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INTRODUCTION 

 

This collection of international non-conference peer-reviewed papers presents a 

set of invited and commissioned papers. It aims to promote specialist language studies 

by publishing the second volume that focuses on specific aspects of language use in 

one or more languages and provides a space for valuable insights into language 

research. A cross-disciplinary approach is favoured as much of the published work, 

however, has been devoted either to specific linguistic features or to the analysis of the 

language from the individual disciplinary point of view. All of these studies have been 

rooted in a specific language and context. 

 

The contents of volume 

 

This volume is dedicated to studies of language from various points of view. 

The volume is divided into three parts:lexicon and terminology, selected linguistic 

aspects and language teaching. The articles in Part I are grouped according to field. 

They offer an insight into domain-specific texts that display certain features in regard 

to lexicon and terminology. The problems presented concern formal constraints, text-

typological conventions, terminological and syntactic conformity. Part II is focused on 

specific linguistic aspects as the articles discuss pronunciation issues and the 

fundamental clause elements forming the core of the sentence. The constraints of 

language teaching are subject to Part III as the authors dedicated their articles to the 

topics such as problem-based and project-based learning and the language acquisition 

processes when acquiring L1 and learning L2 vocabulary. Traditionally the volume 

consists of three parts, however, in this volume, we also welcomed the contributor´s 

reviews concerned with the most recent publications from the academic environment.  

 

To sum up, the volume presents a wide range of issues within different 

language contexts. As such it provides an interdisciplinary and multifaceted picture of 

the impact of language issues on the formulation of language concepts for cross-system 

contexts. The insights into the rationale underlying the selection of papers provides an 



 
 

opportunity to overview major problems and may assist the professionals in their 

efforts to increase knowledge of this topic.  
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LA LEPRE NELLA TERMINOLOGIA VENATORIA POLACCA, RUSSA E ITALIANA: 

UN COMPENDIO LESSICALE 

BEATA MALCZEWSKA, JOANNA SMOŁA 

 

Abstract 

The present paper exposes the results of the compilation of lexical data pertaining to the hare 

and their subsequent comparison. Principal emphasis has been laid on qualitative and 

quantitative analysis of expressions dealing with hare’s anatomy, its bodily movements and 

other activities carried out by this species. All of them can be subsumed under a specialized 

hunting lexis. Taking into account the richness of lexical material and its internal diversity, our 

corpus has been compiled from the 20th-century dictionaries of Polish, Russian and Italian 

hunting lexis. The results lend support to the hypothesis about the existence of a noticeably 

ramified terminology in the three languages under investigation. Nonetheless, serious 

differences in the structure of lexical fields, as well as discrepancies in the number of available 

expressions pertaining to the hare between Polish, Russian and Italian can be noted. 

 

Key words: equivalent, hare, hunting, language for special purposes, synonymy. 

 

Premessa 

La terminologia venatoria è un particolare tipo di gergo, professionaletto, dialetto, la 

cui esistenza, indipendentemente dalla lingua d’uso, risale a diversi secoli fa. La caccia 

nell’antichità era (a parte l’intrattenimento di re, aristocratici e proprietari terrieri) uno 

dei metodi primari per procacciarsi il cibo. Questi metodi erano diversi e si sono 

evoluti di pari passo con lo sviluppo della civiltà. “All’inizio, cercando di superare in 

astuzia la selvaggina per guadagnarsi la carne, l’uomo fece uso di tutti i metodi 

possibili e l’unico criterio per scegliere un metodo era la sua efficacia” (Pasławski 

2002: 5). Insieme all’invenzione delle armi da fuoco, al costante perfezionamento 

dell’arte venatoria, ai cambiamenti socioculturali si è sviluppata parallelamente tutta 

una terminologia specialistica, che è necessaria ai cacciatori per comunicare tra loro. 
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Attualmente, in Polonia e in molti altri paesi europei
1
, la caccia è puramente 

un’attività di svago, oppure semplicemente un modo per mantenere l’equilibrio 

nell’ecosistema. 

Generalmente, i linguaggi venatori sono una risorsa alquanto ampia, poiché 

comprendono termini relativi ai nomi della flora e della fauna, l’anatomia animale, le 

tecniche balistiche e di caccia, la cinologia, l’equipaggiamento, i nomi professionali di 

cacciatori, il vecchio e nuovo ordinamento sulla caccia, l’arte culinaria e le tradizioni 

venatorie. La loro specificità consiste, tra le altre cose, nel fatto che il vocabolario 

usato dai cacciatori nel passato e nel presente non ha subito rilevanti cambiamenti, che 

invece sono stati osservati nel caso di altre terminologie specialistiche. Certo è che si 

incontrano alcuni arcaismi, ma ce ne sono relativamente meno rispetto alla lingua 

generale o ad altri professionaletti. I neologismi, d’altra parte, appaiono nei settori più 

in via di sviluppo, vale a dire nei nomi di attrezzature, nelle tecniche di caccia, che 

diventano sempre più efficaci, e in alcuni nomi di attività venatorie. 

È un linguaggio vivo e sensibile alla realtà che lo circonda, che si sviluppa anche grazie 

ai prestiti delle lingue straniere. Nel linguaggio venatorio di oggi vi sono, ad esempio, 

molti lessemi, che sono prestiti dal tedesco (fryc) e dall’inglese, ad esempio dryling, 

brauning, goreteks. 

La lingua venatoria (anche se, nel caso della nostra ricerca, sarebbe più 

opportuno parlare di lingue venatorie) è un codice attualmente utilizzato dai 

cacciatori, ossia un gruppo sociale ben determinato. Esso è indubbiamente un 

linguaggio specialistico, poiché presenta caratteristiche tipiche delle lingue settoriali. Si 

tratta di un sottosistema della lingua generale, che comprende testi scritti, oralità 

primaria e secondaria. In essa si tende a chiamare i concetti “termini”. Prendendo in 

prestito la definizione che ne ha dato Jerzy Pieńkos, possiamo definire il termine come 

l’unità lessicale il cui significato viene fissato da esperti in testi specialistici e che con la 

sua univocità differisce da parole che non sono termini (Pieńkos 2003: 211). La sua 

                                                           
1
 Con eccezione della Russia e degli altri paesi facenti parte della Comunità degli Stati Indipendenti, dove la 

caccia è una vera e propria professione, che serve principalmente per la fornitura di pellami. (cfr. Pasławski 

2002)  
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funzione primaria è sia quella comunicativa sia quella cognitiva: serve a far passare 

argomenti specialistici sotto forma di messaggio orale o scritto. 

Non vi è alcun dubbio che gli utenti di una lingua specialistica (nella fattispecie, 

del linguaggio  venatorio) siano anche quelli della lingua generale. Oggetto d’interesse 

dei ricercatori di lingue specialistiche sono gli elementi tipici di una determinata lingua: 

il socioletto (con cui intendiamo il linguaggio tipico di un determinato gruppo sociale, 

che presenta una sua terminologia e che assolve la funzione comunicativa e cognitiva 

tra gli individui appartenenti a quel particolare gruppo); oppure il professionaletto 

(inteso come linguaggio tipico di un dato gruppo di professionisti, che presenta una 

sua terminologia e che adempie alla funzione comunicativa e cognitiva all’interno di 

quella categoria di lavoratori). 

Nel nostro lavoro di ricerca, consideriamo caratteristiche distintive del 

linguaggio venatorio quelle unità lessicali che sono strettamente correlate all’attività di 

un gruppo sociale specifico e sono tipiche solo per un dato socioletto / 

professionaletto. Il materiale lessicale utilizzato nella ricerca e presentato in questo 

articolo proviene perlopiù da dizionari e manuali sulla lingua e sull’arte della caccia, 

che indichiamo qui di seguito: 

a) per la lingua polacca: 

1. St. H. – Hoppe Stanisław, Polski język łowiecki, Warszawa 1981. 

2. TŁ – Jóźwiak Zygmunt / Biały Kazimierz, Słownik podstawowych terminów 

łowieckich i ekologicznych, Warszawa 1994. 

3. 1000 – Krzemień Marek Piotr, 1000 słów o łowiectwie, Warszawa 1986. 

 

b) per la lingua russa: 

1. OSP – Белавин А.М., Подюков И.А., Свалова Е.Н., Черных А.В., Хоробрых 

С.В., Охотничий словарь Прикамья, Пермь 2014. 

2. TS – Паутов В.А., Толковый словарь охотничьих терминов, Москва 2001. 
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c) per la lingua italiana: 

1. FA - Farini Plinio e Ascari A., Dizionario della lingua italiana di caccia, Garzanti 

Editore, Milano, 1941. 

2. LU - Ugolini Luigi, Il Dizionario del cacciatore italiano, Bietti Editore, Milano, 

1961. 

 

Nel corso della nostra ricerca non abbiamo adottato il criterio della frequenza. 

Riguardo alla suddivisione logica, ci interessavano piuttosto le voci del dizionario, la 

distinzione di particolari significati lessicali e la ricerca del maggior numero possibile di 

equivalenti nelle tre lingue venatorie analizzate: polacco, russo e italiano. 

Questo articolo vuole essere il primo passo per la realizzazione – in futuro – di 

un dizionario terminologico. Nel costruire questa parte iniziale del nostro dizionario, 

siamo state guidate dall’approccio onomasiologico, che ci ha permesso di organizzare i 

lessemi in modo tematico, evitando così quello alfabetico. Questo approccio, inoltre, 

ci ha consentito di valutare – dove era possibile – l’equivalenza tra i termini di tutte le 

lingue qui analizzate.  

Attraverso le nostre ricerche, ci proponiamo di dare alle stampe due dizionari 

dedicati al linguaggio venatorio: un dizionario polacco-russo e uno italiano-polacco, 

all’interno dei quali il significato di termini particolari viene descritto in maniera 

enciclopedica. Rispetto a un dizionario tradizionale, proponiamo dunque definizioni 

enciclopediche dei singoli lessemi, perché pensiamo che solo conoscendo in maniera 

approfondita un campo specifico e contestualizzando quanto più possibile un dato 

termine consentiremo ai traduttori (e quindi a uno dei destinatari del nostro 

dizionario) una traduzione accurata e affidabile dei testi dalla lingua di caccia
2
. 

La terminologia scelta è stata suddivisa in base ai seguenti gruppi: 

                                                           
2
 Non è sufficiente dare soltanto il significato di un determinato lessema. A titolo di esempio, si pensi a quando è 

necessario spiegare parole che si riferiscono al movimento di un lupo: sznuruje può essere chiarito come 

“cammina dritto”. Tuttavia, questa non è una traduzione precisa, perché il lupo va dritto quando sadzi o dynduje. 

Allo stesso modo, nel caso di un’espressione del tipo idzie trop w trop segue le tracce, il percorso - è possibile 

definirlo brevemente con “segue”. Non è chiaro, però, di chi sono le tracce. È importante spiegare che questo è il 

modo in cui il lupo si muove per confondere il nemico, aiutandolo a nascondere le dimensioni del branco. 
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1. Nomi di singoli animali su esempio della lepre. 

2. Nomi relativi all’anatomia della lepre. 

3. Nomi relativi ai modi di agire della lepre. 

 

1. Nomi di singoli animali su esempio della lepre 

 

1.1. Nomi che si riferiscono alla specie e/o alle abitudini di vita:  

Lingua polacca Lingua russa Lingua italiana 

nome significato nome significato nome significato 

bielak 

(Lepus 

timidus) 

(TŁ, 

ST.H.1000

) 

 

"Specie rara, 

esiste solo 

nel Nord-Est 

della 

Polonia; 

genere di 

lepre 

bianca.” 

(Jóźwiak/Bia

ły 1994: 253) 

альпийс

кий 

заяц 

(TS) 

‘Nome di 

una lepre 

bianca 

diffusa nei 

paesi 

europei.’ 

lepre 

alpina 

(LU) 

‘Una lepre che è 

presente nelle 

zone alpine a 

un’altitudine 

superiore ai 1200 

metri, con una 

pelliccia bianca 

nella stagione 

invernale.’ 

----- ----- Беляк 

(TS) 

‘Specie di 

lepre con 

pelliccia 

bianca 

d’inverno.’ 

----- ----- 

szarak 

(Lepus 

europaeus

) 

(TŁ, St.H., 

1000) 

‘Nome 

comune 

della lepre 

europea con 

manto 

grigio.’ 

----- ----- lepre 

(LU) 

‘Nome generico, 

che nella lingua di 

caccia si riferisce 

alle specie più 

diffusa: la lepre 

europea (Lepus 
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  europaeus).’ 

 

----- ----- ----- ----- lepre sarda 

(Lepus 

mediterran

eus)  

(LU) 

„Sottospecie 

localizzate in 

Sardegna; delle 

dimensioni di un 

coniglio; pelo 

corto e rossiccio; 

orecchie lunghe e 

sottili (...).” 

(Ugolini 1961: 

137)  

----- ----- заяц-

маньчу

рский 

(TS) 

‘Una piccola 

lepre, che ha 

una 

lunghezza 

del corpo di 

40/55 cm e 

pesa 2,5 kg.  

Vive nelle 

vicinanze di 

Amur.’ 

----- ----- 

----- ----- заяц-

русак 

(TS) 

‘È la lepre di 

taglia più 

grande tra 

quelle che 

vivono in 

Russia. Può 

raggiungere 

fino a 7 kg 

di peso 

----- ----- 
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corporeo. 

Ha lo stesso 

colore sia in 

estate che in 

inverno.’ 

----- ----- толуй 

(толай, 

тулай, 

туула) 

(TS) 

‘La lepre che 

abita le aree 

montuose 

dell’Altaj, 

leggermente 

più piccola 

della русак.’ 

----- ----- 

----- ----- заяц-

толай 

(песчан

ик) 

(TS) 

‘La lepre 

della steppa 

che vive in 

zone 

montane.’ 

----- ----- 

----- ----- ковыль

ник 

(TS) 

‘La lepre che 

è diffusa 

nella 

steppa.’  

----- ----- 

----- ----- табарг

ан / 

тушкан 

(TS) 

 ‘Lepre del 

deserto/dell

a terra.’ 

----- ----- 

----- ----- чекалка 

/ чекал 

(TS) 

‘Lepre 

siberiana’ 

----- ----- 

----- ----- ----- ----- lepre ladra 

(FA) 

“La lepre che vive 

presso o nelle 

paludi”. 

(Farini/Ascari 
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1941: 367) 

----- ----- ----- ----- lepre 

stanziale 

(FA) 

“La lepre che 

rimane sempre 

nello stesso 

paese”. 

(Farini/Ascari 

1941: 367) 

----- ----- ----- ----- lepre 

vagante 

(FA) 

La lepre che 

cambia paese. 

Questo fa il 

maschio, specie 

quando è 

perseguitato.” 

(Farini/Ascari 

1941: 367) 

----- ----- ----- ----- lepre di 

montagna 

(FA) 

“La lepre che vive 

ne’ colli. Ma dicesi 

anche de’maschi 

solighi, i quali si 

stanziano nelle 

parti più alte dei 

monti, e sono i 

più ammalizziti e 

scaltri a sottrarsi al 

cacciatore.” 

(Farini/Ascari 

1941: 367) 

----- ----- ----- ----- lepre di 

pianura 

(FA) 

„quella de’ piani, 

che prende 

caratteri alquanto 
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diversi de la 

precedente, e ne è 

più grande e in 

certi casi migliore 

a mangiarsi.” 

(Farini/Ascari 

1941: 367) 

  

 

1.2. Nomi che indicano il sesso: 

Lingua polacca Lingua russa Lingua italiana significato 

gach 

(TŁ, St.H., 1000) 

заяц 

(TS) 

leprone 

(FA) 

 ‘maschio della 

lepre’ 

 

kocica 

(TŁ, St.H., 1000) 

zajęczyca 

(ST.H, 1000) 

зайчиха  

(TS) 

-------  ‘femmina della 

lepre’ 

 

 

Riguardo ai nomi che si riferiscono al sesso dell’animale, nella lingua venatoria 

polacca esistono 2 lessemi (gach e kocica), mentre in quella russa il maschio della lepre 

viene indicato con il termine заяц e la femmina con зайчиха. Queste non sono 

parole specifiche del linguaggio venatorio, ma lessemi che funzionano nella lingua 

generale. I loro equivalenti polacchi sono: zając, zajęczyca.     

La lingua italiana presenta una situazione singolare: ossia, esiste il maschile leprone, 

mentre per indicare il sesso della femmina si ricorre alla parafrasi ‘femmina della 

lepre’. Il termine ‘leprone’ ha altre connotazioni: può indicare altresì una lepre dalle 

grandi dimensioni, ormai matura, esperta e scaltra. Ciò è forse dovuto al fatto che la 

lepre non presenta dimorfismo sessuale e il nome generico lepre è di genere 
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femminile. Pertanto, nella lingua italiana, in modo naturale, spontaneo e intuitivo la 

lepre viene associata alla “femminilità”.  

 

La seguente categoria semantica dei termini venatori riguarda l’indicazione dell’età 

della lepre:  

1.3. Nomi che indicano l’età 

Lingua polacca Lingua russa Lingua italiana Significato 

kocię  kociak 

(TŁ, St.H.)
3
 

------ leprotto 

lepracchiotto 

lepratto
4
 

(FA) 

leprotto 

leproncello 

(LU) 

 “giovane lepre” 

 

 

marczak 

(TŁ, St.H, 1000) 

мартовик 

настовик яровик 

(TS, OSP) 

------ “giovane lepre nata 

nel mese di marzo” 

 

wrześniak  

 nazimek 

(TŁ, St.H., 1000) 

------ ----- ‘giovane lepre nata 

in settembre, in 

autunno” 

 

----- Гречишник 

(TS) 

------ ‘lepre nata durante 

la fioritura del 

grano saraceno, 

ossia a giugno’  

------ колосовик 

(травник) 

------ ‘lepre, nata in 

estate, durante la 

                                                           
3
 Anche una giovane lince e un gatto selvatico (TŁ). 

4
 La forma lepratto si incontra molto raramente. Nei loro dizionari Farni e Ascari (1941: 369) indicano come 

forma letteraria e non venatoria. Finora, nelle mie ricerche sulla terminologia specialistica, non mi è capitato di 

incontrare questo termine. 
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(TS, OSP) falciatura del 

grano’ 

------ Снытник 

(TS) 

 

------ ‘giovane lepre nata 

nel mese di aprile’ 

------ ярыш 

листопадник 

(TS, OSP) 

------ ‘lepre nata tardiva’ 

żak 

(TŁ) 

----- ------- ‘giovane lepre 

inesperta’ 

 

In polacco esistono due termini più generali per indicare una lepre giovane: il primo: 

żak serve a indicare la mancanza di esperienza e astuzia dell’animale; il secondo, 

invece, si riferisce al mese di nascita. In russo, non è stato registrato alcun termine 

generale per descrivere una giovane lepre, ma ne esistono ben cinque che connotano 

l’età, la stagione e il mese di nascita dell’animale. La lingua italiana, d’altra parte, è 

ricca di forme sinonimiche che si riferiscono alla lepre appena nata. Il principio di ciò si 

trova nella morfologia della lingua italiana, che si caratterizza dalla ricchezza di 

formule alterative e dalla diversità e la grande quantità di diminutivi. 

Un fenomeno interessante si verifica nel caso dei lessemi che si riferiscono 

all’età di una lepre. Nella lingua di caccia polacca, sono state definite lessicalmente la 

prima e l’ultima cucciolata (marczak, wrześniak / nazimek), mentre nella lingua 

venatoria russa ci sono lessemi relativi a ogni tipo di cucciolata (гречишник, 

колосовик (травник), мартовик / настовик / яровик, снытник, ярыш / 

листопадник). Questo è probabilmente correlato alla specificità del territorio russo, 

dove vi sono diverse zone climatiche: quando in una zona ci sono già i гречишники, 

in un’altra si prevedono i мартовики. Nei dizionari venatori italiani non si 

riscontrano nomi che si riferiscono ai periodi delle cucciolate. 

 

1.4. Nomi indicanti astuzia e abilità: 

Lingua polacca Lingua russa Lingua 



19 
 

nome significato nome significato nome significato 

gracz 

(TŁ) 

‘animale 

esperto, 

astuto, saggio, 

capace di 

abbindolare 

cani e 

cacciatori’ 

профессор 

(TS) 

‘animale esperto, 

astuto, saggio, 

capace di 

abbindolare cani 

e cacciatori’  

leprone 

(FA) 

 

‘vecchia 

lepre, 

esperta e 

scaltra’ 

  логовик 

(TS) 

‘lepre, che è 

uscita dal covo 

senza paura’  

  

  садок 

(TS) 

‘una lepre che 

può 

improvvisamente 

fermarsi in piena 

corsa’ 

  

 

Per quanto riguarda i termini che si riferiscono al carattere della lepre, essi sono 

generalmente condivisi dalle tre lingue analizzate. La lepre è astuta, scaltra, saggia e 

velocissima. Però a un solo sostantivo del polacco e dell’italiano ne corrispondono tre 

del russo. 

 

1.5. Nomi regionali 

Esistono anche i regionalismi usati dai cacciatori polacchi: wytrzeszczak oppure wacho 

(Jóżwiak/Biały 1994: 253) che è il nome regionale indicante la lepre. Stanisław Hoppe 

(1981: 102, 104, 105) fornisce altre denominazioni regionali di lepre: kopyra, korpal, 

koszlon. 

Fra le forme regionali russe indicanti la lepre si individua куян, ушан e ушкан. Per 

quel che concerne la lingua italiana, gli autori di due dizionari venatori non hanno 

indicato nessun nome regionale né dialettale. Ciò è dovuto probabilmente alla 
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complessa situazione sociolinguistica dell’Italia: si tratta di un paese in cui sono 

fortemente radicati numerosi dialetti e il tentativo di introdurre dialettismi e/o 

regionalismi di fauna e flora avrebbe portato al caos lessicografico e prodotto un 

dizionario abbastanza voluminoso (cfr. www.dialettando.com; accesso: 2018-10-17).  

 

2. Nomi relativi all’anatomia della lepre  

 

Con riferimento alle parti anatomiche della lepre, nei dizionari dedicati al 

linguaggio venatorio sono stati trovati 9 sostantivi italiani, 10 sostantivi polacchi, 

rispetto ai 12 sostantivi russi: 

Si tratta dei seguenti lessemi polacchi: 

 omyk (TŁ, St.H., 1000): la coda della lepre; 

 skoki (TŁ, St.H., 1000): le zampe/zampette; 

 słuchy (TŁ, St.H., 1000): le orecchie timoniere; 

 smuż (TŁ, St.H., 1000)
5
: la pelle della lepre con la pelliccia;  

 strugi (TŁ, St.H., 1000): gli incisivi della lepre; 

 strzyże (TŁ, 1000): i peli sensoriali della lepre che ricordano dei baffi; 

 trzeszcze / patry (TŁ, St.H., 1000): gli occhi della lepre; 

 turzyca (TŁ, 1000)
6
: il manto della lepre; 

 skrom (TŁ, St.H., 1000): il grasso della lepre. 

I lessemi russi invece sono: 

 пазанка / пазанки / пазданки (TS): le zampe posteriori della lepre (dalla 

caviglia agli artigli); 

 портки  (TS);: la parte posteriore dei fianchi della lepre, che serve per sedersi; 

 репей / куйрук  (TS): la coda della lepre; 

 стрела (TS): la coda della lepre del deserto; 

 цветок / пучок / пых / репеек (TS): la coda della lepre; 

                                                           
5
 Altresì del coniglio (TŁ). 

6
 Anche la pelliccia del coniglio (TŁ). 

http://www.dialettando.com/
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 штаны (TS): la parte posteriore dei fianchi della lepre, la cui pelliccia cambia 

colore durante l’inverno. 

I lessemi italiani presenti nei dizionari (Ugolini 1961, Farini/Ascari 1941) sono: 

coda, zampe/zampette, orecchie timoniere, baffi, coscetto, calcagno, culo, groppone, 

ma tutti questi termini sono anche lessemi presenti nel linguaggio generale che servono 

a descrivere il corpo di altri animali, sebbene in registri diversi, come p.es. groppone. 

Nella tabella seguente viene dato il lessico delle definizioni polacche e russe ed 

italiane indicanti le specifiche parti anatomiche della lepre: 

Lingua polacca  Lingua russa Lingua italiana Significato 

omyk 

(TŁ, St.H., 

1000) 

cтрела, 

цветок / пучок / 

пых / репеек / 

репей / куйрук 

(TS) 

coda 

(FA, LU) 

 

‘coda della lepre’ 

skoki 

(TŁ, St.H., 

1000) 

пазанка / 

пазанки / 

пазданки 

(TS) 

zampe, zampette 

(FA) 

zampette posteriori 

(LU) 

‘le zampe posteriori 

della lepre (dalla 

caviglia agli artigli)’ 

 

słuchy 

(TŁ, St.H., 

1000) 

---- orecchie timoniere 

(FA) 

‘orecchie della 

lepre’ 

smuż 

(TŁ, St.H., 

1000) 

---- ---- ‘pelle della lepre 

con la peliccia’ 

strugi 

(TŁ, St.H., 

---- ----- ‘incisivi della lepre’ 
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1000) 

strzyże 

(TŁ, St.H., 

1000) 

---- baffi 

(FA) 

 

‘i peli sensibili della 

lepre che ricordano 

dei baffi’ 

trzeszcze / 

patry 

(TŁ, _T.H., 

1000) 

----  ‘occhi della lepre’ 

turzyca 

(TŁ, _T.H., 1000) 

----  ‘pelliccia della 

lepre’  

 

---- портки 

(TS) 

 ‘la parte posteriore 

dei finachi della 

lepre, che serve per 

sedersi’ 

---- штаны 

(TS) 

 ‘la parte posteriore 

dei fianchi della 

lepre, che cambia 

colore della 

pelliccia durante la 

stagione invernale’  

---- ---- coscetto 

 (LU) 

‘coscia della lepre o 

del coniglio’ 

----- ----- calcagno 

(FA) 

‘pianta del piede 

della lepre, 

superficie plantare 

– riconoscimento 
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del sesso’  

----- ----- culo 

(FA) 

 

‘caratteristica 

bianca, parte 

posteriore del 

corpo della lepre. 

Riconoscimento del 

sesso.’ 

----- ----- groppone 

(FA) 

 

‘il dorso della 

lepre, che per i 

cacciatori è un 

elemento utile a 

distinguere il sesso 

dell’animale’. 

skrom 

(ST.H, TŁ, 

1000) 

----- ----- ‘il grasso della 

lepre’ 

 

Sulla base del materiale lessicale scelto si può affermare che in caso di lessemi 

riguardanti l’anatomia della lepre molto raramente si nota una certa equivalenza tra i 

termini della lingua russa, italiana e quelli della lingua polacca. Se si considera il 

rapporto di convergenza tra i termini polacchi, russi e italiani, si evince che i sostantivi 

polacchi coincidenti con quelli del russo sono solo due: omyk – cтрела, цветок / 

пучок / пых / репеек / репей / куйрук e skoki – пазанка / пазанки / пазданки; 

rispetto a quelli italiani, invece, sono quattro: coda – omyk, 

zampe/zampette/zampette posteriori – skoki, orecchie timoniere – słuchy, baffi – 

strzyże. 

Nella lingua venatoria polacca sono state definite singole parti dell’anatomia 

della lepre: quali arti, occhi, orecchie, coda, pelliccia ecc. Nella lingua di caccia russa, 

l’accento è posto sull’identificazione di quelle parti del corpo della lepre che sono 

associate alle zampe posteriori e alla parte posteriore dei fianchi. Questa differenza 
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probabilmente dipende dal fatto che in Polonia raramente si caccia una lepre, mentre 

in Russia è uno degli animali più cacciati. È possibile dunque che si sia sviluppata una 

terminologia solo di quelle parti del corpo che sono più visibili durante la caccia. 

In Italia, è molto interessante che i dizionari indichino parti del corpo, quali 

groppone, culo, calcagno. Secondo gli autori del dizionario (Farini/Ascari 1941), questi 

termini rendono più facile riconoscere il genere della lepre e di conseguenza il suo 

comportamento, contribuendo così al successo della battuta di caccia. 

 

3. Nomi relativi ai modi di agire della lepre 

 

Nei dizionari della lingua venatoria sono stati trovati 21 verbi polacchi, 17 russi 

e 12 italiani, che si riferiscono al modo di agire di una lepre.  

3.1. Ai verbi legati al modo di muoversi di una lepre appartengono i seguenti lessemi 

polacchi: 

 iść  (TŁ)
7
: andare, dirigersi in qualche direzione; 

 kicać  (TŁ): procedere a piccoli balzi, balzellare; 

 kipieć (TŁ, St.H., 1000): fuggire/correre alla lunga; 

 kołować (TŁ)
8
: compiere dei giri prima di tornare nel covo; fare giri e rigiri; 

 pomykać (TŁ, St.H., 1000)
9
: correre, saltellare; 

 robić kominek / dawać kominka  (TŁ, St.H.): balzare improvvisamente di lato 

per far perdere le tracce o evitare di essere catturati da un predatore o un 

segugio; 

 sunąć (TŁ, St.H.)
10
: muoversi in modo uniforme. 

 

nonché due lessemi indicanti un cambiamento del movimento, della posizione:   

                                                           
7
 Questo termine si riferisce alla selvaggina a quattro zampe. 

8
 Questo termine si riferisce alla lepre, al capriolo e al cervo  

9
 In questo modo ci riferiamo alla lepre, al coniglio, alla volpe e all’orso 

10
 Questo termine si riferisce ai quadrupedi 
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 dać, przystawać, siąść, stawać, stawiać słupka / słupkować (ST. H., 1000); 

serdersi sulle zampe posteriori. 

 zalegać, dolegać: giacere, stare accovacciati in una buca, tana, covo; 

 

e le forme verbali russe: 

 дылять (TS): muoversi attraverso la boscaglia a piccoli passi / balzi; 

 лазать  (TS); scappare con calma e rapidità dai cacciatori; 

 метать петли (TS); riguardo alla lepre, dirigendosi verso il covo: tornando 

indietro, gira intorno alla tana e gira di nuovo; 

 мертво запасть (TS); scappare dai segugi; 

 на умык пойти (TS): fuggire, gettandosi velocemente in avanti; 

 покатить (TS): fuggire; 

 пометать петли (TS): lasciare molte tracce che si intersecano sulla neve; 

 пойти воднулук (TS): correre in avanti senza giri, senza indugio ecc.; 

 сесть на дорогу (TS): fuggire strada facendo; 

 смётка / скидка (TS): saltare lateralmente, lontano dal sentiero principale; 

 троить (TS): passare tre volte per il proprio percorso; 

 усаживаться на угонках (TS): nascondersi dai segugi, aderendo di colpo alla 

terra; 

 хортать – ‘szybko uciekać’ (TS): scappare velocemente; 

 

quelle italiane: 

 balzellare (LU, FA): procedere a piccoli balzi, saltellare; 

 correre / fuggire alla lunga (FA): scappare, fuggire lontano e non tornare al 

vecchio covo; riguarda solo i maschi; 

 fare i giri e rigiri (FA): compiere dei giri prima di ritornare alla tana/al covo; 

 fare il voltafaccia / fare (dare) un ganghero (FA): balzare improvvisamente di 

lato per far perdere le tracce o evitare di essere catturati da un predatore o un 

segugio; 
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 sottrarsi /svignarsela alla volpina (FA): scappare dai segugi, far perdere le 

tracce; 

 schizzare/stolzare (FA): fuggire, gettandosi velocemente in avanti; 

 fare il garbuglio (FA): lasciare molte tracce che si intersecano sulla neve; 

 scambiettare (FA): scappare balzando in diverse direzioni per ingannare la pista 

e i cani; 

 

nonché un lessema indicante un cambiamento del movimento, della posizione:   

 accularsi dritta (FA): sedersi sugli arti inferiori in posizione eretta; 

 accovacciarsi / stare a covo (FA): giacere, stare accovacciati in una buca, tana, 

covo. 

 

La tabella di sotto presenta i risultati di analisi comparativa dei nomi relativi ai modi di 

muoversi della lepre in tre lingue analizzate: 

Lingua polacca Lingua russa Lingua italiana Significato 

iść 

(TŁ) 

---- ---- ‘andare, dirigersi in 

qualche direzione’ 

kicać 

(TŁ) 

дылять 

(TS) 

balzellare 

(FA, LU) 

‘procedere a piccoli 

balzi’ 

 

kipieć 

(TŁ, St.H., 1000) 

---- correre / fuggire 

alla lunga
11
 

(FA) 

‘fuggire alla lunga’ 

kołować метать петли fare i giri e rigiri
12
 ‘compiere dei giri 

prima di ritornare 

                                                           
11

 Riguarda solo i maschi della lepre. 

12
 Con questa espressione ci si riferisce alle femmine della lepre. 
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(TŁ) (TS) (FA) alla tana/al covo’ 

pomykać 

(TŁ, St.H., 1000) 

хортать 

(TS) 

---- correre 

robić kominek / 

dawać kominka 

(TŁ, St.H.) 

смётка / скидка 

(TS) 

fare il voltafaccia 

(FA) 

fare / dare un 

ganghero (tosk.) 

(FA) 

 

‘balzare 

improvvisamente di 

lato per far perdere 

le tracce o evitare 

di essere catturati 

da un predatore o 

un segugio’ 

stawiać słupek / 

stawiać słupka / dać 

słupka / siąść 

słupka / przystawać 

słupka / słupkować 

(ST.H, TŁ) 

 

---- accularsi dritta 

(FA) 

‘sedersi sugli arti 

inferiori in 

posizione eretta’ 

sunąć 

 (TŁ) 

 

---- ---- ‘muoversi in modo 

uniforme’ 

---- лазать 

(TS) 

---- ‘scappare con 

calma e rapidità dai 

cacciatori’ 

 

---- мертво запасть sottrarsi / 

svignarsela alla 

‘scappare dai 

segugi, far perdere 
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(TS) volpina 

(FA) 

le tracce’ 

----  на умык пойти  

(TS) 

schizzare 

stolzare (tosk.) 

(FA) 

‘fuggire, gettandosi 

velocemente in 

avanti’; 

‘salto improvviso 

compiuto dalla 

lepre, quando 

viene stanata nel 

covo’ 

---- покатить 

(TS) 

---- ‘uciec’ fuggire 

---- пометать петли 

(TS) 

fare il garbuglio 

(FA) 

‘lasciare molte 

tracce che si 

intersecano sulla 

neve’ 

---- пойти воднулук 

(TS) 

---- ‘correre in avanti 

senza giri, senza 

indugio ecc.’ 

---- сесть на дорогу 

(TS) 

---- ‘fuggire strada 

facendo’ 

---- троить 

(TS) 

---- ‘passare tre volte 

per il proprio 

percorso’ 

---- усаживаться на 

угонках 

----- ‘nascondersi dai 

segugi, aderendo di 

colpo alla terra’ 
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(TS)  

----  scambiettare 

(FA) 

 

‘scappare balzando 

in diverse direzioni 

per ingannare la 

pista e i cani’ 

zalegać, dolegać ------- accovacciarsi 

stare a covo 

(FA) 

‘giacere, stare 

accovacciati in una 

buca, tana, covo’ 

 

 

3.2. I verbi relativi all’alimentazione e all’escrezione includono i seguenti lessemi 

polacchi: 

 bobczyć / prószyć (TŁ, St.H.)
13
: espellere “caccole”, fare i cacherelli;  

 mokrzyć (TŁ, St.H.)
14
: espellere l’urina, urinare; 

 strzyc / wystrzygać (TŁ, St.H., 1000)
15
: rosicchiare le piante; 

 żerować (TŁ, St.H., 1000): brucare, procurarsi la pastura; 

Nella lingua venatoria russa non sono stati riscontrati lessemi che si riferiscono a 

questo gruppo. 

Nella lingua italiana incontriamo invece un solo lessema che si riferisce alle fatte: 

 fare i cacherelli (FA) – ‘wydalać bobki’. 

 

3.3. Al seguente lessico polacco appartengono i verbi inerenti alla riproduzione: 

 kocić się  (TŁ, St.H., 1000)
16
: dare al mondo la prole, figliare; 

                                                           
13

 Il termine si riferisce anche a cervi, camosci, mufloni e conigli (TŁ). 

14
 Il termine si riferisce a tutti i mammiferi (TŁ). 

15
 Il termine si riferisce a lepri e conigli (TŁ). 

16
 Il termine si applica anche alle femmine di lince, gatto selvatico, capriolo, camoscio, muflone, coniglio (TŁ). 
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 parkocić się (TŁ, St.H.): delle lepri: manifestare l’istinto sessuale;  

e russi: 

 метать (TS): dare al mondo la prole, figliare. 

Nei dizionari specializzati italiani non si trova un equivalente di ‘parkocić się’, ma è 

possibile trovare espressioni generali che si riferiscono alla maggior parte della 

selvaggina: periodo degli amori, periodo dell’estro. 

 

3.4. Altri con riferimento al verso, alla muta e altre attività: 

 kniazić (TŁ, St.H., 1000): emettere lamenti per il dolore e la paura; 

 linieć (TŁ)
17
: cambiare stagionalmente la pelliccia, fare la muta; 

 muskać (TŁ): emettere versi durante il periodo degli amori;  

 oczyć (TŁ, St.H., 1000)
18
: osservare, guardarsi intorno; 

 strzyc (TŁ, St.H., 1000)
19
: stare in ascolto, drizzare le orecchie; 

 wietrzyć (TŁ, St.H., 1000)
20

: afferrare il vento, fiutare; 

 i  termini russi: 

 бобкаться (OSP): emettere versi durante il periodo degli amori; 

 выцветать (TS): perdere la pelliccia estiva e rivestirsi di quella invernale; 

e le forme italiane: 

 belare (FA): emettere lamenti per il dolore e la paura. 

La maggior parte dei lessemi analizzati si riferiscono al numero totale di 

rappresentanti della selvaggina. Questi sono: iść, sunąć, kołować, bobczyć, mokrzyć, 

kocić się, linieć, oczyć, strzyc, żerować. 

Ai verbi che si riferiscono solo alla lepre appartengono: kipieć, kicać, robić 

kominek/ dawać kominka, parkocić się, muskać, kniazić. Nella lingua venatoria russa 

invece troviamo i seguenti verbi: бобкаться, дылять, метать петли, мертво 

                                                           
17

 Ogni rappresentante della selvaggina linieje (TŁ). 

18
 Ogni rappresentante della selvaggina oczy (TŁ). 

19
 Ogni rappresentante della selvaggina strzyże (TŁ). 

20
 wietrzą i cani da caccia e la selvaggina quadrupede (TŁ). 
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запасть, смётка / скидка, пойти воднулук, троить, усаживаться на угонках e 

nella lingua italiana ci sono: scambiettare, schizzare, fare il voltaccia. 

Nel materiale lessicale summenzionato sono evidenti le seguenti relazioni 

semantiche (separate per ognuna delle lingue):  

– sinonimia: robić kominek / dawać kominka; bobczyć / prószyć; strzyc / wystrzygać; 

stawiać słupka / słupkować; correre / fuggire alla fuga;  смётка / скидка; 

– polisemia: strzyc – a) drizzare le orecchie 

                                  b) rosicchiare le piante. 

Interessante è il verbo метать, che significa “dare al mondo la prole”, ma nella frase 

метать петли significa “compiere giri prima di tornare nel covo”. Con l’aggiunta 

del prefisso по-  пометать петли, questo verbo cambia di significato: “lasciare 

molte tracce che si intersecano sulla neve” (che potrebbe essere l’effetto dei giri che la 

lepre compie prima di tornare nella tana). 

 

Conclusioni 

Il materiale lessicale raccolto, e qui presentato, ha permesso non solo di definire 

il numero di lessemi polacchi, russi e italiani relativi alla lepre che risultano equivalenti 

in entrambe le lingue, ma anche di quantificarli. 

 

I risultati dell’analisi del materiale fattografico sono illustrati nella tabella 

seguente: 

 

 Lessico 

venatorio 

Numero di 

lessemi in 

lingua 

polacca 

Numero di 

lessemi in 

lingua russa 

Numero di 

lessemi in 

lingua 

italiana 

Numero di 

lessemi 

equivalenti 

in tre lingue 
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analizzate 

1. Nomi di 

singoli 

animali su 

modello 

della lepre 

17 31 14 3 

2. Nomi legati 

all’anatomia 

della lepre  

10 12 9 2 

3. Nomi legati 

ai modi di 

agire della 

lepre 

30 17 18 3 

Totale  57 60 41 8 

 

Il materiale fattografico presentato nell’articolo indica un leggero vantaggio 

quantitativo dei lessemi della lingua venatoria russa rispetto a quelli della lingua di 

caccia polacca. Tuttavia ciò risulta da un numero di termini che includono anche 

forme sinonimiche. La lingua polacca ha molti sinonimi, addirittura può averne sei 

(quali p. es. dawać/przystawać/siąść/stawać/stawiać słupka/słupkować). Per quanto 

riguarda il campo lessicale, quella polacca è generalmente una lingua molto più ricca 

di termini tecnici che definiscono l’anatomia del tutto il corpo della lepre, il ciclo 

vitale, la riproduzione, le attività connesse al funzionamento del corpo, ma ha meno 

lessemi che connotano il comportamento durante la caccia e alla pastura. La lingua 

russa ha invece molte parole che si riferiscono alla lepre, mentre molti termini sono 

associati alle abitudini dell’animale, i periodi di riproduzione, che differiscono in base 

alle diverse zone climatiche dell’enorme territorio russo. La lingua russa ha anche una 

terminologia estesa riguardo al comportamento della lepre e il suo modo di fuggire 

durante la caccia. Questo è legato alla popolarità che la caccia alla lepre riscuote in 

Russia. La lingua italiana, in generale, è la più concettualmente povera, ma ha ben 

cinque diminutivi che si riferiscono alla lepre giovane, molti dei quali sono dovuti 

essenzialmente alla natura della lingua italiana ricca di nomi derivati e alterati. Inoltre, 

http://p.es/
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parimenti alla lingua russa, essa presenta molte espressioni del comportamento della 

lepre per indicare sia le sue abitudini alimentari sia il suo comportamento durante la 

battuta di caccia. 

Solo 8 lessemi hanno i loro equivalenti. Questo si deve ai sequenti motivi: 

1.  In Polonia, la lingua di caccia è una parte importante della cultura 

venatoria. Ogni cacciatore deve conoscerla ed essere in grado di usarla in 

modo fluente. Parlarla significa conoscere tutti i rami di questa cultura, 

inclusa una descrizione della selvaggina. In Russia e in Italia, la conoscenza 

della lingua di caccia non è richiesta nella comunità dei cacciatori. I 

cacciatori russi e italiani usano questa lingua molto meno rispetto ai 

polacchi, il che probabilmente contribuisce a una più debole divulgazione, 

nonché a uno sviluppo più lento di questa lingua. 

2. I metodi della caccia alla lepre in Polonia e in Russia sono molto diversi. In 

Russia, la caccia alla lepre è vista come un’attività specifica del cacciatore, il 

cui scopo è quello di ricavarne carne e pellicce. Quindi, nella lingua di 

caccia russa, prevale la praticità: i nomi che persistono sono solo quelli che 

sono necessari al cacciatore (questo è chiaramente visibile nel caso di parti 

del corpo della lepre che sono più visibili durante la caccia). La cosa più 

importante è l’organizzazione della caccia, che deve essere il più possibile 

efficace, e il suo corso. Il comportamento della lepre è in secondo piano, 

per cui non c’è un’urgenza nel determinare linguisticamente le sue parti 

anatomiche o i suoi comportamenti. In Polonia, la lepre è attualmente 

sotto protezione temporanea, per consentire il suo ripopolamento. 

3. In Italia la cultura della caccia alla lepre si differenzia in modo significativo 

da quella polacca. La caccia alla lepre è molto popolare, e gli stessi lepraioli 

e segugisti sono considerati fra i migliori cacciatori. La caccia alla lepre è 

appassionante e abbastanza  diffusa, anche perché sono accettati metodi di 

caccia che in altri paesi (compresa la Polonia) sono proibiti. In generale, la 

lepre nella caccia italiana occupa una posizione elevata e la caccia alla lepre 

porta fama e rispetto al cacciatore. La lepre è un animale molto veloce e 

agile, quindi la caccia alla lepre è estremamente difficile, richiede pazienza, 

grande senso di osservazione, un certo istinto innato e buoni segugi. È 
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un’arte venatoria raffinata. Questo si può riscontrare anche a livello del 

lessico specialistico, dove vi sono molti termini che descrivono il 

comportamento della selvaggina durante la fuga e la caccia stessa. Ciò 

testimonia il pragmatismo dei cacciatori: la capacità di osservazione e la 

conseguente precisazione lessicale dei movimenti della lepre (vale a dire, 

tutti quei termini relativi ai salti, alle fughe e ai movimenti sul campo) 

contribuiscono al successo della caccia.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

FARINI, P. – ASCARI, A. (1941): Dizionario della lingua italiana di caccia, Garzanti, 

Milano. 

HOPPE, S. (1981) Polski język łowiecki, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

Warszawa. 

JÓŹWIAK, Z., BIAŁY, K. (1994) Słownik podstawowych terminów łowieckich i 

ekologicznych, Wydawnictwo „Łowiec polski”, Warszawa. 

KRZEMIEŃ, M. P. (1986) 1000 słów o łowiectwie. Warszawa: Wydawnictwo Ministra 

Obrony Narodowej. 

PASŁAWSKI, T. (2002): Metody polowań – myśliwskie rady i sposoby, Oficyna 

Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa. 

PIEŃKOS, J. (2003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki,  

Zakamycze, Warszawa. 

UGOLINI, L. (1961): Il Dizionario del cacciatore italiano, Bietti, Milano. 

БЕЛАВИН, А.М., ПОДЮКОВ, И.А., СВАЛОВА, Е.Н., ЧЕРНЫХ, А.В., ХОРОБРЫХ, 

С.В. (2014) Охотничий словарь Прикамья, „ГОУ ВПО Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет”, Пермь. 

ГУСЕВ, И. (2016) Большая энциклопедия охоты „ACT”, Москва. 



35 
 

Маркова, В.П. (2000) Борис Иванович Марков. Охота и охотничье хозяйство 

№6, fonte: http://borzoi.org.ua/index.php?itemid=961 [accesso: 10.02.2016]. 

ПАУТОВ, В.А. (2001) Толковый словарь охотничьих терминов, «Аквариум», 

Москва. 

ЦЕЛЫХОВА, Е. (2012) Русский охотничий язык и проблема создания его 

словаря. Охота – национальный охотничий журнал. №8, fonte: 

http://www.journalhunt.com/arhiv-nomerov/2012-god/avgust/article_2349.html 

[accesso: 09.02.2016]. 

http://www.dialettando.com/dizionario/dizionario.lasso [accesso: 2018-10-17]. 

 

 

ABOUT THE AUTHORS 

Joanna Smoła (dottore di ricerca) è ricercatrice presso la Cattedra di Filologia Russa 

dell’Università di Rzeszów. Lavora presso l’Istituto di Linguistica Applicata, 

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Instytut Filologii Rosyjskiej, Zakład 

Językoznawstwa Stosowanego, Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, e-mail: 

jsmola@wp.pl 

Joanna Smoła, nel 2000 ha finito la filologia russa e inglese all’Università di Rzeszów. 

Nel 2009 ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca in linguistica russa. Dal 2000 è 

ricercatrice presso la Cattedra di Filologia Russa dell’Università di Rzeszów. Lavora 

presso l’Istituto di Linguistica Applicata. Si interessa alla lingua e cultura venatoria 

polacca e russa, ai linguaggi settoriali ed alla glottodidattica. 

 

Beata Malczewska, (dottore di ricerca) è ricercatrice presso la Cattedra di Linguistica 

Italiana dell’Università Pedagogica di Cracovia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w 

Krakowie, Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: 

beata.malczewska@up.krakow.pl  

http://www.dialettando.com/dizionario/dizionario.lasso
mailto:jsmola@wp.pl
mailto:beata.malczewska@up.krakow.pl


36 
 

Beata Malczewska, nel 2002 ha finito la filologia romanza all’Università di Łódź. Nel 

2007 ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca in linguistica italiana presso l’ Università 

Adam Mickiewicz di Poznań. Dal 2013 è ricercatrice presso la Cattedra di Linguistica 

Italiana dell’Università Pedagogica di Cracovia. Nel suo lavoro si occupa dei linguaggi 

settoriali, della lingua e cultura venatoria italiana e polacca, della grammatica 

descrittiva italiana e della lessicologia e lessicografia. 

 

 

  



37 
 

ANALÝZA TERMÍNU VYDIERANIE 

PETRA FERENČÍKOVÁ 

 

 

Abstrakt 

Autorka vo svojom príspevku rieši problematiku prekladu bezpečnostno-právnej terminológie. 

Pozornosť venuje problematike ekvivalencie, resp. rovnocennosti právnych termínov, ktoré 

pochádzajú z rôznych právnych systémov. Upozorňuje na najčastejšie translatologické 

problémy právnych pojmov. Využíva metódu terminologickej analýzy právnych termínov 

podľa Sandriniho, ktorú aplikuje na právnom pojme „vydieranie“. Analyzuje právne pojmy 

„extortion“ a „blackmail“ uvedené v trestných zákonoch platných v Anglicku a Walese, 

Severnom Írsku, Írsku, Škótsku, Slovensku, Českej republike, vo vybraných štátoch Spojených 

štátov amerických a  vo federálnych zákonoch Spojených štátov amerických. V článku sú 

uvedené a analyzované preklady termínu „vydieranie“ z niektorých dostupných zdrojov, či už 

v právnických alebo policajných slovníkov, preložených zákonov alebo z oficiálnych 

internetových dokumentov.  

 

Kľúčové slová 

anglický jazyk, ekvivalencia, bezpečnostno-právna terminológia, vydieranie 

 

Abstract  

The author deals with issues concerning translation of security and legal terminology. She 

draws attention to the most frequent problems of equivalency of legal terms which come 

from different legal systems. The author uses Sandrini’s comparative approach to analyse the 

Slovak legal term “vydieranie” translated as “extortion”, “blackmail” or “racketeering” 

stipulated in Criminal Codes or Criminal Acts valid in England and Wales, North Ireland, 

Ireland, Scotland, Slovakia, the Czech Republic, some selected states of the US and in US 

federal laws. The author cites and analyses translations of the Slovak term “vydieranie” from 

some available sources – legal or police dictionaries, translated laws or official internet 

documents. 

 

Key words: the English language, equivalency, security and legal terminology, blackmail, 

extortion, racketeering  
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Úvod 

Aktívne ovládanie cudzieho jazyka sa stalo neodmysliteľnou súčasťou základnej 

vybavenosti všetkých ľudí. Ak jedinec neovláda jazyk daného spoločenstva ľudí, 

nedokáže sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti. V prípade, že jedinec nie je 

schopný správne používať termíny, môže byť svedkom nepredvídaných situácii.  

Cieľom nášho príspevku je upozorniť na najčastejšie problémy prekladu 

bezpečnostno-právnej terminológie a poukázať predovšetkým na problematiku 

ekvivalencie právnych termínov pochádzajúcich z rôznych právnych prostredí. 

Budeme analyzovať právny termín „vydieranie“ z pohľadu lexikológie a translatológie 

pomocou aplikovania „comparative approach“, resp. „comparative analysis“ podľa 

Sandriniho. Našu pozornosť upriamime predovšetkým na tri anglické ekvivalenty – 

„blackmail“, „extortion“ a „racketeering“ – a objasníme ich význam v rôznych 

kontextoch. 

 

Ekvivalencia bezpečnostno-právnej lexiky ako problém pri zostavovaní a používaní 

slovníkov 

Tvorba bezpečnostno-právnej lexiky každej krajiny bola a je výrazne 

ovplyvnená rozdielnym vývojom v jednotlivých krajinách. Výsledkom rôznej 

výstavby policajného a právneho systému u nás a v po anglicky hovoriacich krajinách 

sú rozdielne pojmové aparáty odbornej slovnej zásoby našej krajiny a anglofónnych 

krajín. Rozdielna výstavba právnych systémov vo východiskovej a cieľovej kultúre, 

odlišné výklady či chápania pojmov, absencia istých reálií, a teda aj pojmov v daných 

kultúrach, vedú podľa Wrede k problémom mimojazykového charakteru v procese 

prekladu.
21
 Pri preklade právnych termínov sa prekladatelia musia vyrovnať s faktom, 

že úplnú ekvivalenciu, resp. rovnocennosť právnych termínov často nie je možné 

stanoviť v prípade, ak pojmy nepochádzajú z rovnakých právnych systémov. 

Problémy s ekvivalenciou právnych termínov ovplyvňujú prácu prekladateľov pri 

zostavovaní terminologických prekladových slovníkov. Ich následné používanie 

v praxi nemusí byť vôbec jednoduché pre bežných používateľov, ktorí zvyčajne 

očakávajú, že im slovník ponúkne jeden rovnocenný ekvivalent prekladaného 

termínu. Prekladové slovensko-anglické slovníky zvyčajne obsahujú viac ekvivalentov 

                                                           
21

 WREDE, O. 2013. Translačné modely prekladu právnych textov. In: Letná škola prekladu 12. Odkaz Antona 

Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy – pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. s. 172. 
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prekladu bez uvádzania skráteného vysvetlenia významu alebo príkladu použitia, čo 

môže viesť k  problémom pri výbere najvhodnejšieho termínu. Hoc niektoré slovníky 

aj obsahujú skrátené vysvetlenie, nie každé dokáže pokryť všetky pravdepodobné 

prekladové situácie alebo všetky  

vhodné kontexty
22

. Výber vhodného ekvivalentu v danom textovom kontexte je 

ponechaný na používateľa slovníka, s čím bežný používateľ nepočíta, a preto ani 

neuvažuje nad potrebou overiť si, či hľadaný termín v cieľovom jazyku spĺňa znaky 

ekvivalencie s termínom vo východiskovom jazyku. V prípade, že si prekladateľ 

neoverí termín v textovom kontexte, môže sa dopustiť zásadnej chyby. 

Terminologická nepresnosť môže viesť k značným problémom v procese komunikácie 

a môže znefunkčniť jazyk, aj keď obaja komunikanti používajú rovnaký jazyk. 

Používatelia právnických slovníkov by mali pristupovať k prekladom uverejneným 

v slovníkoch ako k možnostiam prekladu, ktorých správnosť používania 

v konkrétnom kontexte je vhodné a často aj nevyhnutné overiť. Túto myšlienku 

potvrdzuje Sandrini tvrdením, že slovník je „a tool supporting the intellectual decision-

making process of the translator“
23

. 

 

Preklad bezpečnostno-právneho termínu „vydieranie“ 

Medzi najbežnejšie problémy, ktoré vznikajú počas prekladania a verifikovania 

bezpečnostno-právnych termínov, sa všeobecne zaraďuje: nesúlad pojmových 

aparátov oboch jazykov, neexistujúce ekvivalenty, nové termíny, preklad názvov, 

nepresné, prípadne nevhodné preklady uvedené v iných slovníkoch či 

dokumentoch, synonymia, doslovné preklady atď. 

Odlišný vývoj a systém fungovania jednotlivých národných policajných 

organizácii, legislatíva a synonymia sú príčinami vzniku nesúladu medzi slovenským a 

anglickým pojmovým aparátom. Anglický jazyk je bohatý na synonymá. Synonymia 

ako jedna z charakteristických čŕt angličtiny vedie k rozsiahlejšej anglickej lexike
24

, čo 

môže mať za následok ťažkosti pri priraďovaní správneho a presného ekvivalentu. Na 

analýze prekladu termínu „vydieranie“ chceme poukázať na príklady problémov pri 

                                                           
22

 Porovnaj SANDRINI, P. 1999. Legal Terminology. Some Aspects for a New Methodology. s. 101-102. 

Dostupné z: https://download2.hermes.asb.dk/archive/download/H22_06.pdf 
23

 Tamže, s. 103 
24

 Porovnaj BÖHMEROVÁ, A. 2014. Z aktuálnej problematiky ekvivalentácie termínov občianskeho práva 

v časopriestore Európskej únie. In: Letná škola prekladu 13. s. 59. 
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využívaní prekladových slovníkov, ako aj na niektoré problematické preklady, ktoré 

môžu vzniknúť v prípade, že prekladateľ pracuje s termínmi s nerovnocennou 

ekvivalenciou vo východiskovom a v cieľovom jazyku.  

Našu pozornosť upriamime na preklady termínu „vydieranie“ uvedené 

v právnických a policajných slovníkoch, v anglických prekladoch slovenského 

Trestného zákona a v niektorých voľne dostupných oficiálnych dokumentoch. Okrem 

analýzy  

slovensko-anglických slovníkov si budeme všímať aj česko-anglické slovníky, ktoré sú 

vo veľkej miere využívané slovenskými prekladateľmi. Časté používanie českých 

slovníkov nie je len z dôvodu blízkosti a podobnosti oboch jazykov, právnych 

systémov a právnych termínov v dôsledku spoločného historického vývoja, ale aj pre 

ich kvalitu a dostupnosť na našom trhu. Oba jazyky – slovenčina a čeština – sa 

vyznačujú vysokou mierou ekvivalencie právnych termínov.   

Pri terminologickom analyzovaní termínu „vydieranie“ sa oprieme o metódu 

terminologickej analýzy právnych termínov podľa Sandriniho známu ako 

„comparative approach“ alebo „comparative analysis“
25

, ktorá, ako Štefková uvádza, 

má „mať za úlohu dokumentovať funkciu, obsah a postavenie pojmov v právnom 

systéme.“
26

 Sandrini špecifikoval „the overal criterion for comparative analysis“ ako 

„the legal content, that is the conceptual meaning of terms“
27

. 

 

Definovanie trestného činu „vydieranie“ v trestných zákonoch 

Slovenský právny pojem „vydieranie“ je vymedzený v § 189 zákona č. 

300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Hovorí, že tento trestný čin spácha ten, kto „iného 

násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, 

opomenul alebo trpel“
28

. 

Zamerajme sa na dve prekladové verzie zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný 

zákon), ktoré boli preložené do angličtiny. Jednu verziu vydalo v knižnej podobe 

                                                           
25 SANDRINI, P. 1996. Comparative Analysis of Legal Terms: Equivalence Revisited. Dostupné z: 

http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/publik/tke96.pdf  

SANDRINI, P. 1999. Legal Terminology. Some Aspects for a New Methodology. Dostupné z: 

https://download2.hermes.asb.dk/archive/download/H22_06.pdf 
26

 ŠTEFKOVÁ, M. 2013. Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v 

kombináciaách málo rozšírrených jazykov. s. 96. 
27

 SANDRINI, P. 1999. Legal Terminology. Some Aspects for a New Methodology. s. 103. Dostupné z: 

https://download2.hermes.asb.dk/archive/download/H22_06.pdf 
28

 Zákon č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) 
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vydavateľstvo Iura Edition
29

. Druhú verziu zverejnila Učená právnická spoločnosť 

(UčPS)
30

 na internete. Anglický pojem „vydieranie“ je v § 189 uvádzaný odlišne v 

oboch zdrojoch. UčPS termín prekladá ako „extortion“, knižná verzia Trestného 

zákona od vydavateľstva Iura Edition ako „blackmail“
31
. 

Pri bližšej analýze relevantnej legislatívy platnej v Anglicku a Walese sme zistili, 

že v zákone nie je používaný termín „extortion“, ale iba pojem „blackmail“, a to ako 

trestný čin, čiže ide o „statutory offence“. Nachádza sa v Theft Act z roku 1968, oddiel 

21. Uvádzame jeho presné znenie:  

 

“BLACKMAIL 

(1)A person is guilty of blackmail if, with a view to gain for himself or another 

or with intent to cause loss to another, he makes any unwarranted demand with 

menaces; and for this purpose a demand with menaces is unwarranted unless the 

person making it does so in the belief— 

(a)that he has reasonable grounds for making the demand; and 

(b)that the use of the menaces is a proper means of reinforcing the demand. 

(2)The nature of the act or omission demanded is immaterial, and it is also 

immaterial whether the menaces relate to action to be taken by the person making the 

demand. 

(3)A person guilty of blackmail shall on conviction on indictment be liable to 

imprisonment for a term not exceeding fourteen years.”
32

 

 

Zhodné znenie definície právneho pojmu „blackmail“ sa nachádza aj 

v legislatíve platnej v Severnom Írsku v Theft Act z roku 1969, oddiel 20.
33

  Právny 

termín „blackmail“ je charakteristický štyrmi znakmi – musí ísť o 1) požiadavku, ktorá 

je 2) neoprávnená a vykonaná 3) pod hrozbou 4) s cieľom získať niečo pre seba alebo 

niekoho alebo s úmyslom spôsobiť inému ujmu. Keď porovnáme právne pojmy 

„vydieranie“ a „blackmail“, konštatujeme, že slovenský pojem je vymedzený v 

                                                           
29

 PENAL CODE – TRESTNÝ ZÁKON. 2012.  
30

 TRESTNÝ ZÁKON (v znení zákona č. 224/2010 Z.z.) – slovenský a anglický text. Dostupné z: 

http://www.ucps.sk/trestny_zakon_slovensky_a_anglicky 
31

 PENAL CODE – TRESTNÝ ZÁKON. 2012. s. 133. 
32

 Theft Act 1968, Section 21 
33

 Theft Act (Northern Ireland) 1969, Section 20 
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Trestnom zákone veľmi všeobecne a neobsahuje všetky znaky anglického pojmu. 

Predovšetkým neobsahuje explicitné vyjadrenie, že ide o požiadavku, ktorá je 

neoprávnená.
34

 Anglický právny termín „blackmail“ má rovnaké vymedzenie 

skutkovej podstaty ako írsky právny pojem „blackmail, extortion and demanding 

money with menaces“
35

. Právne pojmy „blackmail“ alebo „extortion“ nie sú 

špecifikované jednotlivo. 

Škótsko má odlišný prístup k trestnému zákonu. Na rozdiel od ostatných krajín 

Spojeného kráľovstva vychádza z common law. V praxi používa pojem „extortion“, 

ktorý škótska polícia vo svojom dokumente Scottish Crime Recording Standard 

definuje ako trestný čin, ktorý sa týka  „obtaining money, or any other advantage, by 

threats“
36

. V praxi je políciou zaužívaný aj termín „attempt extortion by means of 

telephone/letters“
37

 chápaný najmä všeobecnou angličtinou ako „blackmail“ (pozri 

nižšie). 

 Analýza právnych pojmov „blackmail“ a „extortion“ v americkej legislatíve 

nám nepriniesla úplne jednoznačnú odpoveď. Ani trestné zákony platné v 

jednotlivých štátoch, ani federálne zákony nie sú jednotné vo vymedzení 

a kategorizácii právnych pojmov „blackmail“ a „extortion“. Väčšina štátov vymedzuje 

v platnom trestnom zákone iba pojem „extortion“. Zvyčajne ide o získanie majetku 

alebo finančných prostriedkov násilím alebo pod rôznymi hrozbami. Špecifické pre 

americké trestné zákony je presné vymenovanie rôznych druhov hrozieb ako 

napríklad: telesná alebo materiálna ujma, poškodenie dobrého mena, násilie, 

obvinenie z trestného činu, odhalenie tajomstva atď. Ako príklad uvádzame analýzu 

právnych pojmov „blackmail“ a „extortion“ na základe trestných zákonov platných v 

troch štátoch – Kalifornia, Ohio a Kansas. Štáty sme vybrali na základe ich geografickej 

orientácie. Ide o štáty z rôznych častí USA, o ktorých sme predpokladali, že ich 

legislatívy sa vyvíjali samostatne,  bez vzájomného ovplyvňovania. 

                                                           
34

 Hoci to nie je explicitne vymedzené v našom Trestnom zákone, už len skutočnosť, že vydieranie je zaradené 

medzi trestné činy v Trestnom zákone uvedené, je dostatočný dôvod považovať takéto konanie za neoprávnené, 

pretože Trestný zákon definuje trestný čin ako „protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak 

tento zákon neustanovuje inak“ (§8). 
35

 Criminal Justice (Public Order) Act 1994, section 17 
36

 SCOTTISH CRIME RECORDING STANDARD: CRIME RECORDING AND SCOTTISH GOVERNMENT 

COUNTING RULES. Dostupné z: http://www.scotland.police.uk/assets/pdf/138327/232757/scottish-crime-

recording-standard?view=Standard 
37

 Tamže. 
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 California Penal Code z roku 2017, § 518 veľmi jednoducho definuje termín 

„extortion“ ako „obtaining of property or other consideration from another, with his 

or her consent“
38

. Súčasťou vymedzenia je aj historicky pôvodné chápanie
39

 trestného 

činu „extortion“, ktoré bolo charakteristické subjektom – verejným činiteľom: „the 

obtaining of an official act of a public officer, induced by a wrongful use of force or 

fear, or under color of official right“
40

. Nasledujúci § 519 presne špecifikuje „fear“ 

v súvislosti s „extortion“. Strach môže byť vyvolaný pod hrozbou, že bude: spôsobená 

telesná alebo majetková ujma, vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu, 

odhalený škandál, trestný čin alebo tajomstvo, oznámený status cudzinca alebo 

podozrivý status cudzinca
41
. Trestný čin „extortion“ je zaradený medzi trestné činy 

proti majetku. Termín „blackmail“ nie je vymedzený v California Penal Code (2017). 

 Ohio Revised Code definuje „extortion“ v § 2905.11 v kapitole Únos 

a vydieranie. Paragraf je špecifický tým, že na rozdiel od väčšiny ostatných štátov 

nešpecifikuje „fear“ alebo „threat“, ale vymedzuje protiprávne konania, 

ktorých cieľom je získať cenný predmet alebo osoh alebo naviesť niekoho na 

protiprávne konanie.
42

 Uvádzame ilustratívne niektoré z vymenovaných 

protiprávnych konaní uvedených v spomínanom paragrafe: vyhrážať sa spáchaním 

zločinu, vyhrážať sa spáchaním násilného trestného činu, ohovárať alebo sa vyhrážať 

ohováraním, odhaliť alebo sa vyhrážať odhalením skutočnosti, vystavujúc osobu 

nenávisti, opovrhovaniu, zosmiešňovaniu
43

 atď. Termín „blackmail“ nie je vymedzený 

v Ohio Revised Code. 

 Právny pojem „extortion“ je kategorizovaný v Kansas Statutes 21-6501 z roku 

2016 medzi trestnými činmi súvisiacimi s podnikaním.  

 „Intentionally and wrongfully demanding, soliciting or receiving anything of 

value from the owner, proprietor or other person having a financial interest in 

a business...“
44

  

Keďže právny pojem „extortion“ je zaradený medzi trestnými činmi súvisiacimi s 

podnikaním, Kansas ako jeden z mála štátov vymedzuje aj trestný čin „blackmail“, 

                                                           
38

 California Penal Code (2017), § 518 
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 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Extortion. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/extortion 
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 Porovnaj California Penal Code (2017), § 519. 
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ktorý sa nachádza medzi trestnými činmi proti osobe
45

. Právna definícia „blackmail“ 

neobsahuje všetky formy vyhrážania sa, ktoré sú obsahovo typické pre americký 

právny pojem „extortion“ vymedzený v platných zákonoch iných štátov US. 

Napríklad neobsahuje vyhrážanie sa telesnou alebo majetkovou ujmou. Pojem je 

zúžený len na dve formy: 1) formou zverejnenia obvinení alebo výrokov o osobe, 

ktorá ju alebo inú osobu vystavuje verejnému posmechu, opovrhovaniu alebo 

poníženiu, 2) formou rozširovania videonahrávky, fotografie, filmového záznamu 

alebo obrázku získaného porušením ochrany súkromia.  

 Federálne zákony (Title 18 U.S.C.) vymedzujú „extortion by officials of the 

federal government“ v § 872 kapitoly 41 (Extortion and Threats). V § 872 sa 

nešpecifikuje samotný trestný čin „extortion“, ale subjekt trestného činu. Je ním „an 

officer, or employee of the United States or any department or agency thereof, or 

representing himself to be or assuming to act as such, under color or pretense of office 

or employment“
46

. Nasledujúci § 873 vymedzuje právny pojem „blackmail“. Podľa 

tohto paragrafu trestný čin „blackmail“ spácha osoba, ktorá žiada alebo príjme 

peniaze alebo cenné predmety pod hrozbou oznámenia alebo zváženia neoznámenia 

porušenia zákona platného v Spojených štátoch.
47

 Obe definície právneho termínu 

„blackmail“ uvedené v Kansas Statutes 21-5428 z roku 2014 a vo federálnom zákone v 

§ 873 neobsahujú všetky formy vyhrážania sa, ktoré sú obsahovo typické pre 

americký právny pojem „extortion“, ale tie, ktorých cieľom je vyhrážať sa 

diskreditáciou osoby. 

Summa summarum, termíny „blackmail“ a „extortion“ sa v (trestných) 

zákonoch anglofónnych krajín spravidla neobjavujú ako synonymá, nepomenúvajú 

trestné činy s rovnakými skutkovými podstatami. To, či sa použije jeden alebo druhý, 

závisí od platnej relevantnej legislatívy. Na vyjadrenie trestného činu „vydieranie“ sa 

v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska a Írska
48

) používa ekvivalent „blackmail“ a vo 

väčšina štátov US a v Škótsku zase „extortion“. Vymedzenie amerického právneho 

pojmu „extortion“ zahŕňa aj všetky formy vyhrážania sa. Právny pojem „blackmail“ 

v zmysle platných trestných zákonov v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska) na 
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 Title 18 U.S. Code, Chapter 41, § 873 
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rozdiel od amerického „extortion“ nešpecifikuje formy vyhrážania sa (hrozby). Aby 

bola naplnená skutková podstata „blackmail“, musí ísť o požiadavku, ktorá je 

neoprávnená a vykonaná pod hrozbou s cieľom získať niečo pre seba alebo niekoho 

alebo s úmyslom spôsobiť inému ujmu. Niektoré štáty US, ako napríklad v Kansas 

a federálne zákony (Title 18 U.S.C.) vymedzujú aj pojem „blackmail“, no na rozdiel 

od právneho termínu, ktorý sa používa v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska), 

prostriedok vyhrážania je zúžený na hrozbu zverejnenia kompromitujúcich záležitostí. 

 

 

Preklad pojmu „vydieranie“ uvádzaný v právnických a policajných slovníkoch 

 

Slovensko-anglické slovníky ponúkajú rôzne ekvivalenty termínu „vydieranie“.  

Uvádzame preklady z niektorých dostupných právnických alebo policajných 

slovensko-anglických slovníkov. Okrem slovensko-anglických ukážok uvádzame aj 

preklady termínu „vydírání“ z česko-anglických právnických alebo policajných 

slovníkov. Skutkové podstaty právnych pojmov „vydieranie“ a „vydírání“ sú zhodné 

v slovenskom Trestnom zákone a  Trestnom zákonníku Českej republiky, pretože 

legislatívy oboch krajín vychádzajú zo spoločného historického (a právneho) základu. 

Tento fakt sa prejavil v zhodnej ekvivalencii veľkej časti pojmového aparátu legislatívy 

oboch krajín. Jediný rozdiel medzi  

§ 175 českého Trestného zákonníka a  § 189 slovenského Trestného zákona je 

v sankciách.  

§ 175 českého Trestného zákonníka (zákon č. 40/2009 Sb.) uvádza nasledujúcu 

skutkovú podstatu „vydírání“:  

„Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, 

aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.“
49

 

 

Slovensko-anglické slovníky: 

vydieranie – blackmail, extortion , racket(eering), spoliation
50

  

vydieranie – statutory extortion; shakedown; blackmail; extortion
51
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 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), § 175 
50

 FRANKO, Š. 1995. Anglicko-slovensky a slovensko-anglicky právnický slovník. s. 360. 
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vydieranie (protiprávne vymáhanie peňazí alebo iných vecí, ktoré nedosahujú 

úroveň lúpeže) – statutory extortion
52

 

vydieranie – extortion, blackmailing,  

 organizované vydieranie racketeering
53

 

 

Česko-anglické slovníky: 

vydírání – extortion, blackmail, (pod hrozbou tělesné újmy) shakedown
54

 

vydírání – extortion, blackmail, (pod hrozbou tělesné újmy) shakedown; 

vynutiť si peníze v-m – extort money by blackmail
55

 

vydírání – blackmail, blackmailing; extortion (extorting money by undue 

exercise of power),  shakedown (US); organizované – extortion 

racketeering
56

 

 

Väčšina prekladov termínu „vydieranie“, resp. „vydírání“, je uvedená bez 

vysvetlenia významu vo forme rôznych synoným v cieľovom jazyku. Jedine Magula 

ponúka vysvetlenie, ktoré aj bližšie objasňuje vzťah s termínom „lúpež“. Termín 

„vydieranie“ interpretuje ako „protiprávne vymáhanie peňazí alebo iných vecí, ktoré 

nedosahujú úroveň lúpeže“
57

. Pojem „extortion“ je vymedzený v trestných zákonoch 

platných v štátoch US. Znaky skutkovej podstaty termínu „extortion“ a „robbery“ sú 

veľmi podobné. Rozdiel je v tom, či ide o bezprostrednú hrozbu alebo o hrozbu v 

budúcnosti. Pojem „lúpež“ je spojený s bezprostrednou hrozbou, zatiaľ čo obeť 

„vydierania“ sa snaží vyhnúť sa hrozbe, ktorá sa môže naplniť v budúcnosti. Aj keď 

podľa Štefkovej je oveľa prínosnejšie a hodnotnejšie, keď slovník právnej terminológie 

prekladateľovi poskytne „obraz o postavení právneho termínu v systéme a jeho 

prípadných vzťahoch s inými termínmi“
58

, interpretácia právneho pojmu „vydieranie“ 
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 MAGULA, J., 2002. Slovensko-anglický právny slovník 1. s 419. 
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 OHEROVÁ, J. 2015, Česko-anglický policejní slovník.  s. 264. 
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 OHEROVÁ, J., SVOBODA, M., KALINA, M., BOČÁNKOVÁ, M., 1999, Česko-anglický právnický slovník. 

s. 738. 
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 CHROMÁ, M. 2003, Česko-anglický právnický slovník. s. 410. 
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 MAGULA, J., 2002. Slovensko-anglický právny slovník 1. s 419. 
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 ŠTEFKOVÁ, M. 2013. Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách 

málo rozšírených jazykov. s. 96. 
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uvedená Magulom vystihuje používanie iba v jednom kontexte – v americkej 

legislatíve. 

 Na základe uvedených výstupov z právnických a policajných slovníkov 

konštatujeme, že najkomplexnejšie informácie ponúka Chromá. Pod heslom 

„vydírání“ sa nachádzajú preklady „blackmail, blackmailing, extortion, shakedown.“
59

 

Výraz „blackmail“, resp. „blackmailing“, bližšie nevysvetľuje. Preklad „extortion“ 

obsahuje doplňujúcu informáciu – zjednodušené vysvetlenie v cieľovom jazyku: 

„extorting money by undue exercise of power“
60

. Pre používateľov slovníkov je 

nesmierne cennou informáciu vysvetlenie významu, avšak je škoda, že definuje len 

jeden význam, ktorý nepokrýva všetky pravdepodobné prekladové situácie alebo 

všetky vhodné kontexty vysvetľovaného termínu. 

 Pri pojmoch „blackmail“, resp. „blackmailing“, alebo „extortion“ sa 

nenachádza označenie, z akého právneho prostredia pochádzajú. Pomocou 

komparatívnej analýzy termínov sme prišli na to, že nie je zhoda v používaní 

rovnakých ekvivalentov prekladu v po anglicky hovoriacich krajinách, resp. 

jednotlivých štátoch, a preto je potrebné, aby kvalitný právnicky slovník obsahoval 

túto informáciu naznačenú skratkou. Sandrini vysvetľuje, že prekladové právnické 

slovníky „must at least indicate the legal system in which the given terms are used. This 

is especially important for languages used in more than one legal system“
61
. Pre 

používateľa slovníka je táto informácia nesmierne dôležitá a veľmi užitočná. 

  Pri pojme „shakedown“ sa nachádza skratka US, ktorá označuje, že  výraz 

pochádza z amerických právnych reálií, resp. americkej angličtiny. Anglické výkladové 

slovníky pri výraze „shakedown“ uvádzajú ešte ďalšiu rovnako dôležitú informáciu – 

informal
62

. Ide o rovnako podstatnú informáciu, ktorá výrazne vymedzuje používanie 

výrazu na neformálnu komunikáciu, čiže je nesprávne používať termín v odbornom 

právnom kontexte. 

Pod heslom „vydírání“ Chromá uvádza podheslo „organizované vydírání“. 

Prekladá ho ako „extortion racketeering“
63

. Myslíme si, že nie je potrebné uvádzať 
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„extortion“ pred „racketeering“. Samotný výraz „racketeering“ je postačujúci. 

Analyzovali sme používanie spojenia „extortion racketeering“ pomocou vybraných 

dostupných dokumentov na internete (napr. v databáze Linguee
64

, Transcrime
65

 atď.). 

Nepodarilo sa nám nájsť toto slovné spojenie v písomných zdrojoch pochádzajúcich 

z krajín, v ktorých je angličtina materinským jazykom. Uvedené slovné spojenie 

používa napríklad Európska komisia v správe „Study on Extortion Racketeering the 

Need for an Instrument to Combat Activities of Organised Crime“.
66

 Zaujímavé je, že 

v inom dokumente – COUNCIL FRAMEWORK DECISION 2008/978/JH
67

 – už 

Európska komisia používa „racketeering and extortion“. Na základe týchto skutočností 

môžeme usudzovať, že existuje nejednotnosť v používanej terminológii. Európska 

komisia definuje „racketeering and extortion“ ako „demanding by threats, use of force 

or by any other form of intimidation goods, promises, revenues or the signing of any 

document containing or resulting in an obligation, alienation or discharge.“
68

  

Definícia spĺňa atribúty právnického termínu „vydieranie“, ktorý neobsahuje explicitné 

vyjadrenie vyhrážania sa diskreditáciou osoby. Ako sme sa už skôr vyjadrili, po 

anglicky hovoriace krajiny nemajú zhodný právnický pojmový aparát. Legislatíva 

platná v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska a Írska
69

) používa na vyjadrenie 

trestného činu „vydieranie“ ekvivalent „blackmail“ a väčšina štátov US a Škótske 

common law zase „extortion“. 

Pri analyzovaní pojmu „racketeering“ sme vyhľadali pojem aj v Anglicko-

českom právnickom slovníku od Chromej. Prekvapil nás preklad uvedený ako 

„spolčení k vyděračství n. [nebo] jinému nedovolenému donucení“.
70

 V skutočnosti 

ide o vysvetlenie, ktoré je zdĺhavé a komplikované. Ako sme sa už vyjadrili, 

„racketeering“ sa dá jednoduchšie preložiť ako organizované vydieranie. Okrem tohto 

významu má heslo aj ďalší význam zaužívaný najmä v americkej právnej angličtine – 
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organizovaná trestná činnosť alebo organizovaná kriminalita. Naše tvrdenie opierame 

o zákon platný od roku 1978 v USA – Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act (RICO)
71
. Zákon špecifikuje „racketeering activity“ a pod týmto 

pojmom vymenúva širokú škálu trestných činov súvisiacich s neoprávnenou činnosťou 

organizovaných skupín. Ide až o 37 trestných činov, napríklad legalizácia príjmu 

z trestnej činnosti, vražda, podvod, lúpež, únos, podpaľačstvo, organizované 

vydieranie atď72
. Podľa tohto zákona v prípade, že osoba alebo skupina sa finančne 

obohatí tým, že spácha tri alebo viaceré trestné činy uvedené v RICO v priebehu 10 

rokov, táto osoba alebo skupina môže byť obvinená z „racketeering“, resp. 

organizovanej kriminality.
73

 Chromá termín „racketeering activity“ prekladá ako 

„provozování organizovaného vyděračství“.
74

 S uvedeným prekladom sa 

nestotožňujeme. Myslíme si, že vhodnejším prekladom je nezákonná / nelegálna / 

protizákonná činnosť (organizovaných skupín). 

V česko-anglickom slovníku od Chromej nás zaujal preklad hesla „vyděračství“. 

Je preložený ako „blackmail“ a „blackmailing“.
75

 Zaujímavosťou je, že pri oboch 

výrazoch nie sú uvedené zhodné vysvetlenia. „Blackmail“ vysvetľuje ako „unlawful 

demand of a payment extorted by threats or pressure, especially by threatening to 

reveal a discreditable secret“ a „blackmailing“ ako „extorting money from s.o. by 

intimidation“.
76

 Nezhodujeme sa s uvedenými vysvetleniami. Domnievame sa, že 

hlavný rozdiel medzi oboma anglickými termínmi je hlavne v používaní. Výraz 

„blackmail“ je zaužívaný v právnom prostredí a je definovaný ako „statutory offence“ 

v legislatíve platnej v Severnom Írsku
77

, Anglicku a Walese
78

. Skutková podstata tohto 

trestného činu neobsahuje znak odhalenia kompromitujúcich informácii. Výraz 

„blackmailing“ nie je právnym pojmom vymedzeným zákonom. Často sa používa 

spolu s výrazom „blackmail“ v spravodajskom žánri
79

 a význam môže  obsahovať 

odhalenie kompromitujúcich informácii.  
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 Porovnaj Title 18 U.S. Code, § 1961. 
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Význam pojmu „blackmail“ a „extortion“ uvádzaný v bežných výkladových 

slovníkoch 

Slovo „extortion“ má starší pôvod. Pochádza z 13. storočia. Slovo „blackmail“ 

sa začalo používať okolo roku 1550. Pôvodne bol výraz „blackmail“ používaný na 

označenie peňazí za ochranu, ktoré vyberali škótski vodcovia kmeňov. Neskôr tento 

význam zanikol a slovo nadobudlo súčasné chápanie
80

. Hlavný význam pojmu 

vysvetľuje Oxfordský slovník ako trestný čin „demanding money from someone in 

return for not revealing compromising information which one has about them“
81
. 

„Blackmail“ na rozdiel od hesla „extortion“ má zúžený prostriedok získavania, resp. 

požadovania peňazí. Je explicitne vyjadrený vo forme diskreditácie kompromitujúcimi 

informáciami. Výraz „extortion“ nesie širší a všeobecne vyjadrený prostriedok. 

Definícia neobsahuje vyjadrenú hrozbu formou diskreditácie, ale bližšie 

nešpecifikované donútenie alebo vyhrážanie: „The practice of obtaining something, 

especially money, through force or threat.“
82

 Na základe týchto informácii môžeme 

povedať, že „blackmail“ je formou „extortion“.
83

  

Oxfordský slovník ponúka ďalšie dva podvýznamy slova blackmail: „Money 

demanded by person or group engaged in blackmail.“ a „[t]he use of threats or 

manipulation of someone’s feelings to force them to do something.“
84

  

 

Záver 

Aj napriek neúplnej zhode definícií sa domnievame, že v kontexte legislatívy 

platnej v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska) najvhodnejším prekladom slova 

„vydieranie“ v zmysle § 189 slovenského Trestného zákona je ekvivalent „blackmail“. 

V Škótsku je zaužívaný ekvivalent „extortion“. V americkej legislatíve pojem 

„extortion“ zahŕňa všetky formy vyhrážania sa. V niektorých štátoch, ako napríklad 

v Kansas, je vymedzený aj pojem „blackmail“, no na rozdiel od právneho termínu 

používaného v Spojenom kráľovstve (okrem Škótska), prostriedok vyhrážania je 

zúžený na hrozbu zverejnenia kompromitujúcich záležitostí. Rovnaký pohľad na 
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rozdiel významu oboch pojmov má aj všeobecná angličtina. „Blackmail“ je len 

formou „extortion“, ktorej spôsob vyhrážania je zúžený na diskreditáciu 

kompromitujúcimi informáciami. 

Na základe analýzy prekladu pojmu „vydieranie“ konštatujeme, že je neľahké 

nájsť jeden rovnocenný ekvivalent prekladu v prípade, že cieľový a východiskový 

termín pochádzajú z rôznych právnych systémov. Aj Štefková upozorňuje, že: “slovník 

právnej terminológie nemôže ponúkať jednoznačné ekvivalenty právnych termínov 

východiskového jazyka v cieľovom jazyku“
85

. Používanie právnických slovníkov môže 

byť pre používateľov uľahčené tým, že jednotlivé ekvivalenty prekladu obsahujú 

označenie právneho systému, z ktorého pochádzajú. Za ďalšie doplňujúce informácie, 

ktoré môžu byť prínosné, pokladáme uvádzanie zjednodušenej definície v prípade 

nerovnocenných ekvivalentov. Zároveň pripúšťame, že je pomerne náročné pokryť 

všetky možné a pravdepodobné prekladové situácie alebo všetky vhodné kontexty. 

Zodpovednosť pri výbere najvhodnejšieho ekvivalentu nesie používateľ slovníka, 

preto veríme, že sa neuspokojí len s informáciami uvedenými v slovníkoch, ale  oprie 

sa aj o vlastné overovanie termínu prostredníctvom dostupných dokumentov 

z relevantných zdrojov. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že používanie termínov 

je potrebné vždy analyzovať v relevantnom kontexte a oprieť sa o viac vhodných 

zdrojov. 

  

                                                           
85

 ŠTEFKOVÁ, M. 2013. Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách 

málo rozšírených jazykov. s. 96. 
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FUNKCIE A VLASTNOSTI PRÁVNEHO JAZYKA A JEHO LEXIKA SO 

ZRETEĽOM NA SÚDNE ROZHODNUTIA ANGLOAMERICKEJ PRÁVNEJ 

KULTÚRY 

 

ANDREA DEMOVIČOVÁ 

 

 

Abstrakt 

V predkladanej štúdii zameriame našu pozornosť na základné charakteristické znaky právnych 

textov, predovšetkým na právne prejavy z oblasti súdnej praxe v angloamerickom type 

právnej kultúry. Budeme analyzovať používanie terminológie a odbornej lexiky. Osobitosti 

lexikálnych a štylistických prostriedkov sa prejavujú predovšetkým vo frekvencii používania 

jednotlivých slovných druhov a prevzatých pomenovaní z latinského (respektíve francúzskeho 

jazyka). 

 

Kľúčové slová: právny jazyk, termín, jednoznačnosť, presnosť, rozsudok, lexika, slovné druhy, 

združené pomenovania, slovné spojenia 

 

Abstract 

The study that we submit focuses on the essential characteristics of legal texts, mostly of all we 

focus on legal texts that stem from the court practice in the Anglo-American legal system. We 

will analyse the use of legal terminology and professional lexis. The peculiarities of lexical and 

stylistic means can be seen especially in the frequency of using particular parts of speech and 

borrowings taken from Latin or French languages. 

 

Key words: legal language, term, explicitness, precisness, judgment, lexis, parts of speech, 

multi-word units, collocations 
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Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každý text patrí do určitej množiny 

textov. Žiadny text nevzniká vo vzduchoprázdne, ale je tvorený s vedomím existencie 

textov, ktoré vznikli skôr. Každý text má určitú funkciu, je napísaný alebo prednesený 

tak, aby vyvinul určitý vplyv, a aby nejako pôsobil.  

Rôzny spôsob výberu jazykových prostriedkov z jazykového systému vyvoláva 

potrebu stratifikácie jazyka podľa tých odborov činností, ktoré tento výber 

podmieňujú. Stratifikácia jazyka na jazykové subsystémy, ktorá je zásluhou najmä 

Pražského lingvistického krúžku, patrí k často diskutovaným otázkam jazykovedy. 

Právny subsystém jazyka je historicky vzniknutý a spoločnosťou uznávaný útvar vo 

vnútri systému národného jazyka. Disponuje určitým množstvom osobitných 

výrazových prostriedkov a systémových vlastností. Nie je možné ho klásť do 

protikladu k národnému jazyku, ale iba do protikladu k iným odborným subsystémom 

spisovného jazyka. Realizácia právneho subsystému dáva možnosť vzniku právneho 

štýlu. Právny štýl, rovnako ako akýkoľvek iný odborný štýl jazyka, je založený na 

výbere jazykových prostriedkov a na ich usporiadaní.
i
 

Slovenská lingvistická literatúra rozlišuje právny jazyk a právnický jazyk. Termín 

právny jazyk je v nich účelne obmedzovaný na jazyk, ktorým sú vyjadrené 

normatívne právne akty a akty aplikácie práva. Ako uvádza P. Holländer, je to jazyk 

štátnomocenskej regulácie na všeobecnej a individuálnej úrovni.
ii
 Je ním vyjadrené 

najmä platné pozitívne právo. Keďže je to druh odborného jazyka, mal by sa 

vyznačovať pojmovou celistvosťou, gramatickou zhodnosťou a jednoznačnosťou, tiež 

stručnosťou a jasnosťou tak, aby dokázal naplniť preskriptívnu funkciu právneho 

jazyka. Pre jazyk právnej praxe a právnej vedy, ale aj pre právny slang sa používa 

označenie právnický jazyk. Takéto rozdelenie zvýrazňuje rôzne funkcie jazyka práva. 

Právnický jazyk má povahu metajazyka, nakoľko slúži najmä na výklad textov 

vyjadrených pomocou právneho jazyka a je jazykom osôb, ktoré používajú a 

interpretujú právo. Jeho povaha je deskriptívna.
iii
 

Právny jazyk je druh všeobecného spisovného jazyka, ktorý sa uplatňuje 

v odbore práva. M. Tomášek vo svojej publikácii Překlad v právní praxi tvrdí, že 

právny jazyk je súčasťou spisovného jazyka. Právny jazyk je z funkčného hľadiska 

prostriedkom komunikácie v rámci práva ako normatívneho systému. Právny jazyk sa 

konkrétne realizuje prostredníctvom právneho prejavu, čo je akýkoľvek hovorový 
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alebo písomný prejav, ktorý prenáša právnu informáciu. Je odborným jazykom, 

ktorým sú zachytené a prenášané právne texty.
iv
  

Právny jazyk vyjadruje mocenskú reguláciu spoločnosti zo strany štátu. Od 

tohto základu sa odvíjajú aj jeho funkcie – regulatívna a informačná funkcia právneho 

jazyka a z týchto funkcií vyplývajú aj vlastnosti právneho jazyka. Z regulatívnej 

funkcie vyplýva požiadavka jednoznačnosti a presnosti právneho jazyka. 

Jednoznačnosť právnych pojmov znamená, že každý výraz má iba jeden význam. 

Jednoznačnosť je obmedzením (vylúčením) jednak viacznačnosti a jednak nepresnosti. 

Presnosť právneho jazyka sa dosahuje v oblasti pojmoslovnej a názvoslovnej, ale 

dôležitá je aj presnosť v oblasti štýlu, syntaxe, gramatiky. Informačná funkcia 

právneho jazyka je spojená s požiadavkou jeho zrozumiteľnosti. Prostredníctvom 

právneho jazyka zákonodarca oznamuje adresátovi právnej regulácie druhy 

požadovaného alebo dovoleného správania, právny jazyk teda plní funkciu 

informačného kanála medzi tvorcom a adresátom mocenskej regulácie.
v
 

Príjemci, ktorí siahajú po právnych prejavoch, tak robia primárne za účelom 

získania právnej informácie. Potenciálnymi príjemcami sú osoby, ktoré sú s daným 

repertoárom príslušných jazykových prostriedkov oboznámení a majú aj znalosť 

platného práva, rovnako ako producent textu. Avšak príjemcom môže byť aj 

kolektívna skupina ľudí, napríklad široká laická verejnosť, ktorá je heterogénna, a 

ktorá nemusí mať nevyhnutne znalosti platného práva. Ďalším adresátom sú dotknuté 

strany v súdnom konaní.  

Tu sa v praxi dostáva do konfliktu rola príjemcu textu. Právne texty sú často  

nezrozumiteľné a interpretovať ich dokáže iba príjemca, ktorý disponuje 

zodpovedajúcej kvalifikácii k interpretácii právnych textov (väčšinou je to právnik). 

Požiadavky na zrozumiteľnosť a zároveň presnosť sú teda v konflikte, pretože to, čo je 

zrozumiteľné pre laika, môže byť vágne pro právnika a precízne formulovaný právny 

text je často laikovi nezrozumiteľný. Požiadavka jednoznačnosti a precíznosti je tak vo 

všeobecnosti pre celkovú právnu istotu a právny štát dôležitejšia ako to, aby bol text 

zrozumiteľný nekvalifikovanému adresátovi.
vi
 

Rozlišujeme právny jazyk zákonodarcu, jazyk používaný v rozhodovaní – jazyk 

súdny, správny, jazyk advokátov a ďalej jazyk právnej vedy. Vzhľadom k tomu, že 

právny jazyk je súčasťou prirodzeného jazyka, musí sa vyrovnávať s existenciou 
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synoným a homoným a vágnosťou významového pola určitých výrazov. Konštantnosť 

používanej terminológie znamená používať v rámci zákona a právneho odvetvia 

rovnaké pojmy a nepoužívať pojmy synonymné. 
vii

 

V predkladanej štúdii zameriame našu pozornosť na základné charakteristické 

znaky právnych textov, predovšetkým na právne prejavy z oblasti súdnej praxe v 

angloamerickom type právnej kultúry. Budeme analyzovať špecifické znaky aktov 

aplikácie práva: t.j. rozsudkov a uznesení. Akt aplikácie práva predstavuje rozhodnutie 

súdu vo veci, ide o rozhodnutie o konkrétnych právach a povinnostiach účastníkov.
viii

 

Rozsudkom súd rozhoduje vo veci samej, teda o nároku, ktorý je predmetom sporu. 

Rozsudkom súd aplikuje právnu normu na konkrétnu situáciu, na konkrétny prípad. 

O ostatných otázkach, najmä procesného charakteru, rozhoduje súd uznesením. 

V prípade oboch foriem komunikátov ide vždy o písomné prejavy. 

Pod označením typ právnej kultúry máme na mysli veľký právny systém so 

všetkými jeho osobitosťami, ktoré sú dané tradíciami, a ktorý sa vyznačuje zhodnými 

rysmi v spôsobe tvorby, interpretácie a aplikácie práva. Angloamerický typ ako jeden 

z hlavných typov právnej kultúry
ix
 je geograficky rozšírený najmä vo Veľkej Británii, 

USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Historicky vznikol v stredovekom 

Anglicku najmä na základe common law a equity. Vyznačuje sa v súčasnosti 

mnohosťou prameňov práva, to znamená, že vedľa písaného práva (statute law, 

legislation), ktoré je tvorené zákonmi a inými právnymi predpismi, sa široko uplatňujú 

súdne precedensy  (case law, judge made law). Vo Veľkej Británii sú prameňmi práva 

aj právne obyčaje.
x
 

Pre potreby tejto štúdie sme preštudovali súdne rozhodnutia, ktoré sú verejne 

dostupné na webovej stránke http://www.bailii.org/databases.html. Webová stránka 

je skratkou organizácie British and Irish Legal Information Institute. Používateľ stránky 

má voľný a verejne dostupný prístup k databázam, ktoré obsahujú britské a írske 

sudcovské právo, ako aj sudcovské právo Európskej Únie. Stránka obsahuje viac než 

päťdesiat databáz prípadových štúdií a súdne rozhodnutia vydané súdmi na všetkých 

stupňoch súdnej sústavy v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie. Databáza zahŕňa aj 

súdne rozhodnutia najvýznamnejších súdnych tribunálov a jedného špecializovaného 

súdu.
xi
 Väčšina databáz poskytuje k nahliadnutiu prevažne súčasný materiál (od roku 

http://www.bailii.org/databases.html
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1997 až po súčasnosť), avšak je potrebné podotknúť, že postupne sú dopĺňané aj 

staršie ročníky súdnych rozhodnutí. 

Vo všeobecnosti býva štýl právnych dokumentov často kritizovaný pre svoju 

ťažkopádnosť. Tú pravdepodobne zosilňuje siahodlhý podrobný popis skutočností, 

faktov a tvrdení tak, ako ich uvádzajú strany v konaní, právny zástupcovia, svedkovia 

atď. Rovnako súd, ktorý prípad pojednáva, veľmi detailne a popisne vysvetľuje prečo 

dospel k svojmu rozhodnutiu, prečo rozhodol tak, ako rozhodol. V rámci rozsudku sa 

nachádza množstvo odôvodnení. Vety sú zostavené v dlhých, zložitejších súvetia, kde 

sú jednotlivé myšlienkové obsahy oddelené čiarkami alebo bodkočiarkami. 

Jednoznačne sa tu prejavuje snaha o objektívnosť, slovná zásoba je zameraná vecne, 

neexpresívne vyjadrenia sú štandardom. Aj Tomášek v už citovanom diele definuje 

požiadavky kladené na právny jazyk v právnych prejavoch nasledovne: významová 

presnosť, jednoznačnosť, stručnosť, jazyková zrozumiteľnosť, ustálenosť 

a neexpresívnosť.xii
 

Lexika právneho jazyka je súhrnom odborných právnych termínov so 

všeobecným základom prirodzeného jazyka s termínmi iných odborných spisovných 

jazykov obsiahnutými v právnych dokumentoch. Právne termíny tvoria z hľadiska 

presnosti a zrozumiteľnosti osobitne významnú súčasť lexiky právneho jazyka
xiii

. Podľa 

Š. Lubyho náležitosťami právnych termínov sú jazyková správnosť, odborná, teda 

právna správnosť, jednoznačnosť, presnosť, ustálenosť, zreteľnosť.xiv
 

V právnom jazyku zohráva dôležitú úlohu používanie terminológie a odbornej 

lexiky. Encyklopédia jazykovedy (1993:448) definuje termín ako lexikálny prostriedok 

odlišujúci sa od neutrálneho slova, to znamená netermínu, komplexom istých znakov, 

spomedzi ktorých treba na prvom mieste uviesť významovú priezračnosť, presnosť, 

absenciu emocionálnosti či expresivity, t.j. štylistickú neutrálnosť a systémovosť.xv
 

V súdnych rozhodnutiach je používanie termínov veľmi frekventované, môžeme 

konštatovať, že sú to prejavy nasýtené informáciami a preto pomerne náročné na 

vnímanie. V odbornej právnej lexike v anglickom jazyku rozlišujeme termíny 

jednoslovné (tort), viacslovné (grievous bodily harm, out-of-court dispute settlement) 

a kompozitá (counter-claim). 

Termíny sa väčšinou používajú v základnom, t.j. primárnom lexikálnom 

význame daných pomenovaní. Domnievame sa, že to súvisí so snahou o vylúčenie 
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dvojznačnosti, za účelom čo možno najpresnejšieho sprostredkovania informácie. 

Terminológia je dôležitá na rovnaké pochopenie obsahu istého pojmu všetkými 

používateľmi a priradenie konkrétneho významu konkrétnemu pojmu v konkrétnej 

situácii. 

Právny jazyk, ako akýkoľvek iný odborný jazyk, je útvar s ustálenou slovnou 

zásobou. Slovná zásoba právneho jazyka vo všeobecnosti používa všetky slovné druhy 

ako všeobecný základ, snáď iba s výnimkou citoslovcií. Právne texty používajú výrazy, 

ktoré sú špecifické pre právo, ako aj výrazy všeobecného základu a výrazy, ktoré sú 

špecifické pre iné odborné subsystémy (termíny lekárske, technické a pod).
xvi

 Výber 

termínov v cieľovom právnom jazyku je silne ovplyvnený sociálnymi a právnymi 

faktormi typickými pre každú krajinu, ako aj lexikálnymi a sémantickými faktormi 

typickými pre každý národný jazyk.
xvii

 

Anglický právny jazyk je rovnako charakteristický svojimi osobitosťami nielen 

v oblasti lexiky, ale aj v oblasti štylistiky. Osobitosti lexikálnych štylistických 

prostriedkov sa prejavujú vo frekvencii používania jednotlivých slovných druhov. 

Právny jazyk aktov aplikácie práva vydaných súdmi vo Veľkej Británii je spojený 

s rozsiahlym využívaním najmä substantív a adjektív, s častým využívaním čísloviek 

a osobitnými štylistickými pravidlami používania slovies a spojok.
xviii

 Veľká frekvencia 

substantív v právnej štylistike súvisí s podstatou právnej regulácie, s obsahom 

právnych noriem a ich štruktúrou. Právna norma zakotvuje právne skutočnosti, 

objekty a subjekty právnych vzťahov, pričom právny jazyk ich vyjadruje pomocou 

substantív.
xix

  

Ak berieme do úvahy slovnodruhové hľadisko termínov, tak podľa práce I. 

Masára Príručka slovenskej terminológie má v oblasti terminológie vo všeobecnosti 

prvoradú úlohu kategória substančnosti. Kategória substančnosti zahŕňa názvy vecí, 

osôb, vlastností, názvy vykonávateľa deja, názvy zamestnania.
xx
 S jeho názorom sa 

stotožňujeme, v skúmanom type právneho komunikátu v anglickom jazyku majú 

substantíva najväčšiu pomenúvaciu silu. Dôsledkom nominalizácie je, že vďaka dlhým 

nominálnym konštrukciám sa zvyšuje priemerný počet slov vo vete, čo radí právne 

texty medzi skupinu textov, ktoré sú najobťažnejšie z hľadiska čítania a porozumenia. 

Práve vzhľadom k tomu, že jedným zo základných predpokladov, s akými právnici 

pristupujú k interpretácii právnych textov je ten, že všetky výrazy v ňom obsiahnuté 
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majú svoju unikátnu výpovednú hodnotu (teda sú relevantné, a nie redundantné), 

požiadavka na relevantnosť všetkých významových slov výpovede spôsobuje potrebu 

zhustenia významu, tím tiež potrebu ďalších nominálnych konštrukcií a v dôsledku 

toho dlhších viet.
xxi

 

Nemenej významnú funkciu majú adjektíva, v anglických rozsudkoch sa 

v hojnom počte zavádzajú a preferujú termíny, od ktorých sa dajú tvoriť adjektívne 

deriváty: marriage – marital, spouse – spousal, appeal – appellate, custody – custodial.  

Pre lexikálne prostriedky anglickej právnej štylistiky sú charakteristické aj 

osobitné pravidlá používania slovies. Právna štylistika na vyjadrenie normatívnej 

modality používa predovšetkým modálne slovesá (shall, may, should, would, must) 

alebo sponové slovesá (to be entitled, to be obliged, to be entered). Vysokú 

frekvenciu v úze má i použitie trpného rodu. 

Ďalším javom typickým pre súdne rozhodnutia je používanie čísloviek. Číslovky 

sa vzťahujú na dátumy, napr. dátumy narodenia alebo dátumy  udalostí, ktoré sa 

týkajú daného právneho prípadu. Číslovky sa používajú na uvádzanie veku, napr. 

veku obetí, strán v súdnom konaní, svedkov, atď.  Ďalej sa používajú pri uvádzaní 

dĺžky trestu odňatia slobody: 4 years of imprisonment. Číslovky sa používajú pri 

citovaní jednotlivých bodov obžaloby, v ktorých je obvinený obžalovaný a nakoniec 

uznaný vinný alebo nevinný: 11 counts of the indictment. Číslovky sa spájajú 

s citovaním paragrafov a odsekov príslušných právnych predpisov občianskeho 

a trestného práva procesného, ktorými sa upravuje postup súdu a účastníkov 

v súdnom konaní. 

V anglickom právnom diskurze pozorujeme rozsiahlu tendenciu smerom k 

multiverbizácii, t.j. vzniku viacslovných pomenovaní, ktoré sa nazývajú aj združené 

pomenovania. Táto tendencia je zaiste vyvolaná potrebou presnejšieho vyjadrenia. 

Podľa slov Pavloviča v právnom diskurze akoby jednoslovné pomenovanie nestačilo 

pojať do svojho obsahu celé logicko-sémantické spektrum daného designátu. 

Výsledkom sú združené pomenovania, kde badáme snahu o štylisticky vyššie, 

abstraktnejšie, výlučnejšie pomenovanie, ako aj  snahu o väčšiu presnosť 

a objektívnosť.xxii
 Združené pomenovania majú v právnej lexike mimoriadne široké 

uplatnenie. Často obsahujú istý rozlišovací atribút, istú užšiu špecifikáciu či ďalšiu 

klasifikáciu pojmu: napr. direct evidence - hearsay evidence. Počet slov je rôznorodý, 
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pozorujeme výskyt združených pomenovaní, čo sú mohutnejšie útvary, keďže sú 

tvorené väčším počtom slov: maximum sentence of life imprisonment alebo indecent 

assault on a minor child. Pre tento typ jazykových prostriedkov, ktoré slúžia k popisu 

právnej skutočnosti používa Tomášek pojem “jazykové šablóny”.
xxiii

  

Ďalším typom jazykového prostriedku, ktorý je frekventovaný v súdnych 

rozhodnutiach angloamerickej právnej kultúry je verbonominálna konštrukcia, t.j. 

ustálená väzba významového slovesa s určitým podstatným menom: file an appeal, 

commit an offence, pass sentence, stand trial. Ide o spojenie slovesa z bežnej slovnej 

zásoby a termínu, kvôli ktorému je termín začlenený do jazyka právnej normy.
xxiv

 

U týchto konštrukcií buď nie je možné zameniť dané sloveso iným slovesom, 

alebo existuje limitovaný počet slovies, ktoré môžu vstúpiť do väzby. Podstatou 

zmienených slovných spojení je teda to, že určitý výraz implikuje obmedzený súbor 

slov, ktorý sa s ním môžu potenciálne spojiť. Takéto verbonominálne slovné spojenia 

sú pre právny text špecifické, a ak sú použité, môžu byť príjemcami komunikátu 

klasifikované ako výrazy, ktoré patria do právneho jazyka.  

Charakteristickou črtou súdnych rozhodnutí je i princíp opakovania. Ide 

predovšetkým o opakovanie ustálených formulácií. Opakujú sa  najmä názvy orgánov 

a inštitúcii štátnej moci, strán v konaní, spisových značiek, veľkú frekvenciu 

opakovania majú názvy legislatívnych aktov a iných právnych predpisov, ktoré sú pre 

daný prípad relevantné, a v zmysle ktorých súd koná a rozhoduje.  

V anglickom právnom diskurze sa vyskytuje početná skupina latinských výrazov 

majúcich odborný charakter. Tieto výrazy vznikli v dobách, keď bola celá odborná 

literatúra písaná v latinskom jazyku. V písanom prejave je bežná prax používať 

latinské výrazy  v skrátených tvaroch, a to buď priamo v texte alebo sa nachádzajú 

v poznámkach pod čiarou alebo v koncových poznámkach.  

Mnohé skratky latinských výrazov objavujúce sa v právnych textoch nemajú 

zvukovú podobu, realizujú sa len v písanom kóde, avšak sú i také „latinské skratky“, 

ktoré zvukovú podobu majú. Čo sa týka ich zvukovej realizácie, stáva sa, že tieto 

abreviatúry majú anglickú zvukovú podobu. V rečovom prejave sa tak využívajú 

jazyku vlastné výrazové prostriedky a skratky sa zvukovo realizujú domácimi, 

anglickými slovami. M. Ološtiak vo svojej práci Aspekty teórie lexikálnej motivácie 

uvádza, že špecifickým prejavom interlingválno-intralingválnej kontaminácie sú 
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prevzaté (najčastejšie pôvodom latinské) skratky, ktorých forma je výsledkom 

abreviačného vzťahu v L1, ale pri ktorých sa v L2 na interpretáciu používa jazykový 

materiál L2, napr. exempli gratia → e.g. – for example.
xxv

 Uvádzame i ďalšie príklady 

skratiek latinských výrazov, ktoré sa zvukovo realizujú anglickými výrazmi: „cf“ 

(compare), „v.“ (against), „et al“ (and others), „p.a.“ (annually). 

Vzhľadom na pôvod sa odlišuje v lexikálnej zásobe národného jazyka domáca 

lexika (domáce slová) od lexiky cudzieho pôvodu (cudzie slová). Lexika cudzieho 

pôvodu pritom migruje z tzv. východiskového jazyka (t.j. zdroja preberania 

pomenovaní) do cieľového (preberajúceho) jazyka. Proces prechodu pomenovaní z 

východiskového jazyka do cieľového sa nazýva preberanie a jeho produkty sú 

prevzatia. Angličtina podobne ako iné jazyky preberá z cudzích jazykov tie 

pomenovania, ktoré sú funkčné.
xxvi

 

V odbornej právnej terminológii spĺňajú charakter funkčnosti najmä prevzatia 

z latinčiny, v menšej miere z francúzštiny. Ide o viacslovné jednotky,  napr: ab 

intestato, bona fide, obiter dictum. V škále prevzatých pomenovaní z latinského 

(respektíve francúzskeho) jazyka sú tieto výrazy buď neadaptované, t.j. ortograficky a 

ortoepicky nevčlenené do jazykového systému angličtiny, alebo ide o čiastočne 

foneticko-fonologicky či ortograficky adaptované výrazy. Všeobecne sa javí, že čím je 

výraz používanejší (potrebnejší pre rečovú prax), tým je jeho zdomácňovanie 

dynamickejšie a komplexnejšie. Osobitná situácia sa spája s odbornou komunikáciou, 

kde rezistentnejšie pretrváva cudzosť. Výrazy, ktoré nepodliehajú adaptačným 

zmenám si zachovávajú vysoký stupeň „cudzosti“ a patria skôr k periférnej skupine 

pomenovaní cudzieho pôvodu.
xxvii

  

Pomerne rozšírené sú kombinácie slov cudzieho pôvodu (prevažne latinského)  

s domácim výrazom, napr.: trial de novo (obnovené súdne konanie) - z latinčiny 

prevzaté de novo znamená doslovne anew, afresh, beginning again. Alebo právny 

termín prima facie evidence (evidentný dôkaz) - z latinčiny prevzaté prima facie 

znamená on the first appearance, at the first sight. 

Časté sú prípady, keď dochádza ku koexistencii latinskej, prípadne francúzskej 

výpožičky a domáceho anglického slova (termínu) s rovnakým významom: Rex – 

king, doli incapax – incapable of guilt, petty/petit – minor, little. 
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Na záver našej štúdie môžeme konštatovať, že právny jazyk má povahu 

odborného jazyka, pre ktorý je charakteristické, že každé slovo v ňom musí mať 

účelovo presne vymedzený význam, aby mohlo byť presným nástrojom regulácie. 

Špecifikom právneho jazyka je fakt, že i napriek tomu, že má charakter odborného 

jazyka, sú právne normy, ako aj akty aplikácie práva a jednotlivé právne úkony 

vyjadrované jazykom spisovným a bežne sa právny jazyk, napriek odlišnej štylistike a 

lexike, predsa len nelíši od prirodzeného jazyka do takej miery ako napr. odborný 

jazyk informatikov, elektrotechnikov, chemikov a pod. Je to pochopiteľné, keďže 

právo je adresované neurčitému počtu adresátov, rozmanitého vzdelania, profesie a 

spôsobu myslenia, teda najširším spoločenských vrstvám, pričom popri regulatívnej 

funkcii plní právny jazyk aj funkciu informačnú, keďže je aj nástrojom na vyjadrenie 

právnej informácie. Vzťah slovníka právneho jazyka a jazyka spisovného je 

vyjadriteľný ich prienikovou množinou, ktorá obsahuje pojmy vyskytujúce sa v 

jednom i druhom jazyku. Okrem toho oba systémy obsahujú pojmy, ktoré sa v 

druhom nevyskytujú. Napríklad právny jazyk nepozná citoslovcia, pojmy popisujúce 

city a pocity, expresívne výrazy, atď., a jazyk prirodzený neobsahuje pojmy, ktoré sú 

vlastné len právnemu jazyku, napr. umorenie listín a pod. V rámci spisovného jazyka 

je právny jazyk súčasťou jeho odborného štýlu, ktorý sa od prirodzeného jazyka 

predsa odlišuje, ako bolo vyššie uvedené štylistikou a slovnou zásobou.
xxviii

  

 

Resumé 

Príspevok vo svojom úvode definuje charakter právneho jazyk, ktorý je z funkčného 

hľadiska prostriedkom komunikácie v rámci práva ako normatívneho systému. 

Príspevok si všíma požiadavky kladené na právny jazyk, to znamená významovú 

presnosť a jednoznačnosť, stručnosť, zrozumiteľnosť a neexpresívnosť. Analyzuje 

špecifické znaky aktov aplikácie práva - rozsudkov a uznesení vydaných súdmi na 

všetkých stupňoch súdnej sústavy v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie. Na základe 

analýzy anglického právneho diskurzu popisuje osobitosti nielen v oblasti lexiky, ale aj 

v oblasti štylistiky právneho jazyka. Zaoberá sa pôvodom slov, rozlišuje domácu 

lexiku (domáce slová) od lexiky cudzieho pôvodu. S lexikou cudzieho pôvodu úzko 

súvisí aj tendencia používať početnú skupinu latinských výrazov. 
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Résumé 

The first part of the study defines the overall character of legal language which is, from 

the functional point of view, the means of communication in law as the normative 

system. The study focuses on requirements placed on legal language as such, which are 

conceptual preciseness and explicitness, conciseness, clarity, comprehensibility and 

neutrality.  It analyses specific features of pronouncements made by judges – 

judgments and rulings delivered by the courts at all levels of the court hierarchy in the 

Great Britain. Based on the analysis of the English legal discourse, it describes the 

features typical of the area of vocabulary and stylistics. It also deals with the words´ 

origin, where it differentiates the words belonging to the national corpus from the 

words of foreign origin. In this regard, the words of foreign origin are closely 

connected with the tendency of using numerous Latin borrowings that occur in the 

English legal discourse.  
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INTERFERENCIA SLOVENSKEJ ARTIKULAČNEJ BÁZY VO 

VÝSLOVNOSTI ŠPANIELČINY 

SILVIA VERTANOVÁ 

 

 

Abstrakt 

Článok objasňuje systémové rozdiely medzi španielčinou a slovenčinou v oblasti foném 

a najvýraznejšie odchýlky pri ich realizácii v reči. Poukazuje pritom na interferenciu 

slovenskej artikulačnej bázy pri výslovnosti hlások v španielčine a poskytuje vysvetlenie 

tejto interferencie.  

 

Kľúčové slová: fonéma, alofóna, hláska, neutralizácia 

 

 

Abstract 

The article explains the differences between the phonematic system in Spanish and 

Slovak languages and the most significant variations in their realization in speech. It 

points to the interference of the Slovak articulation base in the pronunciation of the 

Spanish and provides an explanation for this interference. 

 

Key words: phoneme, allophone, sound, neutralization 

 

 

Úvodom 

Pre študentov odboru prekladateľstvo/tlmočníctvo je celkom nevyhnutné 

osvojiť si hneď v úvode štúdia cudzieho jazyka správne artikulačné návyky pre 

tvorbu zvukov v danom jazyku. Vysoká úroveň zvukového napodobenia 

cudzieho jazyka je pre tlmočníka osobitne dôležitá v prípade, keď tlmočí 

simultánne vo funkcii pivota  (z materinského do cudzieho jazyka), ale vlastne aj 

vždy vtedy, keď  tlmočí obojstranne.  

Je dokazané, že človek sa rodí s istou vrodenou predispozíciou rozlišovať 

zvukové stimuly, ktoré nájdeme v prirodzených jazykoch. Táto schopnosť sa 

postupne špecializuje a produkovaný  zvukový inventár (pre konkrétnu reč) sa 

redukuje (Jusczyk, 1997, podľa Marrero Aguiar, 2008: 224).  Pre každý jazyk je 
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teda charakteristický istý osobitný súbor artikulačných spôsobov, ktorý nazývame 

artikulačná báza. Vplýva na celý fonematický systém jazyka. Nech by sme 

akokoľvek dobre imitovali miesto a spôsob artikulácie jednotlivých zvukov 

cudzej reči, nedosiahneme korektnú výslovnosť, pokiaľ sa neoslobodíme od 

artikulačnej bázy materinského jazyka a nenahradíme ju artikulačnou bázou 

danej cudzej reči. Ide o mentálny proces, ktorý sa pri učení cudzieho jazyka deje 

sprvu kontrolovane, no tréningom ho možno zautomatizovať. 

Osvojenie zvukovej podoby cudzieho jazyka by teda nemalo byť 

ponechané len na sluchovú korekciu pri fonetických cvičeniach. Zastávame 

názor, že "dobrý sluch" (niekedy mylne zamieňaný za "hudobný sluch") nie je 

výlučným predpokladom uspokojivého zvukového prejavu v cudzom jazyku. 

Snahu o elimináciu "cudzieho akcentu" (t. j. javov spôsobených interferenciou 

materinskej artikulačnej bázy) je nutné podporiť teoretickou znalosťou systémov 

oboch jazykov.
1
  

Cieľom tohto príspevku je ukázať na konkrétnom príklade španielčiny 

osvojovanej cez prizmu slovenskej artikulačnej bázy, aké dôležité je teoretické 

uchopenie rozdielov medzi danými jazykmi, ktoré po náležitom praktickom 

fonetickom tréningu  možno pretaviť do takmer podvedomej, zautomatizovanej 

rečovej schopnosti.  

 

Fonematický inventár jazyka 

Napriek tomu, že rodení hovorcovia jedného jazyka sa delia o spoločnú 

artikulačnú bázu, konkrétne hlásky nie sú rôznymi členmi tohto jazykového 

spoločenstva artikulované identicky, ba ani u jedného a toho istého človeka 

nemajú tú istú kvalitu v rôznom čase. Preto treba vo fonetike odlišovať 

jedinečný, neopakovateľný zvukový segment
2
  – fónu – od vlastného predmetu 

jej štúdia, ktorým je hláska. Ide o to, že väčšinu drobných odchýlok v produkcii 

fón si neuvedomujeme, pretože ľudský  mozog disponuje schopnosťou rozoznať 

základnú, podstatnú vlastnosť hlásky, resp. podobnosti jednotlivých hlások, 

                                                           
1  Z výskumov bilingválnych jedincov vyplynulo, že pri neskoršom osvojení druhého jazyka (niektorí 

uvádzajú ako kritickú hranicu vek šesť rokov) možno dosiahnuť úroveň osvojenia porovnateľnú s prvým 

jazykom vo všetkých oblastiach s výnimkou výslovnosti.  

2
  vyslovený konkrétnou osobou v konkrétnom priestore a čase 
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a zároveň ignorovať zmienené odchýlky v prospech porozumenia 

komunikovaného obsahu. Pojem "hláska" je preto abstrakciou.  

Nekonečné množstvo fón, ktoré jedinec i celé jazykové spoločenstvo 

produkuje, sa tak v jednotlivých jazykoch redukuje na limitovaný počet 

zvukových abstrakcií a fonológovia na základe ich fungovania v systéme jazyka 

napokon dokážu stanoviť  definitívny inventár foném pre daný jazyk. Je 

zaujímavé, že ak ovládame istý jazyk,  pri vnímaní jeho zvukovej podoby 

vnímame  fonémy, nie hlásky. Hláskou je teda najmenší zvukový segment reči, 

kým fonémou je najmenší zvukový segment schopný meniť význam zvukovej 

sekvencie (tzv. dištinktívna platnosť fonémy). Kým fonematický inventár jazyka 

je konečný (hoci nie nemenný), určiť presný počet hlások daného jazyka by 

predpokladalo zohľadniť všetky vyskytujúce sa varianty výslovnosti daného 

jazykového spoločenstva
3
, čo prakticky nie je možné, takže sa uspokojíme 

s konštatovaním, že máme vjazykoch viac hlások ako foném. Teoreticky je 

množina hlások ohraničená iba fyziologickými možnosťami rečových orgánov, 

v skutočnosti sa však riadi spoločenským úzom, resp. ortoepickými normami 

daného jazyka. 

Španielčina z úst Španiela pripadá slovenskému uchu väčšinou mierne 

šušľavá.  Občas v nej zarezonuje hrdelnejší zvuk, aký v slovenčine nepoznáme. 

Ale inak si väčšina začiatočníkov po obligátnom oboznámení sa so španielskou  

abecedou pomyslí, že problémy s výslovnosťou nebudú. A skutočne: priemerný 

našinec dosahuje v zvukovom napodobení španielčiny prekvapivé úspechy. 

Vyplýva to z početnejšieho inventára foném v slovenčine: oproti 5 vokalickým a 

19 konsonantickým v španielčine má slovenčina 11 vokalických a 32 

konsonantických segmentov (vrátane prechodnej skupiny slabičných likvíd). 

Tento fakt zodpovedá za väčšiu artikulačnú flexibilitu, resp. širšie  artikulačné 

návyky rodených hovorcov slovenčiny. 

Avšak, naučiť sa správne vyslovovať oddelené zvuky (fonémy, alofóny), 

resp. ich znenie v rámci jednotlivých slov nie je dostatočné na postihnutie 

zvukových zmien, ktorým segmenty reči podliehajú pri hovorení. Významnú 

                                                           
3
 V rámci odlišných jazykových spoločenstiev sa odlišne nazerá aj na niektoré javy: napr. rotaciz-

mus  ("ráčkovanie") v slovenčine považujeme za chybu vo výslovnosti, kým napr. pre nemčinu  je takáto 

výslovnosť prvkom fonologického systému. 
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funkciu pri dešifrovaní významu a zmyslu hovoreného slova plnia aj tzv. 

suprasegmentálne prvky reči, ktoré sú navyše závislé  aj od konkrétnej 

komunikačnej situácie a teda bezprostredne paraverbálne (poprislovne) 

pretavované do melodických a temporálnych výrazových prostriedkov. Okrem 

toho sa hlásky v reči ovplyvňujú navzájom, pričom v rôznych jazykoch rôzne.  

Je  teda zrejmé, že až porovnaním systému zvukových segmentov a ich  reálneho 

použitia v reči možno dospieť k pochopeniu podstaty zvukových odtienkov 

a vedome pracovať na ich zautomatizovaní, inými slovami, naučiť sa zamieňať 

artikulačnú bázu materinského jazyka na artikulačnú bázu jazyka cudzieho.  

V ďalšom texte sa pokúsime poukázať na najdôležitejšie zvukové rozdiely 

medzi španielčinou a slovenčinou, či už vznikajú z rozdielov na systémovej 

úrovni alebo v prúde reči.
4
 Na transkripciu španielskych zvukov vyskytujúcich sa 

aj v slovenčine (najmä pri sykavkách) používame pre väčšiu prehľadnosť 

slovenské grafémy, zaužívané aj v slovenskej trasnkripcii.   

 

Systémové odlišnosti medzi španielčinou a slovenčinou  

Najvýraznejším rozdielom medzi španielčinou a slovenčinou je úžinová 

interdentála /θ/, ktorá v slovenčine neexistuje.  Jej výslovnosť však pre Slovákov 

nepredstavuje problém; skôr môže dochádzať k prílišnému sústredeniu sa na jej 

výskyt a jej nenáležitú realizáciu v dôsledku jej očakávania, napr. ak v slove 

ascensor  dôjde k jej zámene za [s] – [aθθenθór], príp. [asθenθór]  namiesto 

správneho [asθensór]. Absencia /θ/ je zároveň najväčším rozdielom medzi 

systémom európskej španielčiny a španielčiny používanej v zámorí, kde ju  

nahradila úžinová alveolára /s/. Treba však zdôrazniť, že dôsledkom absencie /θ/ 

dochádza k zmene výslovnosti /s/: z apiko-alveolárnej hlásky sa stáva 

predorzálno-alveolárna. Inak povedané,  latinskoamerické [s] znie v dôsledku 

zmeny polohy jazyka pri artikulácii menej šušľavo (a zvukovo má bližšie 

k slovenskému) než peninsulárne [s].
5
  

                                                           
4        Pri našom kontrastívnom porovnávaní vychádzame prednostne z výslovnostnej normy platnej pre 

európsku španielčinu, no dotkneme sa aj niektorých výslovnostných odchýlok v španielčine používanej 

v Latinskej Amerike. 

5
  Pochopiteľne myslíme  v rámci Pyrenejského polostrova oblasti, pre ktoré platí výslovnosť [θ].   
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Typickým znakom európskej španielčiny je tiež neznelá úžinová 

mäkkopodnebná hláska [x], ktorá je hrdelným zvukom, omnoho výraznejším 

než slovenské "ch" (hoci sa pri ich fonetickej transkripcii používa rovnaký znak). 

Španielske [x]  sa skôr podobá nemeckému Achlautu, takže možno hovoriť 

o laryngálnej, resp. glotálnej hláske, t. j. vznikajúcej až v hrtane, resp. v hlasovej 

štrbine. Táto hrdelnosť sa však nevyskytuje v Andalúzii ani na Kanárskych 

ostrovoch, a tiež ju nepoznajú niektoré varianty španielčiny v Latinskej Amerike 

(Antilské ostrovy, karibské pobrežie, Venezuela, centrálna Amerika a celá 

Kolumbia). Vtedy sa  namiesto výrazného [x]  sa vyslovuje  [h], ktoré inak 

v systéme španielskych foném neexistuje.   

Ďalším rozdielom je počet polozáverových  (afrikovaných) segmentov. 

Španielčina  má v systéme  iba "ch" [č], no je dôležité  zdôrazniť, že nejde o zvuk 

identický so slovenským "č".  Pri jej výslovnosti musí mať Slovák na zreteli 

skutočnosť, že v španielčine ide o predopodnebnú, resp. ďasnovo-podnebnú, 

kým v slovenčine je to ďasnová, resp. zadoďasnová hláska. Hoci ide v španielskej 

výslovnosti o nepatrný pohyb jazyka smerom dovnútra k mäkkému podnebiu, 

spôsobuje, že  akusticky znie španielske [č] mäkšie.  

Podobný rozdiel je vo výslovnosti neznelej úžinovej ďasnovej hlásky "s". 

V oboch jazykoch ide o najfrekventovanejšiu sykavku.  Vyslovuje sa priblížením 

špičky jazyka k ďasnám, no slovenská  je predoďasnová, kým španielska  je 

zadoďasnová. Dôsledkom tohto nepatrného posunu znie španielske [s] akoby 

"šušľavejšie" a  vlastne pripomína skôr slovenské "š" [ʃ], ktoré je zadoďasnovou 

hláskou. Navyše ju v španielčine možno niekedy počuť pri výslovnosti grafémy x 

[ks/γs], napr.: texto, taxi, éxito [tésto/ tási/ ésito] – ide však o dialektálny výskyt 

–  namiesto [téksto/ táksi/ éksito], resp. [téγsto/ táγsi/ éγsito].
6
 

 

Rozdiely v dôsledku modulácie zvuku  

Na zvukové segmenty sa v prúde reči navrstvujú ešte ďalšie zvukové 

charakteristiky, ktoré nazývame prozodémy a ktoré sú vnímateľné až od úrovne 

slabiky. Vznikajú  moduláciou výdychového prúdu, ktorá môže byť štvoraká: 

                                                           
6
 V slovenskej výslovnosti  cudzích slov s grafémou "x" [ks]  dochádza k regresívnej znelostnej 

asimilácii  rovnako ako pri domácich slovách (v závislosti od znelosti či neznelosti nasledujúcej hlásky) 

a táto postihuje  obe hlásky, "s" aj "k", preto  vyslovujeme napr. exemplár [egzemplár], exhalát [egzhalát],  

ale exstáza [ekstáza].  
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silová, časová, tónová a kvalitatívna. Vo fonetike a fonológii prihliadame na 

prvé tri.
7
 Silová modulácia zodpovedá za všeobecnú intenzitu hlasu od šepotu po 

krik a za osobitú intenzitu realizujúcu sa na úrovni konkrétnych slabík. V prípade 

jednotlivých slov silové zvýraznenie vytvára slovný prízvuk. Silové zvýraznenie 

určitého vetného člena na úrovni vety sa nazýva  dôraz a emotívne podložené 

silové zvýraznenie emfáza.   

Vplyvom časovej modulácie vzniká kvantita slabiky (v slovenčine známa 

ako dĺžka), ktorá vyjadruje dobu trvania zvuku. Jej nositeľom je jadro slabiky 

(vokál alebo slabičný konsonant). Ďalej sú produktom časovej modulácie pauza, 

tempo a rytmus.
8
 Spájanie vokalických a konsonantických zvukov spolu 

s následnosťou slabík v slove sa prejavuje ako slabičný rytmus väčších celkov, čo 

je podstatný znak reči. Pri hovorení vznikajú úseky reči oddelené pauzami, ktoré 

sú podmienené  fyziologicky a významovo. Úseky vyslovené bez pauzy 

nazývame z hľadiska akustického dojmu fónickou skupinou. V španielskej  

fonologickej literatúre (Quilis – Fernández, 1979 a i.) sa však pracuje aj s pojmom 

sirrema,  ktorý označuje úseky reči prepojené gramaticky, významovo a tonálne.
9
  

Tónovou moduláciou označujeme postavenie hlasu do istej výšky 

hlasového registra a tiež zmeny tonálnosti jednotlivých slabík, či už v rámci 

jedného slova
10
  alebo na úrovni vety a vyššieho rečového úseku – melódia. 

                                                           
7      Kvalitatívna  modulácia označuje subjektívnu moduláciu zvuku, spôsobenú zafarbením hlasu 

a dikciou konkrétneho jedinca, ktorá je síce zaujímavá napr. pre napodobovanie prehovoru iného 

človeka, avšak nie je relevantná z čisto lingvistického hľadiska.   

8
          Pauza má delimitačnú fukciu a rozoznávame fyziologickú a sémantickú pauzu. Rytmus je výraz-

nou zvukovou charakteristikou reči, avšak dôslednejšie si ho uvedomujeme skôr pri tzv. viazanej reči, 

teda v poézii. Dosahuje sa viacerými spôsobmi: pravidelným striedaným prízvučných a neprízvučných 

slabík, ale aj striedaním dlhých a krátkych slabík, príp. kombináciou oboch. Na základe rytmu vzniká tzv. 

takt, ktorý definujeme ako rytmicko-akustickú jednotku v rámci slova  bezprostredne nadradenú slovu. 
9  V tejto súvislosti treba doplniť, že nie vždy sa fónická skupina zhoduje so synrémou: fónická 

skupina môže obsahovať aj viacero sirém, resp. ňou môže byť aj jedno slovo (napr. v tzv. eliptických 

komunikátoch). Základným rozdielom však ostáva skutočnosť, že fónická skupina na rozdiel od synrémy 

sa vždy končí intonačným záverom. Toto je osobitne dôležité pri odlišovaní významu medzi tzv. 

minimálnymi pármi, keď práve prítomnosť/absencia intonačného záveru pomáha odlíšiť význam: 

Los chicos que llegaron tarde se quedan una hora más  verzus  Los chicos, que llegaron tarde, se quedan 

una hora más.  

10
         Osobitne relevantné najmä pri tonálnych jazykoch, v ktorých takáto zmena spôsobuje zmenu 

významu, t. j. má dištinktívnu platnosť (napr. vietnamčina). 
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V rámci vety je melódia dôležitá prvotne pre rozoznávanie typu viet, napr. 

oznamovacích od  opytovacích.  

Výsledný akustický dojem z realizácie uvedených prozodém v prúde reči 

označujeme termínom intonácia. Základnou funkciou intonácie je uzatvárať 

rečové akty, vety a vetné úseky, ohraničovať ich od iných, resp. označiť ich 

platnosť. Okrem toho je však intonácia nositeľom významových odtienkov, ba 

dokonca môže zmysel komunikátu postaviť do opozície s jeho významom (napr. 

ironická intonácia). Vnímanie intonácie cudzieho jazyka je taktiež ovplyvnené 

materinskou rečou. 

Ako potvrdzujú  Sabol – Zimmermann, prízvuk je najkomplexnejším 

supraseg-mentálnym javom, pretože na jeho  zvukovej charakteristike sa 

zúčastňujú všetky tri zložky modulácie zvuku – silová, časová i tónová. Pritom 

v každom jazyku iným spôsobom, t. j. fónická charakteristika prízvuku 

v jednotlivých jazykoch je daná špecifickým hierarchickým rozložením  týchto 

komponentov zvuku navrstvovaných na "vedúcu" slabiku slova, resp. taktu. 

Typologicky teda možno charakterizovať prízvuk konkrétneho jazyka podľa 

toho, ktorá zložka je v ňom rozhodujúca (Sabol – Zimmermann, 1994: 3-18). 

Každý jazyk je vo zvukovom pláne charakteristický  osobitým spôsobom, 

akým sa jednotlivé fonémy spájajú do morfém. Španielčina má oproti slovenčine 

väčšiu tendenciu k otvorenosti, t. j. k tvorbe slabík, končiacich samohláskou – typ 

KV (konsonant-vokál). Vrcholom slabiky v španielčine je vždy 

samohláska. Španielčina nepripúšťa kombináciu viac než troch spoluhlások v 

jednej slabike.
11
  

Ako sme už uviedli, španielčina má vo svojom fonematickom inventári 

menej samohlások ako slovenčina. Napriek tomu zo štatistického porovnania 

slovenčiny a španielčiny vyplýva, že výskyt vokalických zvukov je v španielčine 

vyšší než v slovenčine (Kovachova Rivera de Rosales, 2002: 104). Je to 

spôsobené vyššou mierou kombinácie vokalických zvukov v španielčine: spája ich 

                                                           
11    Španielčina sa dokonca istým konsonantickým skupinám vyhýba,  pretože predstavujú obtiaže pri 

výslovnosti, napr. /ps-/ na začiatku slov (napr. psicología) zvykne vypúšťať /-p-/ a  (sicología), alebo pri 

prevzatých slovách  so začiatočnou spoluhláskou /s/ a následným ďalším konsonantom: napr. sp-, st-  

a i.,  vkladá tzv.  epentický zvuk pre uľahčenie výslovnosti, ktorým je /e/: spot ako espot, station ako 

estación a pod.    
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do 14 diftongov a dokonca 8 triftongov
12
. Po zohľadnení kombinatoriky teda 

dostávame 27 (5 + 14 + 8) monosylabických sekvencií v španielčine oproti 15 (11 

+ 4) v slovenčine.
13
 K výskytu monosylabických vokalických zvukov sa 

v španielčine ešte pridružuje splývavá výslovnosť, čo na úrovni slov prezentuje 

sineréza (spájanie do jednej slabiky aj nediftongických dvojíc vokálov, tzv. 

antihiát),  napr. [oa-sis] namiesto [o-a-sis], a na úrovni vety sinalefa (tvorba 

diftongov a triftongov aj cez hranice slov), napr. te interesa [tei̯n-te-ré-sa], 

antiguo uniforme [an-tí-gwou-ni-for-me].
14
  

Táto skutočnosť spôsobuje z hľadiska akustického dojmu vysokú zvučnosť a 

plynulosť (tzv. legáto) španielčiny. Vokály sa v španielčine rovnako ako 

v slovenčine vyslovujú s mäkkým začiatkom, bez tzv. rázu  a s rastúcim napätím, 

ich kvalita sa udržiava od začiatku po koniec stála
15
; končia rýchlo, ostro a 

v dôsledku toho nedochádza v španielčine k diftongácii monoftongov.
16
 V 

neprízvučnej pozícii však môžu stratiť na kvantite a znelosti (vznik 

polokonsonantov vrámci diftongov), ba dokonca byť vypustené.
17
 V prípade 

niektorých spoluhlások je zoslabenie či elízia (vypustenie) všeobecne rozšíreným 

javom,  napr. ciudad >  [θjudá], dorado  > [doráo].
18
  

Slovenčina dosahuje svoj zvučný charakter (dokonca jemne prevyšuje 

v sonórnosti španielčinu) vyšším počtom znelých hlások (najmä v oblasti 

sykaviek).  

                                                           
12

          V literatúre sa bežne uvádzajú štyri základné, no existujú ojedinelé slová a tiež kompozitá, ktorý-

mi možno dokumentovať  ďalšie štyri.  
13

         Dvojhláska i trojhláska sa vyslovuje v rámci jednej slabiky.  
14

         Tendenciu k stálosti vykazujú na šve slov iba vokály s primárnym prízvukom na konci slova, napr. 

té inglés [té inglés], escribí a [eskriβí a]. 
15  Redukcia v oblasti samohlások sa definuje ako strata kvality a posun ich výslovnosti smerom 

k centrálnej pozícii v systéme.  V španielčine ani v slovenčine neexistuje  tendencia k tvorbe tohto zvuku, 

nazývanom šva.  

16
 Tá sa vyskytuje  v španielčine u ľudí s anglickou artikulačnou bázou , napr.:  Pedro [pedro

u
].  

17
  Ide však  o geograficky podmienený jav, napr. v mexickom alebo andskom variante španielčiny. 

18
  Špecifickým prípadom je aspirácia postnukleárneho –s, charakteristická pre isté varianty španiel-

činy, resp. dialektálne podmienená, napr.: estos gastos  [éʰtoʰɣáʰtoʰ] namiesto [estosɣ̬ástos], a tiež elízia 

po viacnásobnej vibrante /r/̄, čo spôsobuje aj predĺženie predchádzajúcej samohlásky, napr.:  Israel 

[i:rāél], dos reales [dó:rēáles]. 
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Španielsky fonematický systém obsahuje iba tri sykavky – /s, č, θ/, kým  

slovenčina osem – /s, š, c, č, z, ž, dz, dž/.
19
  

Z hľadiska rytmu sú tieto jazyky veľmi rozdielne: V španielčine plní prízvuk 

fonologicky-dištinktívnu funkciu (významovo odlišuje slová) a nie je viazaný na 

rovnakú slabiku ako v slovenčine (prvá slabika autosémantických slov), kde má 

funkciu delimitatívnu (vydeľuje hranice slov).
20

 Až 80 % španielskych slov má 

prízvuk na druhej slabike od konca (palabras llanas). Slová s prízvučnou 

poslednou slabikou (palabras agudas) tvoria menej ako 18 % slovnej zásoby 

a  necelé 3 % zostáva na ďalšie dve slabiky, kde je možný prízvuk: tretia 

(palabras esdrújulas)  a štvrtá (palabras sobresdrújulas) od konca. Prevaha 

prízvuku na druhej slabike od konca dodáva španielčine špecifický prozodický 

charakter.
21
  Slovenskí hovorcovia si preto nesmú prízvuk zamieňať s kvantitou. 

Kvantita hlásky neplní v španielčine dištinktívnu funkciu v rámci slov. 

Z toho vyplýva, že v španielčine je rozhodujúcou rytmickou jednotkou prízvuk, 

kým v slo-venčine sa k prízvuku pridružuje ešte aj kvantita. Kvantita získava 

v španielčine významotvornú funkciu iba na hranici slov: v snahe o previazanie 

zvukových sekvencií sa v španielčine homologické zvuky
22

 na hraniciach slov 

môžu zlievať (dve neprízvučnej do jednej neprízvučnej, napr. la abundancia 

[laβundánθja]) alebo geminovať, čím akusticky dochádza k vzniku kvantity, 

napr. po previazaní dvoch prízvučných, resp. prvej neprízvučnej a druhej 

prízvučnej, keď vzniká jedna dlhá prízvučná está harta [está:rta], resp. de ella 

[dé:ʎa]. V prípade homologických konsonantických zvukov dochádza ku 

                                                           
19  V niektorých variantoch španielčiny  sa pri výslovnosti "ll", resp. "y" používa alofóna [ž],  zvukovo 

znejúca o niečo mäkkšie než slovenské "ž". Táto sa lokálne môže meniť aj  na polozáverovú alveopalatálu 

[dʒ], zvukovo o niečo mäkkšiu ako slovenské "dž"; alebo dokonca na neznelú úžinovú alveopalatálu [ʃ], 

znovu oniečo mäkkšiu ako slovenské "š". Ďalšou variantnou sykavkou je výslovnosť vibranty ako sibilanty 

(pripomína české "ř"), typická pre Chile. Je viazaná na fónické okolie  tr-, pr- , kr,  a dialektálne sa 

vyskytuje aj v Španielsku, napr.: tres, detrás, tráfico [třes/ detřás/ třáfico]. Okrem toho je asibilované "r" 

registrované aj v postnukleárnej pozícii, na konci slova a pred pauzou. 

20
  Neprízvučné prvky reči sa v oboch jazykoch vo zvukovom reťazci primkýnajú k prvkom nesúcim 

prízvuk: predklonky k nasledujúcemu, príklonky k predchádzajúcemu slovu. 
21

   V tomto zmysle je španielčina výnimkou v románskych jazykoch. Taliančina má prevažnú časť slov 

s prízvukom na prvej, kým francúština je bohatá na slovák prízvukované na koncovej slabike 

(https://www.bbc.com/mundo/noticias-42338744). 

22
         Ide o dôsledok už  spomínanej sinalefy.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znělá_postalveolární_afrikáta
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geminácii iba v prípade stretu hlások  [n] a [l], napr. con nada  [kon:áδa],  el 

loro [el:óro]. 

Na tomto mieste chceme poukázať na kvantitatívne odlišnú výslovnosť 

viacerých španielskych hlások. Ide o španielske  "ñ" [ɲ], radené k 

tvrdopodnebným hláskam (palatála, príp. prepalatála), kým slovenské "ň" patrí 

skôr k ďasnovopodnebným (alveopalatála). Tieto artikulačné posuny sú pre 

akustický dojem nepatrné. Rozdiel je skôr v tom, že španielske [ɲ] sa sa vyskytuje 

iba v prenukleárnej pozícii, resp. na začiatku slova
23

, a vo všetkých fónických 

okoliach sa z hľadiska artikulačného miesta a spôsobu vyslovuje rovnako, napr.: 

caña, ñoño, ordeñar [káɲa /ɲóɲo/ orδeɲár]. Rozdiely vo výslovnosti týchto 

hlások v španielčine a slovenčine sa týkajú dĺžky trvania. Táto závisí od pozície 

voči prízvuku. V prízvučnej slabike má rovnakú dĺžku trvania ako slovenské  [ɲ], 

napr.: baňa  ~ se bañó. V pozícii za prízvučnou slabikou dochádza v španielčine  

k miernemu predĺženiu tohto zvuku, napr. rozdiel medzi dañó [daɲó] a daño 

[dáɲo] činí asi 1,6 milisekundy.
24

 Napriek uvedenému predĺženiu nedosahuje 

tento zvuk v španielčine kvantitu geminovanej hlásky [ɲ:], ako sme prezentovali 

pri sinalefe homogénnych konsonantických zvukov.
25

  

Kvantitatívne dochádza k výslovnostným rozdielom  aj pri realizácii 

viacnásobnej vibranty /r ̄/ v španielčine a v slovenčine. V španielčine je predĺženie 

vibrácie kratšieho trvania ako pri slovenskom slabičnom "ŕ". V španielčine sa 

realizuje na začiatku slova, uprostred slova a po /n/ a  /l/, napr.: roca, corrida, 

Enrique, alrededor  [r ̄óka/ cor ̄íδa/ enr ̄íke/ alr ̄eδeδóɾ]. Hoci by sa mohlo zdať, že 

Slováci budú mať problémy skôr s výslovnosťou viacnásobnej vibranty (napr. na 

začiatku slova), ktorá sa v španielčine vyskytuje 14-krát častejšie než v slovenčine, 

v praxi sa zvyknú dopúšťať chýb skôr vo výslovnosti jednoduchej vibranty, a síce 

tým, že ju vyslovujú príliš výrazne. Jednoduchá vibranta predstavuje 

                                                           
23  Slovenské [ɲ] sa na rozdiel od španielskeho vyskytuje aj v postnukleárnej pozícii (hoci výnimočne, 

napr. ňaňko), no dominantne (aj pre  výdatnosť derivačného sufixu -áreň)  ho nájdeme na konci slov.  

24
  Porovnaj Kovachova Rivera de Rosales, 2010:114. 

25
  Samotné diakritické znamienko "~" (tzv. tilde) nad grafémou "n" je v španielčine náhradou za 

gemináciu, ktorá  existovalo v latinčine aj v písanej podobe. V slovenčine predstavuje dĺžka trvania  

dvojitého "n", napr. denne [déɲ:e], dvojnásobok  hlásky [ɲ]. 
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v španielčine vždy jednu vibráciu
26

, kým v slovenčine ju môžeme vysloviť aj ako 

dve vibrácie. Vo výslovnosti jednoduchej vibranty v španielčine existuje 

všeobecná tendencia v rámci celého hispanofónneho světa  oslabovať ju v 

implozívnej (postnukleárnej) pozícii: calor, dolor [ kalóɹ/ dolóɹ].  Slovenčina 

takéto oslabovanie "r" na konci slov nepozná. Ďalším dôvodom možných 

problémov Slovákov  pri výslovnosti oboch španielskych vibránt je skutočnosť, 

že slovenská artikulačná báza nepozná kontrastívny vzťah medzi vibrantami tak, 

ako existuje v španielčine. Vibranty  v španielčine vstupujú do kontrastívneho 

vzťahu výlučne v pozícii medzi samo-hláskami, t. j. v intervokalickom okolí:   

pero  ~  perro [péɾo ~  pér ̄o]. Ostatné možnosti ich kontextuálneho výskytu sú 

komplementárne.
27

  

 

Rozdiely v rámci neutralizácie  

Jednotlivé fonémy sú v každom jazyku usporiadané do štruktúry na 

základe vzájomných vzťahov, tzv. opozícií. Tieto možno vydeliť na základe 

viacerých kritérií. Podľa rozsahu rozlišovacích (dištinktívnych) schopností fonémy 

možno vydeliť opozície konštantné a neutralizovateľné. A práve v oblasti 

neutralizácie foném v reči pozorujeme medzi španielčinou a slovenčinou 

významné rozdiely.  

Neutralizáciou nazývame vo všeobecnosti súbor výslovnostných zmien, ku 

ktorým dochádza  v prúde reči. Ide o to, že pri spájaní do väčších zvukových 

celkov podliehajú hlásky vplyvu svojho zvukového okolia a dochádza k strate 

niektorých vlastností alebo k ich zmene. Zmeny sú buď funkčné alebo nefunkčné, 

t. j. relevantné alebo irelevantné z hľadiska významu vysloveného slova. V rámci 

neutralizácie rozoznávame asimiláciu, disimiláciu a redukciu. Tieto fenomény 

možno v jazyku pozorovať zo sychrónneho aj diachrónneho hľadiska. 

                                                           
26

         Pri rétoricky pôsobivom prednese môže v španielčine dochádzať k predĺženiu kvantity (trvania)  aj 

pri  jednoduchej vibrante. V bežnej španielčine je koncové –r v zásade archifonémou, t. j. výslovnosť 

konkrétnej alofóny nie je obligatórna. Osobitým prípadom je obligatórnosť viacnásobnej vibranty 

v mexickom variante v postnukleárnej pozícii, najmä na konci slov, kde ide nezriedka o 4–5 vibrácií. 

27  Výnimku tvorí len postnukleárna pozícia (napr. puer-ta, ha-blar), v ktorej niekedy dochádza k ich 

alternácii. Pri fonetickom prepise sa preto zvykne používať tzv. archifonéma: [R], t. j. [pwéRta/ aβláR]. 

Ide však o geograficky podmienenú, alternatívnu výslovnosť. 
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Synchrónne štúdium tohto javu pomáha svojím popisom hláskových zmien v reči 

okrem iného eliminovať prítomnosť cudzieho prízvuku v nematerinskom jazyku. 

V rámci asimilačných zmien je pre španielčinu najcharakteristickejším typom 

zmena spôsobu artikulácie. (Niekedy je sprevádzaná aj zmenou artikulačného 

miesta, prípadne zmenou znelosti.) Veľmi výrazná je v oblasti znelých orálnych 

okluzív, konkrétne vo výslovnosti kombinatorických variantov ich alofón, ktoré 

nie sú záverové, lež úžinové. Problematiku si bližšie ozrejmíme na príklade slova 

bodega, ktoré obsahuje všetky tri znelé okluzívy. V bežnej reči sa používa 

spravidla s členom (la/una), v dôsledku čoho sa všetky tri okluzívy dostávajú do 

zvukového okolia samohlások: 

 

UNA BODEGA / LA BODEGA  

 

Pri fonácii samohlások nekladieme prekážku výdychovému prúdu. V 

dôsledku  takéhoto "bezbariérového" zvukového okolia strácajú španielske 

záverové hlásky svoju okluzívnosť a vyslovujú sa ako úžinové: [β, δ, ɣ]. Pri ich 

fonácii teda dochádza iba naznačeniu záveru priblížením príslušných 

artikulačných orgánov – pier, jazyka k zubom, resp. zadnej časti jazyka 

k mäkkému podnebiu.
28

  Vyslovíme preto [una βoδéɣa], a nie [una bodéga]. 

Slováci sa dopúšťajú pri  výslovnosti týchto hlások pomerne výraznej akustickej 

chyby, keď ich vyslovujú ako záverové. Tento artikulačný nedostatok je o to 

závažnejší, že výskyt orálnych okluzívnych foném  spolu s ich úžinovými 

variantmi predstavuje v španielčine početnosťou takmer 40 % všetkých 

vyslovovaných hlások reči.
29

 Prevažná väčšina španielskych slov poskytuje 

okluzívam podmienky práve na úžinovú realizáciu. Z toho vyplýva, že záverová 

výslovnosť znelých okluzív je v španielčine menšinová. K výslovnostnej chybe 

Slovákov dochádza práve preto, že kopírujú slovenskú artikulačnú bázu, v ktorej 

k uvedenému asimilačnému (akomodačnému) javu – zmene spôsobu artikulácie 

z okluzívy na konstriktívu – nedochádza.  

                                                           
28

            V španielskej literatúre sa niekedy  zvyknú označovať aj ako aproximatívne  (aproximativas). 
29

  Porovnaj Guillermo Rojo, 1991: Frecuencia de fonemas en español actual.  (Dostupné na:  

file:///C:/Users/User/Downloads/Frecuencia_fonemas.pdf) 



82 

 

Ďalším rozdielom v oblasti neutralizácie  je znelostná asimilácia.  Pre 

slovenčinu je znelostná asimilácia (či už smerom k strate alebo nadobúdaniu 

znelosti) charakteristická, keďže slovenčina  má vysoký počet korelačných párov 

v  opozícii  na základe znelosti. Španielčina má iba tri takéto dvojice: /p – b/, /t – 

d/ a /k – g/ a úplná znelostná asimilácia sa tu nevyskytuje. Hovoríme však o 

nadobúdaní znelosti (sonorizácii), napr.:  v prípade regresívnej asimilácie pri 

fonéme /s/: mismo [mís ̬mo], desde [dés̬δe],  dos veces [dós̬ βéθés]. 

Neobligatórne k nej dochádza aj v prípade neznelých okluzív /p, t, k/ 

v postnukleaárnej pozícii spolu so zmenou spôsobu artikulácie (stávajú sa 

úžinovými alofónami, teda alofónami svojho korelačného znelého náprotivku), 

napr.: apto [áβto], atlas [áδlas], ritmo [r ̄íδmo], actor [aɣtór]. Vidíme teda, že v 

španielčine nadobúdanie znelosti nie je spôsobené výlučne vplyvom znelosti 

nasledujúcej hlásky, ako to poznáme v slovenčine.    

Osobitným typom asimilácie je akomodácia, teda prispôsobenie 

artikulačného miesta bez straty základných vlastností fonémy. V španielčine aj 

v slovenčine je typická pre fonému /n/ a v dôsledku previazania zvukových 

sekvencií v rámci synrém sa záverové obojperné [b] v španielčine objavuje iba 

po alofóne [m], ktorá môže byť výslovnostným variantom fonémy /m/ aj /n/, 

napr.:  un vaso,  tumba, un buen viejo  [umbáso/ túmba/ umbwém bjéxo]. 

Všetok zvyšný výskyt grafém "b" a "v" pripadá v španielčine alofóne [β], čo je 

znelá obojperná úžinová spoluhláska, napr.: el vino,  el biombo, una vereda, es 

blanco, de bronce [el βino/ el βjómbo/ úna βeréδa / es ̬ βlánko/ de βroṇθe]. 

Slováci si musia dať osobitne pozor na to, aby grafému "v" nevyslovovali ako 

pernozubnú hlásku, pretože takáto výslovnosť nie je správna. V španielskom 

fonematickom systéme fonéma /v/ neexistuje; existencia grafémy "v" je 

pozostatkom  z minulosti, keď znelá úžinová pernozubná spoluhláska /v/ 

existovala. 

 

Záver 

Na základe štúdia fonematického inventára španielčiny a slovenčiny, z nich 

vyplývajúcich rozdielov a tiež rozdielov na úrovni realizácie foném cez alofóny 

(hlásky) v reči možno dospieť k vypreparovaniu niekoľkých základných zásad pre 
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zmenu artikulačnej bázy slovenčiny na artikulačnú bázu španielčiny. Dôsledným 

vedomým praktizovaním týchto zásad  rostredníctvom fonetických cvičení 

možno následne dosiahnuť zautomatizovanie zmeny artikulačnej bázy: 

oslobodenie od slovenčiny a priblíženie k výslovnosti rodeného hispanofónneho 

hovorcu (v prípade španielčiny však vždy len čiastočne, keďže ide o niekoľko 

paralelne existujúcich ortoepických noriem,    v závislosti od konkrétneho 

variantu v rámci dvadsiatich štátov).    
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GRAMATICKÉ PROSTRIEDKY VYJADROVANIA PODMETU 

V ANGLICKEJ VETE 

 PATRIK AMBRUS 

 

 

Abstrakt  

Podmet má v syntaxi anglického a slovenského jazyka dôležité postavenie. V systéme 

vetných členov sa považuje za jeden z hlavných prvkov tvoriacich jadro vety. V 

gramatických príručkách a množstve lingvistických prác možno nájsť rôzne definície 

podmetu. Na ich základe a pri skúmaní angličtiny v porovnaní so slovenčinou možno 

zistiť, že podmet nepredstavuje v oboch jazykoch totožný jav. Je isté, že možno 

identifikovať niektoré jeho vlastnosti ako zhodné, ale i to, že často nepôjde o 

ekvivalenciu úplnú a že v mnohých prípadoch sa vyskytnú výrazné rozdiely. Tento stav 

vyplýva jednak z odlišnej syntaktickej štruktúry skúmaných jazykov, jednak z tradícií 

uhla pohľadu na podmet a vetné členy.  

V článku sa zameriavame na jeden aspekt podmetu, a to gramatické prostriedky jeho 

vyjadrovania. Podmet sa v anglickej vete realizuje nielen nominálnou frázou, ale aj 

vetnou alebo polovetnou konštrukciou, zriedka príslovkou alebo predložkovou frázou 

a inými formami. 

 

Kľúčové slová: podmet, vetný člen, nominálna fráza, vedľajšia veta 

 

Abstract 

The subject serves a crucial role in the syntax of both English and Slovak. It functions as 

one of the fundamental clause elements forming the core of the sentence. Considering 

various definitions of the subject in grammars or linguistic studies and comparing its 

characteristics in English and Slovak contexts, we may clearly indicate that it does not 

represent the same phenomenon in the two languages. It goes without saying that some 

shared features might successfully be identified. However, complete equality can hardly 

be expected and established and in many cases, striking differences will be detected and 

have to be taken into account, arising from the fact that the syntactic systems of the two 
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languages are often essentially distinct. Bearing this in mind, the author focuses on the 

grammatical means of the realisation of the subject. 

 

Keywords: subject, clause element, noun phrase, nominal clause 

 

 

Úvod 

Slovenčina a angličtina sú typologicky odlišné jazyky. Prevládanie 

syntetických, resp. analytických čŕt je dôvodom ich zaradenia do rozdielnych 

jazykových typov. Tento rozdiel prechádza celým jazykovým systémom, a teda 

i vetnou skladbou. Niektoré jeho konkrétne prejavy sú ľahko rozoznateľné, 

zjavné a následne predvídateľné, iné sú menej nápadné.  

Napriek typologickej odlišnosti skúmaných jazykov je však možné 

identifikovať v ich gramatických systémoch aj spoločné prvky. Tie sa nachádzajú 

aj pri jednom z dvoch základných stavebných kameňov vety, ktorým je popri 

prísudku podmet. Vzápätí však treba zdôrazniť, že chápanie podmetu 

v skúmaných jazykoch, jeho vlastnosti a funkcie nie sú vždy a za každých 

okolností totožné. 

Bezpochyby jestvujú kontexty, v ktorých nájdeme vzťah úplnej ekvivalencie, 

kedy podmet v jednom jazyku priamo zodpovedá podmetu v jazyku druhom. 

Ak zoberieme do úvahy všetky jeho atribúty, je pochopiteľné, že vzhľadom na 

spomínané odlišné typologické zaradenie angličtiny a slovenčiny sa v mnohých 

prípadoch budú podmety odchyľovať aspoň niektorými vlastnosťami, v iných ich 

syntaktickými funkciami, ba dokonca dochádza aj k tomu, že podmet nie je 

v jednom jazyku vôbec vyjadrený, príp. v druhom jazyku korešponduje s iným 

vetným členom alebo jeho časťou. 

 

Problematika podmetu je mimoriadne rozsiahla – je možné skúmať jeho 

typické črty, syntaktické a sémantické funkcie v anglickej a slovenskej vete 
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z rôznych hľadísk. V článku sme sa zamerali len na jedno z nich. Všímame si, 

akými gramatickými prostriedkami sa podmet realizuje, pričom treba brať do 

úvahy skutočnosť, že vetné členy sa v slovenskej vete tradične analyzujú iným 

spôsobom ako v anglickej, opierajúc sa o iný uhol pohľadu. Určíme možné 

ekvivalencie medzi anglickým podmetom a príslušnými konštrukciami 

v slovenčine a naopak, medzi slovenským podmetom a zodpovedajúcimi 

anglickými štruktúrami. 

 

Gramatické prostriedky vyjadrovania podmetu 

 

V angličtine ani v slovenčine nejestvuje žiadna syntaktická jednotka výlučne 

vyhradená pre vyjadrovanie podmetu. V oboch jazykoch možno nájsť viaceré 

gramatické prostriedky, ktoré vo vete plnia jeho funkciu. Ich počet enormne 

rastie možnosťou použiť ako podmet citáciu. Navyše v angličtine sa 

prostredníctvom konverzie môže stať podmetom viac-menej čokoľvek. 

Z nášho vlastného výskumu však jednoznačne vyplýva, že najčastejšie sa 

(vyjadrený) podmet realizuje nominálnou frázou; nasleduje vetná konštrukcia 

s nominálnou funkciou (viď graf č. 1). Tento štatistický výsledok platí pre oba 

skúmané jazyky, ale vzhľadom na ich rozdielnu povahu nemožno očakávať 

úplnú ekvivalenciu. 

V zriedkavých prípadoch sa vo funkcii podmetu v angličtine i v slovenčine 

objavujú aj adverbiálne a predložkové frázy a vlastne i „jakékoliv slovo nebo 

obrat v metajazykovém užití“ (Dušková, 1988: 391). 
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Graf č. 1: Realizácia podmetu v kontextoch (v %) 

 

 

1  Podmet vyjadrený nominálnou frázou 

Najčastejšou gramatickou jednotkou, ktorá plní funkciu podmetu v anglickej 

vete, je nominálna fráza (noun phrase) – skupina slov, ktorej vnútorná štruktúra 

sa sústreďuje okolo nominálneho prvku (napr. podstatné meno, zámeno). 

Obligatórne je v nej prítomný determinátor, fakultatívne jeden alebo viacero 

premodifikátorov a/alebo jeden či viacero postmodifikátorov.  

Treba ale zdôrazniť, že podmet nie je jediným vetným členom, ktorý je 

vyjadrený nominálnou frázou. Ostatné vetné členy (s výnimkou prísudku) majú 

tiež zväčša nominálny charakter, vlastne všetky z nich rovnako možno vyjadriť 

nominálnou frázou. Rozdiel je len v tom, že napr. doplnok (complement) sa dá 

vyjadriť aj adjektívnou frázou, prípadne predložkovou frázou s as, predmet 

(object) aj vedľajšou vetou; pre príslovkové určenie (adverbial) je zase typickejšia 

realizáciu adverbiálnou alebo predložkovou frázou, či vedľajšou určitou alebo 

neurčitou vetou. Z uvedeného logicky vyplýva, že len podľa realizačnej štruktúry 

podmet nespoznáme, a teda musíme pri jeho identifikácii brať do úvahy aj iné 

atribúty.  

69,1 

28,7 

2,2 

78,5 

19,8 

1,7 

nominálna fráza nominálna vedľajšia veta ostatné formyanglická veta slovenská veta
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Nominálne frázy môžu mať jednoduchú (a ľahko priehľadnú) podobu, ale 

môžu byť aj pomerne komplikované. Nemá to však vplyv na to, či sa dajú 

použiť ako podmet alebo nie. Očakávali sme istú tendenciu, aby nominálne frázy 

realizujúce podmet boli zložitejšie ako nominálne frázy vyjadrujúce ostatné vetné 

členy. Dôvod tejto hypotézy možno nájsť v syntaktickej štruktúre vety. Keďže 

podmet a prísudok tvoria jej základ, mala by existovať určitá symetria. Prísudok 

sa spája s podmetom, dvoma predmetmi, príp. doplnkom, len v menšom počte 

viet naň nenadväzuje nič; aj príslovkové určenie sa skôr napája na prísudok ako 

na podmet. Podmet samotný by teda mohol byť zložitejší, aby vytvoril 

s prísudkom rovnováhu. Tento predpoklad sa nám však výskumom nepotvrdil. 

Len 38% výskytov bolo realizovaných komplexnou nominálnou frázou: 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Prehľad komplexnosti nominálnej frázy vo funkcii podmetu 

v anglickej vete 

 

Domnievame sa, že získané výsledky súvisia s tendenciou anglického 

podmetu vyjadrovať tému. Preto bol podmet vo väčšine skúmaných viet 

realizovaný osobným zámenom alebo inou nominálnou frázou, ktorá sa 

explicitne vzťahovala na entitu spomínanú už v predchádzajúcom kontexte. 

Keďže išlo o východisko výpovede (informáciu už známu), nebolo potrebné ju 

opätovne vyjadriť zložitejšou syntaktickou štruktúrou.  

6,4 

21,6 

21,7 23,8 

26,5 

nominálna fráza s viac ako jedným premodifikátorom a/alebo
postmodifikátorom

nominálna fráza s práve jedným premodifikátorom a
postmodifikátorom

nominálna fráza len s jedným premodifikátorom

nominálna fráza len s jedným postmodifikátorom

nemodifikovaná nominálna fráza
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Prostredníctvom hlavného slova (head; nominálny prvok), ktoré určuje typ 

frázy, spravidla vstupuje podmet do vzťahu s prísudkom, resp. ostatnými 

vetnými členmi, a to predovšetkým vo forme zhody v osobe, čísle a v niektorých 

prípadoch aj rode. Vyjadruje sa najčastejšie podstatným menom, zámenom, ale 

aj iným slovným druhom použitým v substantívnej funkcii. Podľa nášho názoru 

nie je potrebné na tomto mieste detailne analyzovať nominálnu frázu, no 

spomenieme aspoň niektoré jej typy, významné z hľadiska skúmania podmetu.  

 

Použitie osobných zámen vo funkcii podmetu v anglickej vete je výrazne 

častejšie ako v slovenčine. Flektívny charakter slovenského jazyka umožňuje 

podmet (a teda aj zámeno) nevyjadriť, keďže je zvyčajne indikovaný v koncovke 

určitého slovesa v prísudku. Obmedzené použitie osobných zámen má 

v slovenčine aj iné dôvody – štylistické a gramatické
30

.  

V angličtine sú však osobné zámená mimoriadne častým slovným druhom, 

ktorý vstupuje prostredníctvom nominálnej frázy do vety ako jej podmet. 

Vplývajú na to viaceré faktory: 

 skutočnosť, že zámená sú proformy za nominálnu frázu, 

 obligatórnosť podmetu v angličtine – aj vo vetách, ktoré by podmet nemuseli 

mať vyjadrený (napr. keď je odvoditeľný z lingvistického alebo situačného 

kontextu alebo je známy z extraligvistickej reality), nesmie spravidla zostať 

jeho pozícia neobsadená, 

 tendencia nestriedať podmety viet súvislého textu (ktorá často vyvolá 

potrebu neopakovať v na seba nadväzujúcich vetách stále jednu a tú istú 

formu
31
). 

                                                           
30 Oravec et Bajzíková ozrejmuje: „Zo štylistických dôvodov stoja osobné zámená v podmete, 

keď sa kladie na podmet dôraz napr. pri protiklade (Ja tu rozkazujem, alebo vy?), ale aj inde 

(Iba vy ste tu chýbali! – Ty mi nechoď na oči!). Z gramatických dôvodov sa kladú osobné 

zámená do podmetu, keď je viacnásobný (Maroš a ty pôjdete za nami.), keď nie je prísudok 

vyjadrený určitým slovesným tvarom, z ktorého by bolo vidieť slovesnú osobu: Ja pán – ty 

pán. – Ja plakať? – Ja bác hlavou o zamrznutú zem.“ (1982: 79). 

31 Ming Ming Pu výstižne uvádza nasledujúci text: „(Once upon a time, there was a frog.) The frog 
lived in a pond with ducks, geese, beavers, and turtles. The frog liked to sit on a big green lotus leaf 
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Platí, že ako podmet vety sa môže použiť iba osobné zámeno 

v podmetovom páde, no v zriedkavých prípadoch sa v podmete vyskytne aj 

zámeno v predmetovom páde. Ide napr. o podmet neurčitých vetných 

konštrukcií, napr. Do you mind me smoking here?, ďalej o podmet zložený z 

koordinovaných nominálnych fráz, napr. My boyfriend and me (formálne I) will 

be throwing a house-warming party tomorrow.,  a o osobitné použitie 

predmetového zámena vo funkcii podmetu v imperatívnych konštrukciách so 

slovesom let (vo vete Let us have a game of tennis. je podmetom zámeno us,
32

 

ktoré sa označuje za „notional subject in the objective case“ (Greenbaum et 

Quirk, 1992: 242). 

 

Zámeno it je podľa nášho výskumu multifunkčné. Okrem použitia ako 

formálneho neosobného alebo prípravného podmetu, ako aj podmetu 

vytýkacích konštrukcií si všimnime si jeho odkazovaciu, klasifikačnú 

a identifikačnú funkciu. 

Podmet it môže anaforicky, deikticky, príp. kataforicky odkazovať nielen na 

nominálnu frázu ako vetný člen vo vete [1], ale môže sa vzťahovať aj na istú časť 

vety v [2], celú vetu v [3], ba dokonca celú výpoveď (v kontexte [4] ide o 

kataforickú referenciu): 

[1]  Look at that bird. It always comes to my window. 

[2]   “But that can only mean going into the Old Forest!” said Fredegar 

 horrified. “It is quite as   dangerous as Black Riders.” [To 105] 

                                                                                                                                                                           
and the frog liked to croak to his neighbors. Although the frog was small, the frog could jump very 
high and the frog could run very fast.“ (2003: 212) Dodáva, že namiesto tzv. explicit anaphor je 
potrebné v texte použiť tzv. implicit anaphor (napr. zámeno). 
 Mathesius pri opise funkcií podmetu v angličtine komentuje možnosti prekladu istého českého 
textu. Výsledný anglický text ukazuje, že v na seba nadväzujúcich vetách sa podmet nestrieda, ale 
zároveň aj to, že referent podmetu v prvej vete (vyjadrený podstatným menom – full noun phrase) 
sa ďalej v kontexte realizuje zámenom (keďže pre opakovanie plnej nominálnej frázy nie sú 
dôvody): „John prospered very well. At school he eagerly listened to every word of his teachers. At 
home he was helped by his father whenever he found his task too difficult. He was successful in any 
kind of work and was said to be working as naturally as he was breathing.“ (1961: 115-116) 
32 Scheurweghs (1966: 111) ale poznamenáva, že vo viacnásobnom podmete you and I sa v 
imperatívnych konštrukciách so slovesom let použije podmetové zámeno, napr. Let you and I be 
friends. 
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[3]  He told me right out before everybody. It was horrible. [Wd 119] 

[4]   How sad it is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. But this 

picture  will remain always   young. [Wd 24] 

 

Identifikačné (situačné) it nadobúda podľa Noseka (1987: 30) výraznú 

špecifikačnú funkciu. Signalizuje totožnosť osoby alebo veci a keďže nemá 

plurálový tvar, vzťahuje sa aj na nominálne frázy v množnom čísle (vo vete [5]). 

Môže tiež sumarizovať predchádzajúci kontext, napr. 

[5] Oh, hello, Oscar, it's you, is it? [D 65] 

 Who was it she was going to see? [D 94] 

 Maybe it was only some fellow trying to pick you up. [B 56] 

 She opened a door and Pearson went first. Then she followed him in, 

 closing the door behind   her. It 

was a small semi-private room with two patients. [H 129] 

[6]  A: Can you hear the noise? – B: Yes, it’s the neighbours. 

 “Of course I'm busy. What do you want?” It was the tone, half snarling, 

half  bantering. [H 83] 

 

Naopak, klasifikačné (zaraďovacie) it sa pri odkazovaní na plurálovú 

nominálnu frázu mení na zámeno they: 

[7] Is it her telephone number? (v pluráli Are they her telephone numbers?) 

 

V slovenčine v oboch použitiach zodpovedá zámenu it ukazovacie zámeno 

to, a to aj v prípade, keď identifikujeme plurál, napr. 

[5a] Nazdar, Oskar. Si to ty, však? 
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[6a] To sú naši susedia. 

[7a] Je to jej telefónne číslo? (v pluráli Sú to jej telefónne čísla?) 

 

Osobné zámená we, you, they a one slúžia aj na realizáciu podmetu 

vyjadrujúceho všeobecného ľudského agensa
33

. 

Zámeno we zahŕňa hovoriaceho aj počúvajúceho, napr. vo vete  

 How easily we talk about death and suicide when we're young. [Dš 105] 

Dušková (1988: 105) do tejto kategórie zaraďuje aj použitie zámena we 

v odbornom štýle ako tzv. autorské we, napr. vo vete  

 We mentioned the reasons in Chapter Five. 

Všeobecné you je adresnejšie, lebo hovoriaci priamo oslovuje poslucháča, 

ktorého podmet rovnako zahŕňa. V skutočnosti je ale výpoveď adresovaná 

všetkým ľuďom a hovoriaci „rozšiřuje platnost své osobní situace na ostatní 

podobné situace jiných lidí“ (Nosek, 1987: 26). Takto použité you ukazuje veta  

 You never know until you try. 

Takmer rovnaký význam ako dva predchádzajúce všeobecné podmety má 

zámeno one, napr. vo vete  

 One could never pay too high a price for any sensation. [Wl]  

Dušková ho označuje za formálnejšie ako ostatné, za „prostředek vyššího stylu“ 

(1988: 105).  

Podmet they na rozdiel od ostatných vylučuje tak hovoriaceho, ako 

počúvajúceho.
34

 Schibsbye bližšie špecifikuje, že they sa vzťahuje k „vaguely 

                                                           
33 Okrem zámenných všeobecných podmetov označujúcich ľudského agensa Nosek (1987: 27) 
a Dušková (1988: 396) vymenúvajú aj podmety vyjadrené podstatným menom, napr. people, 
a fellow, a man, a guy, a person a iné. 
34 Dušková (1988: 396) dodáva, že všeobecné they sa často vyskytuje vo vetách s lokálnym, 
temporálnym alebo iným určením, čo ho vlastne odlišuje od referenčného they.  
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indicated group of people [...] or still more vaguely [to] people in general“ 

(1970: 194). Toto použitie je zrejmé v príklade No matter what they say. 

 

Aj v slovenčine sa stretávame s vetami, ktoré hovoria o konaní všeobecného 

ľudského činiteľa. Používame v nich rôzne formy, napr. podstatné meno človek, 

slovesá v 2. osobe singuláru a plurálu, dakedy s osobnými zámenami vy alebo ty 

pre dôraznejšie vyjadrenie myšlienky, sloveso v 1. osobe plurálu, zvratné 

pasívum a mnohé iné. Uvedieme aspoň niekoľko príkladov:  

 You wouldn't have known it had been raging winter that same week. [B 

43] 

 Človek by neveril, že v tom čase ešte zúrila zima. [B 44] 

 

 You never know when it will be your last day on earth. 

 Nikdy nevieš, kedy príde tvoj posledný deň. 

 

 One might have fancied he had talked off. [Dc 27] 

 Mysleli by ste si, že mu povypadávali od nekonečných rečí. [Dc 23] 

 

 One has a right to judge a man by the effect he has over his friends. [Wl] 

 Máme právo posudzovať človeka podľa vplyvu, aký má na svojich 

 priateľov.  

 

 One/You can't learn a language in ten weeks.  

 Jazyk sa nedá naučiť za desať týždňov. 
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Funkciu podmetu vo vedľajších vetách, z ktorých sa nominálna fráza v úlohe 

podmetu presunula do nadradenej vety, resp. je jej súčasťou, plnia vzťažné 

zámená who, which a that, a to tak, že zaujmú jej pozíciu, ktorá by inak zostala 

neobsadená, a anaforicky na ňu odkazujú: 

 I had been struck by the excitement of the traveler who looks history in 

her subtle face. [Ks 6] 

 ...her face [was] framed by the fringe of her shawl, which danced as the 

bus jolted. [Ks 25] 

Nezáleží na tom, či je vzťažná veta obmedzujúca (restrictive) alebo popisná 

(nonrestrictive), vzťažné zámeno vo funkcii podmetu musí byť vyjadrené. 

Výnimkou sú vytýkacie konštrukcie [8] a vety s existenciálnym there [9], 

z ktorých sa zámeno vo funkcii podmetu môže vypustiť, no len 

v subštandardnom štýle: 

[8] It was the President himself spoke to him. [Q 1387] 

[9] There's no one else wants to be attended to... [Gr 77] 

 

Vo funkcii podmetu sa môžu v angličtine použiť len samostatné 

privlastňovacie zámená , napr. 

 All kittens are cute, but mine is the cutest. 

Je potrebné zdôrazniť, že v slovenčine používame privlastňovacie zámená aj 

v takých významoch, v ktorých sa v angličtine objaviť nemôžu. 

Substantivizovaný podmet vety Naši odišli na dovolenku. nemožno preložiť 

jednoducho *Ours have gone on holiday. (použijeme napr. nominálnu frázu my 

parents). 

Osobitne sa používajú privlastňovacie zámená ako podmety neurčitých 

vetných konštrukcií, napr. 
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 ...all that I could make out [...] was a tale of his seeing it starving... [Br 

25] 

 

Okrem recipročných a zvratných zámen, ktoré sa podmetom anglickej vety 

stať nemôžu, nachádzame v tejto funkcii aj zámená opytovacie (v podmetových 

otázkach), ukazovacie a neurčité, napr. 

 Who ate my biscuits?  

 That depends on the intellectual sympathies of the woman. [Wl] 

 Everybody was wearing their dress robes and no one seemed very 

hungry. [Rw 596] 

 

 

2  Príslovka, prídavné meno a číslovka v substantívnej funkcii  

Nie je obvyklé, aby príslovka (resp. adverbiálna fráza) plnila funkciu 

podmetu. Ak stojí príslovka na začiatku vety, s najväčšou pravdepodobnosťou 

ide o príslovkové určenie, ktoré následne mohlo (ale nemuselo) vyvolať inverziu 

podmetu a prísudku. 

 

Quirk et al. (1985: 748) pripúšťa existenciu viet, v ktorých je podmet 

realizovaný príslovkou. Toto použitie však podmieňuje: „(i) the adverbial is 

a fragment of an understood clause, or (ii) the sentence can be related to one 

with prop it“ (1985: 736): 

[10]  Slowly is exactly how he speaks. [Q 736] 

[11] But today was not any other day. [Bn 335] 

[12] Now was his last chance to act. [Me] 
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Vo vete [10] príslovka slowly vo funkcii podmetu je fragmentom vety 

Speaking slowly is exactly how he speaks. 

Vo vete [11] je príslovka today a vo vete [12] príslovka now tzv. 

temporálnym podmetom.35 Vety totiž možno pretransformovať a použiť v nich 

formálny podmet it, napr. It was his last chance to act now. 

Podmetom vety však môže byť aj príslovka miesta, napr. here vo vete  

[13] Here was a dress with first timid hint of shoulder pads... [Me]  

V tomto prípade je však identifikácia príslovky here ako podmetu oveľa 

diskutabilnejšia (keďže sme viac naklonení určiť ju ako príslovkové určenie 

nasledované prísudkom a podmetom v inverzii). Azda by bolo možné nahradiť 

príslovku here vo vete [13] aj ukazovacím zámenom this, ktorého podmetovú 

funkciu by sme nespochybňovali.36 

Príslovky miesta vo funkcii podmetu dokladá príkladmi aj Willis (1972:143): 

 Forward remained the only way to go.  

 Backward seems a poor way for a crab to travel.  

Vysvetľuje, že vo vetách nie je žiadny nominálny prvok, ktorý by bolo možné 

považovať za podmet bez toho, aby pri transformácii nevznikla gramaticky 

nesprávna veta (napr. *A poor way for a crab to travel seems backward.). 

 

Konverziou sa substantívom môžu v angličtine stať aj číslovky, prídavné mená 

a iné slovné druhy. Ich výskyt vo funkcii podmetu potvrdzujú uvedené príklady: 

[14] Only a splash was heard in the dark. 

                                                           
35 Quirk et al. (1985: 736) uvádza, že príslovky today, tomorrow, yesterday a iné sa pravidelne 
používajú ako podmety. Rozdiely medzi ich nominálnymi a adverbiálnymi funkciami sa v takýchto 
vetách stierajú. 
36 Nosek však podmetovú funkciu here obhajuje: „Jeho podmětovost je zatlačena adverbiální 
významovou rolí. Bolinger (1957: 35) se domnívá, že v takových situacích adverbium a podmět se 
chovají podobně. Podle něho je „the adverb as a kind of substitute subject, in the sense of supplying the 
subject's missing syllabic weight.““ (1987: 23). 
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 There were three cups. Two were red, one was blue. 

 ...they sang in voices prolonged and piercing, from trees in meadow of 

life beyond a river where   the dead walk... [Wf 25] 

 The ugly and the stupid have the best of it in this world. [Wl] 

 The latter now comprehended the manner of this surprise. [Co 295] 

Vo vete [14] sa ako podmet použilo substantivizované citoslovce. Na 

porovnanie, v slovenčine by sme použili odvodené podstatné meno (napr. Prvé 

čľupnutie bolo takmer nepočuteľné.). 

 

3  Podmet realizovaný predložkovou frázou 

Predložkové frázy, vo  vete obyčajne vo funkcii príslovkového určenia, môžu 

zmeniť svoju syntaktickú funkciu a stať sa za vyššie uvedených podmienok 

podmetom: 

[15] Out on the lake will be splendid. [Q 736] 

[16] To York is not very far. [Q 749] 

[17] From here to Philadelphia is only a hundred miles. [Q 749] 

Kým veta [15] spĺňa prvú podmienku (je fragmentom vetnej konštrukcie 

Spending the holidays out on the lake will be splendid.), vo vetách [16] a [17] je 

podmetom predložková fráza, pretože je možná ich transformácia na vety 

s formálnym it. Za istých okolností však možno uvedené vety považovať aj za 

kontexty s elipsou formálneho podmetu it.  

Na margo viet s podmetom vyjadreným predložkovou frázou Willis (1972: 

153) uvádza, že vo vete  

 In the house is better than in the yard.  

nie je žiadny nominálny prvok, ktorý by bolo možné považovať za podmet, 

preto je podmetom predložková fráza. 
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Dodajme, že aj v slovenskej vete sa podmet môže v zriedkavých prípadoch 

vyjadriť predložkovým pádom.37  

 

4 Citátové subjekty 

Kubišová et Bázlik (1991:87), Dušková (1988: 391), Ganshina et Vasilevskaya 

(1964: 335) a iní konštatujú, že podmet môže byť realizovaný vlastne 

akýmkoľvek slovom alebo akoukoľvek skupinou slov, ak má citátový charakter. 

Často vzniká ako reakcia na predchádzajúcu výpoveď, ako vo vetách: 

 “Well, once a week sounds cool,” said Lee Jordan. [Rl 308] 

 Oh, glad doesn't seem the right word at all. [Mo 55] 

 Would half past five do?  

 

5  Podmet realizovaný vedľajšou vetou 

Tak v angličtine, ako v slovenčine môže vo funkcii podmetu stáť aj vedľajšia 

veta. Oravec et Bajzíková k situácii v slovenskej vete poznamenáva: „Podmetové 

vety sú tiež vedľajšími vetami napriek tomu, že vyjadrujú podmet, t. j. hlavný 

člen nadradenej vety. [...] Hlavná veta v takomto súvetí alebo vôbec nemá 

podmet, alebo ho má iba naznačený nominatívom odkazovacích zámen ten, tá, 

to, tí, tie.“ (1982: 191). 

Nazdávame sa, že túto charakteristiku možno takmer úplne uplatniť aj na 

anglické súvetia s podmetom vyjadreným nominálnou vedľajšou vetou. Tá môže 

plniť funkciu (jediného) podmetu vo vete (v preverbálnej pozícii), no ak je 

podmet vyjadrený inou syntaktickou štruktúrou ako nominálnou frázou (a to 

                                                           
37 Oravec et Bajzíková (1982: 80) vysvetľuje, že tým sa naznačuje približnosť (napr. 

V meste zažiarilo na tisíce svetiel.) alebo distributívnosť (napr. Na stôl prišli taniere, poháre 

a na oba konce po veľkej kytici.) 

 



101 

 

polovetnou alebo vetnou konštrukciou), časté je jeho rozštiepenie na prípravné 

it a skutočný podmet v extrapozícii. 

Quirk et al. (1985: 1048-1068) rozdeľuje nominálne vedľajšie vety do 

viacerých kategórií: 

1. závislé vety oznamovacie (nominal that-clauses) 

2. závislé otázky dopĺňacie (wh-interrogative clauses) 

3. závislé otázky zisťovacie a rozlučovacie (yes-no and alternative 

interrogative clauses) 

4. vzťažné substantívne vety (nominal relative clauses) 

5. vety s -ing formou (-ing clauses) 

6. vety s infinitívom s časticou to (to-infinitive clauses) 

7. vety s infinitívom bez častice to (bare infinitive clauses) 

8. závislé vety zvolacie (exclamative clauses) 

Všetky z nich môžu realizovať podmet vety, no spravidla len prvých šesť 

typov môže obsadiť tradičnú preverbálnu pozíciu podmetu. Uvedieme aspoň 

niektoré príklady: 

 Serving the brotherhood is an honour. [Bn 26] 

 Knitting, serving, writing, ciphering will be all you will have to teach. [Be 

351] 

 Going around by the main road would have been so unromantic. [Mo 

101] 

 Whether it be this or that is hard to decide. 

 Where they went is a mystery to me. 

 What you say is true. 

 Whatever haunted my father's memory was brought out for him vividly 

 by this place. [Ks 85] 

 That she'd only recently finished being hysterical seemed incredible to 

 him... [Am 96] 
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 To reveal art and conceal the artist is art's aim. [Wl] 

 To kill them teaches nothing. [He 44] 

 

V rámci nášho výskumu sme analyzovali vety s podmetom vyjadreným 

vetnou alebo polovetnou konštrukciou. Najviac sa v preverbálnej pozícii 

objavovala vedľajšia veta s -ing formou (43%) a vzťažné substantívne vety 

(38%), najmenej (3,7%) závislé vety oznamovacie. Ostatné typy boli rozdelené 

rovnomerne. Výsledky sú zhrnuté vo forme grafu: 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vetné a polovetné konštrukcie vo funkcii podmetu (v %) 

 

Dušková vysvetľuje, že väčší výskyt vedľajších viet s -ing formou 

v preverbálnej pozícii môže byť spôsobený rozdielnou funkciou -ing formy 

a infinitívu, s ktorým v mnohých prípadoch alternuje. Kým infinitív vyjadruje 

„slovesný děj abstraktně (potenciálně) bez zřetele na jeho realizaci, [...] pro 

gerundium [-ing formu] je vyjadřování konkrétních dějů příznačné. Gerundiu 

bývá dále přisuzována obecnější platnost, kdežto infinitivu odkazování 

k jednotlivé příležitosti.“ (1988: 571) 

Radi by sme dodali, že gerundium sa ľahšie alternatívne chápe ako 

substantívum než infinitív, najmä keď obsahuje časticu to, ktorá pri substantívach 
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nefiguruje. Aj možná kombinácia gerundia s predložkou, určitým členom alebo 

privlastňovaním zámenom zdôrazňuje jeho substantívnu povahu. 

Na základe výsledkov nášho výskumu však konštatujeme, že oveľa častejšie 

(66% z celkové počtu výskytov nominálnych vedľajších viet) sa nominálne 

vedľajšie vety používali v kontexte s prípravným podmetom it.  

 

Pri použití nominálnej vedľajšej vety ako jediného podmetu vo vete je 

potrebné mať na zreteli isté obmedzenia.  

Nominálna vedľajšia veta ako syntaktická jednotka explicitne nevyjadruje 

kontrast medzi singulárom a plurálom, a tak sloveso v prísudku za ňou je vždy 

v singulári (pokiaľ je možné číslo vôbec identifikovať). 

Nemožno ju použiť pri tvorbe otázok s inverziou podmetu a prísudku. 

V závislých vetách oznamovacích v preverbálnej pozícii, ako napr.  

 That smoking is dangerous should never be forgotten. 

nemožno vypustiť spojku that, pretože práve tá signalizuje, že prísudok, ktorý je 

k nej najbližší, nie je prísudkom hlavnej vety. Inak by vznikla konštrukcia, ktorá 

by bola nielen negramatická, ale aj nezrozumiteľná. 

 

V slovenčine podmetové vedľajšie vety zastupujú vetný člen vyjadrovaný 

spravidla nominatívom. Spájajú sa s prísudkom hlavnej vety realizovaným 

slovesom v 3. osobe singuláru neutra, napr. Čo sa stalo, stalo sa.  

Oravec et Bajzíková (1982: 191) vysvetľuje, že pri určovaní podmetovej 

vedľajšej vety je potrebné všímať si prísudkové sloveso hlavnej vety, spojky 

a vzťažné zámená, ktoré podmetovú vedľajšiu vetu typicky uvádzajú (napr. že, 

aby, či a kto, čo, ktorý a iné), napr. Trápi ma, že odišiel. alebo Kto mlčí, ten 

svedčí. 
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Záver 

Nie je ľahké nájsť takú definíciu podmetu, ktorá by sa dala aplikovať na oba 

skúmané jazyky a využiť ju ako východisko v situáciách, v ktorých by bolo 

potrebné vysvetliť, ako sa podmet v jednom jazyku odlišuje od podmetu v 

druhom, teda  do akej  miery sa jeho konkrétne použitie vzďaľuje od prototypu. 

Napriek niektorým výrazným odlišnostiam v chápaní podmetu v angličtine 

a slovenčine (vyplývajúcich z ich rozdielnej povahy, napr. určovanie vetného 

člena podľa pozície vo vete v angličtine a jeho dominantné signalizovanie 

pádovou koncovkou v slovenčine) by sme však dokázali identifikovať aj 

spoločné črty podmetu v oboch jazykoch a definovať ho tak, aby spĺňal určité 

kritériá. 

V článku sme ale poukázali na možné ohrozenie takejto definície. Výskumom 

sme síce potvrdili, že v oboch jazykoch má podmet nominálny charakter, no 

dôsledkom rozdielneho chápania štruktúry vetného člena v slovenskej a anglickej 

syntaxi sme museli uvažovať o opodstatnenosti existencie a mieste nominálnej 

frázy i v slovenskej gramatickej teórii. Napokon sme poukázali na to, že ide 

o čisto subjektívny rozdiel. Slovenská jazykoveda neprezentuje hierarchiu vetnej 

stavby v takej forme ako anglická, lebo táto nemá v našom jazykovom prostredí 

tradíciu, ale vzťahy medzi členmi nominálnej frázy možno analogicky 

identifikovať aj medzi napr. slovenským podmetom a prívlastkom. 

Výskumom sme dokázali aj iné realizácie podmetu, menovite vetnou alebo 

polovetnou konštrukciou, zriedka príslovkou alebo predložkovou frázou a inými 

formami. 
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ACQUIRING WORDS IN L1 AND L2 − IMPLICATIONS FOR LANGUAGE 

LEARNING AND TEACHING 

LINDA DOLEŽÍ 

 

Abstract 

In this paper I would like to compare and contrast the language acquisition processes when 

acquiring L1 and learning L2 vocabulary and see how being aware of the way particular 

aspects of these processes work may contribute to language learning and teaching.  

 

Key words: language acquisition, lexicon, learning burden, language teaching 

 

Abstrakt 

V tomto příspěvku bych ráda srovnala proces osvojování slovní zásoby v mateřském jazyce a 

proces učení se slovům ve druhém jazyce a poukázala na možnosti využití znalostí některých 

aspektů těchto procesů při výuce jazyků.  

 

Klíčové slova: lexikon, prekážky v učení, výuka jezyka 

 

 

Introduction 

It is amazing to see with what ease small children acquire their language or 

languages in case they grow up in a multilingual environment. The speed and lightness 

are evident, one can, nevertheless, also see that the child language system does not 

necessarily have to immediately correspond to the adult one. As to the acquisition of 

vocabulary, meaning of many words is being dovetailed for many years. If there are 

more languages acquired at the same time the situation is even more intriguing. In this 

paper I would like to pay attention to what language acquisition study from the 

psycholinguistic perspective may offer us – teachers – as to understanding L2 
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vocabulary teaching and learning process. I believe that psycholinguistic perspective is 

a very enriching one and that all the participants of the learning and teaching process 

can profit from its findings. Second language will be considered in this paper as the 

language acquired after the first one, usually in the sense of a “foreign” language 

(similarly see Cook, 2008). 

 

Lexicon 

It is estimated that the active vocabulary (active in the sense of its usage in written and 

spoken production) is comprised of approximately 5 000‒10 000 items, depending on 

age, mental capabilites, education, social status etc. Passive vocabulary, on the other 

hand, is expected to be six times larger than the active one (Hladká, 2017). Cruse 

(2003, p. 263) mentions that average adult knows from 150 000 to 250 000 words. 

We work with words whenever we hear or see them and whenever we produce them 

again either in written or spoken form. Thus we can speak of four types of vocabulary 

(similarly see Macadonia, 2015, p. 11). Our mental dictionary, furthermore, is not 

isolated and is closely connected to the content of other domains of our minds 

(Nebeská, 2017). The question theoretical linguists try to answer is what belongs to 

our lexicon and how it works. Some linguists follow modularity hypothesis, which 

supposes that the system of words is independent of the system of phrases or syntactic 

structures. Words are, according to this hypothesis, created from other structural 

elements than syntactic phrases. They are atomic lexical units, which enter syntax. 

Non-lexicalist hypothesis, on the other side, believes in one modul only, and that is 

syntax, as the source of everything. Words are thus the outcome of syntactic 

derivations (Karlík, 2017). From teachers’ perspective it might also be important to 

understand what it actually means to know a word. Is it to understand it in a familiar 

context? To be able to define or translate its meaning? To know its associations, its 

parts and etymology? Use the word in a sentence? Use it metaphorically? Understand 

jokes using homonyms? (Lightbown, Spada, 2013, p. 64). 
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Some features of L1 vocabulary acquistion 

Describing language acquisition via age milestones can be tricky and age is definitely a 

very relative phenomenon and other measures can be used in order to describe the 

level and complexity of language that is acquired. First words appear usually around 

the first ear of life of children. From one year to eighteen months children actively use 

at around 2 to 15 words. After that vocabulary spurt comes and children get to 200 to 

500 words at the age of two to three and to 1500−2000 at the age of four 

(Monatová, 1963; Ohnesorg, 1991; Pinker, 1999). Diesendruck (2007) mentions that 

at he age of 18 months children know 50 words and at the age of 6 around 10 000 

words. Nagy a Anderson (1984) in Graves et al. (2013) tried to map vocabulary size in 

children attending school. Third graders know according to the researchers around 10 

000 words and twelve graders around 40 000 words.  

Aitchinson (1994, p. 170) in Nation (2011, p. 59) says that before acquiring a word a 

child needs to take three steps. First, label the item, second pack it with meaning and 

third enter it into the network of other words. According to Smolík and Seidlová 

Málková (2013) children follow the whole-object bias, focus on shape more than on 

characteristics (shape bias) and use mutual exclusivity assumption. And they can do all 

this very well and quickly. 

It is also clear that children acquire a word not when they fully approach all its 

features but when they hold grasp of at least one and it does not necessarily have to 

be a feature corresponding the adult usage and understanding of the word (Clark, 

Clark, 1977, p. 487). The meanig of words is thus sometimes narrower, sometimes 

wider and sometimes shifted. It is also sometimes not very easy to approach the 

meaning and label the item correctly as Quine’s indeterminacy of reference points to 

(Quine, 1960). It is often difficult to pinpoint the term in a situation which offers a 

plenty of interpretation possibilites and it is not clear what we refer to. Smolík and 

Seidlová Málková (2013, p. 42) introduce story of an anthropologist entering a new 

and unknown island whose inhabitants do not speak any language he would 

understand. His confrontation with the exclamation „Gavagai!“ is described and the 

fact that he does not know what is meant by this exclamation explained. Does it mean 
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„rabbit“, „food“ or „let’s hunt“? Or „white“ or „rabbit leg“? Pointing or context 

sometimes do not bring the desired piece of information. 

Bloom (2001) summarizes that besides having rich conceptual knowledge children are 

very sensitive to syntactic cues and to the intentions of speakers around them. All 

three aspects belong according to the author to general cognitive capacities. The 

importance of syntax was stressed by Landau and Gleitman (1985) when investigating 

the speech of blind subjects who have no access to visual information and thus their 

context is even more limited. Syntactic cues seem to be crucial source of information 

concerning some aspects of words.  

 

Some issues in L2 vocabulary learning 

When acquiring words during L2 learning we occur in different situations, on different 

mental and social level than when acquiring L1. Teaching L2 at a very young age can 

copy to some extent the natural way of acquiring L1. Teaching L2 later can be 

supported by the experience from learning L1 and about L1. If one needs to 

understand the word in L2 it is usually enough to translate the word if there is a 

mediation language one might use. Thus the three steps that Aitchinson (1994) in 

Nation (2011) describes can be reduced to two steps only – packaging or learning the 

meaning and networking. This shortcut does not work hundred percent but most of 

the time and mainly at lower levels it does work. The difference stems not only from 

the easier access to meaning but also from a much more controlled input surrounding 

the L2 learners. Language addressed to small children acquiring L1 differs very much 

from the language directed to L2 learners (Cook, 2003). L2 teachers can consciously 

highlight and use language to be learned. They do not need to wait until real life 

situations bring the desired vocabulary and linguistic structures. They can intensively 

work with focus, attention and frequency and thus accelerate the whole process of 

learning.  

When we start to learn second language, our mind is already “occupied” by our 

mother tongue. The question is to what an extent the presence of mother tongue in 

our minds influences the acquisition of vocabulary and if there is interaction of L2 
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input with L1 lexicon that is already there. How does this interaction work? Are the 

two lexicons separate, or connected? Or connected only at some points? Gass et al. 

(2013, p. 207) say that both lexicons are activated even though we are advanced L2 

users. The more words there are in the lexicon, the higher the activation is. Williams a 

Cheung (2011) (in Nation, 2011, p. 45) specify that between-language connections are 

created if context-free aspects of words are being used (core of the word). On the 

other hand if the features are context-bound (i. e. collocations) these are not taken 

over from L1 and need to be learned through the experience with L2.  

Just like in L1 acquisition it is clear that for L2 learners some words will be easier or 

more difficult that other words. Nation (2011) uses the term learning burden to 

describe the difficulty that learners may be confronted with. Again, the role of the 

mother tongue seems to be quite prominent as the more similar the acquired features 

are (sound, spelling, grammatical structures the word appears in) the lighter the 

burden is.  Orthography has a great impact on learning. Students whose languages use 

different scripts carry heavier learning burdens (for impact of orthography on learning 

Czech as a foreign language see Složilová, 2017). Nevertheless, our mother tongues 

can have both positive as well as negative influence on the language learning process 

and frequent are also negative transfers – interferences – that need to be eliminated 

from the target language.  

 

Summary and implications for language teaching 

In this article I tried to show how teachers and their students can profit from the 

knowledge concerning language acquisition from the psycholinguistic perspective. 

Being aware of how vocabulary acquisition works in L1 and L2, of what the mother 

tongue influence may look like and of what factors play role in learning burden can, 

in my opinion, help teachers become more sensitive to students’ mistakes and 

difficulties. Knowing what works well and easily can, on the other hand, help us 

support learning and teach more effectively. Teachers could help their students by 

creating a transparent context so that the reference is clear and straightforward. We 

should not overestimate the transparency, nevertheless, we should not underestimate 



115 
 

the power of syntax when learning vocabulary. By effectively manipulating the 

language input we can highly increase our students’ chances of learning new words 

quickly and easily. The more often and more intensively the word is manipulated the 

quicker will be its transition from short-term into the long-term memory (Decarrico, 

2001). It is not clear how many times we need to be confronted by a word in order 

to acquire it fully as too many factors enter the process (Selivan, 2010). It is, however, 

evident, that the larger the vocabulary, the deeper knowledge of words. The size is 

also important within different types of competences. For successful listening, for 

example, students need to 95% of the vocabulary used in the listening. For academic 

listening it is even more – 98% (Nation, 2011, p. 95). 

When learning L2 we should also take into consideration the fact that we are building 

a new system of language competence and knowledge within already existing one 

which might result in interaction and reciprocal influence. Knowing our students’ 

mother tongues could help us identify patterns, analogies and similarities as well as 

crucial differences. We can prevent students from negative transfer and support them 

in positive one.  

Our understanding of how language learning and language acquisition work and the 

way languages interact can contribute to our success in teaching, it can help us identify 

students’ needs more precisely and students’ mistakes can become less superficial, 

more enriching and our attitudes towards them more sensitive. 

 

Resumé 

In this paper I tried to present how knowledge and awareness of some L1 vocabulary 

acquisition process features can help teachers understand the L2 learning and teaching 

more and help the students with possible learning burden. Attention was paid to 

important biases that children use and the easiness of vocabulary acquisition in L1. 

More complicated issues, such as indeterminacy of reference and long-term acquisition 

of some concepts were discussed too. Furthermore, we focused on whether these 

issues are relevant also in the L2 learning and teaching process and what can be done 
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to make the whole process more effective and easy-going. The interaction of both L1 

and L2 language was analysed and the role of the mother tongue was stressed.  

 

Resumé 

V tomto příspěvku jsem se pokusila ukázat, jak znalost či povědomí o některých 

rysech procesu osvojování slovní zásoby v mateřském jazyce může přispět 

k osvojování, výuce i učení se slovní zásobě v jazyce druhém a pomoci studentům 

s výukovou zátěží. Pozornost byla věnována důležitým vodítkům, jež děti využívají, a 

zdůrazněna byla snadnost a rychlost osvojování mateřského jazyka. Zmíněny byly i 

složitější jevy, jako např. referenční neurčitost a dlouhodobé osvojování některých 

konceptů. Zaměřila jsem se také na to, zda jsou tyto jevy relevantní při učení se L2 a 

co vše mohou vyučující udělat, aby byl proces osvojování efektivní a pohodový. 

Zdůrazněna byla rovněž interakce mezi L1 a L2 a role mateřského jazyka. 
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PROBLEM- BASED LEARNING AND PROJECT-BASED LEARNING AT 

FACULTY OF MEDICINE 

COMENIUS UNIVERSITY 

MARÍNA KŠIŇANOVÁ 

 

Abstrakt  

V článku sa uvádza rozdiel medzi učením založenom na probléme a projektovom vyučovaní. 

Projektové vyučovanie je významným nástrojom, vďaka ktorému sa študenti stávajú 

aktívnymi účastníkmi svojho vzdelávania. Do tried prináša viac creativity a nezávislosti. 

Článok sa ďalej zaoberá rolou učiteľa, ktorá sa mení z “vševediacej” autority na facilitátora. 

Ďalej predstavuje projektové vyučovanie, ktoré sa uskutočnilo na hodinách anglického jazyka 

pre medikov a hovorí o výsledkoch uvedených v študentských dotazníkoch. 

 

Kľúčové slová 

Vyučovanie založené na probléme, projektové vyučovanie , učiteľ, študent, anglický jazyk pre 

medikov 

 

Abstract 

The article introduces the difference between Problem-based learning and Project-based 

learning. Project-based learning is a great tool, which helps students become active 

participants in their learning and brings more creativity and independence into the classroom. 

The article deals with the role of the teacher that changes from the “all-knowing” authority 

into a facilitator. It also discusses the Project-based learning introduced at the ‘English for 

medical students’ lessons and presents its result based on student surveys. 

 

Key words 

Problem-based learning, Project-based learning, teacher, student, English language for Medical 

students 

 

 

Problem-based learning 

 

In the present-day education system there is a trend to shift from the dogmatic type of 

education and expository-exemplificative teaching to a more modern style of 
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educational process. The key principle of this modern teaching style is that students’ 

knowledge, skills and attitudes are the result of their own thinking and their activity.  

Where students learn in such a way that they are given the “right answers” to adopt, 

their creativity and inventiveness suffer. Also, if the teacher expects the students to 

memorize too many facts, their minds and memory get overburdened. However, 

where students find answers and solutions in their own way, the knowledge they gain 

tends to be more valuable, they are more likely to retain it for longer and strengthen 

their self-confidence in the process. They learn to rely on their own critical thinking 

and develop their own conclusions. 

According to an American psychologist Carl R. Rogers, the advocate of a non-directive 

education, the teaching-learning process should carry the following features: 

- it is necessary to be yourself, to be empathetic and authentic 

- the learning develops and changes student´s attitudes 

- the most effective learning is the one where the student has an opportunity to try the 

given activity and personally contribute to the solution 

- the learning is faster when the student carries his own responsibility for learning 

- the learning is faster when the student has an opportunity to co-decide in solving the 

problem, as well as carrying the consequences of his decisions 

- the student gains independence of thoughts and creativity 

- the conditions for the change of the society are the individuals who accept their own 

change (Filo, Peter, Katarína Chomová a iní: Talentway&Problem-based Learning, 

p.72) 

One of the possible ways to bring more creativity and student activity is Problem-

based learning. “Problem-based learning is one of the most innovative didactic 

teaching methods.” (Filo, Peter, Katarína Chomová a iní: Talentway&Problem-based 

Learning, p.75) The pioneers who began to apply the Problem-based learning in the 

academic context were Howard Barrows and his colleagues at University McMaster in 

Canada in 1960. Using this method led to higher student creativity, students were 

more empathetic, improved their critical thinking and teamwork and were able to 

solve the problems innovatively. “Problem-based learning focuses on recognizing and 

formation of a personality, discovering and development of strengths and providing 

the students with opportunities for gaining expert experience during the studies.”(Filo, 



122 
 

Peter, Katarína Chomová a iní: Talentway&Problem-based Learning, p. 77) The main 

tool of the Problem-based learning is the project. In addition, there are several other 

tools, such as inquiry, challenge, design, etc. that can be used. Depending on the tool 

used, we refer to Challenge-based learning, Design-based learning, Inquiry-based 

learning, Team-based learning, Proficiency-based learning, etc. 

 

Project-based learning  

 

The main feature of Project-based learning is that students complete project work 

during class time. The projects require sustained student engagement and 

collaboration. The tasks are complex and result in a real-life product or presentation 

to a real-world audience. Essentially, the projects are the ´main course´-material or 

the essence of learning. In comparison to traditional lessons, Project-based learning 

offers several benefits. Most importantly, students actively participate in lessons, they 

are responsible for the topic they work on and the way they process it, as well as their 

way of presenting the result of their learning. „In addition, they typically have more 

autonomy over what they learn, maintaining interest and motivating students to take 

more responsibility for their learning. “ (Grant, Michael M.: Getting a Grip on Project-

Based Learning: Theory, Cases and Recommendations, p. 1) Apart from the cognitive 

aspects, i.e. deeper understanding of the concepts and theories and creating a richer 

knowledge base, Project-based learning can greatly contribute to building healthy 

relationships. Working on the projects in pairs, or groups provides the students with 

the opportunities to create relationships, communicate, express opinions and 

emotions, listen actively, contribute to the topic, offer constructive criticism, providing 

both positive and negative feedback. In addition, working in pairs or groups, creates 

an opportunity for students to learn to cooperate and make compromises. “Students 

that are inexperienced with working in groups may have difficulties negotiating 

compromise” (Grant, Michael M.: Getting a Grip on Project-Based Learning: Theory, 

Cases and Recommendations, p. 9) Working in pairs or groups naturally clarifies who 

has leadership skills and who is more likely to follow, who brings the ideas and who is 

their executor, who has attention to details and who is a manager or motivator. 

Another beneficial aspect of the pair or group work is the mutual cognitive influence 
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of the students. The better students can, and also often do help the weaker students. 

Since they work as a team the competition is replaced by cooperation. “…in a society 

where companies are looking for employees who have people skills, are able to work 

in teams, and have the competence to make decisions and solve problems as they 

arise, project-based learning can serve as a powerful tool to prepare students for the 

world of work.” (Wrigley, Heide Spruck: Knowledge in Action: The Promise of 

Project-Based Learning, p. 3) 

 

The role of a teacher 

In Project-based learning, the role of a teacher shifts from an “all-knowing” authority 

to a facilitator. It is not expected that the teacher should be broadly creative; his most 

important skill should be the ability to motivate students towards interesting results 

and solutions. “Projects require that teachers get to know their learners´ interests. 

Teachers must listen for what has been called the teachable moment, that point in a 

discussion when learners become excited about a topic, and start asking questions such 

as “why is x happening and what can we do about it?” (Wrigley, Heide Spruck: 

Knowledge in Action: The Promise of Project-Based Learning, p. 3) The teacher should 

have enough maturity to feel comfortable with letting go of control and to provide 

students with sufficient space for their own creative ideas, development, and to help 

them to move in the direction they want to go at their own learning pace. The 

teacher should discuss the possible errors or potential pitfalls with the students, and 

make suggestions without getting defensive when they express preference for their 

own ideas.  The teacher and the environment at school can, to a certain extent, 

substitute the real-world work environment. However, it can sometimes be 

challenging for the teacher to create such an environment. Hill and Hannafin claim 

that “…learning environments that rely heavily on tools, resources, and scaffolds 

become more complicated the more closely they align with student-centered 

pedagogies, like project-based learning”. (Grant, Michael M.: Perspectives with 

Project-based Learning, p.28) 
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Projects at Medical English lessons 

The research regarding Project-based learning was conducted at the Faculty of 

Medicine at the Comenius University in Bratislava. It included 42 second year students 

from the Faculty  of Medicine, who were divided into four groups. The research task 

was to prepare a PowerPoint presentation of a chosen medical topic. The students had 

access to the modern computer equipment at the University, and were able to work 

on the project every second week for ninety minutes. The decision to allocate one 

quarter of classes to the project was due to comprehensiveness and difficulty of the 

curriculum of medical English. The preparation for the project included dividing the 

students into pairs and choosing the topic. The students chose the topic based on their 

own preference without any interference of the teacher. They were asked to choose 

one of the topics from the specialized textbook used in the Medical English classes, 

such as cardiology, genetics, infectious diseases, etc. For some students, the selection of 

the topic was very easy as they were naturally attracted to a certain medical topic and 

welcomed the opportunity to explore the topic in greater depth. However, 

others needed a longer time to think about it, since their future specialisation is not 

clear yet. 

The topic was to be chosen by two students which made the decision time even 

longer. At the 

beginning of every class I discussed the topic with the students in detail. The crucial 

step was to create the structure and to provide a direction for the project. The short 

discussion in the beginning was intended to clarify the next steps. My intention was 

not to give advice but to help students explore which areas of interest they wanted to 

pursue. At the end of each lesson, we discussed whether their goals were achieved. 

We also discussed any changes students made to the approach structure of their 

projects. All discussions were held in English, and the focus on the newest findings, 

topics and research in medicine was emphasised. Thus, students were expected to 

avoid presenting common medical knowledge that could be easily found in the text 

book. I consider the focus on the latest medical findings as crucial, as students should 

be encouraged and supported to independently research the newest medical 

discoveries. Due to the rapid advances in medical science, students are required to 

constantly self-educate. 
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The main resource for the project was the body of articles, scientific studies and case 

studies published by Slovak and foreign authors available on the Faculty´s on-line 

library. The majority of students came into contact with scientific articles for the first 

time. The ability to work with such resources will be critical in their future medical or 

academic careers. I consider it very important that in the ‘English for Medical 

purposes’ lessons students get an opportunity to work with scientific publications in 

English language, as it gives them access to the newest published information and 

research. In addition, “Jonassen, Mayes and McAlesee have argued that as students 

move toward more expert knowledge, they have the ability to take more 

responsibility for their learning and assert more personal perspectives. “ (Grant, 

Michael M.: Perspectives with Project-based Learning, p. 6) However, having access to 

such extensive volume of resources and articles, the students sometimes got frustrated 

as they found it hard to choose relevant resources or to review long texts. “ Barab et 

al. caution that learners may experience cognitive overload when they are 

unaccustomed to a resource-rich environment.”(Grant, Michael M.: „Perspectives with 

Project-based Learning, p.14) 

 

Another task was to put together a glossary at least 50 words on a given topic. When 

studying materials and scientific publications, students often come across unknown 

terminology. They were asked to write these words into a Word document, include 

the definition of the word and its Slovak equivalent.  

 

During the work on the project students also came into contact with grammatical 

features. Another task was to choose one grammatical feature which they found 

difficult (the majority chose Passive forms) and individually study its usage and forms. 

At the end of the course (during the oral exam), they were asked to change roles, 

assume the role of a teacher and explain the grammar as if they were teaching a 

student.  

My decision to change the roles of the students and the teachers was inspired by 

Robert VanWinkle and his colleagues. Based on their research they stated that the 

more a student is involved in the teaching-learning process, the more they can gain 

from it. In their research the authors state that by reading the materials the students 
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remember 10 per cent, which means that the sole reading is insufficient. By listening 

students remember approximately 20 per cent, by watching 30 per cent, and by 

combining listening and watching they can remember 50 per cent of the information. 

By explaining the subject matter to someone else, students are able to remember 90 

per cent of the material. “If the person becomes an active part of the educational 

process, the amount of learned and remembered material markedly accumulates. The 

young people remember the most when they are actively involved in activities and 

talking, around 90 per cent of the material.” (Trubačová, Lucia A.: Vybrané metódy 

aktívneho vyučovania v kontexte slovenčiny ako cudzieho jazyka, p. 402) 

 

From the students´ point of view 

 

At the end of the semester all students were asked to give feedback on Project-based 

learning. They were asked to complete an anonymous questionnaire with 12 

questions. The first part of the questionnaire was focused on evaluation of the process 

of the project preparation.  

The second part of the questionnaire was focused on comparison of traditional 

learning and Project-based learning.  

To the question, “Did the Project-based learning help you extend your vocabulary?” 

38 students answered a definite “yes”, 2 students “partly yes” and 2 students “no”.  

As mentioned above, scientific publications with extensive medical and scientific 

terminology were the main resource for the project. Students were challenged to 

understand not only the construction of sentence, but also the meaning in the 

particular context.  

 

 “It thinks yes because we read a great amount of articles written in English and we 

had to decide what is important (so we had to understand what we were reading – 

and so we learned many new words) and choose the appropriate information. “ 

(anonymous answer) 

 

The question “Did your grammar improve thanks to the work on the project?” 19 

students responded “yes”, 13 students “no” and 10 students “partly”. These results are 
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justified, as the focus on the project was on the medical topics, i.e. on the content of 

the articles and not on the grammatical features. However, some students had an 

opportunity to revise the grammar, to check the spelling or correct pronunciation.  

 

 “When a person is forced to work and lays oneself out, they are doing their best to 

prepare for it and that is why they check the spelling and pronunciation of the words, 

so that they do not make needless mistakes: It is difficult to say if my grammar has 

improved or not, but me personally, I tried to have a responsible attitude and I hope 

it had some affect also on the grammar.” (anonymous answer) 

 

The next question was investigating the students’ preference for learning delivery: If 

you could choose the type of educational method for the entire semester, would you 

choose traditional lecture or a group (pair) projects? Sixteen students would choose to 

work on the project, 12 students would choose traditional lessons and 24 students 

would choose the combination of both.  

 

“I would choose half and a half. When we have traditional lessons they start to be 

boring after a while, but when the traditional lessons change with working on the 

project, it is fine, I like it.“ (anonymous answer) I definitely find the Project-based 

learning more interesting, it helps me to move forward, to gain practice. Since we do 

not do projects at other subjects, it is something different, interesting….I see a way 

how to improve.” (anonymous answer) 

 

The fact that most of the students would choose the combination of both methods is 

understandable. The majority of students are used to traditional education and 

probably feel some kind of “safety” in the traditional lesson where they know exactly 

what are they expected to do. However, they also like to step out of their comfort 

zone at the same time, what is represented by the work on the project. According to 

Wrigley, the Project-based learning, despite its many advantages, should not be the 

only method for students, taking into account their various goals and numerous 

educational needs. He recommends including Project-based learning into curriculum as 

a way to enable the development of individual skills.  



128 
 

Another two questions in the questionnaire were again focused on comparison of 

Project-based learning and traditional lesson. “When you compare the traditional 

lessons and Project-based learning lessons, which one was more beneficial for you? 

Which one helped you to gain more medical knowledge and why?” Nineteen students 

stated that Project-based learning was more beneficial, 16 students preferred 

traditional lessons and 7 students find the combination of both as the most beneficial.  

 “The work on the project was more beneficial. We were challenged to work with 

many informational resources which we had to subsequently categorise and get 

oriented in the problematics. Learning in traditional lessons is, in my opinion, a passive 

form of learning limited to work with materials determined in advance.” (anonymous 

answer)  

When you compare the traditional lessons and Project-based learning lessons which 

one was more beneficial for you? Which one helped you improve your English and 

why?” Twenty – two students responded that to improve their English traditional 

lessons were more beneficial, 12 students found the work on project more beneficial 

and 8 students preferred the combination of both.  

 “I would choose traditional classes, because it was accompanied by explanation and 

commentary of the teacher whereas when working on the project we have to 

understand everything by ourselves.”(anonymous answer)  

The next question was: Did you feel motivated during working on the project? Thirty-

eight students responded “yes”, 2 students “no” and 2 students “I don´t know”.  

“Yes, because our topic was interesting, so I didn´t have to force myself to work on 

it.” (anonymous answer)  

The last question was: Would you recommend the Project-based learning to other 

groups? Thirty-nine students responded “yes” and 3 students “no”. 

 

 

 



129 
 

REFERENCES 

FILO, PETER, KATARÍNA CHOMOVÁ A INÍ: Talentway&Problem-based Learning. 

Bratislava 2017 

GRANT, MICHAEL M.: „Getting a Grip on Project-Based Learning: Theory, Cases and 

Recommendations“. In. Meridian a Middle School Computer Technologies Journal 

(2002), č. 5 

GRANT, MICHAEL M.: „Perspectives with Project-based Learning. In. Interdisciplinary 

Journal of Problem-Based Learning (2011), č. 5 

HALL, GRAHAM. : Exploring English Language Teaching, Language in Action. 

Routledge, New York 2011 

JAIN, PRAVEEN M. A M F PATEL: English Language Teaching. Jaipur 2008 

NATION, PAUL: What Should Every EFL Teacher Know? Korea  2013 

TRUBAČOVÁ, LUCIA A.: „Vybrané metódy aktívneho vyučovania v kontexte 

slovenčiny ako cudzieho jazyka“. In. Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 

II. Bratislava 2016, s. 400 – 419 

VANWINKLE, ROBERT A KOL.: Active Teaching  - Active Learning. Teaching 

Techniques and Tools. Oregon State University 2012 

WRIGLEY, HEIDE SPRUCK: „Knowledge in Action: The Promise of Project-Based 

Learning“. In. Focus on Basics (1998), č.2 

 

O AUTORKE: 

 

Mgr. Marína Kšiňanová, Ústav cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK, Moskovská 

2, Bratislava, e-mail: marina.ksinanova@fmed.uniba.sk 

 

Autorka úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského  



130 
 

v roku 2008 odbor anglický jazyk a slovenský jazyk. Celý profesijný život sa venuje 

vyučovaniu anglického jazyka a slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Zaujíma sa  

o inovatívne a aktivizujúce trendy vo vyučovaní. Na Lekárskej fakulte UK sa venuje 

modernizácii vyučovania prostredníctvom videonahrávok a internetu. 
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S. VERTANOVÁ – M. ANDOKOVÁ – P. ŠTUBŇA – T. SOVINEC – J. TUPÝ 

INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY V TEÓRII A DIDAKTIKE TLMOČENIA 

P. ŠTUBŇA – S. VERTANOVÁ (EDS.) 

BRATISLAVA: Z – F LINGUA. 146 S. ISBN: 978-80-8177-037-1. 

 

 Hlavným zámerom recenzovanej publikácie je poukázať na nevyhnutnú potrebu 

orientovať teoretické vzdelávanie aj praktickú prípravu študentov tlmočníctva 

interdisciplinárne. 

 Keďže dejiny teoretického aj experimentálneho translatologického výskumu v 

značnej miere korešpondujú s rozvojom poznania v oblasti neurovied, najmä kognitívnej 

lingvistiky a psycholingvistiky poukazuje prvá kapitola monografie s názvom Prieniky 

tlmočníckych a psychologických výskumov – využitie teoretických poznatkov v tlmočníckej 

praxi (Pavol Štubňa, Ján Tupý) práve na možnosti využitia teoretických poznatkov z rámca 

kognitívnych vied v propedeutike tlmočenia a tiež v translatologickej praxi. Z hľadiska 

translatológie je hlavnou interdisciplinárnou výzvou vo vzťahu medzi psycholingvistikou a 

tlmočením úspešná implementáciu teoretických poznatkov (modelov) a metodológie 

psycholingvistiky nielen do tlmočníckej praxe a vzdelávacích programov pre tlmočníkov, 

ale aj do empirických kognitívne orientovaných tlmočníckych výskumov. 

 Okrem zohľadnenia kognitívnych aspektov tlmočenia je však žiaduce vyčleniť v 

príprave tlmočníkov priestor aj pre nácvik nevyhnutných predpokladových kompetencií – 

perceptívnej a produktívnej rečovej kompetencie (jazykové, rečové, komunikačné, 

kompetencie a subkompetencie tlmočníka), ktoré je nutné rozvíjať prostredníctvom vhodne 

zvoleného rétorického tréningu v materinskom a následne v cudzom jazyku. Tomuto 

aspektu tlmočníckej prípravy sa venuje druhá kapitola monografie s názvom 

Interdisciplinarita ako inovácia v didaktike tlmočenia (Silvia Vertanová, Marcela Andoková). 

 Kapitola nazvaná Praxeológia tlmočenia (Silvia Vertanová, Tomáš Sovinec) sa 

zaoberá najmä pragmatickými aspektami tlmočníckej práce a jej špecifikami v oblasti politky 

a obchodu, ale aj vo sfére komunitného, súdneho a masmediálneho tlmočenia. Autori 

kapitoly upozorňujú predovšetkým na skutočnosť, že “ústna verbálna interakcia predstavuje 

komplexnú činnosť, pri ktorej komunikanti okrem samotného obsahu verbálneho prejavu 

automaticky zohľadňujú aj množstvo paraverbálnych a paralingválnych prvkov. Taktiež ju 

ovplyvňuje celý rad mimojazykových okolností“ (s. 136) . 

 Monografia Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia poukazuje na 
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prínosy zlúčenia tradičnej teoretickej aj praktickej univerzitnej prípravy tlmočníkov v rámci 

štúdia translatológie s prístupmi vychádzajúcimi z vedných odborov ako: kognitívne vedy 

(tréning pamäti, špecifické tlmoč-nícke techniky), aplikovaná (textová) lingvistika 

(sémantické aj pragmatické aspekty jazykových schém), rétorika (s dôrazom na pragmatickú 

stránku komunikácie a aktuálnu funkciu komunikátu), poznatky kultúrnej antropológie 

(gestika a iné paralingválne prejavy) a tiež psychofyziológie (zvládanie stresu, správne 

dýchanie, práca s hlasivkami). Autori monografie osobitne zdôrazňujú potrebu väčšej miery 

praxeológie v rámci výučby tlmočenia.  

 Recenzovaný text taktiež upozorňuje na nevyhnutnosť zmien v didaktike 

tlmočenia a predstavuje niektoré konkrétne návrhy na modifikáciu aktuálnych syláb odboru 

prekladateľstvo – tlmočníctvo v zmysle interdisciplinarity translatologického štúdia na 

filologicky a translatologicky zameraných fakultách slovenských vysokých škôl. 
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PAVOL ŠTUBŇA 

EKONOMIKA PRE TLMOČNÍKOV Z/DO TALIANČINY 

BRATISLAVA: Z – F LINGUA. 146 S. ISBN:  978-80-8177-046-3. 

 

 Translatologicky ladená publikácia EKONOMIKA pre tlmočníkov z/do taliančiny 

je didaktickým dielom určeným primárne na špecializované vzdelávanie študentov z 

odboru tlmočníctvo – prekladateľstvo, ale môže slúžiť aj aktívnym tlmočníkom zameraným 

na taliansky jazyk. Ako píše sám autor, ide o prvé dielo zo série takto orientovaných 

učebníc, ktorého zámerom je aspoň sčasti vyrovnať existujúci kognitívny deficit v práci 

tlmočníkov i študentov čeliacich výzve adekvátne sprostredkovať texty z oblasti 

ekonomiky a ekonómie (s. 1). Keďže schopnosť zvládnuť medzijazykové transfery 

obsahujúce aj odbornú lexikálnu zásobu patrí medzi nevyhnutné dispozície kvalitných 

tlmočníkov, podobné pomôcky sú pre ašpirantov o tieto schopnosti viac ako vítané. 

Učebnicu autor rozdelil do ôsmych kapitol a súhrnného glosára ekonomických 

termínov. Súčasťou publikácie koncipovanej v talianskom jazyku je slovenský predslov, 

ktorý koherentne predstavuje autorove východiská a zámery späté s určením a cieľmi 

publikácie. Prvá kapitola vymedzuje základné termíny a ponúka prehľad kľúčových 

myšlienkových prúdov formujúcich ekonómiu ako vednú disciplínu. Druhá až piata kapitola 

rozoberá ďalšie fundamentálne ekonomické pojmy rozdelené do podkapitol a napojené na 

relevantné sémantické polia, a pokiaľ odhliadneme od súhrnného glosára na konci učebnice, 

ide fakticky o nosnú lexikologickú bázu diela. Šiesta kapitola ponúka päť autentických 

ekonomicky zameraných prejavov v talianskom jazyku (ich prednášateľmi sú osobnosti od 

pápeža Františka po predsedu ECB Maria Draghiho), kým v siedmej nás autor konfrontuje s 

teoretickým exkurzom do sveta rétoriky, ktorej znalosť je inherentnou súčasťou každého 

kvalitného tlmočníckeho výkonu. Posledná kapitola nesie názov ERRORI FREQUENTI 

a nepochybne patrí k veľmi cenným a potrebným študijným materiálom. Je koncipovaná 

prehľadovo a keďže autor chcel pravdepodobne maximalizovať jej užitočnosť, nezachytáva 

výlučne ekonomické termíny, ale všeobecne fenomén lexikálno-sémantickej interferencie na 

pozadí talianskeho a slovenského jazyka. Medzi jeho najbežnejšie a často i 

„najnebezpečnejšie“ prejavy patria tzv. falošní priatelia (falsi amici), ktorým je venovaná 

samostatná podkapitola. V úplnom závere nájdeme už spomínaný abecedne zoradený a 

prehľadne rozčlenený slovníček, tvoriaci viac ako štvrtinu celého diela a okrem potenciálu 

byť kompletne namemorovaný každým usilovným záujemcom, ktorý chce do špecifickej 



135 

 

lexiky ekonómie a ekonomiky preniknúť čo najhlbšie, predstavuje okamžitú pomoc pri 

hľadaní špecifických termínov. Dielo je charakteristické aj snahou o interaktívnosť, keďže na 

konci kapitol a podkapitol vystavaných na terminologickej lexike je vždy priestor na 

vlastné doplnenie relevantných pojmov nazvaný Appunti.  

Na záver môžeme konštatovať, že do akademického prostredia spätého 

s translatologickým diskurzom pribudlo ďalšie cenné dielo, ktoré vynikajúco poslúži nielen 

usilovným študentom s reálnou ambíciou presadiť sa na tlmočníckom trhu, ale i každému 

záujemcovi o dosiahnutie vysokej úrovne ovládania taliančiny obohatenej o termíny 

z oblasti ekonómie a ekonomiky. 
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