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Práca je užitočnou a nanajvýš potrebnou analýzou i syntézou tlmočníckych úkonov 

pri konfrontácii s realitou, s prekladmi, s povinnou i nadstavbovou výbavou 

tlmočníka. 

Práca síce nie je priekopnícka (Keníž 1980; z pohľadu autora posudku: 

Seleskovitch, Lederer 1997 atď.), ale jej veľkou výhodou je akumulácia poznatkov, 

vedomostí, javov, faktov a faktorov, ktoré sám autor publikácie nazbieral 

a identifikoval počas svojej dlhoročnej praxe a ktoré sa medzitým na poli 

translatológie udiali.  Predkladaná monografia mapuje a dopĺňa mnohostranne celú 

načrtnutú uvedenú škálu faktorov a praktických poznatkov za posledné štyri 

desaťročia. 

Práca stojí na „uhoľnom kameni“ autorovej dlhodobej a všestrannej praxe, ktorú 

patrične a vhodne skĺbil s teóriou. Pozoruhodné je aj to, že sa neopiera len 

o klasickú translatologickú teóriu, ale aj o teóriu obohatenú výskumom 

a pozorovaním zo svojej praxe. Oceňujeme aj fakt, že osobitnú podkapitolu autor 

venuje dvom základným činnostiam, ktoré spolu úzko súvisia, ale majú aj mnoho 

odlišností: tlmočenie a preklad/ateľstvo. Odlišné sú už v predispozícii toho ktorého 

odborne pripraveného jednotlivca na tú či onú oblasť. Táto konfrontácia je o to 

dôležitejšia, že študenti translatológie  by už na bakalárskom stupni štúdia 

autoevaluáciou (i vhodným pozorovaním a usmernením pedagóga) mali posúdiť, na 

ktorú činnosť boli/sú zrodení, priťahovaní, motivovaní atď. 

Tlmočenie je podľa autora aj kultúrnou/kulturologickou mediáciou, preto si žiada 

všestrannú prípravu, nielen jazykovú, ktorá je prirodzene conditio sine qua non. To 

znamená, že tlmočník musí ovládať aj históriu (a nielen krajín svojej jazykovej 

aprobácie...), reálie, tlmočenú problematiku, terminológiu, ale aj jej vnútorné 

zákutia. Je zaujímavé, že skúšky organizované KS a neskôr MS SR nerozlišovali 

do r.2004 saussurovský znak/význam tlmočník/prekladateľ. Vtedajšie pečiatky 

niesli len údaj: súdny prekladateľ... atď. V ČR táto unilaterálnosť paradoxne ešte 

pretrváva. Anomália sa dá vysvetliť azda latinským verba volant, littera scripta 

manet. 



Popri celkovom pozitívnom hodnotení monografie si dovolíme uviesť aj niektoré 

doplnky a drobné deficity. Autor sa mohol viac venovať aj Nitrianskej 

translatologickej škole (najmä keď spomínal kulturologický aspekt tlmočenia), aj 

keď primárne Nitrianska škola vychádzala výsostne z literárneho  podhubia. 

Takisto by práci prospela analýza typológie pováh tlmočníka/prekladateľa. 

Oponent sa napríklad vnútorne vnímal ako cholerik, čo mu v tlmočníckej praxi 

úžasne prospievalo, ale sťažovalo život v súkromí... Rovnako by bolo nanajvýš 

vhodné skúmať, z akého prostredia pochádza tlmočník/prekladateľ a takisto ako 

vplýva na jeho prácu akumulovaná prax. Je dokázané, že tlmočník, ktorý vyrastal 

alebo sa pohyboval v istej oblasti spoločenského či ekonomického/výrobného 

života, má v pamäti takmer „naveky“ zakódovaný vzťah medzi vídanými/zažitými 

predmetmi, javmi, vecami, botanikou, zoológiou, zootechnikou atď. a slovnou 

zásobou tak v materinskom i cudzom jazyku. Takisto bolo treba viac zdôrazniť, že 

viacerí prekladatelia/tlmočníci žijúci dlhodobo v zahraničí majú slabiny v štylistike 

slovenčiny, hoci slovenčina bola ich materinskou rečou...  (A takisto treba skúmať 

prečo...) Samozrejme máme na mysli dospelých jedincov, nie deti. 

Rovnako bolo treba sondovať  názor či aktuálnu výzvu, či by nemali byť tlmočníci 

a prekladatelia úzko špecializovaní len na tú ktorú oblasť vedeckého, odborného, 

spoločenského, ekonomického atď. života. 

Z praktického hľadiska je chvályhodné, že autor monografie sa pomerne detailne  

venuje rozdielom medzi simultánnym a konzekutívnym tlmočením. „Pohral sa“ aj 

s ním súvisiacimi modelmi komunikačných situácií, pričom neobišiel ani základnú 

didaktickú a metodickú prípravu a postupy pri formovaní budúceho tlmočníka. 

(Z Nitrianskej školy sa tejto oblasti už dávnejšie venovala prioritne prof.Müglová.) 

Autor by mohol v osobitnej štúdie ešte  detailnejšie spracovať aj predikciu 

a pravdepodobnosť pri samotnom akte tlmočenia, hoci jej venoval osobitnú 

podkapitolu. Totiž obe schopnosti hrajú významnú rolu pri hladkej, spontánnej 

a finálnej formulácii vety zo strany tlmočníka. Takisto by autor mohol aj vďaka 

svojej dlhoročnej praxi osobitne spracovať termín a pojem štiepenie pozornosti. 

Táto psycho-lingvistická schopnosť si vyžaduje aplikáciu hlavne pri prekladoch 

z jedného cudzieho jazyka do druhého, popri klasických modelových situáciách pri 

tlmočení z materinského jazyka do cudzieho a viceversa.  

Summa summarum (ak máme použiť klišé používané autorom monografie na konci 

každej kapitoly), monografiu hodnotíme vysoko pozitívne nielen kvôli jej zvolenej 

štruktúre, ale hlavne kvôli skúmaniu kognitívnych procesov pri tlmočení.  



Autor bral do úvahy aj technologický posun priamo ovplyvňujúci samotný akt 

tlmočenia, osobitne simultánneho, oproti minulosti 

 

Jednoznačne preto navrhujeme, aby nami analyzovaná odborná monografia bola 

prijatá ako hlavný publikačný výtvor pre habilitačné konanie. 
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