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lovo „preklad“ je možné špecifikovať v troch významoch: 1. preklad (prekladanie) ako 

činnosť, 2. preklad ako výsledok prekladateľského procesu (text) a 3. preklad ako pro-

striedok medzijazykovej a medzikultúrnej komunikácie. V súčasnosti je preklad charakterizo-

vaný ako reprodukčno-modifikačný akt, pričom modifikácia predstavuje rôzne posuny vyvo-

lané prechodom originálu do inej komunikačnej situácie. Približovanie sa originálu alebo 

vzďaľovanie sa od predlohy sú dve základné možnosti, s ktorými prekladateľ pracuje. Súčas-

ťou prekladateľského procesu je proces porozumenia a pochopenia textu originálu a v ňom 

zobrazených skutočností. D. Tellinger uvádza, že „medzijazyková komunikácia je možná, 

a teda i vznik prekladov z najrozmanitejších jazykov je možný, aj napriek tomu, že absolútna 

ekvivalentnosť prekladu a originálu nie je dosiahnuteľná“ (Tellinger, 2005, s. 14). Kontrastív-

na analýza a činnosť prekladateľa majú spoločné to, že v obidvoch prípadoch ide o riešenie 

otázok medzijazykových vzťahov, rozdiel medzi nimi je predovšetkým v smere prístupu 

k tejto problematike. Kým v kontrastívnej lingvistike postupujeme od všeobecného k jednot-

livému, zvláštnemu, prekladateľ naopak pre danú lexikálnu jednotku východiskového textu 

(originálu) v celom jeho syntagmatickom kontexte hľadá ekvivalent pre text výsledný, teda 

preklad, ktorý je určený pre prijímateľov – recipientov, ktorí neovládajú jazyk východiskovej 

kultúry. 

Podľa slov M. Hrdličku „v teoretické translatologii můžeme pozorovat čtyři základní ten-

dence, z nichž se vždy jedna dostávala do popředí. Jde o: a) orientaci na text originálu, b) ori-

entaci na text překladu, c) orientaci na receptora, d) orientaci na překladatele“ (Hrdlička, 

1998, s. 37). 

Problematika zamerania textu (v písomnej alebo ústnej podobe) na čitateľa/poslucháča je 

rozsiahla a náročná. Je to veľmi dôležitá otázka v rámci prekladateľskej práce, pretože práve 

z úlohy prekladateľa sprístupniť východiskovú informáciu recipientovi s iným kultúrnym vý-

chodiskom vyplývajú mnohé prekladateľské problémy, ekvivalencia pri preklade, nepreloži-

teľnosť, interferencia, prekladateľské postupy ako napríklad exotizácia, naturalizácia a pod. 

Z hľadiska translatológie je to jeden z kľúčových problémov. Orientácia prekladate-

ľa/tlmočníka na čitateľa/poslucháča výrazne ovplyvňuje prekladateľskú/tlmočnícku konkreti-

záciu predlohy, v rámci prekladateľskej praxe sa premieta v ich prístupe k originálu (v písanej 

S 



Preklad a recipient 586 

alebo ústnej podobe). Hlavné problémy prekladateľskej praxe v tomto kontexte nevyplývajú 

z rozdielov jazykových systémov, ale z rozdielov kultúrnej situácie originálu a prekladu. 

V súvislosti s tým D. Tellinger uvádza: 

„Jazyk, do ktorého prekladáme, kladie vždy určitý odpor. Súvisí to nielen s odlišnými systémami jednot-

livých jazykov, ale aj s odlišnosťou kultúr, životnou skúsenosťou toho-ktorého národa. Práve z týchto od-

lišných životných podmienok vyplýva, že popri spoločných pojmoch je v jednotlivých jazykoch veľký 

počet pojmov odlišných, nezhodujúcich sa. Pojmy, ktoré odrážajú reálie života určitého národného spolo-

čenstva, sa materializujú v tzv. bezekvivalentnej lexike. Táto lexika je úzko spojená s informačným poza-

dím, ktoré je vlastné každému príslušníkovi daného národného spoločenstva.“ (Tellinger, 2005, s. 14) 

Čitateľ prekladu má pre pochopenie textu iný informačný základ, ako má čitateľ originálu. 

Ak sa počíta pri preklade s iným informačným základom adresáta, dodávajú sa rôzne vysvet-

livky, pridávajú sa úvody, doslovy, komentáre a pod. Znalosť toho, ku komu sa obraciam, zna-

losť situácie, je dôležitým predpokladom každého prevodu. Ak sa za normálny preklad pova-

žuje inojazyčná reprodukcia informácie, ktorá bola v pôvodnom znení určená iným adresátom 

s iným informačným základom, z toho vyplýva potreba vyrovnávať rozdiely, čo znamená, 

upraviť text prekladu tak, aby obsahoval aj to, čo novému adresátovi v informačnom základe 

chýba. Objem informačného základu závisí od radu činiteľov, napr. vzdelania, veku, spolo-

čenskej a politickej situácie, geografickej situácie. Mimojazyková situácia taktiež vstupuje do 

jazykovej situácie, pri prenose informácie, čo môže spôsobovať pri translácii komplikácie, 

alebo jej naopak pomáhať. 

S informačným základom úzko súvisí taktiež otázka interpretácie ako oporného bodu pre-

kladateľskej koncepcie. Každá nová interpretácia znovu reaguje na dielo a cez toto dielo vy-

jadruje aj prekladateľov vzťah k súčasnému kultúrno-politickému dianiu vlastného národa. 

Interpretácia vyžaduje od prekladateľa aktivitu, schopnosť analýzy a syntézy, umenia selekcie 

a hodnotenia. Pri interpretácii dochádza alebo môže dôjsť k dvom krajným pozíciám, k podin-

terprétovaniu alebo k preinterprétovaniu. Teda, pri výstavbe textu prekladu, kde nedochádza 

k štylistickému prekódovaniu na všetkých požadovaných rovinách, hovoríme o podinterpré-

tovaní. Ak pri výstavbe textu prekladu naopak dochádza k nežiaducemu prekódovaniu prí-

slušných rovín originálu pridávaním takých výrazových prvkov, ktorými originál nedispono-

val, hovoríme o preinterprétovaní. 

Prekladateľ je vždy vystavený tlaku konvencií, tradícií istej spoločenskej objednávky, urči-

tého očakávania zo strany cieľového komunikačného kontextu. Pri dosahovaní adekvátneho 

prevodu kvalít predlohy a pre zachovanie identity, podstaty kvalít originálu ako aj v jeho pre-
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kladateľskej konkretizácii má zásadný význam to, aby sa prekladateľ usiloval o optimálne 

zladenie ohľadu na čitateľa (príjemcu) s rešpektovaním hodnôt východiskového textu. Spolo-

čenský tlak môže pôsobiť na prekladateľa ako aj prostredníctvom prekladateľa na originál 

s rôznou intenzitou. Podľa postoja prekladateľa k objektívnym spoločenským predstavám 

a podľa postoja k hodnotám originálu sa vyčleňujú tri spôsoby prenosu informácie z originálu 

príjemcovi cieľovej kultúry: 1. prekladateľ podlieha spoločenskému tlaku, prispôsobuje mu 

pôvodný text, v malej miere rešpektuje hodnoty predlohy, originál adaptuje, prehodnocuje, 

2. prekladateľ nepodlieha spoločenskému tlaku, usiluje sa ho ignorovať, 3. prekladateľ reš-

pektuje spoločenské potreby, berie ohľad na východiskový text očami svojej doby a na druhej 

strane je preňho autoritou predloha. Usiluje sa priblížiť text čitateľovi optimálnym spôsobom. 

M. Hrdlička uvádza, že dôležité je rozlišovať medzi prekladom a spracovaním, medzi pro-

dukčnými a reprodukčnými elementmi textu. Príjemca ráta s tým, že výsledný produkt je pre-

kladom východiskového textu, prekladateľ má preto voči príjemcovi veľkú zodpovednosť. 

Prekladateľ sa má usilovať o optimálne pretlmočenie predlohy do nového recepčného prostre-

dia a odmietať akúkoľvek deformáciu pôvodného textu, ako aj o rešpektovanie hodnoty pred-

lohy a nepodliehať dobovému a spoločenskému tlaku, či účelu (Hrdlička, 1998, s. 39). Ďalej 

M. Hrdlička uvádza, že miera zamerania na čitateľa/poslucháča musí mať hranice, malo by 

ísť o kompromis. Prevaha prekladateľovej orientácie na východiskový text vedie k doslovné-

mu prekladu, výrazné odpútavanie sa od predlohy a prílišné zameranie na čitateľa/poslucháča 

zasa vedie k prevodu voľnému, adaptačnému (Hrdlička, 1998, s. 39), pretože podľa slov 

J. Levého, cieľom prekladateľovej práce je zachovať, vystihnúť, vyjadriť pôvodné dielo, nie 

však vytvoriť nové, ktoré by nemalo predchodcu, cieľ prekladu je reprodukčný (Umění přek-

ladu, Praha 1983, s. 83). 

Pri prenose predlohy do iného komunikačného kontextu je potrebné si uvedomiť, že prenos 

pôvodného autorského zámeru nie je možné chápať mechanicky, pretože preklad nie je kó-

piou originálu. Možnosť verného prenosu pôvodného diela závisí na kvalite prekladateľa, ako 

aj na stupni (ne)zhody východiskového a cieľového komunikačného kontextu a rovnako aj na 

miere viazanosti originálu na určitý komunikačný kontext. Od prekladateľa či tlmočníka sa 

vzhľadom k adekvátnemu prevodu informácie z východiskového do cieľového jazyka vyža-

duje kultúrno-historický rozhľad a prehľad, ako aj neustále zdokonaľovanie sa, sledovanie 

zmien doma a vo svete. 

Keďže originálny text nesie v sebe aj kultúrne špecifiká toho-ktorého národa, pred prekla-

dateľom často vyvstáva v podobe prekladateľských problémov, či úskalí, otázka ekvivalen-

cie/bezekvivalentnosti v rámci adekvátneho prenosu informácie prijímateľovi cieľového jazy-
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ka i kultúry. Cieľom každého prekladateľa v prekladateľskom procese by mal byť čo najvie-

rohodnejší medzikultúrny transfer textu z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Vedci 

sa v súčasnej teórii prekladu zhodujú v názore, že preklad by mal byť ekvivalentom originálu, 

resp. adekvátnym stvárnením predlohy, tzn., že by mal medzi východiskovým a cieľovým tex-

tom nastať vzťah prekladovej ekvivalencie, alebo adekvátnosti. Cieľový text by sa teda mal 

stať optimálnym variantom predlohy. Nemôžeme pri tom hovoriť o dokonalej či vernej kópii 

predlohy, pretože požiadavka absolútnej identity východiskového a cieľového textu je nereál-

na. Dôležité je si uvedomiť aj relatívnosť pojmov ekvivalencie a adekvátnosti, ktoré sa môžu 

ukázať v konkrétnych prípadoch v rôznom svetle. To, čo môže byť pokladané za ekvivalentné 

a adekvátne z hľadiska jedného komunikačného kontextu v určitom období, môže byť posu-

dzované úplne protichodne v inom komunikačnom kontexte v inom období a naopak. Prekla-

dateľskú ekvivalenciu a adekvátnosť nie je možné posudzovať ako nadčasovú, strnulú veliči-

nu. Pre nich je príznačný aspekt vývojovosti, premenlivosti na osi synchrónnej aj diachrónnej. 

Funkčnosť prostriedkov je vždy potrebné posudzovať v súvislosti s normami domácej kultúry, 

ktorá rozhoduje o tom, či je možné dané riešenie v rámci konkrétneho prekladateľského pro-

cesu považovať za vhodné. O bezekvivalentnosti je nevyhnutné sa zmieniť práve v rámci 

problematiky ekvivalencie a adekvátnosti ako základných pojmoch v teórii prekladu, ktoré 

vyplývajú z podstaty práce prekladateľa – text originálu vo východiskovom jazyku priblížiť 

prijímateľovi, ktorý neovláda jazyk predlohy. Problematika tzv. bezekvivalentnosti je aktuál-

na, pretože každá krajina, národ, kultúra má svoje špecifiká. Preto vždy záleží na prístupe 

prekladateľa, ktorý musí brať do úvahy recipienta prekladaného textu, počítať s jeho vyspe-

losťou pri pochopení daného textu, ako aj s časovým a priestorovým posunom medzi originá-

lom a prekladom. Sú to teda slová vyjadrujúce pojmy, ktoré chýbajú v inej kultúre, inom ja-

zyku, slová, ktoré patria k jedinečným či ojedinelým kultúrnym elementom. Sprievodcovský 

text, ktorý patrí medzi materiály s veľkou mierou výskytu bezekvivalentnej lexiky, by mal byť 

v súvislosti s týmto faktom predovšetkým zrozumiteľný pre príjemcu, turistu, ktorý jazyk na-

vštívenej krajiny neovláda. Texty z oblasti cestovného ruchu patria z komparatívneho hľadi-

ska k tým druhom materiálov, ktoré obsahujú výrazy, ktorým „v druhom jazyku nezodpovedá 

žiadna lexikálna paralela“ (Hrdlička, 1995, s. 86). M. Hrdlička v súvislosti s problematikou 

prekladu textov z cestovného ruchu uvádza, že v týchto textoch je zameranie na recipienta, 

adresáta mimoriadne dôležité, keďže výklad sprievodcu, text cestovných sprievodcov musí 

byť diferencovaný tak, aby zaujal konkrétneho turistu. Pri preklade vzniká celý rad problé-

mov pri uvádzaní názvov historických pamiatok, inštitúcií, úradov, reálií ako takých, ako na-

príklad aj pri oslovovaní. Práve oblasť názvov inštitúcií, úradov, periodík, skratiek a pod. sa 
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považuje za prekladateľský, tlmočnícky a sprievodcovský problém, pretože je to oblasť časté-

ho pohybu, keďže názvy vznikajú, zanikajú. M. Hrdlička ďalej upozorňuje na to, že „termín 

‚bezekvivaletnost‘“ však „nelze směšovat s termínem ‚neekvivalentnost‘, označujícím překlad 

chybný, nikoli absenci přímé korespondence mezi dvěma jazyky v oblasti lexikální“ (Hrdlič-

ka, 1995, s. 86). Z pohľadu sémantických vzťahov medzi lexikálnymi jednotkami dvoch jazy-

kových systémov bezekvivalentnosť predstavuje absenciu zhody. To znamená, že „se jedná 

o situaci, kdy v inventáři toho či onoho jazyka není pro určitou lexikální jednotku druhého 

jazyka ekvivalentní výraz (nejčastějí v odborné terminologii nebo lexiku z oblasti reálií)“ 

(Hrdlička, 1995, s. 87). Ako spolu súvisia bezekvivalentnosť a nepreložiteľnosť? Pojem bez-

ekvivalentná slovná zásoba sa užíva v zmysle absencie určitej lexikálnej jednotky v slovnej 

zásobe jazyka prekladu, teda nejde o nemožnosť prekladu určitých lexikálnych jednotiek. Ak 

chýba v slovníku jazyka prekladu určité slovo vyjadrujúce určitý pojem v jazyku originálu, 

neznamená to, že nie je možné tento pojem vyjadriť prostriedkami jazyka prekladu. Aj keď 

v cieľovom jazyku daný pojem chýba, jeho obsah môže byť vyjadrený v konkrétnom texte 

pomocou prostriedkov, ktoré recipientovi poskytnú dostatočný priestor pre pochopenie vý-

chodiskového textu. Bezekvivalentná slovná zásoba nemusí byť iba prejavom rozdielnosti 

kultúrneho zázemia dvoch jazykov, ale taktiež prejavom rozdielnosti vnútorne jazykových 

komponentov, t. j. jazyky sa môžu odlišovať významami svojich lexikálnych jednotiek, ktoré 

môžu označovať rovnaký pojem. Za bezekvivalentnú slovnú zásobu sa považujú aj slová, kto-

ré sa v pracovných jazykoch zhodujú svojím obsahom, ale nezhodujú sa konotáciami, t. j. 

emocionálnymi asociáciami, ktoré u čitateľa/poslucháča vyvolávajú. V súčasnosti sa pod pre-

kladom chápe nie zámena jednotlivých lexikálnych jednotiek, ale nahradenie celej informácie 

v jazyku A informáciou v jazyku B, pričom je zdôrazňovaná funkčnosť prekladu, teda, že pre-

klad by mal pôsobiť na svojho čitateľa rovnako ako na čitateľa originálu. Prekladateľ by mal 

byť v súvislosti s prekladateľským procesom oboznámený s extralingvistickou skutočnosťou, 

musí poznať danú kultúrnu oblasť, preklad by mal byť nielen sémantický, ale aj štylisticky čo 

najbližšie k originálu. 

Z. Kufnerová uvádza, že každý hotový literárny preklad začína fungovať v kultúrnom ži-

vote ako samostatný artefakt, ktorý bežný čitateľ posudzuje ako umelecký text bez vzťahu 

k jeho originálu. Radovému čitateľovi sa teda text literárneho prekladu alebo páči, alebo ne-

páči, čo ešte veľa nehovorí o jeho objektívnych kvalitách. Ak sa preklad čitateľovi nepáči, ak 

považuje češtinu v preklade za neobratnú a nekultivovanú, či v texte dokonca aj bez nahliad-

nutia do originálu rozpozná chyby, možno súdiť, že je to preklad skutočne zlý. Ak sa však 

preklad čitateľovi páči, neznamená to ešte, že je to preklad dobrý, adekvátny. Preto mnohé 
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hodnotiace súdy o prekladoch v recenziách a v dennej tlači bývajú nekompetentné a povrchné 

(2003, s. 39). 

Popri globálnom zameraní na čitateľa/poslucháča alebo recipienta vo všeobecnosti sa 

v translatológii uvažuje aj o jeho jednotlivých spôsoboch, ktoré sa v komplexnej orientácii 

cieľového textu uplatňujú v rôznej miere. Ide o zameranie ideové (napr. otázka výberu diela), 

jazykové (napr. jazyková archaizácia alebo modernizácia prekladu), žánrové (napr. problém 

zachovania/zmeny žánrovej konštanty predlohy), zameranie na osi priestorovej a časovej, za-

meranie podľa veku čitateľa. 

Problematika orientácie prekladu na recipienta sa považuje za jednu z najaktuálnejších 

translatologických problémov, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť odborníkov v oblasti teo-

retického translatologického výskumu ako aj prekladateľov ako sprostredkovateľov vo sfére 

konkrétneho prekladateľského procesu. Poslanie prekladateľa/tlmočníka ako mediátora sa už 

v súčasnosti začína považovať za prirodzené, keď si účastníci medzijazykovej komunikácie, 

ktorých jazykové a kultúrne kódy sú odlišné, začínajú uvedomovať ich nepostrádateľnosť pri 

vzájomnom dorozumievaní a obohacovaní sa navzájom. 
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