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Abstrakt 

Z dôvodov integračných a globalizačných tendencií narastá potreba odbornej cudzojazyčnej 

komunikácie aj v zdravotníckych zariadeniach. Lekári, pôrodné asistentky a ostatní 

zdravotnícky personál, sa čoraz častejšie stretávajú vo svojej praxi s pacientkami, ktorých 

pôvod siaha za hranice Európy. V príspevku sa zaoberáme prekonávaním ťažkostí 

cudzojazyčnej odbornej komunikácie v študijnom odbore pôrodná asistencia, cieľom 

a špecifikami vzdelávania  v odbornom jazyku na VŠ. Ďalej poskytujeme odporúčania pre 

odstraňovanie komunikačných bariér a predkladáme výhody, ktoré absolventka študijného 

odboru pôrodná asistencia môže získať ovládaním cudzojazyčnej odbornej komunikácie. 
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vzdelávanie. 

Úvod 

Vznikom EÚ sa vytvoril spoločný priestor pre spolunažívanie rôznorodých národov 

a jazykových skupín, výmenu pracovných, študijných a obchodných skúseností. Z dôvodov 

integračných a globalizačných tendencií narastá potreba odbornej cudzojazyčnej 

komunikácie aj v zdravotníckych zariadeniach (Horňáková, 2009). Lekári, pôrodné asistentky 

a ostatní zdravotnícky personál, ktorí  pracujú spoločne ako jeden tím, sa čoraz častejšie 

stretávajú vo svojej praxi s pacientkami, ktorých pôvod siaha za hranice Európy. Svoju prácu 

sú nútení prispôsobovať kultúre pacientok z cudzej kultúry, aby boli uspokojené ich 

individuálne potreby. 

Slovenská republika je súčasťou Európskej Únie spájajúcej rôznorodé národy a 

jazykové skupiny. EÚ vytvára multilingválnu spoločnosť, ktorej cieľom je stať sa jednou 

z najviac konkurencieschopných ekonomík založených na poznatkoch. Vyučovanie a učenie 

sa cudzích jazykov prispieva k tomuto cieľu a je v tak jazykovo rôznorodej spoločnosti priam 
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nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto cieľa. Znalosť odbornej komunikácie patrí v 

súčasnosti medzi priority medzinárodnej komunikácie, vzdelania, kultúry, ekonómie, 

technológie nielen v Európe, ale na celom svete. Profesionálna komunikácia predstavuje 

prísne špecifická pre každé povolanie alebo prostredie, ktoré používa vlastnú terminológiu, 

techniky a žargón. Využíva tieto nasledovné charakteristické prvky:  

– terminológiu príslušného študijného odboru   

– špecifické výrazové prostriedky  

– komunikačné techniky, nástroje a metódy komunikácie  

– jasné vymedzenie komunikačného cieľa 

– stupeň záväznosti a zodpovednosti voči komunikantom  

– spôsob riešenia komunikačných konfliktov.  

Aktívne počúvanie v profesionálnej komunikácii je dnes absolútnou nevyhnutnosťou, 

kľúčom k správnym rozhodnutiam a úspešnému výsledku konštruktívnej komunikácie, pri 

ktorej je nevyhnutné rešpektovať zvláštnosti v danom odbore. Špecifiká cudzojazyčného 

vzdelávania zameraného na odbornú komunikáciu sú dané dvoma základnými činiteľmi 

determinujúcimi jeho ciele a obsah: 

1. výučba odbornej komunikácie je zameraná na budúce, príp. súčasné profesijné potreby 

účastníkov výučby. Ide vlastne o „akt nadobúdania profesijnej kvalifikácie“ (Beier, Möhn, 

1983, 194). 

2. vyučovanie odbornej komunikácie predpokladá u študentov určitý stupeň dosiahnutia 

odborných znalostí, príp. sa ich odborná kompetencia formuje súbežne s osvojovaním si 

rečových zručností v rámci svojho odboru.  

Okrem týchto základných determinantov sú pre výučbu a prekonávanie ťažkostí  odbornej 

komunikácie v cudzích jazykoch relevantné aj ďalšie činitele, z ktorých sú najdôležitejšie vek 

učiaceho sa, stupeň jeho jazykových znalostí, odborná kompetencia učiteľa, rozsah, forma, 

organizácia a metóda vyučovania. Podľa Lysej (2005) pojmom odborný jazyk sa označuje 

jazyk, v ktorom sa komunikuje v určitom odbore. Zahŕňa výrazy typické pre určité odvetvie, 

špecifickú skupinu ľudí pôsobiacich alebo zaoberajúcich sa danou problematikou, pre 

ktorých je nevyhnutné ovládať určitú odbornú terminológiu. Obsahuje termíny, ktorých 

používanie v danom odbore je nevyhnutné. Odborná terminológia by mala spĺňať obecné 

požiadavky na termíny ako ich formuluje  Hauser (1980, s. 32 –33):  
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 jednoznačnosť 

 presnosť 

 ustálenosť 

 nosnosť 

 neexpresívnosť 

Cieľom odbornej komunikácie je:  

- porozumieť psychologickým princípom a procesom v komunikácii a následne ich využiť v 

profesionálnej praxi,  

- dokázať prevziať na seba zodpovednosť za porozumenie v komunikácii, rozvíjať schopnosť 

vnímať pocity a potreby svojich komunikačných partnerov a vhodnou motiváciou na nich 

vplývať, aby zažili radostný pocit z obojstrannej výmeny informácií a skúseností vedúcich k 

naplneniu zamýšľaných cieľov.  

Termínom profesionálna komunikácia je vyjadrená komplexná a náročná zručnosť, 

ktorá vedie k osvojeniu takých spôsobilostí a vedomostí, ktoré umožnia sociálnu interakciu 

a komunikáciu nielen začať, ale rozvíjať a ukončiť (Zacharová, 2007). Profesionálna 

komunikácia je typom interpersonálnej komunikácie, ktorá vzniká na základe poznania 

silných a slabých stránok v správaní nášho komunikačného partnera. Základom každej 

úspešnej profesionálnej komunikácie aj v zdravotníctve je rozhovor.  

Medzi nevyhnutné požiadavky komunikačného procesu medzi zdravotníkom a pacientkou 

z cudzej kultúry pre zvládanie komunikačných bariér odporúčame zaradiť:  

 prípravu na rozhovor – ujasniť si, čo chceme komunikáciou získať, cieľ rozhovoru, 

 informácie a vedomosti o téme, ktorá je predmetom rozhovoru, 

 stratégiu vedenia rozhovoru – ako klásť otázky, ako reagovať na chovanie 

pacientky a tiež možnosti kompromisu a akceptácia výsledkov rozhovoru, 

 postoj k pacientke – k ochoreniu, k vedeniu ošetrovateľského procesu, k priebehu 

liečby, 

 porozumenie a pochopenie – empatia a akceptácia názorov pacientky, umenie 

počúvať a porozumieť, 

 priestor pre otázky – dostatok času na otázky, ktoré sú v danej situácii aktuálne, 
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 správne volené výrazy a príklady – k názornosti a pochopeniu problémov 

spojených s ošetrovateľskou starostlivosťou, spôsob vyjadrovania by mal byť 

jednoduchý, nie príliš odborný, aby pacientka porozumela, 

 časový priestor pre komunikáciu – vhodná doba a prostredie. 

 

Výhody ovládania odbornej terminológie pre pôrodné asistentky  

Z vlastných skúseností pri výučbe predmetu odborná konverzácia v cudzom jazyku v 

študijnom odbore pôrodná asistencia sme zaznamenali tieto poznatky: 

 študentky radi praktizujú cudzojazyčnú komunikáciu na hodinách odbornej 

konverzácie v anglickom jazyku v simulovaných praktických úlohách,  

 cudzí jazyk aktívne používajú  pri učení sa odborných predmetov, 

 zvyšuje sa motivácia na učenie sa iných odborných predmetov prostredníctvom 

ovládania cudzieho jazyka, 

 zlepšuje sa efektívnosť učenia a študenti získavajú lepšie vedomosti taktiež z iných 

odborných predmetov, 

  prostredníctvom cudzieho jazyka dochádza k prepojeniu vedomosti, schopnosti 

a zručnosti z iných predmetov, uplatňujú sa ľahšie rôzne metódy a spôsoby učenia sa, 

nielen lingvistické  

 využívajú sa rôzne štýly učenia sa a podporuje sa lingvistická rozmanitosť 

 rozvíjajú sa sociálne a komunikačné zručnosti študentiek aj pri riešení situácií 

týkajúcich sa nielen každodenného života, ale aj špecifických situácií v odbore 

pôrodná asistencia  

 študentky ovládajúce odbornú terminológiu sú lepšie jazykovo a odborne pripravené 

na mobilitné stáže v zahraničí, ktoré môžu absolvovať ešte počas štúdia na VŠ 

 študentky ovládajúce cudzojazyčnú odbornú terminológiu majú väčšie šance na 

uplatnenie sa na trhu práce po skončení VŠ štúdia a na praktický život a prácu 

v multikultúrnej spoločnosti 

 výsledkom kvalitnej výučby odborného jazyka je celkové zlepšenie komunikačných 

kompetencií vo svojom odbore štúdia 

 pozoruje sa zvýšená motivácia a ochota študentiek zapájať sa do iných činností 

prostredníctvom reálnych edukačných odborných situácií z praxe 
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 potvrdzuje sa zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby 

prostredníctvom ovládania odborných termínov, ktoré sú rovnaké alebo podobné aj 

v iných cudzích jazykoch 

 formuje a rozvíja sa vlastné národné a kultúrne povedomie 

  OOddppoorrúúččaanniiaa  pprree  vvýýuuččbbuu  ooddbboorrnneejj  tteerrmmiinnoollóóggiiee  nnaa  VVŠŠ  

V tejto časti príspevku uvádzame odporúčania pre výučbu cudzojazyčnej odbornej 

terminológie na VŠ. Učenie sa odborného jazyka predstavuje pre študentov vysokých škôl 

možnosť rozvíjať svoje odborné ale aj jazykové kompetencie praktizovaním cudzích jazykov 

vo svojom odbore. Študenti by sa mali učiť odborný cudzí jazyk pomocou imitácie, 

objavovania a pochopenia. Učitelia by mali študentom prezentovať základné gramatické 

a rétorické vzory, zdôrazňujúc najskôr štruktúru a obsah textu a až nakoniec jeho štýl. 

V každom odbornom texte je možné nájsť občas nepreložiteľné situácie, napríklad 

v kultúrnom kóde originálu alebo na lexikálnej úrovni. Je nesmierne dôležité, aby učitelia 

najskôr pochopili text a až potom ho podali študentom ako učebný materiál. Správne 

pochopený odborný text je základom kvalitnej odbornej jazykovej výučby. Nie je nutné 

prekladať každé cudzie slovo, s ktorým sa stretnemev odbornom texte. Je dobré si uvedomiť, 

že tieto slová boli vytvorené za účelom medzinárodnej komunikácie. Nenechajme sa zastrašiť 

odbornou terminológiou, zaberá iba 5 – 10 % textu, zvyšok je prirodzený štýl cudzieho 

jazyka, ktorý ovládame (Janíková, 2006). Odborný jazyk využíva všeobecný jazykový základ 

spisovného jazyka, t.j. slovnú zásobu, gramatiku a tiež odbornú terminológiu, ktorú tvorí 

súbor odborných termínov. Od termínu sa vyžaduje, aby pomenoval daný pojem presne a 

jednoznačne, bez možnosti rozdielnej interpretácie (Džuganová, 2002), preto je potrebné, 

aby si študenti neustále precvičovali a upevňovali naučené odborné termíny v rôznych 

vetných konštrukciách už či v monológoch, dialógoch alebo pri skupinových úlohách. Ako 

konštatuje Bujalková (2006) odborný jazyk zahŕňa nielen tzv. termini technici, t. j. 

najvlastnejšie termíny, ktorých pojmový obsah a tvar je medzinárodne záväzne stanovený a 

ktoré slúžia hlavne na písomnú komunikáciu medzi odborníkmi, ale aj odborne pomenovania 

v národnom jazyku, ktoré tvoria protipól uvedeným termínom a sú akýmsi dorozumievacím 

môstikom medzi odborníkmi a laikmi. 



Pôrodná asistencia v krajinách EÚ 

 44 

Záver 

Môžeme konštatovať, že odborná cudzojazyčná komunikácia zohráva dôležitú úlohu 

čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti dovnútra aj smerom von, pretože populácia 

európskych národov je čoraz viac kultúrno-rôznorodá, vzniká tak naliehavá potreba rozvinúť 

transkultúrne komunikačné schopnosti a zručnosti aj v odbore pôrodná asistencia. Vzhľadom 

k tomu, že zdravotníci budú čoraz častejšie úzko spolupracovať s pacientmi z odlišných 

kultúr, je veľmi dôležité naučiť sa rozvíjať transkultúrny terapeutický vzťah a prekonávať 

komunikačné ťažkostí.  Osvojovanie si cudzojazyčnej odbornej terminológie poskytuje 

možnosť profesionálne sa rozvíjať, myslieť v danom jazyku a malo by taktiež prispieť 

k rozvoju špecifických schopností v jazykovom vzdelávaní v odbornej komunikácií a 

k odstráneniu deficitu odborných jazykových zručností v praxi. Plynulé používanie a 

uplatňovanie cudzojazyčnej odbornej terminológie malo by byť súčasťou procesu 

celoživotného vzdelávania, v ktorom sa spájajú jazykové a odborné vedomosti a zručnosti 

nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine. 
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