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2 Klasifikácia typov textov / textových tried z jazykovedného 

hľadiska 

Vo všeobecnej jazykovede sa na klasifikáciu jednotlivých typov textov používal termín 

funkčný štýl, ktorý vychádzal zo štrukturalizmu Pražskej školy, a ktorý klasifikoval jednotlivé 

texty do istých skupín na základe kritéria všeobecných spoločenských oblastí (beletristika, 

publicistika). Hlavným predstaviteľom tejto školy bol B. Havránek, ktorý definoval funkčné 

štýly na základe spoločensky relevantných rozdielov v používaní jazyka (Fleischer/Michel 

1977:25). Podľa tohto kritéria rozdelil písomný prejav do štyroch hlavných funkcií, ku ktorým 

priradil jeden funkčný štýl, resp. funkčný jazyk. Išlo teda o nasledovné funkčné štýly:  

1. funkčný štýl bežného jazyka (konverzačný štýl), 

2. funkčný štýl úradného jazyka (direktívny štýl), 

3. funkčný štýl vedeckého jazyka (poznávací štýl), 

4. funkčný štýl beletristického jazyka (umelecký štýl).  

Zaujímavým faktom vtedajšej štylistiky bolo vylúčenie funkčného štýlu publicistiky pre jeho 

údajnú nejednotnosť (tamtiež).  

Podľa tejto klasifikácie by sme nami vybrané texty, napr. žiadosť o právnu pomoc mohli 

sčasti zaradiť do funkčného štýlu direktívy. Sčasti z toho dôvodu, že žiadosť o právnu pomoc 

implikuje síce úradný jazyk, direktívu, ale direktívny štýl podľa nás nezahŕňa explicitne aj 

apelatívnu funkciu. Pri výsluchu poškodeného ide síce opäť o štýl direktívy, ale nie je tu 

zahrnutá informatívna funkcia, nejde tu o nijaké nariadenie orgánov, ale o presun informácií 

z jedného (nižšieho) orgánu do druhého (vyššieho) alebo naopak. Ak by sme teda vychádzali 

z tejto klasifikácie, jazyková analýza by presahovala jej rámec, pretože „štýly“ našich textov 

sa prelínajú, nehovoriac o zistení dominantnej funkcie, potrebnej pri preklade textov.  

V bývalej NDR sa problematikou funkčných štýlov zaberala sovietska germanistka Elise 

Riesel, ktorá však už vo svojom diele „Deutsche Stilistik“ rozšírila pôvodné delenie 

funkčných štýlov o funkčný štýl publicistiky (Eroms 2008:108). Teória funkčných štýlov je 

však v posledných desaťročiach vystavená kritike hlavne pre existenciu ďalších 

komunikačných jednotiek v jazyku, ktoré nie možné zaradiť do jedného funkčného štýlu. 

Podľa súčasných lingvistov (Michel 2001:21) nie je dôležité kritérium všeobecných 

spoločenských oblastí (publicistika, veda), ale štruktúra a funkcia jednotlivých textových 

tried. Teória funkčných štýlov sa v súčasnej jazykovede, hlavne v textovej lingvistike, 

považuje za prekonanú.  
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Po komunikačno-pragmatickom obrate v 70. rokoch 20. st. vznikajú nové disciplíny, ktoré sa 

zaoberajú textom, jeho zákonitosťami a pod. Ide o textovú lingvistiku, sociolingvistiku, 

psycholingvistiku. Štylistika sa zaradila bez väčších problémov do komunikatívne 

orientovanej lingvistiky resp. do pragmatickej štylistiky (B. Sandig). V 90. rokoch 20. st. 

začína štylistika znova „ožívať“ v tom význame, že v dôsledku komunikačno-pragmatického 

obratu, kedy bol štýl vytlačený do úzadia, sa znova dostáva do popredia. Svedčia o tom 

viaceré publikácie, napr.: W. Fleischer / G. Michel / G. Starke: Stilistik der deutschen 

Gegenwartssprache z roku 1993.  

Štýl sa v  nemeckej jazykovede definoval ako súbor charakteristických znakov subjektívneho 

prejavu autora v texte a štylistika ako jazykovedná disciplína sa priraďuje len disciplíne, 

skúmajúcej beletristické texty. V súčasnosti sa predmet výskumu štylistiky rozšíril z prevažne 

beletristicky orientovaných textov na texty vo všetkých komunikačných oblastiach 

a situáciách (Michel 2001:19). 

Textová lingvistika sa zaoberá otázkami textovej analýzy, klasifikáciou textov a pod. Na 

rozdiel od štylistiky sa textová lingvistika orientuje na prvky, ktoré nezávisia od subjektu, ale 

ktoré sú typické pre každý druh textu.  

Viehweger (1991:138) definuje textové typy ako teoretickú kategóriu k vedeckej klasifikácii 

textov, zatiaľ čo textové triedy sú podľa neho zamerané na empirickú klasifikáciu textov.  

Rozlišuje nasledovné textové typy:  

1. publicistický text 

2. ekonomický text 

3. politický text 

4. právny text: texty zákonov, zmluvy a pod.  

5. vedecký text, ktorý zahŕňa prírodovedné a spoločenskovedné texty.  

a textové triedy:  

- normatívne texty s normatívnou funkciou: zákony, stanovy, splnomocnenia, zmluvy, 

- kontaktové texty s kontaktovou funkciou: blahoželanie, kondolenčné listy, 

- skupinové texty so skupinovou funkciou: skupinové piesne, hymny, 

- poetické texty s poetickou funkciou: báseň, román,  

- sebaprezentačné (sebareflexné) texty so sebaprezentačnou funkciou: denník, 

autobiografia, 

- vyzývacie texty: požiadanie – písomná prosba, žiadosť, programy politických strán, 

komentáre 

- prechodná trieda: dominujú 2 funkcie súčasne: požiadanie a prenos informácií 
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- texty s dominantnou vecnou informáciou: informačný transfer – správa, predpoveď 

počasia, vedecké texty. 

Podľa tejto charakteristiky by sme mohli náš text – napr. výsluch poškodeného, zaradiť 

z hľadiska textového typu do štvrtej skupiny. Uvedená klasifikácia textov však nerozlišuje 

texty normatívneho a aplikačného charakteru, ani texty písomnej či hovorenej formy, čo je pre 

následný preklad takýchto textov smerodajné. Jednotlivé textové typy majú všeobecný 

charakter a nezahŕňajú typické znaky ani dominantné funkcie jednotlivých nami vybraných 

textov. Porovnajme napr. výsluch poškodeného alebo svedka so žiadosťou o právnu pomoc. 

Obidva texty patria podľa vyššie uvedenej klasifikácie do právnych textov, avšak ich odlišná 

funkcia, v prvom prípade informatívna, v druhom apelatívna, signalizuje odlišnosť 

formálnych aj obsahových znakov, ktoré daný textový typ nezohľadňuje.  

Jazyková charakteristika textov na úrovni klasifikácie textových typov sa pre našu analýzu 

ukázala z vyššie uvedených dôvodov ako neadekvátna. Prínosnejšia pre našu analýzu je podľa 

nás klasifikácia textov do textových tried, ktorá je zameraná na konkrétne reálne texty a ktorá 

potvrdzuje teóriu Michela o tom, že texty je možné jednoznačnejšie a exaktnejšie 

charakterizovať na úrovni textových tried. V podobných intenciách môžeme uvažovať aj pri 

funkčných štýloch, ktoré sa tiež ukázali pre našu analýzu ako neadekvátne. Zistili sme, že pre 

jazykovú charakteristiku textov akéhokoľvek druhu je prínosná ich analýza na úrovni 

textových tried. Na plánovanú analýzu sme si vybrali text hlavného pojednávania, protokolu 

z pojednávania, ktorý obsahuje uznesenie o vykonaní hlavného pojednávania a uznesenie 

o otvorení konania na zabezpečenie dôkazu, ktorý pozostáva aj z výsluchu svedka.  

2.1 Jazyková charakteristika vybranej textovej triedy 

1.   

 

Bezirksgericht (Stadt)                                                          AZ                                                

                                                                                             (Bitte in allen Eingaben anführen) 

                

                                                                                              Straße 2  

                                                                                              0000 Stadt 

                       

                                                                                              Tel.: 000000000 

                                                                                              Fax: 000000000 
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Hauptverhandlung  

 

Gericht:                                                     Bezirksgericht (Stadt) 

Tag und Stunde des Beginns:                   02.05.2012, 16.30 Uhr 

Ende:                                                         17.00 Uhr 

Strafsache:                                                gegen XY 

                                                                  wegen § 127 StGB 

 

Anwesende:  

 

Richterin:                                                 Mag. XY 

Sachverständiger                                      –– 

Schriftführer(in):                                      –-  (Tonträger) 

Öffentliche Anklägerin:                           BA XY 

Dolmetscher:                                             –– 

Opfervertreterin:                                       –– 

Privatbeteiligte(r):                                     –– 

Privatbeteiligtenvertreter(in):                   ----          

Angeklagte(r):                                          XY – nicht erschienen 

Verteidiger(in):                                         –– 

gesetzliche Vertreter:                                –– 

Bewährungshelferin:                                 –– 

Zeugen:                                                    XY 

       

2.   

 

Bezirksgericht (Stadt)                                                          AZ                                                

                                                                                             (Bitte in allen Eingaben anführen) 

                

                                                                                              Straße 2  

                                                                                              0000 Stadt 
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                                                                                              Tel.: 000000000 

                                                                                              Fax: 000000000 

 

 

PROTOKOLL 

HAUPTVERHANDLUNG 

 

Anwesend:  

 

Richterin:                                                  Mag. XY 

Schriftführer:                                            Tonträger 

Öffentlicher Ankläger:                              BA XY 

Angeklagter:                                             XY – nicht erschienen 

Aufgenommen am: 02.05.2012 

Beginn: 16.30 Uhr  

Strafsache: 

Gegen:  

Beschuldigte/r:                                            vertreten durch:  

YX                                                                JUDr. XY Rechtsanwalt  

geb. in                                                           Straße  

Straße                                                            SK-00000 Stadt 

SK-00000 Stadt 

Wegen: § 127 StGB 

 

Die Richterin ruft die Strafsache auf. 

Die Verhandlung ist öffentlich. 

Von der Beiziehung eines Schriftführers wird abgesehen. 

 

Festgehalten wird, dass die Angeklagte bei Aufruf nicht erschienen ist. Die Zustellung der 

Ladung ist durch eigenhändige Übernahme am 2.2.2012 ausgewiesen (vgl. AS 1c).  

 

Der öffentliche Kläger beantragt die Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit 

der Angeklagten.  

 



17 

 

 

BESCHLUSS 

auf Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit der Angeklagten gemäß § 427 

StPO. 

 

Einsicht genommen wird in die slowakische Strafregisterauskunft ON 9 (eine Eintragung) und 

in die österreichische Strafregisterauskunft ON 21 (leer). 

 

Der öffentliche Ankläger verweist auf den schriftlichen Strafantrag ON 3 und beantragt wie 

dort.   

 

BESCHLUSS 

auf Eröffnung des Beweisverfahrens 

(konanie o zabezpečení dôkazu)  

Die Zeugin, XY, geb. 1.1.1900 in Wien, Österreicherin, Pensionistin, wohnhaft in 0000 

Stadt, Straße, fremd, gibt nach WE und belehrt gemäß § 161 StPO, vorläufig unbeeidet 

vernommen, am:   

 

Ich bleibe bei meiner Aussage vom 1.1.2010 vor der PI Stadt/Straße (AS 1-2/ON 2). 

 

Mein Mann ist pflegebedürftig. Die Angeklagte kam als Pflegerin zu uns ins Haus. Das war 

am 1.1.2000. Sie sollte bis 2.2.2000, also für 2 Monate bleiben, reiste aber mit meiner 

Zustimmung bereits am 1.1.2000 ab.  

 

Die Angeklagte sprach vorwiegend Slowakisch. Ihre Deutschkenntnisse beschränkten sich auf 

einzelne Wörter. Wir verständigten uns mit Händen und Füßen.  

 

Während ihres Aufenthaltes fiel mir bereits auf, dass mir eine kleine Vase aus Thailand und 

eine optische Brille fehlten. Bei einer Nachschau in ihrem Zimmer fand ich die kleine Vase in 

ihrem Schrank. Der Schrankschlüssel steckte. Von diesem Umstand setzte ich die Agentur in 

Kenntnis. Von einer Mitarbeiterin der Agentur bekam ich die Auskunft, dass  ich bei der 

Abreise die Koffer der Angeklagten kontrollieren dürfe…   

 

Keine weiteren Fragen.  
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Sohin wird die Hauptverhandlung zur Einvernahme von GI XY auf den  

1.1.2000, 14.00 bis 14.30 Uhr, VHS 1, 

vertagt.  

 

 

Der öffentliche Ankläger nimmt den Termin unter Ladungsverzicht zur Kenntnis.  

 

Ende: 17.00 Uhr 

f.d.R.d.Ü.: VB XY 

 

Historicky podložené opätovné použitie práva a jeho ďalšia tvorba zapríčinili presadenie sa 

archaickej formy v takomto type jazykového prejavu. Archaickosť signalizuje nemenné 

ustálené formy na úrovni makroroviny: kompozícia s normalizovanou formálnou podobou: 

záhlavie s názvom inštitúcie, adresou, číslom spisu a pod. Text hlavného pojednávania 

a zápisnica z hlavného pojednávania je obmedzený len na najdôležitejšie informácie, týkajúce 

sa danej veci. Ide o miesto pojednávania, čas, pomenovanie príslušného súdu a ďalších 

účastníkov pojednávania. Podobne štruktúrovaný je aj ďalší text, zápisnica z hlavného 

pojednávania, ktorého cieľom je informácia o čase, mieste, trestnej veci, kto je obvinený, kým 

je obvinený zastupovaný atď. Obidva texty spĺňajú kritérium presnosti, vecnosti, stručnosti. 

Ide o transfer presných údajov prijímateľovi, ktorým môže byť buď ďalšia súdna inštancia, 

štátny orgán alebo aj bežný prijímateľ, v tomto prípade sám obvinený. Ďalšia časť zápisnice 

naznačuje jej presne stanovený priebeh: otvorenie, samotné konanie a jeho koniec. Zápisnica 

zahŕňa aj uznesenie o vykonaní hlavného pojednávania ako aj uznesenie o otvorení konania 

o zabezpečení dôkazu s výsluchom svedka. Aj v tomto texte je kompozícia pevne stanovená, 

členená odsekmi do prehľadných jednotiek.  

V súvislosti s makrorovinou je potrebné poznamenať, pri dokumentárnom preklade nesmie 

dôjsť k adaptácii do cieľového jazyka, pretože tá môže spôsobiť nesprávny výklad 

neexistujúcich inštitúcií alebo právnických osôb, napr. označenie súdov a pod. 

Makroštruktúra textov zostáva pri preklade nezmenená.  

Štýl textu je vecný, presný a prejavuje sa na mikrorovine textu.  

Zo syntaktického hľadiska sa v textoch vyskytujú jednoduché vety so zhusteným obsahom. 

Výnimku tvorí text výpovede svedka, kde sa už vyskytujú aj súvetia. Tento text je zaujímavý 

tým, že sa v ňom prelínajú znaky písomného i hovoreného prejavu, ktorý obsahuje prvky 
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hovorového štýlu. Hovorený prejav svedka je buď zaznamenávaný zapisovateľom do 

písomnej podoby alebo je prepísaný zo zvukového záznamu.  

Na morfologickej rovine sú vety formulované v 1. osobe singuláru, pretože svedkyňa 

vypovedá o skutočnostiach, ktoré sa týkajú jej osoby. V ostatných textoch sa používajú 

pasívne formy na vyjadrenie neosobnosti a všeobecnej platnosti. Ich častý výskyt v odborných 

textoch súvisí s ich funkciou, ktorou je objektivizácia výpovede: Einsicht genommen wird... 

Pri preklade do slovenského jazyka je potrebné zohľadniť nízku frekvenciu pasívnych 

konštrukcií na úkor aktíva. Slovenskí lingvisti odporúčajú uprednostniť v odborných textoch 

reflexívne formáty pred participiálnymi (Sokolová 1993:36).  

V prvom texte prevažujú substantívne tvary okrem dvoch slovesných tvarov: jedného 

infinitívu: anführen a jedného minulého príčastia: erschienen. V ostatných textoch sa 

postupne nachádza čoraz viac slovies s cieľom vysvetliť prijímateľov priebeh celého procesu 

– pojednávania. V druhom texte sa vyskytujú verbo-nominálne väzby, charakteristické pre 

odborný, ale aj právnický jazyk: verweisen auf, absehen von etwas a pod.  

V textoch sa používajú na zvýšenie príznaku knižnosti sekundárne predložky: wegen, gemäß.  

Na lexikálnej rovine sa v obidvoch textoch nachádzajú aj simplicia: Ende, Stadt, prevažujú 

však odvodené slová, hlavne kompozitá: Hauptverhadnlung, Durchführung. Tieto kompozitá 

majú v texte povahu právnických termínov: Beweisverfahren, Strafregisterauskunft, ale  

patria aj do bežnej slovnej zásoby: Durchführung, Pflegerin.  

Prevažujú substantíva, právne termíny: Eröffnung des Beweisverfahrens, Beschluss, ale aj 

slová bežnej slovnej zásoby: Durchführung, Pflegerin. Z prevzatých slov sa v texte 

nachádzajú slová Protokoll (odvodené z latinčiny), kontrollieren (z francúzštiny), Termin (z 

latinčiny). Z lexikologického hľadiska je pre tieto texty charakteristická forma ženských 

tvarov substantív: Richterin, öffentliche Anklägerin, ktoré sa však v slovenčine nevyskytujú. 

V textoch nachádzame aj skratky: f.d.R.d.Ü., VHS, StPO, PI, GI, ON atď. Podrobnejšie sa im 

budeme venovať pri charakteristike textov z prekladateľského aspektu.  

Pre všetky texty je charakteristický výskyt nocionálnych slov, kancelarizmov: zur Kenntnis 

nehmen, Beiziehung, Einsicht genommen wird.  

2.2 Klasifikácia právnych textov z funkčného hľadiska 

Klasifikácia právnych textov z funkčného aspektu je podľa nás relevantná pre výber istej 

prekladateľskej stratégie, pretože pri preklade textu zákona budeme používať iné stratégie ako 

napr. pri preklade rozsudku.  
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Nóvum v oblasti textovej typológie z translatologického hľadiska predstavuje textová 

typológia podľa Reißovej, ktorá  pochádza zo 70. rokov minulého storočia a vychádza 

z modelu K. Bühlera. Inovatívnosť tejto typológie spočíva v zohľadnení požiadaviek 

prekladateľského procesu ako aj v „pokrytí“ všetkých druhov textov. Reißová (1971:34) 

rozdeľuje texty na:  

1. informatívne 

2. expresívne 

3. operatívne.  

Typológia Reißovej však bola vystavená kritike, predstaviteľom ktorej bol medzi inými aj J. 

Albrecht. Reißovej sa vytýkala skutočnosť, že nahradila jazykový znak na rovine systému 

textovým modelom na rovine parole, pričom obidve roviny podliehajú rôznym podmienkam. 

J. Albrecht zastáva názor, že neexistujú textové typy v čistej forme (Albrecht 2005:260), skôr 

ich zmiešané formy.   

Reißová však svoju klasifikáciu obhajuje s odôvodnením, že priradenie východiskového textu 

k istému textovému typu je relevantné z prekladateľsko-teoretického hľadiska.  

Uvedenú typológiu textov rozšírila Christiane Nordová (1988) o štvrtý typ, fatický typ, pri 

ktorom ide o nadviazanie, udržanie a ukončenie kontaktu.    

Iný pohľad na definíciu textových typov a tried taktiež z prekladateľského aspektu ponúka 

Albrecht (2005:259). Textový typ je podľa neho skupina textov, pri ktorých dominuje veľmi 

všeobecný zámer tvorcu textu: rozprávanie, opis a pod. Pri textovej triede ide podľa neho 

o techniku istého jazykového spoločenstva vytvárať isté účelové formy vyjadrenia sa podľa 

istých ustálených vzorov, tzv. konvenciách textových tried (tamtiež). Podľa tejto klasifikácie 

by nami vybraný text, napr. výsluch poškodeného patril do textového typu, kde dominuje 

poskytnutie informácií ako zámer autora. Pri zaradení do textovej triedy môžeme uvažovať 

o textovej triede výsluchu poškodeného, ktorá má v obidvoch jazykoch svoj vzorový pendant 

a ktorý je potrebné zohľadniť pri transfere z jedného jazyka do druhého.     

Poznatky o dependenčnom vzťahu prekladateľských stratégií od textovej triedy ako aj 

o funkčne orientovanom preklade sa podľa Dauma dajú aplikovať aj na právne texty (Daum 

2003:35). Vychádza pritom z typológie Reißovej (1995:90) a uvádza, že pri textovej typológii 

právnych textov nezohráva výrazová funkcia dôležitú úlohu okrem hovoreného jazyka, napr. 

pri súdnych rokovaniach. Pri preklade písomných textov práva prevažuje podľa neho 

zobrazovacia, teda informatívna textová funkcia, aj keď tu takisto môžeme uvažovať 

o apelatívnej funkcii vo význame apelovať na prijímateľa, vykonať isté kroky. Táto 

apelatívna funkcia sa však podľa Dauma (tamtiež) nedá porovnať s apelatívnou funkciou 
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napr. textu reklamy. Zatiaľ čo pri reklame ide o voľné rozhodnutie, pri normatívnych textoch 

môžeme hovoriť o záväznom rozhodnutí. Podľa typických funkcií a obsahov právnych textov 

rozlišuje Daum (2003:35) nasledovné texty: 

1. normatívne texty, 

2. rozhodnutia s aplikáciou práva, 

3. texty formulárov, 

4. informatívne texty. 

2.2.1 Normatívne texty  

K prvej skupine patria texty, ktoré odôvodňujú všeobecné normy, napr. zákony, predpisy, 

verejno-právne ustanovenia, texty s individuálnymi normami, napr. zmluvy, stanovy združení 

ako aj texty s kombináciou obidvoch textových typov, napr. všeobecné obchodné podmienky. 

Pri tejto skupine textov je neprípustný zásah na úrovni makroštruktúry.  

2.2.2 Rozhodnutia s aplikáciou práva 

Do druhej skupiny textov Daum zaraďuje texty justičných úradov ako sú rozsudky, 

rozhodnutia, nariadenia, pričom rozsudky môžu mať charakter príkazu, zákazu, konštatácie 

a pod., ďalej sú to texty správnych úradov s priťažujúcim, oprávňujúcim a konštatačným 

charakterom. Tieto texty sa vyznačujú funkciou vykonateľnosti, takže dôležitú úlohu tu 

zohráva výroková časť rozsudku (Tenor), ktorá musí byť v preklade zachovaná. Obidve 

skupiny zaraďuje Daum do performatívnych textov.  

2.2.3 Texty formulárov 

Do tretej skupiny zahŕňa Daum texty, ktoré majú uľahčiť prenos informácií právnych 

inštitúcií o právne relevantných skutočnostiach, napr. súdne formuláre, formuláre žiadostí 

a pod. Ďalej sem patria vzorové texty pre notárov, právnikov, napr. formuláre zmlúv.  

2.2.4 Informatívne texty 

Štvrtú skupinu tvoria informatívne texty, ku ktorým sa zaraďujú texty, informujúce o právnej 

situácii alebo napr. o účelovom vyplnení formulárov, napr. komentáre, učebnice, informačné 

brožúry, pričom je potrebné rozlišovať medzi cieľovou skupinou laikov a odborníkov, a 

takisto aj medzi textami vydanými súkromnými alebo úradnými miestami. Ďalej patrí do tejto 

skupiny písomná komunikácia úradov adresovaných obyvateľom alebo naopak, písomná 
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komunikácia medzi odborníkmi, odborníkmi a laikmi, písomná komunikácia adresovaná 

veľkému počtu prijímateľov (obežníky). Ku skupine informatívnych textov priraďuje Daum 

okrem informatívnej funkcie aj apelatívnu funkciu, pretože pre prekladateľskú stratégiu je 

relevantný aspekt orientácie na prijímateľa.  

Z hľadiska abstrakcie a konkrétnosti, generalizácie a individualizácie rozdeľuje Daum texty 

nasledovne: 

1. všeobecne-abstraktné texty (normatívne texty v zmysle štvrtej skupiny), 

2. všeobecne-konkrétne texty (formuláre a obežníky), 

3. individuálne-konkrétne texty (rozsudky, protokoly a pod.), 

4. individuálne-abstraktné texty (zmluvy uzatvorené na základe všeobecných obchodných 

podmienok).  


