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Učebnica pre študentov tlmočníctva rozoberá viaceré teoretické a praktické problémy, 
súvisiace s výkonom profesie tlmočník, a ponúka návody na zdokonalenie univerzitnej 
prípravy na toto povolanie. 

1. kapitola stručne opisuje rozdiely medzi tlmočením a prekladom, historické pozadie 
tlmočníckej činnosti, snahu translatológov o  koncipovanie ucelenej teórie tlmočenia; 
venuje sa niektorým praxeologickým otázkam profesie a tiež diskusii o vybraných problé-
moch. 2. kapitola rozoberá špeci�ká translácie pri tlmočení, podmieňujúce požadované 
translatologické kompetencie, špeci�cké schopnosti a osobnostné charakteristiky tlmoční-
ka. 3. kapitola približuje tlmočníka ako autonómneho autora rečového prejavu a rozoberá 
jednotlivé paralingválne a extralingválne prvky komunikácie. 4. kapitola prináša rozbor 
situácií a oblastí spoločenskej potreby tlmočenia a všíma si špeci�ká rečového prejavu vo 
verejnej sfére politiky. 5. kapitola je venovaná kultivovaniu materinského jazyka, poukazu-
je na aktuálne nedostatky verejného diskurzu v slovenčine a analyzuje jej špeci�ká ako 
východiskového jazyka pre transláciu. 6. kapitola stručne informuje o najdôležitejších 
antických rétoroch, približuje ich význam pre súčasnú rétoriku a opisuje vývoj rečníctva 
od jeho počiatkov až do stredoveku. 7. kapitola predstavuje vyústenie predošlých kapitol 
v podobe praktickej príručky pre samostatnú prípravu rečového prejavu, nielen pre potre-
by tréningu elokvencie na hodinách tlmočenia. Posledná kapitola prináša selektívny 
slovníček živých latinizmov v slovenčine a okrem prekladu a príkladov použitia ponúka aj 
objasnenie ich pôvodu. 

Učebnica zohľadňuje interdisciplinárny prístup k teórii tlmočenia, venuje sa o. i. psycho-
logickým aspektom tlmočenia, problémom etiky či otázkam autorských práv. Jej cieľom je 
orientovať samostatnú prípravu študenta na úrovni jazykových, rétorických a komunikač-
ných schopností, akcentujúc ich rozvoj v materinskom jazyku ako základ pre ich budovanie 
v cudzích jazykoch. Vzhľadom na všeobecne absentujúcu rétorickú prípravu na dnešných 
školách možno hovoriť o re�exii širšieho problému. Nedostatky v rečovom prejave súčas-
ného človeka, čoraz väčšmi pripútaného k obrazovým médiám, sa totiž netýkajú výlučne 
adeptov na profesiu tlmočník. 

Autori, vedecko-pedagogickí pracovníci Filozo�ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, reagujú druhým vydaním na priaznivý ohlas, ktorého sa učebnici z akade-
mického prostredia dostalo, a aktualizujú pôvodný text v súlade s výsledkami bádania 
v dotknutých oblastiach.


