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V súvislosti s pokrokom v mnohých oblastiach vedy a techniky jazykoveda sa začala 

intenzívne zaoberať výskumom a opisom rôznych terminologických sústav. Vzhľadom na 

stále narastajúci vplyv tzv. vysokých technológií na život spoločnosti odborná terminológia 

vyvoláva čoraz väčší lingvistický záujem. Osobitné postavenie v tomto kontexte má subjazyk 

počítačových technológií. V súčasnej dobe môžme konštatovať nielen informatizáciu 

praktický všetkých sfér vedy, techniky a priemyslu, ale aj prienik informačných technológií 

do každodenného života ľudí. Pred nedávnom s počítačom boli oboznámení iba programátori 

a odborníci z oblasti elektroniky. Dnes si počítač osvojujú ľudia s rôznym vzdelaním 

a rôznych vekových skupín. Na základe tohto môžeme hovoriť o prudkom rozširovaní 

okruhu nositeľov počítačového subjazyka, a zároveň aj o jeho vnútornej diferenciácii na 

jazyk odborníkov a užívateľov. Takéto rozdelenie je samozrejme len hypotetické, nakoľko 

každý užívateľ ovláda počítač v rôznej miere a používa ho na rôzne účely. To však spôsobuje 

nejednoznačnosť vo vnútornej štruktúre počítačového subjazyka, ktorá sa odzrkadľuje na 

charaktere nominácie jednotlivých pojmov. 

K problematike dominancie angličtiny v počítačovej terminológie 

Pre nomináciu pojmov vo sfére informačných technológií prvotným jazykom vo 

vzťahu k ostatným je angličtina. Jej postavenie je dane tým, že sa prvé výskumy v oblasti 

počítačov uskutočňovali v USA, ktoré sa dnes vypracovalo na lídra v danom odvetvi. 

Situácia kedy jeden národný jazyk dominuje v určitom terminologickom systéme nie je 

ojedinelá. Ako príklad môžeme uviesť medicínsku terminológiu, v ktorej nominatívnu 

funkciu prevzala latinčina. Ďalším príkladom by mohla byť hudobná terminológia 

s dominujúcou taliančinou. Vplyv angličtiny na oblasť informačných technológií navyše 

posilňuje internacionalizácia komunikácie prostredníctvom Internetu, ktorý zintenzívnil 

medzijazykové kontakty užívateľov počítačov. Uvedené procesy dodávajú osobitné 

špecifikum národným počítačovým subjazykom, ovplyvneným angličtinou.  
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K problematike prieniku anglicizmov do slovenčiny 

Prudký nárast počtu anglických lexikálnych jednotiek, ktoré do slovnej zásoby 

slovenčiny prenikli v posledných rokoch najmä prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov, sa dotkol prakticky všetkých užívateľov jazyka. Tento jav svojím rozsahom 

výrazne pozitívne i negatívne ovplyvňuje vývin jazyka i priebeh komunikačného procesu. Na 

jednej strane umožňujú anglické lexikálne výpožičky pomenovať predmety a javy, pre ktoré 

neexistuje sémanticky či štylisticky primerané domáce pomenovanie, na strane druhej však 

ich nadmerné a nevhodné používanie môže v mnohých prípadoch spôsobiť ťažkosti v 

priebehu komunikácie.  

Osobitosti počítačovej terminológie 

Súčasná lingvistika vymedzuje nasledujúce znaky termínu: 

1. Presnosť, jednoznačnosť 

2. Viazanosť na určitý vedný odbor 

3. Štylistická neutrálnosť 

4. Absencia synonymie 

5. Vzťah s inými pomenovaniami v danej lexike — systémovosť 

Skúmajúc počítačovú terminológiu z hľadiska jednoznačnosti a presnosti nájdeme 

mnoho viacvýznamových termínov, ktoré by nezodpovedali tomuto kritériu. Napríklad, 

v angličtine: blocking — 1. zabalenie, spojenie (súborov), 2. blokovanie (siete); v slovenčine: 

funkcia — 1. podprogram s dvoma premennými (v programovaní), 2. procedúra a pod. 

V súvislosti s viazanosťou termínu na určitý vedný odbor je nevyhnutné podotknúť, že 

v dôsledku rozsiahleho používania počítačov sémantické polia mnohých pojmov sa pretínajú. 

Význam týchto pojmov môže byť rovnako platný pre také oblasti ako ochrana informácií, boj 

s vírusmi, internetová komunikácia, vývoj počítačových hier a t. ď. Takže, druha požiadavka 

vo vzťahu k termínu počítačového subjazyka sa vykonáva len čiastočne. 

Vzhľadom na svoju osobitosť mnohé počítačové termíny ako napr. naburávač 

(cracker), vírus (virus), počítačové pirátstvo (piracy) majú hodnotovú konotáciu, pričom 

termín by mal byť štylisticky neutrálny. Pri mnohých slovách nie je jednoduché určiť, či 

patria do vrstvy termínov alebo do špeciálnej vrstvy ako žargón a profesionalizmy. Tieto 

slova sa používajú ako termíny (v tlačových médiách, technických dokumentáciách, 
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návodoch pre používateľov), ale zjavne majú štylistické zafarbenie (napr. garbage — 

bezcenná informácia, deadly embrace — vzájomné zablokovanie sa dvoch programov). 

Počítačovému subjazyku príznačná aj synonymia: napr., pojem údajová jednotka sa 

v angličtine pomenováva termínmi block, packet (slov. — paket), v slovenčine termíny 

mikroobvod, čip tiež vyjadrujú rovnaký pojem. 

Prítomnosť synonymie v počítačovej terminológii neumožňuje zaradiť niektoré 

pomenovania do jej lexikálneho systému. Preto sa nazdávame, že počítačové termíny nie 

vždy zodpovedajú ani poslednému kritériu — t. j. systémovosti. 

Na základe vyššie uvedeného je teda zrejme, že niektoré termíny strácajú svoje 

atribúty, sémanticky sa blížia ku nespisovnej lexike (profesionalizmy a slang) a postupne 

prenikajú aj do spisovnej slovnej zásoby. Subjazyk počítačových technológií a lexikálne javy, 

ktoré sa odohrávajú na jeho medziach sa tak stavajú zaujímavým objektom skúmania. 

Vzhľadom na diferenciáciu počítačového odvetvia a informatizáciu rozličných sfér 

ľudskej činnosti existujú odlišnosti v reči programátorov, správcov sietí, grafikov, radových 

užívateľov počítača, jazyka Internetu, počítačových hier a t. ď. Každá z týchto skupín sa 

vyznačuje osobitosťami používania slov. Identifikovať tieto osobitosti je náročné, avšak 

predpokladáme, že v lexikálnom systéme počítačového subjazyka existuje jadro a periféria. 

Jadro predstavuje sémantickú univerzáliu, t. j. odbornú lexiku zrozumiteľnú všetkým 

užívateľom počítača. Perifériu tvoria lexikálne vrstvy, zrozumiteľne iba príslušným skupinám 

užívateľov. V priebehu vývoja jazyka niektoré prvky prechádzajú z periférií do centra, teda 

termíny z odbornej počítačovej lexiky sa stavajú aktuálnymi aj pre širšie kolo užívateľov. To 

sa odohráva jednak v dôsledku komunikácie počítačových odborníkov medzi sebou, ale aj 

kvôli tomu, že sa zvyšuje popularita nových počítačových technológií medzi ľuďmi. Ako 

príklad môžeme uviesť pojem pirátstvo — pred nedávnom pojem z oblasti informačnej 

bezpečnosti, dnes vďaka médiám sa dostal do povedomia verejnosti, digitálny (televízia, 

satelitný prijímač, rádio, fotoaparát a t. ď.) — kedysi pojem z oblasti spracovania dát, dnes sa 

týmto pojmom charakterizujú takmer všetky zariadenia, využívajúce tento spôsob 

spracovania údajov. 
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Tematické usporiadanie počítačovej lexiky 

Aby sme hlbšie preskúmali počítačovú lexiku pokúsime sa navrhnúť jej štruktúru 

z hľadiska tematického usporiadania. Tematickú skupinu tvorí súhrn lexikálnych jednotiek 

použitých pri komunikácii na určitú tému. Budeme sa venovať najmä žargónu. Na základe 

predbežného skúmania by sa mohol deliť na tieto skupiny: 

1. Človek, ktorý má určitý vzťah k počítačom, resp. človek, ktorý dáva prevahu 

niečomu vo svete počítačov. 

2. Práca na počítači, resp. neúspechy v tejto práci. 

3. Počítačové komponenty 

4. Názvy softwarových produktov, príkazov, súborov a pod. 

5. Počítačové hry. 

6. Komunikácia v Internete. 

 

Takéto rozdelenie nie je sémanticky presné, keďže niektoré pojmy by mohli súčasne 

patriť do dvoch alebo troch skupín, avšak z ohľadom na špecifikum skúmanej lexiky je 

prípustné. Na záver je vhodne podotknúť, že počítačový žargón sa v angličtine vyznačuje 

rozvinutejšou štruktúrou v porovnaní zo slovenským a obsahuje väčší počet tematických 

skupín. Tie skupiny, ktoré sú spoločné pre žargón obidvoch jazykov, v angličtine obsahujú 

omnoho viac lexikálnych jednotiek. Slovenský počítačový žargón sa nachádza pod značným 

vplyvom angličtiny — sú preň príznačné prevzatia, sémantické a štrukturálne kalky, 

nevyskytujúce sa v slovníkoch spisovnej slovenčiny. 
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