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habilitačnej komisie pre udelenie ved.-ped. titulu docent 

PhDr. Jaroslavovi Stahlovi, PhD.  

v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo 

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a "Zásad UK" k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

dňa 28. 5. 2015 prebehlo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie na 

udelenie titulu docent PhDr. Jaroslavovi Stahlovi, PhD. v študijnom odbore 

prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FIF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda:  prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. /FF UKF/ 

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, CSc. /FF UMB/ 

oponenti:  prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. /FiF UK/ 

prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. /FF UKF/ 

doc. PhDr. Elena Ehrgangová, CSc. /dôchodkyňa/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka, prof. PhDr. Jana 

Rakšányiová, CSc. za účasti členov Vedeckej rady FIF UK a ďalších hostí (viď prezenčná 

listina). 

 

I. Habilitačná prednáška „Úskalia translácie v kontexte jazykov a kultúr“ poukazovala na 

hlavné problémy, s ktorými sú konfrontovaní prekladatelia a tlmočníci pri výkone svojho 

povolania. Habilitant predstavil transláciu ako interligválnu a intralingválnu komunikáciu, 

pričom charakterizoval jej dve základné podoby: preklad a tlmočenie. Každá z nich je viazaná 

na istý komunikačný kanál, čo sa prejavuje v odlišnosti kľúčových vlastností týchto aktivít 

(situatívnosť, temporálna ohraničenosť, komunikačná trvácnosť, forma, resp. štruktúra textu). 

Každá z týchto vlastností je determinovaná faktormi, ktorých pôsobenie na osobnosť tlmočníka 

a prekladateľa habilitant skúmal pomocou všeobecne akceptovaných psychodiagnostických 

testov. Na základe ich výsledkov a identifikovania úskalí prekladu a tlmočenia habilitant 

prezentoval konkrétne tlmočnícke stratégie, ako aj návrhy pre skvalitnenie výučby a prípravy 

budúcich tlmočníkov. Diskusia sa rozvinula k problematike interpretácie tlmočeného textu 

osobou tlmočníka, ako aj k dileme o tom, či kvality tlmočníka pramenia z jeho nadobudnutých 

a vytrénovaných zručností alebo z jeho intelektu a talentu. Habilitant promptne a kvalifikovane 

reagoval na všetky diskusné príspevky a otázky. Prednášku hodnotili títo 5 členovia vedeckej 

rady: prof. PhDr. Mária Kusá, PhD., prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. PhDr. Pavol 

Žigo, PhD., prof. PhDr. Darina Malová, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD. 
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II. Priebeh obhajoby: Habilitant predstavil svoju habilitačnú prácu „Čo sa odohráva v hlave 

tlmočníka? Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede“, v ktorej venoval 

pozornosť teoretickým, vedecko-výskumným aj praktickým rozmerom tlmočenia. K tlmočeniu 

a tlmočníckym stratégiám pristupoval z translatologického, jazykovedného aj didaktického 

hľadiska. Keďže simultánne tlmočenie predstavuje takú kognitívnu aktivitu, ktorá 

v translatológii doposiaľ nebola podrobnejšie preskúmaná, navrhol habilitant vlastný 

kognitívno-lingvistický model. V rámci neho skúmal všetky faktory, ktoré vstupujú do procesu 

tlmočenia z pozície rečníka, prostredia, či osobnostnej, vedomostnej a odbornej vybavenosti 

tlmočníka, ako aj očakávaní prijímateľa. K téme sa rozvinula bohatá diskusia, v ktorej vystúpilo 

i viacero členov Vedeckej rady (napr. prof. Ruisel, prof. Heretik, prof. Kusá, prof. Mészáros, 

prof. Plašienková a iní). Diskusné príspevky a otázky boli zamerané najmä na osobnostné 

charakteristiky a intelektové predpoklady tlmočníka a prekladateľa, ale taktiež na rozdielne 

podoby sebamonitoringu a sebakorekcie v prípade tlmočenia a prekladu. Prítomných zaujímalo 

aj využitie a rozvoj vedomých (naučených) a nevedomých (automatických) procesov 

v tlmočení, ako aj kvalita tlmočenia u prirodzených bilingvistov v porovnaní s intenčnými 

bilingvistami. Habilitant vecne a fundovane odpovedal na všetky poznámky a podnety 

oponentov a na diskusné príspevky.  

 

III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 

publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam 

ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k 

návrhu na vymenovanie uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie PhDr. Jaroslavovi Stahlovi, PhD. ved.-ped. titul docent v odbore prekladateľstvo a 

tlmočníctvo a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala uchádzača 

VR FiF UK. 

 

V Bratislave dňa  28. 5. 2015                              

 

 

 prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. 

 predsedníčka habilitačnej komisie                                                               

 


