Oponentský posudok na habilitačnú prácu Mgr. Markéty Štefkovej, PhD.,
Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo
rozšírených jazykov
Habilitačná práca Mgr. M. Štefkovej, PhD., prezentovaná vo forme vedeckej
monografie, je koncipovaná ako mnohoaspektová analýza súdneho prekladu z a do málo
rozšírených jazykov. Aktuálnosť témy v súčasnom spoločensko-politickom kontexte snáď ani
nie je potrebné zdôrazňovať. Spoločenská požiadavka zabezpečiť kvalitný a transparentný
priebeh interlingválnej súdnej komunikácie realizovanej vyškolenými profesionálnymi
translátormi sa stala imperatívom ponovembrového obdobia. Napriek tomu však už vyše
desaťročie
narážame na diskrepanciu medzi touto požiadavkou a jej teoretickou,
praxeologickou i didaktickou reflexiou v odbornej literatúre. Na Slovensku dodnes absentuje
(s výnimkou prác A. Ďuricovej a Z. Guldánovej J. Štefčíka ) monotematická publikácia, ktorá
by sa venovala výhradne teórii prekladu právnych textov, o preklade z a do tzv. malých
jazykov, ani nehovoriac. V tomto zmysle je habilitačná práca M. Štefkovej priekopníckym
počinom. Jej základné charakteristikum tvoria tri prvenstvá, ktoré ju priorizujú medzi
kvalifikačnými prácami analogického tematického zamerania: ide o prvý ucelený syntetický
pohľad na preklad právneho diskurzu v kontexte málo rozšírených (úradných) jazykov;
o prvý pokus uchopiť pertraktovanú problematiku aj z praxeologického hľadiska; o prvý
kriticky hodnotiaci prístup – prinajmenšom v danom vymedzení témy – k vybraným
aspektom prekladu právnych textov.
Autorka je v odborných kruhoch známa ako renomovaná teoretička prekladu a v predloženej
práci nielen prezentuje svoje výborné odborné znalosti, ale zároveň do výkladov
a komentárov implementuje vlastné bohaté skúsenosti z aktívnej činnosti súdnej
prekladateľky a tlmočníčky, čo len akcentuje výpovednú hodnotu práce.
Z formálneho hľadiska má monografia rozsah 241 strán, vrátane všetkých potrebných súčastí
a úctyhodného zoznamu použitých prameňov rôznej jazykovej proveniencie. Kompozične je
text ucelený, stmelený, všetko je v ňom zosúladené, dotvorené. Habilitantka ho delí na desať
kapitol s detailnejším vnútorným členením. Recipientovu pozornosť si udržiava tým, že
s nadväznosťou prináša nové a nové zosúvzťažnené fakty. V úvodných kapitolách vyzdvihuje
M. Štefková význam právneho prekladu v období silnejúcich globalizačných procesov
a v relácii národný vs nadnárodný sa viac koncentruje na transfer právnych textov
v nadnárodnom kontexte. Postavenie právneho prekladu na Slovensku dokumentuje
štatistickými údajmi za rok 2010, takže čitateľ získa prehľad o počte prekladateľov
zapísaných v zozname MS SR pre jednotlivé jazyky a o objeme realizovaných prekladov
a tlmočení. Ani tieto údaje však nemajú len konštatačný charakter, ale habilitantka ich
podrobne interpretuje a zasadzuje do zaujímavých príčinných súvislostí. Časť diskurzu je
venovaná kompetenciám prekladateľa právnych textov a ich overeniu štátnymi inštitúciami
(legislatívne predpisy a ich realizácia v praxi). Za mimoriadne prínosnú považujem aj
„diagnostiku“ problémov prekladu právnych textov z/do málo rozšírených jazykov. Jej
hodnota nespočíva len v podrobnej špecifikácii (nedostatok kvalitných lexikografických
pomôcok, zvýšená náročnosť overovania prekladateľských riešení, nevyhnutnosť vytvárania
vlastných terminologických databáz, práca s tretím jazykom a pod.), ale predovšetkým v tom,
že autorka po zistení anamnézy ponúka aj efektívne terapeutické postupy. Na ich začiatku
stojí apel na vypracovanie teórie prekladu právnych textov s ohľadom na špecifický
komunikačný kontext (osobitosti právnych systémov), ale aj prekladateľské riešenia, normy
a konvencie v právnom preklade. Avšak už v predloženej monografii autorka invenčne zapĺňa

absenciu odborne relevantných teórií prekladu právnych textov aplikáciou všeobecných
translatologických poznatkov na transfer legislatívnych textov. Perspektívu do budúcnosti
otvára popis ambiciózneho vedeckého projektu TRANSIUS – Od konvencií k normám
v právnom diskurze, ktorého duchovnou mamou je práve M. Štefková. Terapii však logicky
predchádza širokospektrálna charakteristika právneho jazyka, resp. štýlu, osobitostí právnej
komunikácie a právnych komunikátov, ktorá tvorí gros tretej a štvrtej kapitoly. Autorka sa
dotýka aj otázok jazykovej kultivovanosti východiskových právnych textov a usúvzťažňuje
ich s kvalitou prekladu. Za záslužnú považujem analýzu vplyvu právneho systému na preklad
právnych textov v kombinácii jeden úradný jazyk – viac právnych systémov a viac úradných
jazykov – jeden právny systém, pretože ide o závažnú, ale v slovenskej translatológii veľmi
zriedkavo pertraktovanú tému. Praktickú reflexiu nachádza diagnostika i jednotlivé analýzy
v piatej kapitole, a to v podobe prípadových štúdií z oblasti trestného práva, práva
obchodných spoločností a správneho práva. Autorka poukazuje na špecifiká pri preklade
konkrétnych termínov, na istú voľnosť pri interpretácii právnych pojmov, a tým aj na rozdiely
v ich chápaní v jednotlivých právnych systémoch. Súčasne ich dokumentuje na príklade
kontrastívneho porovnania prekladu vybraných termínov v belgicko-holandsko-slovenskej
jazykovej mutácii. V šiestej kapitole rozoberá dva závažné faktory výrazne ovplyvňujúce
výsledok translačnej činnosti právneho diskurzu: terminologickú nejednotnosť v kontexte
štýlovej, resp. žánrovej diverzity – dublety a pseudosynonymá; diskrepanciu medzi národným
a nadnárodným právnym systémom, alebo inak povedané, medzi snahou po autonómnosti a
snahou po globalizácii právnej terminológie. V intenciách predmetnej témy však autorka
konštatuje, že pri preklade právnych textov z/do menej rozšírených jazykov, je tendencia
vplyvu globalizačných trendov nižšia, ako pri preklade do tzv. veľkých jazykov. Siedma
kapitola je venovaná vedomostnému manažmentu a kompetenciám prekladateľa právnych
textov. M. Štefková upozorňuje na pretrvávajúci ambivalentný vzťah prekladateľ vs
prekladateľská agentúra, ktorý ešte stále vyplýva z nedostatočného povedomia zadávateľa
o špecifikách translačnej činnosti. Do svojich úvah zahrnula aj večnú dialektickú dilemu –
čo bolo skôr, vajce či sliepka? – ktorá sa v kontexte translatológie premieta do otázky, kto je
lepší prekladateľ- právnik lingvista alebo lingvista právnik? Aj v tejto kapitole naznačuje
cesty, ako zlepšiť status prekladateľa právnych textov. Pomôcť by mala jeho výraznejšia
prezencia na prekladateľských fórach a portáloch i užšie profesijné kontakty s inštitúciami,
ako napr. EULITA. Aktuálnym trendom súčasnej translatológie je využitie jazykových
technológií v preklade, právny preklad nevynímajúc. V ôsmej kapitole podáva habilitantka
stručný, informatívny prehľad o možnostiach aplikácie informačných a jazykových nástrojov
pri preklade právnych textov. Za efektívne pomôcky považuje tabuľkové a textové editory,
elektronické slovníky a terminologické databázy, terminologické projekty, textové korpusy,
zdroje primárnej a sekundárnej legislatívy, webové stránky, nástroje na automatizovanú
kontrolu prekladov a v neposlednom rade CAT-nástroje. Zaujala ma práve ostatne menovaná
technológia. Aj keď si uvedomujem, že oblasť intelektiky sa vyvíja míľovými krokmi a napr.
tzv. kontrolovaný jazyk otvára zaujímavé perspektívy, predsa len si myslím, že pri preklade
právnych textov je ich využitie vzhľadom na otvorenú interpretovateľnosť právnych
pojmov, ich zasadenie do istého právneho systému a taktiež z aspektu pluricentrických
jazykových variantov či iných úskalí, relatívne obmedzené. V rámci rozpravy by som sa rada
spýtala autorky, či má konkrétnejšiu predstavu, resp. vlastné skúsenosti s CAT-nástrojmi a ich
využitím v právnom diskurze.
Záverečné kapitoly monografie sú venované manažmentu kvality a etickým aspektom
právneho prekladu. Prínosný je koncízny prehľad o doterajších normách, z ktorého
vyplýva potreba vypracovania konkrétnejších kritérií na hodnotenie translátov právnych
textov. V oblasti etiky súdneho prekladateľa sa autorka dotkla mnohých (stále) aktuálnych
otázok, medzi ktoré patria kritériá etického kódexu prekladateľa, problematika dampingovej

špirály i problémy, ktoré priniesli ostatné roky – napr. ako postupovať, keď zadávateľ žiada
od prekladateľa aj odovzdanie vlastnej terminologickej databázy, resp. korpusu paralelných
prekladových jednotiek.
Z doteraz uvedeného jednoznačne vyplýva, že vedeckú monografiu M. Štefkovej predkladanú
ako habilitačnú prácu, hodnotím veľmi pozitívne. Prirodzene, komplexnosť problematiky sa
nedá vyčerpať v rozsahu jednej monografie. V podstate každá kapitola má potenciál stať sa
základom samostatnej publikácie. Keďže v prípade habilitantky ide o mladú ambicióznu
pracovníčku, iste sa jej to v priebehu jej ďalšej profesijnej dráhy i podarí. Mne - vzhľadom
na rýchlo ubiehajúci čas – zostáva len dúfať, že sa mi ešte do rúk dostane aspoň zopár kapitol
spracovaných vo forme monografie v takej kvalite, akú má predložená práca.
Vedeckú monografiu autorky akceptujem ako habilitačnú prácu a odporúčam ju na obhajobu.
Po jej úspešnom absolvovaní navrhujem udeliť Mgr. Markéte Štefkovej, PhD., vedeckopedagogický titul docent v odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.
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