukázali neraz ako problematické, predovšetkým pri 

hľadaní ekvivalentov v cieľovom jazyku. Máme pri tom na mysli prejavy patriace 

predovšetkým do dvoch oblastí, u ktorých sú tlmočnícke služby veľmi vysoko frekventované. 

Prvou oblasťou sú prejavy konferenčného typu (konferencie, sympózia a podobné podujatia), 

druhou oblasťou prejavy spadajúce do kategórie firemných prezentácií (pri ktorých sa firmy 

snažia získať nových zákazníkov, resp. obchodných partnerov).  

Podstata problému spočíva v jazykovej stránke tohto druhu prejavov – obe oblasti môžu 

byť totiž považované za zdroj bohatý na množstvo typických, ustálených slovných spojení 

a fráz, tzv. floskúl alebo jazykového klišé. Tie sa vyskytujú vo všetkých prejavoch takéhoto 

typu a  svojou často krát zbytočne komplikovanou štruktúrou dokážu tlmočníka (nielen 

začínajúceho, ako sú v našom prípade študenti, ale aj oveľa skúsenejšieho) v nemalej miere 

zaskočiť. 

Efekt prekvapenia pri nich vzniká pravdepodobne preto, že si tlmočník práve vďaka ich 

„ošúchanosti“ a typickosti už len málokedy uvedomuje, že ho v takýchto prejavoch môžu 

zmiasť. Aj preto sa im pri tlmočníckej príprave nevenuje taká pozornosť, akú by si zaslúžili. 

Problém, na ktorý sa snažíme upozorniť, spočíva predovšetkým v tom, že sa tlmočník príliš 

sústredí na danú frázu a jej vhodné pretlmočenie, zatiaľ čo mu v rýchlosti unikajú ďalšie, 

informačne nasýtenejšie a dôležitejšie časti prejavu (fakty, mená, čísla, a pod.). Na základe 

toho vzniká počas tlmočníckeho procesu (platí to tak pri simultánnom, ako aj pri 

konzekutívnom tlmočení) celý rad ďalších problémov.  

Ako sme už na začiatku uviedli, každý tlmočník disponuje len obmedzeným množstvom 

mentálnej energie, ktorú musí prerozdeliť medzi jednotlivo prebiehajúce procesy tak, aby sa 

dostavil žiadaný efekt. Napríklad, počas simultánneho tlmočenia často využívaného na 
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konferenciách musí viacero procesov prebiehať takmer naraz, resp. s veľmi malým časovým 

odstupom. Významnú úlohu tu zohráva pamäť, predovšetkým tá krátkodobá. Zaťaženie 

krátkodobej pamäte býva v takomto prípade veľké, a tým sa ešte viac skracujú aj časové 

odstupy medzi jednotlivými prebiehajúcimi procesmi. Pri nástupe spomínaných fráz sa toto 

zaťaženie ešte zvýši tým, že sa na ne tlmočník príliš sústredí, zatiaľ čo mu unikajú iné časti 

prejavu, ktoré krátkodobá pamäť nestíha absorbovať.  

Zamerajme sa v tejto súvislosti na tlmočenie začínajúcich tlmočníkov, študentov. Tí sa 

snažia pri výskyte takýchto fráz čo najrýchlejšie nájsť ich ekvivalenty v cieľovom jazyku, 

ktoré sa však skôr podobajú na „prekladové“ ekvivalenty, než na ekvivalenty „tlmočnícke“. 

Zbytočne tlmočia dané frázy od slova do slova, komplikované štruktúry sa snažia nahradiť 

komplikovanými štruktúrami aj napriek tomu, že sa v cieľovom jazyku veľakrát naskytne 

možnosť dať výsledný ekvivalent do oveľa praktickejšej, „kompaktnejšej“, a stále rovnako 

zrozumiteľnej podoby. 

Pri nedostatku automatizácie takýchto fráz tiež dochádza k tomu, že sa v cieľovom 

jazyku použijú ekvivalenty, ktoré v skutočnosti zaužívané ani nie sú. Výsledok tak pôsobí 

veľmi neprirodzene, „strojovo“. Pri rýchlosti a pohotovosti, za akých musí všetko pri 

tlmočení prebiehať, je takýto jav prirodzený. Zautomatizovaním týchto fráz by sa však do 

pamäte dostali ekvivalenty, ktoré sú na jednej strane oveľa vhodnejšie, a na strane druhej by 

ušetrili čas aj námahu tlmočníka. Rovnako by mu dopomohli k prekonaniu zradných úskalí 

spôsobených lingvistickými rozdielmi medzi oboma jazykmi, ktoré môžu tlmočníka 

navádzať ku zbytočne komplikovanému pretlmočeniu.  

Prečo sú však dané frázy vhodným  materiálom pre automatizáciu? Základným dôvodom 

je ich ustálenosť, ktorá z nich vytvára to, čím sú – zaužívané frázy, floskuly. Predstavme si 

napr. zautomatizované ľubovoľnej činnosti v bežnom živote. Zautomatizovanie nastáva 

väčšinou vtedy, ak niečo prebieha sústavne, rutinne. Nevyhnutné je opakovanie takejto 

činnosti, čím si naša myseľ vytvára určité myšlienkové „vzory“. To je to, čo sme hľadali aj 

v našom prípade – „prvky“, z ktorých by sa dali ľahko vytvoriť „vzory“. V našom prípade 

nám bolo jasné, že by malo ísť o prvky jazykovej povahy, ktoré možno nachádzať 

v tlmočených prejavoch. Za najvhodnejšie sme teda považovali „jazykové vzory“, ktoré by sa 

vďaka svojej ustálenej forme, veľkou podobou a častým výskytom dali ľahšie zapamätať, 

naučiť a zautomatizovať. 

Všetky tieto prvky sme našli práve u spomínaných fráz, ako u našich „jazykových 

vzorov“. Ich ustálená forma v nemčine a v slovenčine (ako našich pracovných jazykov) 

ponúka jedinečnú možnosť zautomatizovať ich. Z toho vyplývajú ďalšie výhody pre 
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konkrétnu tlmočnícku situáciu. Priestor k automatizácii by mal byť k dispozícii systematicky, 

počas tlmočníckej prípravy, resp. vzdelávania tlmočníkov. Po dôkladných úvahách sme za 

najvhodnejšie riešenie považovali vytvorenie praktickej pomôcky pre (nielen) začínajúcich 

tlmočníkov, ktorou je v našom prípade nemecko-slovenský dvojdielny slovník konferenčnej 

frazeológie, ako ja frazeológie firemných prezentácií.  

Pred začatím práce na slovníku bolo potrebné zozbierať dostatočné množstvo 

teoretických poznatkov. V našom prípade bolo nutné pristupovať k danej problematike 

interdisciplinárne.  Už nestačilo na tlmočenie nazerať len ako na prenos z jedného jazyka do 

druhého, ale nazerať na neho z viacerých uhlov pohľadu. Keďže podstatou tejto práce je 

automatizácia ako tlmočnícka stratégia, ktorej jadro spočíva práve v úlohe pamäte tlmočníka 

a kognitívnych procesov ako učenie, opakovanie, pamätanie, museli sme sa zamerať na 

tlmočenie ako na proces, a teda aj na jeho kognitívny aspekt. Tlmočenie sme si teda museli 

uvedomiť nielen ako samostatnú vednú disciplínu, ale aj ako vedu, pre ktorú sú užitočné aj 

poznatky a vedomosti získané z výskumov iných vied.  

Z historického hľadiska si formovanie tlmočenia ako vedy a čoraz vyšší dopyt po 

tlmočníckych službách napokon vyžadovali, aby sa k tlmočeniu začalo pristupovať aj 

v súvislosti s inými odbormi. Už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa k tlmočeniu 

pristupuje aj v rovine kognitívnej psychológie – požaduje sa, aby sa skúmali aj mentálne 

procesy, ktorých priebeh si tlmočenie vyžaduje. V osemdesiatych rokoch už nastupujú prvé 

konferencie zaoberajúce sa problematikou konferenčného tlmočenia, na ktorých sa 

zúčastňujú už aj odborníci z oblasti kognitívnej psychológie a neuropsychológie. Pozornosť 

sa sústreďuje najmä na pamäťové procesy, koncentráciu, myslenie, kreativitu, ale aj vplyv 

stresu na nich.  

V našom kontexte týkajúceho sa automatizácie je dôležité spomenúť, že tlmočníčka 

a translatologička Barbara Moser Mercerová ako prvá poukázala na recepčnú fázu tlmočenia 

a nato, akú dôležitú úlohu pri nej zohráva dlhodobá pamäť (Poľaková 2014). Za veľmi 

dôležité sme pokladali bližšie sa zaoberať aj veľmi známym modelom úsilia od Daniela Gila. 

Snažil sa prísť nato, ako efektívne prerozdeliť mentálnu energiu, ktorú má tlmočník 

k dispozícii, medzi jednotlivé prebiehajúce procesy. Väčšina procesov pri tlmočení pritom 

neprebieha automaticky, preto je potrebné tieto nezautomatizované procesy odľahčiť. 

V súvislosti s pamäťou a jej funkciami sme sa zamerali hlavne na pamäťové úsilie, ktoré nás 

doviedlo k ďalšiemu skúmaniu pamäte a jej procesov.  

Slovník teda vznikal aj na základe takýchto poznatkov. Vychádzali sme pritom z dvoch 

modelov – modelu od Atkinsona a Shiffrina (1968) a modelu od Baddeleyho a Hitcha (1974). 
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Oba zdôraňujú úlohu dlhodobej pamäte, v ktorej sú dlhodobo uložené už zautomatizované 

prvky a ktoré sa na základe určitých podnetov v prípade potreby aktivujú. Cesta poznatkov 

do dlhodobej pamäte však neprebieha automaticky – potrebný je na to proces učenia, 

opakovania, nácviku. Až potom môžeme hovoriť o tom, že v nej majú dané poznatky svoje 

pevné miesto, resp. že sú zautomatizované.  

Okrem pamäte sme sa venovali aj recepčnej a produktívnej fáze tlmočníckeho procesu. 

Pri oboch fázach nastupujú elementy, ktoré ich priebeh sťažujú, ako napr. stres spôsobený 

časovým tlakom, alebo nedostatočné sústredenie. Tieto elementy zaťažujú aj pamäťové 

procesy. S viacerými nárokmi, ktoré sú na tlmočníka počas tlmočenia kladené, sa tlmočník 

vyrovnáva rôznymi stratégiami – napr. komprimovaním, príp. generalizáciou sa vyrovnáva 

s časovým tlakom a požiadavkou rýchlej reakcie. Anticipácia mu na základe jeho 

všeobecného rozkladu pomáha predpokladať, čo bude nasledovať, a týmto tiež významne 

odľahčuje krátkodobú pamäť. Iné stratégie umožňujú uľahčiť prenos informácie po jazykovej 

stránke, a vyhnúť sa teda komplikáciami vyplývajúcim z lingvistických rozdielov. 

Automatizácia spomínaných jazykových vzorov by mala za následok ich zautomatizovanie, 

ktoré by pri tlmočení uľahčilo cestu aj ďalším stratégiám. 

Dôležitou súčasťou tlmočníkovej práce je aj jeho sústredenie, ktoré musí byť maximálne. 

Prostriedky a informácie, ktoré sú dobre zautomatizované, si už ale sústredenie nevyžadujú 

takmer vôbec, alebo aspoň nie v takej miere ako prvky, ktoré zautomatizované nie sú. 

Pozrime sa na to napr. v kontexte konferencie – rečník má prejav výrazne odborného 

charakteru. Popri konferenčných klišé frázach, aké uvádzame aj v našom slovníku, používa aj 

veľa faktografických údajov, na ktoré tlmočník môže, ale nemusí byť pripravený. Ak by aj 

jeho jednorazová príprava na tlmočenie bola akákoľvek dokonalá, sú pre neho nové, 

„neopakovateľné“ – nedajú sa tak ľahko zautomatizovať. Zautomatizovať by sa dali len 

vtedy, ak by tlmočník sústavne tlmočil prejavy, resp. na podujatiach toho istého zamerania. 

V prejave sa však dozaista budú nachádzať aj floskuly, ktoré sú všade viac menej rovnaké, 

a dajú sa jednoducho nahradiť zaužívanými floskulami toho istého typu v cieľovom jazyku. 

Rovnaké je to aj pri prejavoch patriacich prezentovaniu firiem. Rečník, ktorý predstavuje 

určitú firmu, používa rovnaké, alebo veľmi podobné frázy ako iný rečník predstavujúci svoju 

firmu. Zároveň však obaja používajú informácie, ktoré sú, prirodzene, pre každú firmu 

odlišné, a na ktoré sa teda tlmočník musí sústrediť viac – napr. rok, kedy bola firma založená, 

mená, ktoré sú s ňou spojené, fakty ekonomického charakteru a pod.  

Automatizácia však výrazne ovplyvňuje aj anticipovanie tlmočníka, ktorý tak vie, čo 

môže očakávať, s čím bude mať do činenia. Nezáleží pritom, akého tematického zamerania 
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podujatia ako napr. konferencie sú – floskuly zostávajú stále rovnaké, či už ide o lekárske 

sympózium, konferenciu politického charakteru, konferenciu o najnovších technických 

výdobytkoch a pod. K tomuto záveru sme prišli na základe skúmania prejavov konferencii 

rôzneho druhu, v oboch jazykoch (v nemčine, aj v slovenčine).  

Pri tlmočení a procesoch, ktoré pri ňom prebiehajú, je dôležitá najmä rovnováha medzi 

nimi. Ide o tzv. multitasking, keď musí viacero činností/resp. procesov prebiehať (takmer) 

súčasne. Multitasking by bol ale pri tlmočení len veľmi ťažko uskutočniteľný bez pomoci 

pamäťových procesov, s ktorými súvisí aj proces učenia. Pamäť môže totiž kontrolovane 

a automaticky vykonávať procesy, ktoré má naučené. S touto skutočnosťou súvisí aj tzv. dual 

tasking, pri ktorom ide o teóriu, že pri dvoch naraz prebiehajúcich úlohách možno jednu 

z úloh automaticky považovať za hlavnú a tú druhú za vedľajšiu, pričom je vykonávanie 

vedľajšej úlohy vplyvom hlavnej úlohy do výraznej miery sťažené. (Poľaková 2016) 

Opakované vykonávanie daných úloh počas tlmočníckeho tréningu by však postupne viedlo k 

tomu, že by prinajmenšom jedna časť z kontrolovaných procesov mohla prebiehať 

automaticky.  

To ešte viac podčiarkuje dôležitosť tlmočníckych automatizmov, aj z nášho hľadiska. 

Každý tlmočník by mal mať schopnosť rozpoznať všeobecné myšlienkové a jazykové 

automatizmy – jazykové „vzory“, ktoré sme spomínali na začiatku. Za jazykové automatizmy 

sa pritom považuje všetko, čo má viac alebo menej ustálenú formu, ako napr. pozdravy, 

idiómy, stereotypické konštrukcie a pod. Typická je pre ne určitá nemennosť 

a „uniformnosť“. Tieto prvky, táto schematickosť sú vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré tieto 

frázy robia vhodnými pre ich zozbieranie a následné vytvorenie slovníka. 

Pri jeho zostavovaní sme mali v prvom rade na zreteli jeho prehľadnosť a logickú 

štruktúru za účelom jeho praktickosti a jednoduchého používania. Po vymedzení problému, 

stanovení cieľov a získaní potrebných teoretických informácií, ktoré sme načrtli vyššie, sme 

začali zo zbieraním potrebného slovníkového materiálu - korpusu. Pri konferenciách sme sa 

zamerali na konferenčné príspevky v podobe konferenčných prejavov v písomnej forme, ale 

aj ako videá či nahrávky. Analyzované konferenčné podujatia sa pritom týkali rôznych, aj 

nesúvisiacich tematických oblastí. Pri firemných prezentáciách nám veľmi dopomohli videá 

z týchto podujatí, ako aj webové stránky rôznych spoločností. Je potrebné podotknúť, že šlo 

o výskum materiálu v prvom rade v nemeckom jazyku – napriek tomu však významnú úlohu 

zohrávali aj texty rovnakého druhu v slovenskom jazyku, nakoľko sme sa snažili nájsť 

prirodzene znejúce ekvivalenty vhodné pre tlmočenie. 
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Všetky prejavy, ktoré sme pokladali za vhodné zdroje daných fráz, sme sa následne 

pokúsili analyzovať. Frazeológiu oboch našich slovníkových oblastí sme jednoducho 

vymedzili na základe opakovaného výskytu daných fráz. Tie, ktoré sa vyskytovali 

najčastejšie, sme sa rozhodli zaradiť do slovníka. Rozhodovali sme sa podľa kritérií, ktoré 

sme spomenuli už skôr – vzorovosť, podobnosť, ustálenosť, frekventovanosť. Pri rozlišovaní 

týchto znakov nám pomohli aj charakteristiky nami vymedzeného tzv. „konferenčného“ 

jazyka a „jazyka firemných prezentácií“. Popri tom sme zaznamenali, že sa na daných 

frázach v oboch jazykoch odzrkadlili aj interkultúrne rozdiely, či podobnosti (napr. 

„myslenie“ firiem).  

Po makroanalýze daných textov sme analyzovali aj dané frázy – najprv na 

základe lexikálnej roviny, neskôr sme začali zohľadňovať aj interkultúrne aspekty. Postupne 

sa vykryštalizovali skupiny fráz, ktoré podporili nami zamýšľané prehľadné členenie slovníka 

tak, aby čo najlepšie plnil svoj účel, na ktorý bol zhotovený, a teda aby mohli byť vhodnou 

didaktickou pomôckou počas tlmočníckej prípravy. 

Dopomohli nám k tomu ale aj pozorovania z tlmočníckych seminárov, kde sme si mohli 

všimnúť ťažkosti študentov s tlmočením prejavov patriacich podujatiam týchto typov. 

Rovnako sme si mohli všimnúť ich vysokú tendenciu k tomu, riešiť dané frázy „cestou 

prekladu“ namiesto „cesty tlmočenia“, kde by sa skôr mohli uchýliť k viac elegantnému 

a kompaktnejšiemu riešeniu. 

Rozdelenie fráz do skupín/kategórií bolo v oboch prípadoch odlišné. Pri konferenčných 

frázach sme sa skôr zamerali na jednotlivé časti konferencie, v kombinácii s časťami 

konferenčných prejavov. Zamerali sme sa teda na programovú štruktúru (napr. sme zahrnuli 

aj frázy patriace do diskusie, vrátane prejavu moderátora, ktoré sme odlíšili napr. od fráz, 

ktoré sa vzťahujú priamo na program – tu sme zistili, že najväčšiu časť tvorili práve frázy 

týkajúce sa otvorenia – aj pri prejavoch sú väčšinou práve úvody prejavov bohatým zdrojom 

floskúl). Pri firemných frázach sme zvolil úplne inú taktiku – po lexikálnej analýze daných 

fráz sme totiž zistili, že každá z nich sa vyznačuje aj určitými často sa vyskytujúcimi slovami, 

ktoré podľa nás predstavovali základné prirority/orientácie spoločné pre všetky podniky 

(predovšetkým nemecké/rakúske/švajčiarske). 

Možno povedať, že aj tieto prvky sú súčasťou tzv. konceptu podnikovej (firemnej) 

identity (Corporate Identity Concept) – problematiky, ktorej sme tiež v rámci získavania 

teroretických poznatkov venovali priestor. Corporate Identity Concept zahŕňa viacero 

aspektov – firemnú filozofiu, politiku, či napr. firemnú komunikáciu, ktorej súčasťou je aj 

firemný jazyk. K firemnému jazyku patria aj frázy typické pre firemné prezentácie, pretože 
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tiež vystihujú všetky aspekty firemnej identity daného podniku – máme pritom na mysli 

určité jeho „vyjadrovanie“, spôsob, ako sa podnik prezentuje na verejnosti. Tento fakt sme 

tiež považovali za kľúčový a preto sme sa rozhodli frázy firemných prezentácií presne podľa 

toho. Pri firemných prezentáciách sme sa teda zamerali viac na lexikálnu rovinu. 

Zoradenie podľa abecedy by v oboch prípadoch neprichádzalo do úvahy – v prvom rade 

ide totiž o celé frázy, celé vety. A po druhé, užívateľovi by bolo lepšie mať frázy zoradené 

hlavne logicky, čo by podporilo jeho anticipáciu – vedel by totiž lepšie, čo a kedy očakávať. 

Samotné hľadanie vhodných tlmočníckych ekvivalentov pre dané frázy v nemeckom 

jazyku spočívalo v prvom rade v paralených textoch v slovenčine. Ich skúmaním sme získali 

predstavu, čo asi možno očakávať v cieľovom jazyku. Každopádne, frázy sme sa snažili 

preložiť očami „tlmočníka“, a teda čo najjednoduchšou možnou cestou, ktorá by ich, na 

druhej strane, priveľmi nezmenila.  

Praktický prínos slovníka spočíva v jeho využití vo výučbe tlmočenia, ako aj počas 

tlmočníckej prípravy všeobecne. Svojou prehľadnou štruktúrou vytvára vhodný priestor pre 

dôkladné osvojenie si zaužívaných fráz prejavov konferencií a firemných prezentácií, čím 

umožňuje nielen lepšie oboznámenie sa s týmito často tlmočenými podujatiami, ale 

predovšetkým vytvorenie vhodných tlmočníckych ekvivalentov v cieľovom jazyku. Lepšie 

tak pripravuje tlmočníka na pohotovú a správnu reakciu za zníženej kognitívnej záťaže, čím 

sa môže výrazne zlepšiť celkový tlmočnícky výkon. Zároveň otvára cestu pre ďalšie 

zaoberanie sa stratégiou automatizácie v problematike tlmočenia, ako aj skúmanie tlmočenia 

z kognitívneho hľadiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


