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ÚVOD 

Angela Škovierová 

V roku 2019 si pripomíname 100. výročie založenia Univerzity Komenského 

v Bratislave a vznik Lekárskej fakulty, ktorá bola prvou z jej štyroch zákonom schválených 

fakúlt. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli osloviť bývalých absolventov Univerzity 

Komenského (pôsobiacich v súčasnosti aj na iných univerzitách) a pedagógov jazykových 

pracovísk – katedier, ústavov a ďalších špecializovaných pracovísk zameraných na jazykovú 

prípravu študentov – s ponukou publikovania vedeckej štúdie v nekonferenčnom recenzovanom 

vedeckom zborníku  A.M.O.S. Acta miscellanea orbis scientiae. 

Predkladaná publikácia sa obsahovo orientuje na odborný jazyk, chápaný ako súbor 

všetkých jazykových prostriedkov, ktoré sa používajú v sociálnych, humanitných a 

prírodovedných odboroch alebo ich špecializáciách, v medicíne, farmácii, pedagogike, biológii, 

ekonómii, práve a i. Do zborníka sme zaradili jednak príspevky orientujúce sa na širšie 

kultúrno-historické aspekty dejín jazyka, jednak štúdie zamerané na slovenčinu ako odborný 

jazyk, ale aj na latinčinu, angličtinu, nemčinu a ďalšie cudzie jazyky, používané 

v medzinárodnej odbornej komunikácii. 

Ako vyjadruje  už samotný názov vedeckého zborníka – A. M. O. S.  Acta miscellanea 

orbis scientiae – tento, obsahuje vedecké a odborné články rôzneho zamerania a rôznej formy. 

Niektoré majú analytický charakter, iné sumarizujú predchádzajúce výskumy a sú skôr 

prehľadové a informačné. Všetky však spája platforma jazyka ako ťažiska bádania.  Uverejnené 

štúdie sa obsahovo orientujú na: 

• terminologické, lexikografické, filologické a translatologické aspekty práce 

s odbornými textami, 

• širšie kultúrno-historické aspekty odbornej komunikácie a dejiny odbornej 

komunikácie, 

• jazykové vzdelávanie a didaktiku jazykov v nefilologických vedných 

odboroch, 

• vývinové aspekty jazyka, dejiny medicíny a farmácie. 

 

Od rôznorodosti predkladaných materiálov sa odvíja aj ich usporiadanie v rámci 

štruktúry zborníka. Do jeho prvej časti sme zaradili dielo F. Šimona Henischove dizertačné tézy 
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o frenitíde zamerané na dejiny medicíny, príspevok J. Přívratskej Jan Amos Komenský jako 

myslitel o jazyce venovaný jazykovej pedagogike J. A. Komenského a ako posledný – článok 

J. Kačalu dotýkajúci sa vývoja náučného štýlu v slovenčine vo vybranom období  –Formovanie 

prostriedkov náučného štýlu spisovnej slovenčiny v 20. storočí. 

Druhú časť zborníka A.M.O.S. Acta miscellanea orbis scientiae tvoria príspevky 

s vlastným výskumom v didaktike, fonológii  a v jazykovede. I. Čermáková je autorkou štúdie 

Modelace dialogu při výuce češtiny pro cizince na lekářských fakultách. Dĺžka nemeckých 

samohlások ako didaktický problém vo vyučovaní nemeckého jazyka je predmetom výskumu 

A. Molnárovej a I. Grežovej, a napokon trojica autoriek K. Klimentová, V. Prídavková a 

A. Klimentová prispela do zborníka článkom Obohacovanie odbornej slovnej zásoby 

prostredníctvom preberania lexém z iných jazykov. 

Nasledujú dva  príspevky z oblasti lexikografie. M. Fördösová, A. Holúbeková a 

V. Prídavková sa zamerali na Vybrané aspekty tvorby šesťjazyčného slovníka z oblasti 

hipológie a tie isté autorky V. Prídavková, M. Fördösová, a A. Holúbeková, v spolupráci s 

K. Klimentovou napísali aj ďalší článok s titulom Optimalizácia slovníkového hesla 

vo viacjazyčnom odbornom slovníku. 

Za nimi sú zaradené príspevky tvorené so zameraním na skúsenosti konkrétnych 

pracovísk. A. Horňáková je autorkou štúdie Odborný jazyk ako súčasť výučby odbornej praxe 

v rádiologickej technike,  Z. H. K. Kendall a Š. Blažková-Sršňová prispeli článkom Problem-

based Learning in Teaching Languages with Medical Emphasis, I. Madárová  napísala štúdiu 

Frustration of International Medical Students in the Slovak Language Acquisition: What Could 

Help? A napokon A. Mandáková nazvala svoj príspevok Špecifiká vyučovania obchodnej 

angličtiny na univerzitách. 

Štúdie zaradené v závere zborníka predstavujú profily vybraných pracovísk zameraných 

na výučbu odborného jazyka. M. Paté prispela do zborníka štúdiou Interkultúrny prístup 

k výučbe cudzích jazykov na príklade nemčiny ako cudzieho jazyka a E. Poórová sa zamerala 

na Súčasné výzvy, ktorým čelia učitelia anglického jazyka v odbornej komunikácii 

na slovenských vysokých školách. 

Jednotlivé príspevky sa líšia nielen zameraním, ale aj úrovňou spracovania, prezentácie 

výsledkov výskumov a vypointovania témy. Obsahová rôznorodosť prezentovaných materiálov 

sa odrazila aj vo formálnom spracovaní jednotlivých príspevkov. Rešpektujeme skutočnosť, 

že niektorí autori pred všeobecne odporúčanou štruktúrou vedeckého článku a číselným – 

hierarchickým označením jeho jednotlivých častí, uprednostnili úzus vlastného pracoviska, 

či odboru, čo však neuberá na hodnote publikovaných príspevkov. Každý príspevok je 
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doplnený stručnou informáciou o profesionálnom pôsobení autora a jeho bádateľských 

záujmoch. 

Príspevky, ktoré sme zaradili do zborníka predstavujú veľmi pestrú zmes odborne 

zameraných materiálov, a práve takáto pestrá paleta výskumných projektov, praktických 

skúseností a teoretických východísk transformovaná do podoby článkov publikovaných 

v zborníku A.M.O.S. Acta miscellanea orbis scientiae, potvrdzuje skutočnosť, že jazyk ako živý 

nástroj komunikácie (a nie len tej odbornej) sa neustále vyvíja, mení a inšpiruje stále nové 

generácie jazykovedcov, literátov i pedagógov, ktorí sa špecializujú na výučbu cudzích jazykov 

aplikovaných v nefilologických odboroch. 
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HENISCHOVE DIZERTAČNÉ TÉZY O FRENITÍDE 

František Šimon 

Abstrakt: Bardejovský rodák Juraj Henisch (1549 – 1618), skončil štúdium medicíny 

v Bazileji v roku 1576 prácou o frenitíde. Nebola to jeho prvá publikácia, už pred skončením 

štúdia uverejnil iné práce. Stručné tézy majú dvadsať paragrafov, delia sa na tri časti, podstata 

choroby, príznaky a liečba. Téma je tradičná, tradičné sú aj uvádzané poznatky založené na 

antickej medicíne, ktoré sa často  vyskytovali v súdobej lekárskej literatúre. Na niektorých 

miestach je možné identifikovať ich zdroj. 

Kľúčové slová: Juraj Henisch, frenititída 

Bardejovský rodák Juraj Henisch (1549 – 1618) absolvoval svoje univerzitné štúdiá 

v zahraničí v poradí: Wittenberg (1566 – 1570), Lipsko (1570 – 1572), Paríž (1572 – 1573?), 

Bazilej (1573 – 1575), pričom pobyt v Paríži nie je dodnes jednoznačne potvrdený.1 Ešte pred 

skončením štúdia dostal v roku 1575 ponuku na pôsobenie na gymnáziu sv. Anny v Augsburgu, 

kam ho odporúčal známy humanista Hieronymus Wolf (1516 – 1580), pravdepodobne na 

základe kontaktu s profesorom bazilejskej univerzity, humanistom Theodorom Zwingerom 

(1533 – 1588). Ponuku prijal a zostal v Augsburgu po celý život, na miestnom protestantskom 

gymnáziu vyučoval matematiku, logiku, astronómiu, klasické jazyky, mal lekársku prax a 

zapájal sa do mnohých oblastí života mesta.2 Štúdium medicíny dovŕšil v Bazileji v roku 1576 

dizertačnými tézami o frenitíde, ktoré obhajoval 5. apríla 1576.3 Pred promóciou sa H. Wolf 

prihováral u Zwingera za J. Henischa.4 Tento bol napokon slávnostne promovaný 12. apríla 

1576, pozvánku na túto promóciu od dekana lekárskej fakulty Johanna Nicolaa Stupana (1542 

– 1621) máme zachovanú.5 Práca o frenitíde nebola jeho prvou publikáciou, už pred skončením 

štúdia uverejnil iné práce, najznámejšia z nich je farmaceutická príručka Enchiridion medicinae 

z roku 1573, ktorá však nie je jeho originálne dielo.6  

                                                           
1 ŠIMON, F. Henisch György Párizsban, 2018, s. 103 ─ 108.  
2 Obsiahly životopis obsahuje práca SPRING, S. Georg Henisch 1549 –1818. Arzt, Mathematiker, 

Gräzist, Professor am Gymnasium bei St. Anna in Augsburg, 1986, s. 90 – 117 ako aj FRANCK, J. 

Henisch, Georg, 1880, s. 750 – 751.  
3 HENISCH, G. Enchiridion medicinae: medicamentorum tam simplicium quam compositorum, 1573. 

46 s. 
4 Rukopis listu H. Wolfa Theodorovi Zwingerovi zo dňa 31.8.1575, Universitätsbibliothek Basel, Frey-

Gryn Mscr I 11:Bl.346 a listu zo dňa 3 .3.1576 Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr I 

11:Bl.351. 
5 STUPANUS, J. N. Humano lectori, 1576. 
6 ŠIMON, F. Enchiridion medicinae Juraja Henischa (1549 – 1618), 2018, s. 32 – 44. 

http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000065712
http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000065712
http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000065715
http://aleph.unibas.ch/F/?local_base=DSV05&con_lng=GER&func=find-b&find_code=SYS&request=000065715
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Phrenitis (frenitída) bola choroba, ktorú poznali starí Gréci, vyskytuje sa už 

v hippokratovských spisoch.7 Jej názov obsahuje grécky termín frenes, t. j. bránica (ako sídlo 

afektov a pocitov podľa súdobej predstavy) a príponu -itis, ktorá síce vývojom získala význam 

zápalu, ale pre hippokratovskú medicínu je tento význam otázny.8 Podľa P. Pottera, vydavateľa 

hippokratovského spisu De morbis III. označuje termín phrenitis pravdepodobne ochorenie 

bránice ako aj šialenstvo, resp. z dnešného hľadiska ide o súborný pojem pre viaceré choroby, 

ktoré sa týmto spôsobom manifestujú, infarkt srdca, embólia pľúc, akútna perikarditída, 

pankreatitída.9 Pre Galéna je však phrenitis už zápalové ochorenie, ktoré postihuje mozog10 

a vyznačuje sa delíriom a horúčkou.11 

Henischova téma záverečnej práce nie je objavná, bola to tradičná téma pre študentov 

medicíny, v dejinách medicíny existuje veľké množstvo podobných prác. Len na samotnej 

lekárskej fakulte v Bazileji po Henischovej práci do konca 16. storočia existuje ďalších päť prác 

na túto tému.12 Stručné tézy majú dvadsať paragrafov, delia sa na tri časti, podstata a druhy 

choroby (§ I. – VII.), príznaky (§ VIII. – XIII.) a liečba ( § XIV. – XX.).    

V úvode sa síce J. Henisch odvoláva na dve hlavné antické autority, Hippokrata 

a Galéna, ale keďže phrenitis definuje ako affectus depravatae principis facultatis in cerebro, 

t. j. ochorenie s narušenou základnou funkciou mozgu, tak zdrojom definície mu bol Galénos.13 

Príčinou je fluxio, gr. rheuma, „tok“ jednej zo štyroch štiav ľudského tela v zhode s humorálnou 

teóriou. Podľa J. Henischa ide o žlč alebo krv, ktorá zalieva mozog, spôsobuje zápal a horúčosť. 

Autor rozlišuje tri druhy frenitídy, prvá je porucha zmyslov, pri ktorej pacienti vidia a počujú 

to, čo neexistuje, druhá predstavuje poruchu rozumovej činnosti, pri ktorej pacienti považujú 

za správne to, čo je hanebné, takže  konajú nesprávne veci a tretí druh je delírium, pri ktorom 

sú postihnuté aj zmysly aj rozum. 

Prodromálne príznaky sú nespavosť, pričom hlboký spánok, na ktorý pacient dlho čakal, 

neprináša upokojenie, ale bolesti, ďalej zábudlivosť, bolesti v záhlaví a v oblasti najvyšších 

stavcov. Pri frenitíde sa človek sa nevie ovládať, má veľmi vysokú horúčku, krvavé oči, suchý, 

drsný, čierny jazyk. Ide o veľmi akútnu chorobu, ktorá netrvá dlhšie ako tri, štyri alebo najviac 

sedem dní. Autor nespomína mnohé príznaky, ktoré sa v tejto súvislosti uvádzajú v podobných 

dielach. 

                                                           
7 Napr. HIPPOKRATES De morb. III 9: CMG 1980, s. 76. 
8 ŠIMON, F. Terminologia medicinae antiquae, 2003. s. 20 – 22. 
9 HIPPOKRATES. Über die Krankheiten III., 1980, s.110. 
10 GALENOS De locis affectis V 4: VIII 329 K. 
11 GALENOS De symptomatum causis II: VII 202 K. 
12 Pozri https://www.e-rara.ch/search/quick?query=phrenitide&facets=d100%3D%221500%22. 
13 GALENOS De symptomatum causis II 7: VII 202 K. 
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Liečba sa nachádza v siedmich paragrafoch a v porovnaní s tým, čo všetko bolo 

napísané o liečení frenitídy, je veľmi skromná, neobsahuje ani jeden recept v pravom slova 

zmysle. Je otázne, či autor vybral z možností, ktoré daná doba poznala, tie najdôležitejšie. 

Prikročiť k liečbe treba hneď na začiatku choroby, je rozdielna podľa toho, či ide o fluxio, tok 

štiav, v časti tela alebo v celom tele. Keď ide o tok z celého tela, vhodná je venesekcia na hlave. 

Po nej sa podávajú cholagoga, vhodná je diéta a čerstvý vzduch. Pri začínajúcej frenitíde sa 

aplikujú lokálne lieky, oxyrhodinum, zmes octu a ružového oleja,  čerstvo rozrezané kurča, pri 

veľkej nespavosti prostriedky na spánok, potieranie alebo irigácia olejmi, fialkovým, 

tekvicovým, makovým alebo z lekna bieleho. Napokon Henisch odporúča masáže rúk a nôh, 

lieky rovnaké ako na nespavosť, ktoré nepochybne „zaháňajú“ šťavy z hlavy, vykurovadlá, 

banky na lopatky, bolestivé podviazanie tepien. 

Hippokrates a Galenos sú jediné autority, na ktoré sa v tézach odvoláva, pričom ako 

zdroj mohol mať Henisch viaceré preklady ich diel do latinčiny.14 Porovnávaním týchto 

prekladov s Henischovým dielom sa ukázalo, že autor čerpal z prekladov Galena od Wilhelma 

Koppa (1461 – 1532), zhodou okolností (?) rodáka z Bazileja.15 Napr.  zdrojom Henischovej 

definície choroby: Phrenitis ... affectus depravatae principis facultatis in cerebro je zrejme 

Galenovo konštatovanie delirium depravatus est principis facultatis motus.16 J. Henisch síce 

menuje len dve najväčšie lekárske autority antiky, ale to neznamená, že nepoznal aj iné diela 

a nepoužil ich. Tretí paragraf pojednáva o druhoch frenitídy na základe toho, či ide o žlčový 

alebo krvný základ a má viac literárnych zdrojov. Už v hippokratovskom aforizme sa rozlišujú 

dva druhy delíria, keď sa chorý smeje, cum risu, a keď je vážny, cum studio.17 Podobne sa 

vyjadruje aj Celsus, keď hovorí leviorem esse morbum cum risu, quam serio insanientium, t. j. 

frenitída so smiechom je ľahšia choroba než vážna.18 Galenos v komentári k tomuto aforizmu 

už priraďuje k jednému druhu frenitídy aj „šťavu,“ keď hovorí Quae vero ob flavam bilem cum 

studio perficuntur, t. j. frenitídy, ktoré sú vážne a sú zapríčinené žlčou.19 

                                                           
14 Latinské preklady niektorých diel Galéna zo 16. storočia, ktoré mohol Henisch použiť, por. v 

GUNDERT, B. Einleitung. In: Galeni De symptomatum differentiis, 2009, s. 159 – 167. 
15 Dielo bolo vydané viackrát: GALENOS. De morborum er symptomatum differentiis, Gulielmo Copo 

interprete. Parisiis: ex officina Christiani Wecheli 1546, De morborum et symptomatum differentiis et 

causis. G. Copo Basiliensi interprete. Lugduni: apud G. et M. Beringos 1547 alebo GALENOS. De 

morborum et symptomatum differentiis et causis. G. Copo Basiliensi interprete. Lugduni: apud 

Gulielmum Rouillium 1560. Je zaujímavé, že knihy tohto druhého vydavateľa sú zdrojom pre Henischa 

aj v jeho diele Enchiridion medicinae, por.  ŠIMON,  Enchiridion medicinae Juraja Henischa, 2018, s. 

32 – 44. 
16 De symptomatum causis II 7: VII 202 K. Latinský preklad GALENOS,1560, s. 231. 
17 Aph. VII 53:   L. Lat. preklad HIPPOCRATES. Aphorismi. Lugduni: apud apud Gulielmum 

Rouillium 1549, s. 536. 
18 CELSUS III, 18, 20.  
19 In Hipp. Aph. Comm. VII 53: 18a 91 K.  HIPPOCRATES Aphorismi. Lugduni1549, s. 536. 

http://cmg.bbaw.de/epubl/online/cmg_05_05_01.html
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Paragrafy V. – IX. sú viac-menej totožné s pasážami diela holandského humanistu 

a lekára Jasona van de Velde Pratensis (1486 – 1558) o chorobách mozgu, ktoré vyšlo v 

Bazilei.20 Ako nasvedčuje porovnanie niektorých kapitol so zdrojom, J. Henisch vynechával 

z pôvodného diela a vyberal časti, ktoré on zrejme považoval za dôležité.  

 

Henisch V.       Velde, s. 121 – 122 

 

... tres sunt differentiae, ex perturbatis   Phrenitidis species sunt tres. 

animi functionibus desumptae. Una est,   Has ex perturbatis animi functionibus 

cum communis sensus et imaginantrix   distinguit ...cerebri regio quum 

labefactatur, unde phrenitide laborantes   labefactatur, tum communis sensus et 

arbitrantur se coram et claris oculis    imaginatrix .... corrupte iudicant, 

cernere, quod nusquam vident, auribus   arbitrantur se coram et claris oculis 

quoque se exaudire contendunt, quod   cernere, quod nusquam vident ... auribus 

minime sonat, neque ut sonet a quoquam   quoque se exaudire contendunt, quod 

agitatur.     minime sonat, neque ut sonet a quoquam  

agitatur. 

 

Henisch VI.       Velde, s. 124 

 

Altera est, cum rationis discursus vacillat   ... rationis discursus vacillat ... Hi aequum 

et aequum ac bonum constituunt phrenitici,   ac bonum constituunt, quod nefarium est 

quod nefarium est atque immane, unde   atque immane, quare obscoene 

obscaene vociferantur, violenter insiliunt et   vociferantur, violenter insiliunt et 

abominanda facinora patrant.    abominanda facinora patrant. 

 

Henisch VII.       Velde, s. 125 

 

Tertia cum ambas actiones obturbat    Accidit quoque plerumque, ut ambas 

delirium, ut neque bene procedat    actiones obturbet delirium, ut neque bene 

imaginatio, neque fiat ratiocinatio    procedat imaginatio, neque fiat ratiocinatio 

 

                                                           
20 VELDE van de I. De cerebri morbis, [1540]. 
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Samozrejme, aj u Jasona van de Velde možno nájsť antické pramene, z ktorých čerpal 

on. Tak zdrojom siedmej kapitoly je pasáž z Galénovho diela De morborum differentiis, ktorá 

v latinskom preklade W. Koppa znie: ambas actiones obturbet delirium, ut neque bene procedat 

imaginatio, neque debita fiat ratiocinatio,21 t. j. obe činnosti narúša delírium (šialenstvo), takže 

nedarí sa predstavivosti a neprebieha ani potrebná rozumová úvaha. Ôsma kapitola je síce tiež 

prevzatá od Jasona van de Velde, ale jej záver Henisch upravil. Témou sú príznaky frenitídy, 

ktoré možno sledovať v celej antickej medicíne. V hippokratovskom spise  Prognosticon sa 

vyskytujú príznaky šialenstva, v latinskom preklade bazilejského vydania, ktoré mohol mať 

Henisch k dispozíci, je znenie: festucas legunt et floccos de vestibus evellunt,22 t. j. zbierajú 

vlákenka a šklbú zo šiat chumáčiky. Iný latinský preklad tohto hippokratovského diela má de 

stragulis vestimentisve villos excerpet,23 t. j. z posteľnej bielizne a šiat šklbe vlákna. Celsus má 

podobné príznaky smrti: in veste floccos legit fimbriasve deducit,24 t. j. zo šiat (posteľnej 

bielizne) šklbe chumáčiky a trhá strapce. Aj Galénos uvádza, že pacienti zvyknú floccos 

evellere et festucas colligere,25 t. j. trhať chumáčiky a zbierať vlákenka. Henisch však preukázal 

klasické vzdelanie a použil citát z Plinia St., podľa ktorého smrteľným znakom okrem iného je 

aj fimbriarum curam et stragulae vestis plicaturas,26 t. j. starať sa o strapce a záhyby posteľnej 

bielizne. V pasáži o terapii sa priamo opísané miesta z antických diel nenachádzajú, ale, 

samozrejme, prostriedky zodpovedajú vtedajšej praxi, napr. liek oxyrhodinum spomína pri 

frenitíde Galénos.27  Henischova XVIII. téza veľmi pripomína  pasáž G. Rondeleta (1507 – 

1566), autora, z ktorého dielo pochádza veľka časť Henischovej príručky Enchiridion 

medicinae. Rondelet uvádza, že prostriedky na kŕče nasledujúce po frenitíde sú inunctiones sive 

irrigationes, partim ex refrigerantibus ob febrem,28 t. j. potieranie alebo irigácia, kvôli horúčke 

z ochladzujúcich prostriedkov.  

Napokon je zaujímavé, že keď porovnáme dizertačné tézy s tým, čo sa nachádza 

o frenitíde v komentári k Aretaiovmu dielu, ktorý vydal Henisch o 27 rokov neskôr, tak stopy 

týchto téz sa tam vôbec nenachádzajú.29 

Záverom možno povedať, že téma téz bola tradičná, tradičné sú aj uvádzané poznatky, 

                                                           
21 Cap. III: VII 60 K. Lat. preklad GALENOS, 1560, s. 101.  
22 HIPPOCRATES. Opera per Ianum Cornarium, 1525, s. 534. 
23 Progn. 4: II 122 L. Lat. preklad HIPPOCRATES. Volumina per Fabium Calvum latinitate donata , 

1525, s. 75. 
24 De med. II 6, 6. 
25 Opera per Ianum Cornarium IV.,1549, col. 86. 
26 Nat. Hist. VII 51, 171. 
27 Meth. med. XIII 21: X 928 K. 
28 RONDELET, G. Methodus curandorum omnium morborum corporis humani,1574, s. 95. 

29 Aretaeus. Aetiologica, simeiotica et therapeutica, 1603, s. 360 – 362. 

 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0382/3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0382/XJ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0382/4/OI.HTM
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ktoré sa vyskytovali už v antickej lekárskej literatúre. Henisch bol odporcom nového učenia 

Paracelsa (1493 – 1541), po celý život zostal prívržencom starej antickej medicíny a z nej 

potom aj čerpal pri písaní svojej práce. Použitie pasáží z antických diel bez uvedenie autora 

bolo však v tej dobe bežné a autor tým dokazoval, že je vzdelaný a pozná príslušnú literatúru.  
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Resumé 

Henisch’s dissertation theses on frenitis 

A native of Bardejov, Juraj Henisch (1549-1618), finished his study of medicine in 

Basel in 1576 with the work on frenitis. It was not his first publication. He already published 

his other works before finishing his studies. Concise theses have twenty paragraphs. They are 

divided into three parts, the origin of the disease, symptoms and the treatment. The theme is 

traditional; the stated knowledge based on ancient medicine is also traditional and often 

occurred in contemporary medical literature. In some places, it is possible to identify its source. 

Key words: Juraj Henisch, frenitis 

Doc. PhDr. František Šimon, CSc. 

Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval odbor latinský jazyk 

a nemecký jazyk. Je vedúcim Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty univerzity 

P. J. Šafárika v Košiciach. Odborne a vedecky sa zameriava na výskum latinskej lekárskej 

terminológie a dejiny medicíny reflektované v latinských medicínskych spisoch. 
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 JAN AMOS KOMENSKÝ JAKO MYSLITEL O JAZYCE 

Jana Přívratská 

Motto: 

…lingvam seu orationem compositissimum quid 

esse, in qua theoria simul et praxis rerum 

concurrunt  

       (Novissima lingvarum methodus IX, 20) 

 

Abstrakt: Zabývat se teoretickou i praktickou činností Jana Amose Komenského (1592 – 

1670) na poli jazyka má nepochybně své místo na univerzitě, která nese jeho jméno a slaví své 

jubileum. 

Jazyk tvoří neodmyslitelnou součást Komenského myšlenkových konceptů, jež 

překračují užší kartesiánské pojetí světa, zaměřené především na metodu poznávání. Lze 

konstatovat, že jazyková koncepce Komenského vychází z jeho základního filozofického 

ukotvení, kde klíčovou roli hraje kvalita lidské společnosti, a rovněž z jeho obecně 

filozofických a metodologických principů – např. triadického uspořádání res – mens – lingua, 

synkritické metody myšlení, včetně analogie a paralelismu, a také harmonie veškerenstva. 

Celkový rámec je pak završen jeho pansoficko-panorthotickým úsilím – snahou o všenápravu 

společnosti.  

Problematika obecné jazykovědy a jazykové didaktiky se u Komenského značně 

prolíná. Jedním z cílů této studie je proto poukázat na úzkou sounáležitost specifických aspektů 

jazykové pedagogiky obecně a jazykové didaktiky zvláště s obecně pedagogickými a 

metodologickými aspekty Komenského díla. 

Tento metodologický kontext nalézáme v myšlenkách, jež bychom dnes hledali 

v obecné či komparativní lingvistice – např. jeho zájem o jazykovou typologii, analýza 

charakteristických rysů jednotlivých jazyků (jejich společné a odlišné vlastnosti, jejich 

soupeření v cestě za dokonalým jazykem), jeho úsilí o nalezení nejlepších lingvo-didaktických 

hodnot (jako snadná naučitelnost a preciznost vyjádření). Komenský se stavěl kriticky 

k přeceňování role gramatiky a vyzdvihoval rovinu lexikální – slovníky a práci s textem 

(Methodus linguarum novissima). Pozornost je věnována i dalším otázkám jazykové 

pedagogiky, jako např. které jazyky Komenský doporučuje studovat a proč (mateřský jazyk, 

jazyk sousedů, regionální a univerzální jazyk). 

Příspěvek se rovněž stručně dotýká Komenského metodologie cizojazyčného 

vyučování, jako jsou cíle, obsah, metody, učební materiály a jejich využití ve vyučovacím 

procesu. Pozornost je zaměřena na funkci jazykově-věcné metody, vycházející z paralelismu 
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věcí a slov, a také na využití dialogu, školních her (Schola ludus, Diogenes), ilustrované 

učebnice (Orbis pictus) a na koncepci „gradující“ učebnice (kde text, gramatika a slovník 

představují tři části na každém stupni cizojazyčného vyučování). Názvy těchto tří stupňů – 

Vestibulum, Ianua, Atrium – tvoří svými počátečními písmeny akronym – VIA = cesta, tedy – 

podle Komenského – cesta k dosažení cizojazyčné kompetence.  

Pozornost je věnována i měnící se roli latinského jazyka. Ač její vynikající znalec, stavěl 

se Komenský kriticky k pozici latiny v soudobém jazykovém vyučování. Od svých původních 

představ o jejím reformování, aby lépe vyhovovala potřebám „nové vědy“, se posléze přiklání 

ke komplexnějšímu pohledu na řešení problému v celém systému nápravy všech věcí lidských 

(De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, zejména část IV. Pampaedia). Jazyk 

se stává nikoli cílem, ale prostředkem vzdělávání a důraz je kladen především na komunikaci 

mezi lidmi. Právě v tom spočívají moderní rysy jeho jazykové pedagogiky, které značnou 

měrou přispěly k věhlasu autora a jeho učebnic, a odkaz současnosti. 

Klíčová slova: J. A. Komenský, teorie jazykového vyučování, jazyk dokonalý, jazyk 

univerzální, jazykově věcná metoda, učebnice, panharmonie, pansofie 

…Rozhodl jsem se hledat nejnovější metodu jazyků, která by byla mezníkem tužeb 

v tomto oboru, abychom pak nadále jazykům, a všem jiným věcem spíše vyučovali a učili se, 

než se přeli, jak jim třeba vyučovat a jim se učit.1  

Povím to však obšírněji. Předně, co je taková metoda. Dále, proč soudím, že je třeba 

toužit po takové metodě a vytrvale po ní pátrat, dokud se s boží pomocí nenalezne. Konečně, 

proč myslím, že ji objevím já.2  

Autorem tohoto nemalého vědecko-výzkumného úkolu není nikdo jiný než Jan Amos 

Komenský (1592 – 1670). Výzkumný záměr, řekli bychom, ve své době vysoce aktuální, 

hodnocení dosažených výsledků – vynikající. Komenský se totiž během svého života stal 

předním odborníkem na jazykové vyučování. Jeho učebnice jazyků zaznamenaly desítky 

vydání v nejrůznějších jazykových mutacích. A metoda? Komenský věří, že metoda jazyků 

bude tehdy dokonalá ve všech částech, bude-li především krátká a jednoduchá, vedoucí přímo 

k jazykům jako cíli, a to cestou dokonale upravenou, zabezpečenou před blouděním, průtahy, 

                                                           
1 Nejnovější metoda jazyků, kap. IX, §1, s. 143.  
2 Metoda jazyků, §2, s. 143. 
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překážkami a ošklivostí. Konečně, bude-li tak obecná, aby se hodila nejen pro latinu, nýbrž i 

pro všechny jazyky a kterékoli vědy a umění.3 

Charakteristickým znakem této metody jazyků je to, že neodděluje od sebe studium věcí 

a slov, nýbrž povede prostřednictvím slov přímo k věcem (jazykově věcná metoda). Pravá 

metoda musí tedy učit dívat se zároveň na věci a slova, chápat je a vyjadřovat při jediné a 

nerozptýlené práci.4 Jinými slovy: metoda jazyků bude aplikovatelná i na studium reálií a 

významně přispěje celkovému zlepšení výuky. Komenský kritizuje své předchůdce 5, že nikdo 

z nich neviděl tento problém jako celek, vždy šlo jen o parciální řešení. Naproti tomu řešení 

Komenského se opírá o vytvoření obecné teorie. Touto teorií je mu didaktika, která předepisuje 

cíle studia jazyků,6 ona jediná bude s to určit prostředky k dosažení cílů, i správné druhy těchto 

prostředků. Řešení Komenského bylo novátorské, didakticky velmi účinné. Byl jako pedagog 

geniální? Jaké jsou širší souvislosti a determinanty jeho názorů? 

 

Filozofický rámec 

První, co musíme ozřejmit, je filozoficko-metodologický rámec celého díla Jana Amose, 

neboť práce jazykovědné povahy (ať již obecného rázu nebo jazykové učebnice) tvoří pouze 

jednu část jeho mnohostranného díla. Zjišťujeme, že ať již se jedná o čistě filologické, jazykově 

pedagogické či socio-lingvistické aspekty v názorech na jazyk, Komenský tu založil svůj 

myšlenkový koncept na obecných principech filozofických a metodologických. Toto pojetí 

jazykové koncepce Komenského znamená, že není chápána jen jako mosaika, souhrn dílčích 

poznatků, ale jako systém se vzájemnými vztahy jednotlivých částí, jako integrální část jeho 

metodologického a filozofického pojetí světa. Základním východiskem této koncepce (která má 

samozřejmě své konsekvence i v oblasti jazyka) je triadické uspořádání RES – MENS – 

LINGUA (věc – mysl – jazyk; či věci – myšlení – řeč). Takto si Komenský vytvořil obecný 

rámec, v němž postupně propracovával síť vztahů a závislostí.  Jeho metodologický inventář 

spočívá především v analogii, paralelismu a synkrisi (jakožto jedné z komparativních metod) 

s cílem nalézt takové řešení, které by nejlépe splňovalo axiomatický požadavek univerzální 

panharmonie. 

                                                           
3 Metoda jazyků, §3, s. 143 – 144. 
4 Metoda jazyků, §4, s. 144. 
5 Metoda jazyků, §12, s. 147. 
6 Metoda jazyků, §12, s. 147. 
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Dokonalá harmonie mezi členy triády res – mens – lingua vysvětluje rovněž 

charakteristické rysy univerzálního jazyka, jehož proponentem se Komenský stal (Via lucis, 

Novae harmonicae linguae tentamen primum).7 Tento jazyk by podle Komenského měl být 

rozumový (tj. každé slovo má být významonosné vyjadřující definici věci, kterou označuje), 

uměle vytvořený a přitom přirozený (tj. přesně vyjadřující přirozenou povahu věcí a jejich 

vztahů). Takový jazyk by svými novými kvalitami korespondoval s novými kvalitami 

společnosti, která – podle Komenského – vznikne po završení univerzální nápravy, vrcholu 

emendačního procesu a jeho konečného cíle. Celkový filozoficko-metodologický rámec je 

završen pansoficko-panorthotickým úsilím – tedy snahou o všenápravu společnosti. Není 

náhodné, že jazyk je tu jedním z prostředků dosažení nápravy.8  Lze tedy říci, že projekt 

Komenského je svým způsobem výjimečný. Je totiž součástí konceptu univerzální jazykové 

komunikace, která měla sdělovat univerzální vědění, a to ve společnosti prosté jakýchkoli bariér 

mezi lidmi a založené na univerzálním vzdělávání. 

Stejná filozoficko-metodologická východiska však mají své opodstatnění i v jazykové 

pedagogice, a to například právě ve zmíněné jazykově věcné metodě. Z tohoto zorného úhlu je 

potom Komenského metoda jen logickým vyústěním triadického uspořádání učební látky a 

didaktického procesu. K otázkám metodologie je však třeba ještě uvést, že:  

1. Základní metodologická triáda res – mens – lingua má celou řadu derivací (např. 

ratio – oratio – operatio; mens – lingua – manus; sapere – agere – loqui), které používá 

Komenský zejména v aplikační rovině didaktické (mluvení, konání aj.).9  

2. Obecný rámec Komenského filozofie je nepochybně založen na pansofii (úplné a 

systematické povaze  vědění), o čemž bude pojednáno dále v souvislosti s učebními materiály. 

 

  

                                                           
7 Ve snaze vytvořit univerzální jazyk, který by nahradil latinu jako nástroj mezinárodní komunikace, 

nebyl Komenský jevem ojedinělým – o takovýto jazyk se pokoušela celá řada významných i méně 

známých osobností 17. století (J. Wilkins, G. Dalgarno, F. Lodwick, M. Mersenne aj.) Srov. např. 

SALMON, V. The Study of Language in 17th Century England, 1979. 
8  Do těchto souvislostí je třeba zařadit Komenského koncept Panglottie jakožto součásti Obecné porady 

o nápravě věcí lidských – De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Obecná porada, byť 

nedokončená a zachovaná z větší části pouze v rukopise, představuje vrcholné myšlenkové dílo 

Komenského. 
9  Odraz v jazykové didaktice, vznik školních divadelních her Komenského – Diogenes, Abrahamus 

patriarcha, Schola ludus. 
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Obecná jazykověda 

Zmíněný filozofický rámec je rovněž součástí úvah, které by dnes náležely do obecné 

či srovnávací jazykovědy. Můžeme říci, že všechny názory Komenského na jazyk se odvozují 

z jeho ideje dokonalého jazyka (lingua perfecta) postavené na hodnotících kritériích. Ta v sobě 

zahrnují jak tradiční pohledy na hodnocení jazyků (lingua Adamica, svaté jazyky, atd.), tak i 

kritéria, jež jsou výsledkem jeho empirických poznatků, které získal jako učitel jazyků i 

vnímavý pozorovatel s mimořádným intuitivním postřehem tam, kde odborných jazykových 

poznatků bylo ještě poskrovnu nebo chyběly vůbec.10  Prismatem ideje dokonalého jazyka se 

Komenský dívá na klasické jazyky stejně tak jako na současné jazyky moderní. Pro hodnocení 

jazyků mají zásadní význam dva jeho spisy, a to rozsáhlý text nazvaný Novissima linguarum 

methodus (1648) a druhý, Panglottia (rkp. kolem 1650), jenž je menšího rozsahu, ale velkého 

významu jak svým obsahem, tak i začleněním do Obecné porady o nápravě věcí lidských jako 

její pátý díl. Ačkoliv můžeme považovat kritéria pro hodnocení jazyků v obou uvedených 

spisech za víceméně identická, zdůrazňuje Komenský některé aspekty hodnocení podle 

zamýšleného cíle dané práce (Methodus – obecná jazyková didaktika; Panglottia – kultivace 

jazyků s cílem vzájemného dorozumění a hledání jazyka společného).  Zatímco v prvním spise 

konstituuje Komenský takzvanou obecnou metodu jazyků, tj. snadný a rychlý způsob, jak 

vyučovat a učit se cizím jazykům, ve druhém spise kritéria stanovená Komenským podporují 

jeho názory na možnost vytvořit univerzální jazyk a na funkci jazyka v celku Obecné porady. 

Jeho kritická analýza je negativní i pozitivní. Znamená to, že vedle nedostatků 

jednotlivých jazyků Komenský vyzdvihuje vlastnosti, které mohou podle jeho názoru obohatit 

jazykový vývoj, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jazyk primitivní, či vytříbenější.11 

Své soudy o úrovni jazyků opírá o svou definici jazyka: Jazyk je soustava slov, která 

označují věci, předkládají je mysli a jsou uspořádána podle určitého řádu.12  Definice je 

rozvinuta dále: Jestliže se věci chápou tak, jak jsou, a vyjadřují se tak, jak se chápou, vzniká 

harmonie věcí a mysli a harmonie mysli s ústy.13 Opět je tu triáda RES – MENS – LINGUA ve 

svém pregnantním vyjádření jazykové teorie. 

                                                           
10 Komenského jazyková teorie předběhla konstituování komparativní jazykovědy ve vědní disciplinu o 

téměř 200 let. Srov. PŘÍVRATSKÁ, J. Lingua perfecta. Zamyšlení nad kritérii Komenského při 

hodnocení jazyků, 2000, s. 94 – 100. 
11 Podle Komenského každý jazyk může něčím přispět do společné pokladnice jazyků. „Žádný jazyk 

není tak hrubý,“ říká Komenský v Panglottii (IV,7), „aby se nedal vypěstovat a nepřinesl svému národu 

nějaký užitek…“. „…cum nulli genti desint Res de quibus loquantur: et Mentes, quae rerum Conceptus 

ad invicem, sibi communicandum forment: et Linguae, sonorum quorumvis formatrices.“ 
12 Methodus linguarum novissima, II, 1, 1648; Panglottia. III, 2. 
13 Methodus linguarum novissima, II, 12,1648; Panglottia. III, 3. 
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Podle toho, do jaké míry naplňují výše uvedenou definici, dělí Komenský jazyky na 

hrubé (rudes), pěstěné (politae) a dokonalé (perfectae).14 Hrubými jazyky mluví barbarské 

národy, vyznačují se nedostatkem ve věci, mysli i slově, což znamená, že tyto národy jsou 

schopny vyjadřovat pouze smyslově poznatelné, a to jen velmi primitivním způsobem. 

Pěstěnými jazyky mluví národy vzdělané, Řekové, Římané, Italové. Jazyk dokonalý zatím 

neexistuje, Komenský v něm spatřuje cíl pozemského jazykového snažení.  

Dále Komenský stanovuje kritéria vytříbenosti jazyka (lingua erudita),15 který musí mít 

tak bohatou slovní zásobu, aby stačila k popisu předmětů všeho druhu; významonosné zvuky 

správně stanovené k pojmenování věcí; určitý a pravidelný způsob tvoření slovních druhů. 

Avšak cíl tohoto tříbení, jazyk dokonalý (lingua perfecta), zatím neexistuje; od něj očekává 

schopnost obsáhnout názvoslovím celou soustavu věcí (viditelných i neviditelných), využívající 

co největší spektrum zvuků a uvádějící je v harmonii se všemi detaily věcí.16 Z toho odvozuje 

další kritéria axiomatické povahy, jimiž poměřuje na jedné straně jazyky existující, a na druhé 

straně – v podobě vlastností – požaduje od jazyka univerzálního. 

Dokonalý jazyk v roli jazyka společného, ať již by to byl některý z jazyků živých, 

postupně vypěstěný, nebo jazyk uměle vytvořený, by měl mít tyto atributy: přirozený 

(vyjadřující přirozenou povahu věcí), rozumový (plně významonosný), harmonický (stavějící 

na souladu věcí, pojmů a slov), mystický (odhalující tajemství věcí), filozofický (jako nástroj 

šíření moudrosti), pansofický (šiřitel vzdělanosti po celém světě), přesný, úsporný, pravidelný, 

snadný aj. Některé z těchto vlastností mají ryze lingvistickou povahu, jiné, jako například jeho 

požadavek snadné naučitelnosti, nikoliv, ale i ty jsou pro Komenského důležitým kritériem 

kvality jazyka. Ukazuje se tu tedy silné pedagogické angažmá – měl totiž neustále na zřeteli 

uživatele jazyka – člověka. 

Tyto analýzy Komenského, ač směřovaly k tomu či onomu cíli (jak uvedeno výše), 

ústily do jeho celkové představy o kvalitách jazyka jako filozofického, sociálního, 

lingvistického či pedagogického fenoménu. Proto například úvahy o dokonalém jazyce spojuje 

s předpoklady časové náročnosti při osvojování jednotlivých oblastí struktury takového jazyka 

a jazyková didaktika se promítla i do témat fonologických, jazykové estetiky aj. Současně má 

stále na zřeteli souvislost jazyka, světa představ a věcí a schopnost jazyka tyto věci a vztahy 

přesně vyjádřit. Takovým měl být jím navržený jazyk společný, univerzální – jeho vlastnosti 

nejprve hledal mezi jazyky existujícími. Protože však dosud žádný společný jazyk nezvítězil, 

                                                           
14 Panglottia. III, 4. 
15 Panglottia. III, 5, 
16 Panglottia. III, 7. 
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uvažuje prozatím o takové cizojazyčné kompetenci, která by umožnila širokou mezinárodní 

komunikaci. Jaké jazyky tedy studovat a proč? 

Jazykové učebnice Komenského nám v tomto ohledu mnoho nepomohou, zahrnují totiž 

celou řadu jazyků a některé z nich dokonce byly publikovány bez autorova přispění. Komenský 

se vyjadřoval k existenci mnohojazyčných mutací učebnic a slovníků velmi kriticky a 

považoval je za ztrátu času, kdy uživatel prochází i ty pasáže, jimiž se nechtěl zabývat.17 

Mnohem více se dozvíme z jeho teoretických spisů o jazyce – především Methodus lingvarum 

(1648), ale také Via lucis (rukopis vznikl v Londýně 1642, ale poprvé tiskem 1668), Didactica 

magna (Opera didactica omnia, 1657) a zejména z již několikrát zmíněného spisu Panglottia 

(dochovaný rukopis kolem r. 1650). Ve stručnosti vypadají doporučení – které jazyky studovat 

– následovně: člověk by měl samozřejmě především ovládat svou mateřštinu,18 v níž by se mu 

mělo dostat základního vzdělání; dále by měl ovládat jazyk svých sousedů,19 a to, jak pro 

schopnost dorozumět se v nejbližším okolí, tak i z toho důvodu, že tato komunikace přispívá 

k výměně kulturních hodnot. Vedle mateřštiny a jazyka sousedů je velmi vhodné ovládat jazyk, 

který se z nějakého historického důvodu stal dominantním v daném regionu (jazyk regionální). 

V Evropě jeho doby to byla němčina, slovanština (slovanské jazyky byly považovány za 

dialekty) a latina. Komenský předpokládá, že postupným jazykovým vývojem bude vždy jeden 

jazyk společný kontinentu, takže znalost čtyř jazyků bude pokrývat celý svět.20 Dalším stupněm 

v jazykovém vývoji bude posléze monoglottie, tj. z jednoho jazyka na kontinentu se stane 

posléze  jeden jazyk užívaný na celém světě.21 Neměl by to být jazyk žádného národa, aby jej 

nezvýhodňoval (!), po nějakou dobu uvažoval o latině v roli jazyka společného celému světu 

(pro její rozšíření se takové řešení nabízelo), ale posléze i tuto představu opustil, neboť latina 

17. století nestačila po stránce lexikální potřebě nových výrazů, jež přinášel rozvoj vědy a 

společnosti v novověku.  Nakonec dospívá k pojetí monoglottie ve formě jazyka vycházejícího 

sice z předností jednotlivých existujících jazyků, avšak jazyka uměle vytvořeného, 

univerzálního.22 Monoglottie završí podle Komenského jazykový proces a stane se společným 

komunikačním prostředkem napravené společnosti. 

                                                           
17 Methodus linguarum novissima, XXI,6. Připomíná to ztrátu času při dnešním surfování po internetu. 
18 Methodus linguarum novissima, IV, 31. 
19 Via lucis. XV, 8, 1668. 
20 Austrálie nebyla v době Komenského ještě známá. 
21 Panglottia. VI. 
22 Nedokončený projekt univerzálního jazyka nazvaný Novae harmonicae linguae tentamen primum 

(První pokus o nový harmonický jazyk) se našel společně s rukopisem Obecné porady. V latinském 

originále byl poprvé vydán v Praze 1966, v českém překladu společně s Obecnou poradou pak 1992. 

Problematikou univerzálního jazyka u J. A. Komenského se zabývají např. V. T. MIŠKOVSKÁ-

KOZÁKOVÁ. La Panglottie de J. A. Komenský. In: Philologica Pragensia 2 (11), 1960, s. 97 – 106; 
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Obecná didaktika a jazyková didaktika 

Všechny tyto souvislosti (ať již jsou to filozoficko-metodologické aspekty, nebo názory 

jazykovědné) vytvářejí rámec, v němž Jan Amos formuje svou pedagogickou teorii a dává 

konkrétní podobu své koncepci, jak učit a učit se cizím jazykům. Evropa dychtila po novotách 

v oblasti vzdělávání; výuka starých humanistických programů, zejména v katolických zemích, 

kladla důraz na výmluvnost k uspokojení potřeb dvořanů, diplomatů, duchovních, právníků atd. 

Protestanti v Anglii a Německu požadovali užitečnější a praktické znalosti,23  ale nedokázali 

své představy realizovat. Jejich společným přáním byla zásadní reforma výuky latiny, což byl 

v té době hlavní jazyk vzdělávání na středních (latinských) školách a univerzitách. Podle Jeana 

Caravolase, předního kanadského znalce dějin lingvo-didaktiky, byl Komenský ve své době 

jediným edukátorem, který přišel s ucelenou (obecnou)24  pedagogickou teorií, soustavou 

vyučovacích metod a potřebných didaktických nástrojů k výuce jazyků ve své zemi i v dalších 

evropských a mimoevropských zemích.25  

Komenského pedagogické krédo: OMNES – OMNIA – OMNINO, tj. že všichni žáci se 

mají učit všemu (tj. všemu potřebnému), a to všestranně (tj. všemi dostupnými prostředky) má 

svá specifika samozřejmě i v oblasti jazykové pedagogiky. Cíle jazykového vyučování jsou 

pregnantně vyjádřeny ve XXII. kapitole Velké didaktiky: Jazykům se učíme ne jako části 

vzdělání nebo moudrosti, nýbrž jako nástroji, jímž je možno vzdělání čerpat a sdělovat jiným.26  

Otázka, které jazyky studovat, byla zodpovězena výše. Dodejme snad jen, že navíc je 

třeba – podle Komenského – ovládat jazyky potřebné pro výkon profese, tj. např. budoucí 

teolog musí vedle latiny studovat i řečtinu a hebrejštinu apod. Ovládat jazyk úplně není myšleno 

absolutně, právě naopak. Jazyk je třeba ovládat tak, jak to člověk pro svůj praktický život 

potřebuje. Není myslitelné, aby se žák učil mnoha jazykům do velké hloubky. To není smyslem; 

učitelé by neměli zapomínat, že žáci nechodí do školy proto, aby se z nich stali lingvisté. A 

protože čas ke studiu jazyků je omezen, je třeba výuku zaměřit na to nejpodstatnější.27 

                                                           
Comenius on Lexical Symbolism in an Artificial Language. Philosophy (London), vol. 27, 141, 1962, s. 

238 – 244. a J. PŘÍVRATSKÁ.  K filozofické povaze univerzálního jazyka Komenského. Studia 

Comeniana et historica 15, č. 29, s.163 – 167; On Comenius’s Universal Language. History and 

Historiography of Linguistics, vol. 51.  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Comp., 1990, s. 

349 – 355; Panglottia – Comenius’ Model for Language Unification. In: Multiple Perspectives on the 

Historical Dimensions of Language. In: Kurt R. JANKOVSKÝ, ed. Nodus Publikationen. Műnster, 

1996, s.75 – 80. 
23 CARAVOLAS, J. A. Comenius (Komenský) and the Theory of Language Teaching, 1993, s. 153. 
24 Methodus linguarum novissima, s. 147. 
25 CARAVOLAS, 1993, s. 153. 
26 Velká didaktika, s. 193. 
27 CARAVOLAS, 1993, s. 154. 
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Pokud jde o obsah jazykové výuky, jejím dominantním rysem je pansofie; v oblasti 

praxe jazykového vyučování to znamená, že na každém stupni jazykového vývoje se žák učí 

celku jazyka – daný stupeň pouze určuje a usměrňuje rozsah vědomostí v té které etapě vývoje, 

avšak slovní zásoba, gramatická pravidla a konceptuální struktury jsou obsaženy v každé 

učebnici a rozvíjejí se rovněž harmonickým a koherentním způsobem.28 Jinými slovy: obsah 

učebnic je vždy stejný; co se mění, je stupeň komplexnosti, abstrakce, obtížnosti – proto 

všechny učební materiály odpovídají stupni žákem dosažených znalostí z předchozího stupně 

vzdělávání a také stupni rozvoje jeho cizojazyčné kompetence.29  

Pro postupy a metody v jazykovém vyučování jsou charakteristické zejména 

paralelismus věcí, pojmů a slov a postup výuky po stupních. Znamená to, že výuka má začínat 

od věcí snadnějších. Snadnější je málo než mnoho; krátké než obšírné; jednoduché než složené; 

obecné než zvláštní; blízké než vzdálené; pravidelné než nepravidelné atd.30  Ideální didaktický 

postup spatřuje Komenský v následujícím časovém plánu: věnovat 1 jednotku prezentaci 

modelu, 3 jednotky vysvětlení pravidel a jejich užití v praxi, 9 jednotek ústnímu a písemnému 

procvičování. Nejprve se žák snaží porozumět dané lekci výuky jazyka, pak si zapíše, co 

pochopil, poté to bude prezentovat ústně. Ústní projev je podle Komenského nejobtížnější 

dovedností pro ovládnutí cizího jazyka. Nejdříve je třeba naučit se mateřský jazyk, potom 

teprve přistoupit k cizím jazykům. Znalost mateřštiny pomáhá při osvojení cizího jazyka – a 

naopak, prostřednictvím cizího jazyka lépe rozumíme tomu, jak funguje naše mateřština. 

Dostáváme se k otázce, jak Komenský chápal učební materiály a jejich využití 

v učebním procesu. Jeho průkopnické počiny na poli jazykové didaktiky našly své uplatnění i 

v oblasti učebních materiálů v podobě teorie učebnice. Výklad nacházíme například 

v Nejnovější metodě jazyků: Poněvadž studium jazyků závisí na cvičeních, tj. na jakýchsi 

výkonech (kap. I, §16 a 24), a poněvadž každý výkon potřebuje nástroje (podle kap. X, §102), 

budeme si musit i pro vyučování a učení se jazykům připravit nástroje, jimiž dosáhneme všeho, 

čeho máme dosáhnout…31 Komenský navrhl, aby tyto učební pomůcky sestavili specialisté pro 

každou třídu a úroveň vzdělávacího procesu – to byl ve své době zcela revoluční požadavek! 

Základními vyučovacími pomůckami jsou tedy učebnice. Pro každou třídu Komenský 

vytvořil sadu tří učebnic, obsahující  text (vlastně čítanku), gramatiku a slovník. Základním 

                                                           
28 O podrobnostech pansofického pojetí učebnic lze získat informace ve spisech De sermonis Latini 

studio dissertatio (1637), Novissima linguarum methodus (1648), Scholae pansophicae delineatio (1651) 

a jinde. 
29 PŘÍVRATSKÁ, J. The Pedagogical Aspect of Comenius´ Language Theory, 1996, s. 144 – 146. 
30 Methodus linguarum novissima. X, 45. 
31 Methodus linguarum novissima. XII, 1, s. 231. 
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dílem, jež je třeba vzpomenout na prvním místě, je slavná Janua linguarum reserata, kterou po 

jejím prvním vydání v polském Lešně roku 1631 následovaly desítky edic v mnoha jazykových 

mutacích: české, latinské, německé, polské, anglické, francouzské, řecké, italské, holandské, 

švédské, maďarské, španělské, arabské, turecké, perské, mughalské, islandské a arménské. 

Kniha sama se stala jakýmsi bestsellerem a získala svému autorovi věhlas po celém světě.   

Originalita učebnice kombinující výuku jazyka společně s výukou věcí (tedy reálií) 

spočívala ve vytvoření nového didaktického modelu, který Komenský potom aplikoval na další 

učebnice a rozvinul ve své budoucí práci – tak vznikl model, na němž byla založena jeho 

jazyková pedagogika. Komenského metoda jazykově věcného vyučování pronikla i do dalších 

učebnic, které napsal, a vytvořila tak homogenní koncepci jazykového vzdělávání pro děti od 

5 či 6 let, které ještě potřebují procvičovat mateřštinu, až téměř do dospělosti, kdy se mladí 

začínají věnovat zvolené profesi. 

Nejmladším žákům bylo určeno Vestibulum linguae latinae (Předsíň jazyka latinského) 

(1633). Komenský jej vlastně vytvořil později než Januu – rozhodl se pro Vestibulum, až když 

poznal, že Janua je pro mladší žáky příliš obtížná. Vestibulum se zaměřilo hlavně na morfologii 

a lexikální stránku jazyka; Janua zaujala centrální pozici; systém učebnic pak završuje Atrium 

(1652), jehož náplní je sofistikovanější a bohatší jazyk, prezentovaný frazeologií a stylistikou. 

Celkový systém je pak doplněn obrázkovou učebnicí Orbis sensualium pictus (Svět 

v obrazech), který Januu obohacuje o ilustrační materiál. 

Základním principem těchto učebnic je praktické užívání jazyka. Prostřednictvím 

témat, která byla pro jednotlivé věkové skupiny atraktivní, zapojil tento systém studenty do 

vyučovacího procesu prostřednictvím jejich vlastní zkušenosti a zážitků. Komenský tak 

pravděpodobně odhalil pedagogický princip efektivity vzdělávání založený na zkušenosti a 

poté jej aplikoval na sféru jazykové didaktiky – radí pedagogům, jak postupovat, aby dosáhli 

co nejlepších výsledků.32 

Celý komplex jazykově-věcných učebnic byl nazván Templum latinitatis (Chrám latiny) 

a původně jej měl završit Thesaurus, který však měl více směřovat k výuce věcí než jazyka a 

blížit se tak spíše jiné Komenského učebnici – Janua rerum (Brána věcí), jež je metafyzickým 

výkladem světa. Nicméně Komenskému se podařilo dokončit sadu učebnic pro tři stupně 

jazykového vzdělávání, každá obsahující text, slovník a gramatiku. Vestibulum – Ianua – 

Atrium. Počáteční písmena V – I – A vytvořila akrostich, který představuje CESTU k dosažení 

jazykové kompetence. Na této cestě student od základů jazyka dobře usazených přes dokonale 

                                                           
32 Methodus linguarum novissima. X. Analytická didaktika. 
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utvořené struktury mluvené řeči dospěje posléze k jazykovým ozdobám a celkové bohatosti 

jazyka a konečně k četbě klasiků.33 Komenského doporučení jsou následovná: začít od textu, 

který bude vykládán s pomocí slovníku, a na žádném stupni jazykové výuky neopomíjet 

gramatiku (i když doporučuje nezacházet do detailů a nezatěžovat studenty výjimkami – je to, 

zejména na začátku studia jazyka, matoucí). Zásadně odmítá takové studium jazyka, které by 

bylo založené pouze na procvičování gramatických pravidel, a žádá, aby znalost gramatiky byla 

založena na textové části učebnice. Na druhé straně však neodmítá roli gramatiky, neboť si je 

dobře vědom její schopnosti dát jazyku strukturu a řád. Vždyť jazyk musí být schopen 

popisovat věci, jevy a vztahy mezi nimi, a to i přesto, že v první fázi je nutné užívat 

simplifikované formy, tak jak to vidíme například ve Vestibulu. Tímto způsobem je vytvořena 

analogie řádu věcí a řádu jazyka. 

Z uvedeného vyplývá, že nejradikálnější změna paradigmatu, která znamenala mezník 

v dějinách jazykového vyučování, se vztahovala k textu. Text Vestibula představuje učebnici 

latiny tvořenou sérií velmi krátkých pansofických kapitolek o Bohu, přírodě a člověku namísto 

obvyklých adaptovaných klasických textů (jako jsou modlitby, báje, Terenciovy komedie, 

Ciceronovy dopisy aj.). Komenský také podporoval ústní opakování a zkoušení na rozdíl od 

písemného a navrhoval pravidelné testování znalostí. Ústní prezentace v cizím jazyce přivedla 

Komenského k dalšímu experimentu – vzniká školní hra. Ze tří školních her, které napsal 

(Schola ludus, Diogenes Cynicus redivivus a Abrahamus patriarcha) je právě prvně jmenovaná, 

Schola ludus seu Encyclopaedia viva nejúspěšnější. Jednalo se vlastně o text Janua linguarum, 

který byl zdramatizován a byl tak přizpůsoben dětské přirozené touze po hře.34 Pokud se jedná 

o gramatické příručky – bohužel většina z nich je napsána latinsky, ačkoli odkazují na moderní 

mluvené jazyky. Muselo tomu tak být, neboť latina byla pro učence nejběžnější a sloužila v té 

době jako univerzální prostředek dorozumění. Nakonec se dostáváme ke slovníkům. Některé 

z nich jsou pouhým alfabetickým uspořádáním slovní zásoby použité v textové části učebnice 

a studenti tato slova měli překládat do své mateřštiny. Jiné slovníky byly naopak velmi 

propracované, zahrnující definice, příklady, odvozená slova aj. Dá se konstatovat, že některé 

slovníky jako takové sloužily vlastně už samy o sobě jako učebnice! 35 

                                                           
33 Methodus linguarum novissima. XXI, 5. 
34 Výraz „škola hrou“ je třeba vztahovat právě k těmto Komenského školním didaktickým hrám, které s 

dnes obecně rozšířeným sloganem stejného znění vyjadřujícím snahu po škole zábavné, snadné a hravé 

mají však jen velmi málo společného. 
35 PŘÍVRATSKÁ, J. Dictionary as a textbook – textbook as a dictionary: Comenius’ contribution to 

Czech lexicography, 1994, s. 151 – 158. 
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Komenský se však nezabýval pouze učebními materiály, věnoval pozornost také učiteli 

a žákovi, jejich osobnostem, jejich vzájemným vztahům, morálním vlastnostem, ochotě podílet 

se osobně na vyučovacím procesu. Lze se oprávněně domnívat, že Komenského genialita na 

poli pedagogickém byla dána do značné míry jeho vynikajícím psychologickým uchopením 

daných problémů. Chápal, jak je pro žáka důležitá motivace, a snažil se v tomto ohledu 

vyučování posilovat a zpříjemnit. Nejen že tento proces musí být podle Komenského, 

přiměřený, nenucený, snadný, ale také rychlý a úplný (komplexní). Poznal, že kromě žákovy 

psychosomatické připravenosti ovlivňuje úspěšné jazykové vyučování také jeho aktivní 

zapojení, osobní odhodlání a emoční a racionální motivace. A to zcela platí nejen pro žáka, ale 

i pedagoga.  

Závěrem můžeme konstatovat, že oblast jazyka patřila v rozsáhlé a mnohostranné 

Komenského tvorbě do popředí zájmu po celý jeho bohatý tvůrčí život. V otázkách jazykových 

– filozoficky a metodologicky úzce propojených s jeho celkovou vizí světa a člověka v něm – 

nepřekvapuje, že jako „renesanční“ myslitel nové doby obsáhl i celou řadu aspektů jazykové 

pedagogiky. On sám nebyl jen učitel, autor jazykových učebnic světové proslulosti, ale byl 

zároveň badatelem o jazyce, teoretikem jazykové pedagogiky a jazykové didaktiky. Právem je 

považován nejen odbornou veřejností za první velkou pedagogickou osobnost, která nazírala 

jazykové vzdělávání v celém jeho kontextu a komplexní povaze. Lze proto jen souhlasit 

s postojem L.G. Kellyho, který konstatoval ve své publikaci Twenty-five Centuries of 

Language Teaching: It was left to Comenius to codify language teaching theory.36  
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Resumé 

Jan Amos Komensky as a thinker about the language 

 

To deal with the theoretical and practical activity of Jan Amos Komensky (1592 –1670) 

in the field of the language has undoubtedly its place in the university, which bears his name 

and celebrates its anniversary. 

The language creates an inseparable part of Komensky’s concept of thoughts, which 

exceed closer Cartesian perception of the world, focused mainly on the cognitive method. It 

might be said that Komensky’s language concept results from his basic philosophical 

anchoring, where the quality of the human society plays a key role and equally from his 

common philosophical and methodological principles – e.g. the triadic arrangement res – mens 

– lingua, syncritical method of thinking, including analogy and parallelism and also the 

harmony of universe. Then the overall frame is completed with his pansophistic-panortholic 

endeavour – an effort for overall remediation of the society.  

With Komensky, the issues of general linguistics and language didactics are 

significantly entwined. Therefore, one of the aims of this study is to point out to close 

togetherness of specific aspects of language pedagogy in general, and language didactics in 

particular, especially with general pedagogical and methodological aspects of Komensky’s 

work. 

We find this methodological context in the ideas, which we would seek in general or 

comparative linguistics – e.g. his interest in language typology, analysis of characteristic 
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language features (their common and different properties, their rivalry during the way to perfect 

language), his effort for finding the best linguo-didactic values (as easy learnable and precise 

expressions). Komensky was critical towards overestimation of the role of grammar, and he 

emphasised the lexical layer – dictionaries and the work with texts (Methodus linguarum 

novissima). The attention is also devoted to other questions of language pedagogy as, e.g. which 

languages Komensky recommends to study and why (mother tongue, language of neighbouring 

countries, regional and universal language). 

The paper also briefly relates to Komensky’s methodology of foreign language teaching, 

as aims, content, methods, teaching materials and their use in the teaching process. The attention 

is also focused on the function of language-object method, resulting from parallelism of things 

and words and also utilisation of dialogues, school games (Schola ludus, Diogenes), an 

illustrated textbook (Orbis pictus) and the approach of a “graduating” textbook (where the text, 

grammar and dictionary present three parts at each level of foreign language teaching). The 

names of these three levels – Vestibulum, Ianua, Atrium – create with their initial letters an 

acronym – VIA = way, so – according to Komensky – the way to reach foreign language 

competence.  

The attention is also paid to the changing role of Latin. As being an excellent expert of 

Latin, Komensky was critical to its position in contemporary language teaching. From his 

original ideas about its reformation, to make it more suitable for the needs of “a new science,” 

then he tends to a more complex view on the problem solution in the whole system of 

remediation of all human issues (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 

especially the part IV. Pampaedia). The language becomes not an aim, but the tool for education 

and emphasis is put especially on the communication between people. Just in this, the modern 

features of his language pedagogy and legacy for the present days lie, which, to a large extent, 

contributed to the excellent reputation of the author and his textbooks. 

 

Key words: J. A. Comenius, language teaching theory, perfect language, universal language, 

language-object method, textbook, panharmony, pansophy 
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FORMOVANIE PROSTRIEDKOV NÁUČNÉHO ŠTÝLU SPISOVNEJ SLOVENČINY 

V 20. STOROČÍ 

Ján Kačala 

Abstrakt: Témou štúdie je analýza stavu náučného štýlu spisovnej slovenčiny v jednotlivých 

etapách dejín spisovnej slovenčiny v 20. storočí, a to so zameraním na identifikovanie 

špecifických čŕt charakterizujúcich stav a vývin prostriedkov náučného štýlu v jednotlivých 

vývinových etapách, t. j. v martinskom období, medzivojnovom období a v období súčasnej 

spisovnej slovenčiny. 

Kľúčové slová: spisovná slovenčina, dejiny spisovnej slovenčiny, etapy vývinu spisovnej 

slovenčiny v 20. storočí, náučný štýl spisovnej reči, odborná terminológia, vedecká syntax 

Pozoruhodným spôsobom vyzdvihol význam štýlov a štýlovej a štylistickej 

diferencovanosti spisovného jazyka Eugen Pauliny (1912 – 1983), keď v úvode k svojim 

Dejinám spisovnej slovenčiny z roku 1948 – prvým sústavným dejinám nášho spisovného 

jazyka pochádzajúcim od slovenského bádateľa, zhŕňajúco napísal: Dejiny spisovného jazyka 

sú teda dejinami vzniku, zániku a zmien jednotlivých jeho štýlov.1 Tejto vyhranenej tézy sa vo 

svojich ďalších publikáciách venovaných dejinám spisovnej slovenčiny už tak nástojčivo 

nepridržiaval, no závažnosť prostriedkov náučného štýlu v celkovom štýlovom spektre 

spisovného jazyka v systémovej aj rečovej (prehovorovej) dimenzii spisovného jazyka náležite 

vyzdvihoval. A vyzdvihovali ju aj početní ďalší bádatelia pracujúci v oblasti výskumu spisovnej 

slovenčiny, teórie spisovného jazyka a teórie aj praxe jazykovej kultúry, ktorých bádateľské a 

kodifikačné dielo patrí do rovnakého obdobia, t. j. do druhej a tretej tretiny 20. storočia. Týka 

sa to predovšetkým Henricha Bartka (1907 – 1986) a jeho autorského aj redakčného pôsobenia 

v prvom slovenskom jazykovednom časopise Slovenskej reči v rokoch 1932 – 1939, keďže 

práve Henrich Bartek určoval hlavné – najmä praktické – smerovanie pri výskume spisovnej 

slovenčiny, starostlivosti o jej osobitosť, stabilitu a kodifikáciu, ako aj o kodifikáciu pravopisnej 

sústavy slovenčiny.  

 Potrebu budovať prostriedky náučného štýlu v spisovnej slovenčine v medzivojnovom 

období jej vývinu Henrich Bartek zdôrazňoval vo svojich statiach uverejňovaných v Slovenskej 

reči ako „mesačníku pre záujmy spisovného jazyka“ okrem iného aj s takým odôvodnením, že 

                                                           
1 PAULINY, E. Dejiny spisovnej slovenčiny, 1948, s. 329. 
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spisovný jazyk sa využíva v iných oblastiach spoločenského života ako konverzačná reč alebo 

ľudové nárečia, aj preto sa naň kladú iné, vyššie nároky. Sám pritom odborne spolupracoval pri 

tvorbe vzmáhajúcej sa slovenskej odbornej terminológie, sústavne napríklad s Júliusom 

Ledényim (1903 – 1943), autorom publikácie Nomina anatomica z roku 1935, ktorý 

anatomické názvoslovie v slovenčine dával do súladu s medzinárodne prijatou latinskou 

terminologickou sústavou. Odborná terminológia sa pritom stala jedným zo základných 

stavebných kameňov v rozvoji spisovnej slovenčiny v celom 20. storočí a osobitne v 30. rokoch 

20. storočia, keďže šlo nielen o nevyhnutné dobudovanie prostriedkov spisovnej slovenčiny v 

oblasti odborného vyjadrovania, ale aj o to, aby tieto prostriedky neboli v rozpore so 

spoznanými zákonitosťami spisovnej slovenčiny a aby zodpovedali duchu slovenčiny. Aj 

Ledényiho úsilie o slovenské anatomické názvoslovie vyvolalo u niektorých predstaviteľov 

lekárskej fakulty bratislavskej univerzity nesúhlas. Napokon však, ako píše Jozef Ružička  

(1916 – 1989) v publikácii Spisovná slovenčina v Československu, v sporoch o Ledényiho 

terminológiu sa vypracovali aj teoretické zásady, ako tvoriť odborné slovenské termíny. V 

podstate ide o aplikáciu teórie Pražského lingvistického krúžku z roku 1932. Pre ďalšie osudy 

slovenskej terminológie je dôležité, že sa Ledényiho postup v podstate odobril.2 V danej 

súvislosti nemožno obísť skutočnosť, že v 30. rokoch sa ešte stále viedla polemika o slovenčine 

ako samostatnom slovanskom jazyku a že až v polovici 30. rokov k jej definitívnemu 

teoretickému aj praktickému rozriešeniu rozhodujúcim spôsobom prispel Ľudovít Novák  (1908 

– 1992) svojím spisom Jazykovedné glosy k československej otázke z roku 1935. Vedeckými 

argumentmi dokázal, že idea československého jazyka aj národa je ústavná teoretická fikcia 

neopierajúca sa o skutočnosť. Za rozhodujúce pri pohľade na otázku, či dva štruktúrne blízke 

jazyky sú osobitnými jazykmi alebo sú to nárečové podoby toho istého jazyka, pokladal nie 

mieru zhôd a rozdielov medzi danými jazykmi, lež aktívne prejavované vedomie príslušného 

národného spoločenstva o tom, že daný jazyk je samostatný a patrí tomuto spoločenstvu ako 

vyjadrenie jeho národnej osobitosti; takéto vedomie je pritom prejavom vôle daného 

spoločenstva mať vlastný národný jazyk.  

 Pravdaže, pri posudzovaní otázky budovania prostriedkov náučného štýlu spisovného 

slovenského jazyka treba mať na mysli aj to, že v 20. storočí máme vo vývine spisovnej 

slovenčiny pred sebou tri rozmanité obdobia: 1. je to doznievanie martinského  obdobia, ktoré 

sa začína rokom 1875 a uzatvára sa rokom 1918 ako rokom skončenia prvej svetovej vojny, 

zániku rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, 2. 

                                                           
2 RUŽIČKA, J. Spisovná slovenčina v Československu, 1970, s. 70. 
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medzivojnové obdobie v rokoch 1918 – 1940 a napokon 3. súčasné  obdobie, trvajúce od roku 

1940 podnes. Kým prvé uvedené obdobie možno z hľadiska stavu náučného štýlu označiť ako 

prípravné, v druhom období už prevažovali aktívne budovateľské kroky a napokon v treťom sa 

uplatňovali stabilizačné a rozvojové tendencie a v oblasti odbornej terminológie sa dosiahli 

nielen význačné výsledky v praktickej normalizačnej činnosti, ale aj výrazný pokrok v rozvíjaní 

teórie terminológie. Stav a vývinové smerovanie odbornej reči v slovenčine názorne ukazuje 

Jozef Ružička v citovanej práci z roku 1970 na rozbore konkrétnych textov, uverejnených najmä 

v tretej tretine 20. storočia. 

 Prípravný ráz prvého naznačeného obdobia treba vidieť v tom, že na konci 19. a na 

prelome 19. a 20. storočia sa uskutočnila významná kodifikácia spisovnej slovenčiny v dielach 

Samuela  

Cambela (1856 – 1909) Slovenský pravopis. Historicko-kritický nákres (1890) a Rukoväť 

spisovnej reči slovenskej (prvé vydanie je z roku 1902). Táto síce navonok individuálna 

kodifikácia, ale zároveň kodifikácia nesúca dôležité znaky kolektívnosti – aj formálne najmä v 

ďalších dvoch vydaniach roku 1915 a 1919 – zásluhou Jozefa Škultétyho (1853 – 1948) mala 

pre spisovnú slovenčinu výrazný stabilizačný dosah a tým otvorila cestu aj nevyhnutnému 

plnému rozvoju odbornej slovnej zásoby a odbornej syntaxe, a to okrem národno-vedných 

disciplín a právnej oblasti, o ktorú sa tiež zaslúžil Samuel Cambel, aj v prírodovedných a 

technických disciplínach, ako aj vo viacerých praktických odboroch.  

 Sformovaný martinský úzus a naň nadväzujúca už kodifikovaná martinská norma 

spisovnej slovenčiny prinášali vhodný rámec ďalšieho všestranného rozvoja spisovného jazyka 

a utvárali vhodné teoretické i praktické predpoklady aj na cieľavedomé budovanie 

prírodovednej a technickej terminológie v spisovnej slovenčine najmä v zásadne nových 

podmienkach spoločného česko-slovenského štátu. V nich sa totiž naplno odkryla nepriaznivá 

situácia, odzrkadľujúca nerozvitosť vedeckého výskumu najmä v prírodovedných a 

technických disciplínach na Slovensku, nejestvovanie vedeckých ustanovizní na Slovensku, 

nejestvovanie sústavnej prípravy slovenských odborníkov, neuplatňovanie slovenčiny v štátnej 

správe a v celej sústave školstva, tak ako to vyplývalo z krajne nepriaznivých podmienok života 

slovenského národa v rakúsko-uhorskej monarchii a otvorenej genocídnej politiky vládnucich 

uhorských kruhov. Pre tieto príčiny v uvedených vedných a technických disciplínach, ako aj v 

spomenutých oblastiach spoločenského života v spisovnej slovenčine chýbala aj odborná 

slovná zásoba a odborná syntax. Aj preto rázna zmena politických a spoločenských pomerov 

pri utvorení Česko-slovenskej republiky našla slovenčinu nepripravenú na plnenie nečakaných 

úloh súvisiacich s novým štátnym životom slovenského národa. A preto v novej republike 
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napriek priaznivým vonkajším podmienkam bolo treba najprv prežiť obdobie nestability v 

používaní spisovnej slovenčiny v 20. rokoch 20. storočia a podmienky neprestajného zápasu s 

prejavmi politického a kultúrneho čechoslovakizmu. A v pozitívnom nasmerovaní bolo treba 

predovšetkým klásť dôraz na intenzívnu odbornú prípravu nových odborníkov v slovenských a 

česko-slovenských školách a dosiahnuť sformovanie generácie s vyšším stupňom 

spoločenského, politického aj národného uvedomenia a do 30. rokov vstúpiť už z takýchto 

nových pozícií.  

 Plnohodnotnému rozvoju spisovnej slovenčiny prekážalo aj to, že v časti českých 

kruhov sa stále živila myšlienka jednotného československého jazyka a pri rešpektovaní už 

overených hodnôt slovenskej literárnej reči sa na českej a čiastočne aj na slovenskej strane 

podporovala teória, podľa ktorej v slovenčine netreba pestovať náučný štýl a vedecké 

publikácie písať iba po česky, keďže v slovenčine je síce rozvinutá literárna reč a umelecký 

štýl, ale na to, aby plnohodnotne fungovala ako jazyk vedy a civilizačného pokroku, vraj 

slovenčina nemá predpoklady. Práca slovenských jazykovedcov, predstaviteľov viacerých 

vedných a technických odborov, ale aj mnohých ďalších zainteresovaných pracovníkov v 30. 

rokoch 20. storočia napokon v praxi vyvrátila uvedenú teóriu a potvrdila životaschopnosť 

spisovnej slovenčiny aj v oblasti odborného vyjadrovania, budovania odbornej terminológie 

viacerých odborov a rozvíjania vedeckej syntaxe. Jozef Ružička v citovanej publikácii Spisovná 

slovenčina v Československu z roku 1970 poukazuje na to, ako k vyjasneniu tejto situácie 

prispela aj teoretická jazykoveda na Slovensku: V rámci tejto (= štrukturalistickej – pozn. J. K.) 

teórie sa doriešil aj boj o slovenčinu v takom zmysle, že spisovná slovenčina, ako každý 

novodobý spisovný jazyk, má prirodzené právo na svoj odborný štýl, a to aj preto, aby sa 

organicky mohli vyvíjať v súčinnosti s odborným štýlom aj ostatné štýly.3 Autor pritom odkazuje 

na obsah štúdie svojho univerzitného učiteľa, českého profesora Slovenskej univerzity a člena 

Pražského lingvistického krúžku Josefa Miloslava Kořínka (1899 – 1945), s názvom 

Substituovanie jazykov v kultúrnych štýloch, najmä v štýle vedeckom, publikovanej v periodiku 

Linguistica Slovaca hneď na začiatku 40. rokov.  

 Závažné spoločensko-politické a kultúrne udalosti na konci 30. a na začiatku 40. rokov 

20. storočia napokon viedli k uzavretiu medzivojnovej etapy vo vývine spisovnej slovenčiny a 

k otvoreniu novej etapy – etapy súčasnej spisovnej slovenčiny. Ako rozhranie týchto dvoch etáp 

platí rok 1940 (určený Jozefom Ružičkom), keď boli publikované aj nové Pravidlá slovenského 

pravopisu, zostavené na pôde Matice slovenskej v 30. rokoch ako odpoveď na slovenskou 

                                                           
3 RUŽIČKA, 1970, s. 104. 
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kultúrnou verejnosťou odmietnuté Pravidlá slovenského pravopisu skoncipované pod vedením 

českého profesora Václava Vážneho (1890 – 1966). Text nových pravopisných pravidiel síce 

pripravil Henrich Bartek, ale v predloženom znení ho ministerská komisia neodobrila a jeho 

verzia ochudobnená najmä o štyri dôležité racionálne pravopisné zmeny napokon vyšla v 

spomínanom roku 1940 v redakcii Antona Augustína Baníka (1900 – 1978). Nové pravopisné 

pravidlá tak uzatvárajú význačnú budovateľskú etapu vo vývine spisovnej slovenčiny a 

osobitne jej odborného štýlu, sústredenú najmä na 30. roky, a zároveň otvárajú novú etapu, v 

ktorej spisovná slovenčina vystupuje ako plnoprávny partner iných jazykov, prejavujúci svoju 

životaschopnosť vo všetkých oblastiach dorozumievania, myslenia a ukladania poznatkov. 

 Život v Slovenskej republike ako novom, samostatnom štáte priniesol do slovenčiny 

priamo akútne nové vývinové potreby a impulzy. Dôležité znaky tohto života predstavovali: 

rozvoj školstva, vedy a ďalších zložiek kultúry, budovanie štátneho organizmu vrátane obrany 

štátu a ďalších bezpečnostných zložiek, administratívy, tvorba zákonov, zahraničnej politiky a 

budovanie priemyslu a ekonomiky vo všeobecnosti. Všetky tieto oblasti života kládli nové 

nároky predovšetkým na budovanie odbornej terminológie. Rast vedy mala podporovať aj 

novozaložená Slovenská akadémia vied a umení, zákonne ustanovená Slovenským snemom v 

polovici roka 1942, a v rámci nej bol založený aj Jazykovedný ústav, ktorý otvoril svoju činnosť 

1. apríla 1943. Rozvoj všetkých uvedených a ďalších oblastí života pokračoval aj po skončení 

2. svetovej vojny. Osobitne sa žiada spomenúť priamo prudký ďalší rozvoj školstva vrátane 

vysokoškolského, intenzívne budovanie vedeckých inštitúcií v rámci SAVU aj rozličných 

rezortov a to malo bezprostredný dosah aj na tvorbu a normalizáciu odbornej terminológie v 

slovenčine. Tieto úlohy plnili početné terminologické komisie, v ktorých boli zastúpení aj 

jazykovedci ako odborní jazykoví poradcovia. Centrom tejto starostlivosti sa stal Jazykovedný 

ústav SAVU, na začiatku 50. rokov premenovaný na Ústav slovenského jazyka SAVU, neskôr 

iba SAV.  

 Významnou odbornou, organizačnou aj koordinačnou základňou tejto práce sa stalo 

osobitné ústavné oddelenie, starajúce sa o ustaľovanie odbornej terminológie. Takáto 

organizácia širokej terminologickej práce predpokladala aj nevyhnutný teoretický rozmer a ten 

zabezpečoval najmä Ján Horecký (1920 – 2006). Už roku 1956 vydal prácu Základy slovenskej 

terminológie, v ktorej okrem iného vymedzil podstatu termínu ako pomenovania pojmu v 

sústave istého vedného alebo výrobného odboru, určil jeho miesto v slovnej zásobe jazyka a 

rozobral jednotlivé vlastnosti termínu. Intenzívnej práci v teórii terminológie sa venoval aj v 

nasledujúcich desaťročiach, viedol spomínané terminologické oddelenie akademického ústavu, 

koordinoval odbornú činnosť v okruhu terminológie na celom Slovensku a pri zlaďovaní 
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slovenskej a českej odbornej terminológie aj vo vtedajšom Česko-Slovensku. Roku 1953 

založil a do roku 1961 aj viedol časopis Slovenské odborné názvoslovie, neskôr premenený na 

Československý terminologický časopis, ktorý vychádzal v rokoch 1962 – 1966 a mal celoštátny 

(česko-slovenský) dosah. Okrem toho sa sústavne  zúčastňoval na praktickej práci pri 

ustaľovaní odbornej terminológie, ako poradca pôsobil v početných odborných 

terminologických komisiách a priamo alebo nepriamo sa zaslúžil o prípravu a knižné vydanie 

vyše troch desiatok terminologických slovníkov. Jeho práce z teórie terminológie sa stali známe 

aj v zahraničí, na medzinárodnom poli slovenskú terminológiu reprezentoval ako dlhoročný 

predseda Medzinárodnej komisie pre jazykovednú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte 

slavistov, ako spoluautor prekladových slovensko-inojazyčných odborných slovníkov aj ako 

spoluautor slovníkov spracúvajúcich jazykovednú terminológiu.   

 Roku 1967 bol spomínaný Československý terminologický časopis nahradený 

časopisom Kultúra slova, v ktorom sa záujem o odbornú terminológiu v teoretickom aj 

praktickom rozmere plnohodnotne zachoval a stal sa integrálnou súčasťou práce v okruhu 

spisovného jazyka a jazykovej kultúry. Časopis sa sústavne venuje teoretickým aj praktickým 

otázkam odbornej terminológie a prináša terminologické súpisy z rozličných vedných a 

pracovných odborov ako výsledky práce zodpovedných odborníkov v okruhu odbornej 

terminológie. Ján Horecký bol od začiatku aktívnym členom redakcie Kultúry slova a sústavne 

do nej prispieval okrem iného aj textami s tematikou odbornej terminológie.  

 Blízkym spolupracovníkom Jána Horeckého bol Ivan Masár (1930 – 2008), autor 

početných statí z teórie aj praxe odbornej terminológie. Na základe svojich bohatých poznatkov 

a mnohoročných skúseností z terminologickej práce napísal a roku 1991 vydal knižnú 

publikáciu Príručka slovenskej terminológie ako súhrnné poučenie určené odborníkom 

jazykovedcom, ale aj širšiemu okruhu záujemcov o teoretické aj praktické otázky terminológie. 

Pozoruhodná je jeho myšlienka zo záveru publikácie, kde sa prihovára za ustanovenie 

koordinačného centra, ktoré by na odbornej úrovni cieľavedome organizovalo terminologickú 

prácu v okruhu národnej terminológie a potom aj na medzinárodnej úrovni,4 keďže práve 

prostredníctvom neho by sa dal v kodifikácii (štandardizácii) odbornej terminológie dosiahnuť 

potrebný pokrok a želateľný stabilný stav.5 Zdá sa, že táto idea nezostala iba v úrovni želania a 

že sa na akademickom pracovisku istým spôsobom napĺňa práve v ostatných desaťročiach, keď 

sa aj s využitím moderných technických prostriedkov na pôde ústavu od roku 2005 v rámci 

                                                           
4 MASÁR, I. Príručka slovenskej terminológie, 1991, s. 173. 
5 MASÁR, 1991, s. 173. 
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Slovenského národného korpusu buduje Slovenská terminologická databáza6  a s opretím o 

medzinárodné skúsenosti a v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii aj 

internetový terminologický portál ako zdroj potrebných informácií.7 Takýto spôsob riešenia 

situácie pri zhromažďovaní relevantných informácií a pri tvorbe, ustaľovaní aj koordinácii 

odbornej terminológie je veľmi aktuálny.  

 Ivan Masár okrem uvedenej knižnej publikácie napísal veľké množstvo časopiseckých 

a zborníkových príspevkov a prispel nimi k riešeniu početných aktuálnych terminologických 

otázok, aktívne sa zúčastňoval na práci mnohých terminologických komisií, bol dlhoročným 

výkonným redaktorom časopisov zaoberajúcich sa terminologickou problematikou a v 

medzinárodnom rozsahu pôsobil aj ako tajomník Medzinárodnej komisie pre jazykovednú 

terminológiu, pôsobiacej v rámci Medzinárodného komitétu slavistov. Svojou dlhoročnou 

odbornou, organizačnou aj redaktorskou činnosťou sa významne zaslúžil o primeraný rozvoj, 

ustaľovanie a normalizáciu slovenskej odbornej terminológie najmä v tretej tretine 20. storočia.  

 Terminologická problematika sa od vzniku Jazykovedného ústavu SAVU stala 

organickou súčasťou pracovnej náplne viacerých jeho pracovníkov. Akademický ústav v rámci 

jazykovej poradne pomáhal odborníkom všetkých vedných, pracovných aj záujmových 

odborov pri riešení meritórnych otázok početných odborných termínov a terminologických 

sústav, pričom osobitnú problematiku predstavovala jazykovo-kultúrna dimenzia 

terminologickej práce ako neodmysliteľnej súčasti celej jazykovednej činnosti. Pracovníci 

ústavu sústavne sledovali a upravovali texty štátnych noriem vydávaných centrálnym 

normalizačným úradom. Osobitnú problematiku predstavuje spracúvanie terminologickej 

problematiky vo výkladových aj prekladových slovníkoch chystaných v Jazykovednom ústave 

Ľudovíta Štúra SAV. Spôsoby riešenia terminologickej problematiky prijímané v tomto 

akademickom ústave sa rozširovali aj v iných ustanovizniach pripravujúcich slovníky a často 

slúžili ako modely práce mnohým ďalším autorom lexikografických diel.  

 Kým téma odbornej terminológie v teoretickej aj praktickej rovine bola predmetom 

pozornosti najmä Jána Horeckého a Ivana Masára, tematikou odbornej syntaxe sa zaoberal 

predovšetkým Jozef Ružička v statiach venovaných jednotlivým javom odbornej syntaxe, ako 

aj v syntetických prácach spracúvajúcich vymedzené obdobia vo vývine spisovnej slovenčiny 

alebo v súhrnných publikáciách s témou dejín spisovnej slovenčiny. 

 Stav a vývin odbornej terminológie a odbornej syntaxe v jednotlivých vývinových 

                                                           
6 LEVICKÁ, J. Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, 2018, s. 136  a ďalej. 
7 LEVICKÁ, 2018, s. 129 a ďalej. 

 



 

39 

 

obdobiach, ako aj problematika odborného štýlu v spisovnej slovenčine boli stálym predmetom 

pozornosti bádateľov zaoberajúcich sa či už čiastkovými témami z dejín spisovného 

slovenského jazyka, alebo systematickým spracovaním dejín spisovnej slovenčiny. Svedčia o 

tom najmä všetky súhrnné práce venované tematike dejín spisovnej slovenčiny, pochádzajúce 

od viacerých autorov, pričom sa to osobitne týka prác publikovaných v ostatných desaťročiach, 

v ktorých sa práve táto tematika prehlbuje a venuje sa jej čoraz väčšia pozornosť. Problematika 

odborného štýlu v spisovnej slovenčine a jej dejinách predstavuje tak bytostnú súčasť 

bádateľského stvárňovania stavu a vývinu spisovného slovenského jazyka v čiastkovom zábere 

v jednotlivých obdobiach, ako aj v syntetickom dejinnom pohľade (odkazujeme tu aspoň na 

najnovšiu syntetickú publikáciu s témou dejín spisovnej slovenčiny od autorskej dvojice Ján 

Kačala – Rudolf Krajčovič  z roku 2006, v 2. vydaní z roku 2011). S celkovým dôrazom na 

rastúcu celospoločenskú, politickú aj kultúrnu váhu odborného vyjadrovania sa zvyšuje aj 

záujem jazykovedy o hlbšie poznanie tejto neobyčajne dôležitej tematiky, o hlbšie prenikanie 

do jej podstaty, ako aj o prinášanie presvedčivého bádateľského obrazu o tomto neprestajne sa 

prehlbujúcom ponore. Úsilie o hlbšie vedecké poznanie a systematické budovanie odborného 

štýlu spisovnej slovenčiny sa stalo bytostnou súčasťou celkového smerovania jazykovedného 

výskumu v záujme praktického napĺňania a zároveň potvrdzovania idey samostatnosti a 

osobitosti slovenského jazyka a slovenského národa. 

 Na záver možno konštatovať, že formovanie prostriedkov odborného štýlu spisovnej 

slovenčiny v 20. storočí šlo v súhlase s vývinom nášho národného spoločenstva a jeho 

potrebami (aj) v jazyku, v súhlase s vývinom spisovného jazyka, jeho stavom aj používaním v 

každodennej jazykovej praxi. Vývin v tejto oblasti v 20. storočí zákonite prebiehal tak, aby sa 

dalo jednoznačne povedať, že dnes už nikto nepochybuje o tom, či spisovná slovenčina ako 

všeobecne uznaný samostatný slovanský jazyk má alebo nemá v sebe prirodzene integrovaný 

náučný štýl, a že táto integrovanosť náučného štýlu sa už pokladá za úplne prirodzený atribút 

spisovnej slovenčiny v súčasnej etape jej vývinu. Pravdaže, cesta k tomuto stavu nebola 

priamočiara ani jednoduchá, hoci bola úplne zákonitá. 
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Resumé 

Development of Scientific Writing in the Standard Slovak of the 20th Century 

The study aimed to analyse the state of the educative style of the standard Slovak in its 

historical periods in the 20th century. It is namely oriented to the identification of specific 

features characterising the state and the development of the means of the educative style in 

particular developmental periods: in Martin’s period, inter-war period and the period of present 

standard Slovak. 
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MODELACE DIALOGŮ PŘI VÝUCE ČEŠTINY PRO CIZINCE NA LÉKAŘSKÝCH 

FAKULTÁCH 

Iveta Čermáková 

Abstrakt: Výuka češtiny pro zahraniční studenty lékařských fakult má celou řadu zvláštností 

– patří k nim mj. zcela specifická motivace studentů a velmi praktické zaměření výuky, která 

směřuje k tomu, aby studenti obstáli v komunikaci s pacienty a lékaři na praxích v nemocnici. 

Zásadní složkou výuky je proto konverzace. Zkušenost nám říká, že je účelné pracovat s 

dialogickými schématy, která jsou modelována s ohledem na hlavní účel komunikace a 

schopnosti studentů. Příspěvek ukazuje, jakým způsobem je třeba takové dialogy modelovat. 

Předkládá konkrétní návrhy, jak vypracovat sadu otázek kladených lékařem pacientovi, 

vycházejících z potřeb anamnézy jednotlivých lékařských oborů, a jak přiměřeným způsobem 

zachytit variabilitu možných odpovědí pacienta. Zachycuje rovněž konkrétní problémy, kterým 

musí učitel čelit při výuce, příp. později na přípravných praxích studentů v nemocnicích. 

Klíčová slova: výuka češtiny pro cizince, lékařská fakulta, konverzace, dialog, odebírání 

anamnézy 

Úvodem 

Výuka češtiny v kursech určených pro zahraniční studenty medicíny má celou řadu 

specifik, která zásadním způsobem ovlivňují její podobu. Dvě z nich – navzájem propojená – 

jsou natolik významná, že podobu výuky vlastně předurčují a učitel je musí brát jako 

východisko při koncipování výuky.  

V první řadě je to situace, ve které se studenti nacházejí. Přijíždějí do České republiky 

na šest let jen proto, aby v angličtině studovali medicínu. Až na výjimky svou budoucnost nijak 

nespojují s češtinou a Českou republikou, mimo hodin češtiny nejsou nuceni mluvit česky 

(univerzity sídlí ve velkých městech, kde lze zcela bez problémů nakupovat, chodit do 

restaurací, navštěvovat úřady, a mluvit přitom jen anglicky). 

Z toho vyplývá druhý klíčový faktor ovlivňující výuku: jejich vnitřní motivace ke studiu 

češtiny je většinou nulová, vnější motivace spočívá právě jen v tom, aby obstáli v těch 

nečetných situacích, kdy je po nich čeština žádána. Každodenní kontakt se studenty ukazuje, že 

většinou opravdu nepociťují žádnou vnitřní potřebu mluvit a rozumět česky. Když se k tomu 

přičte skutečnost, že studium medicíny je velmi náročné a většinu studentů stojí takřka všechen 
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čas a energii, je jasné, že učitel češtiny čelí skupině studentů, jíž chybí to, co je dle všech 

odborných psychologických a didaktických studií pro studium nejdůležitější, totiž motivace. 

Přitom studium češtiny je pro tyto zahraniční studenty v jednom aspektu nezbytné: zásadní 

složkou jejich studia jsou praxe a působení v nemocnicích, kde vzhledem k rozmanité sociální 

a věkové struktuře pacientů nelze počítat s tím, že by stačila angličtina.  

Z výše řečeného logicky vyplývá, že učitel musí studenty připravit zejména na chvíle, kdy 

budou v nemocnici konverzovat s pacientem. To není nijak lehký úkol, zvlášť když 

přihlédneme k již komentované motivaci studentů. 

Tento článek se pokusí z lingvistického i didaktického hlediska analyzovat dialog s 

pacientem, na který mají být studenti připravováni, a navrhne i některé zcela konkrétní postupy, 

jak takový dialog koncipovat.  

 

Dialog 

Jak známo, dialog je v lingvistické literatuře chápán jako jedna ze základních forem 

lidské interakce, jako komunikace dvou nebo více účastníků, kteří se střídají v pronášení svých 

replik.1 Odborná literatura nabízí velmi bohatou typologii dialogu, my se zde zaměříme pouze 

na charakteristiku dialogu mezi lékařem a pacientem v nemocnici, na který máme studenty 

připravit. Takový dialog patří mezi tzv. face-to-face dialogy, ve kterých se lékař a pacient 

střídají v roli mluvčího a posluchače. Zvlášť důležité pro nás je, že přestože se role posluchače 

obvykle označuje za pasivní, ve skutečnosti tomu tak není: i v konverzaci dvou rodilých 

mluvčích se posluchač musí soustředit na interpretaci toho, co mluvčí říká – o naší situaci, kdy 

je „lékařem“ nerodilý mluvčí, to platí dvojnásob. Linell2 mluví o tom, jak na sebe účastníci 

dialogu vzájemně působí, ovlivňují se a navzájem se přizpůsobují (tzv. shaping), neustále 

předvídají, co ten druhý řekne, reagují na něj apod. – obvykle silně omezená jazyková 

kompetence „lékaře“ v češtině v našem případě opět způsobuje, že půjde o dialog nestandardní 

(prostředky a metodami, jaké mluvčí využívá během rozhovoru, se zabývá tzv. konverzační 

analýza).3 V jemnější typologii dialogu bude rozhovor mezi pacientem a lékařem patřit mezi 

tzv. institucionální dialogy. Hoffmannová4 je charakterizuje jako dialogy probíhající v různých 

institucích, ve kterých jedna strana plní sociální roli profesionála (v našem případě lékaře), 

                                                           
1 HOFFMANNOVÁ J. Dialog. [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné na: 

https://www.czechency.org/slovnik/DIALOG. 

2 LINELL, P. Approaching Dialogue. Talk, Interaction and Contexts in Dialogical Perspectives, 1998. 

3 Blíže k tomu NEKVAPIL J. Konverzační analýza. [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné na: 

https://www.czechency.org/slovnik/KONVERZAČNÍ ANALÝZA. 

4 HOFFMANNOVÁ J. Institucionální dialog.  [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné na: 

https://www.czechency.org/slovnik/INSTITUCIONÁLNÍ DIALOG  

https://www.czechency.org/slovnik/DIALOG
https://www.czechency.org/slovnik/KONVERZAČNÍ%20ANALÝZA
https://www.czechency.org/slovnik/INSTITUCIONÁLNÍ%20DIALOG
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druhým účastníkem je laik. Asymetrie profesionál – laik tvoří jistou komunikační bariéru, i 

když jde o dva rodilé mluvčí (ta se týká odlišných cílů v komunikaci, motivace, hierarchie 

sociálních pozic, znalostí předmětu hovoru a odborné terminologie s ním spjaté); v našem 

případě, kdy je „lékař“, tj. účastník komunikace, který je v hierarchicky vyšším postavení a má 

určovat ráz a směr hovoru, jazykově méně vybaven než pacient, se celý dialog velmi 

komplikuje. Clinical interview, tj. rozhovor lékaře s pacientem potřebný ke stanovení diagnózy, 

je častým předmětem zájmu odborníků na konverzační analýzu, protože představuje 

typizovanou, zároveň na mnoha proměnných závislou situaci. Naprostá většina odborných 

textů se pochopitelně zabývá standardní situací, kdy jsou lékař i pacient rodilými mluvčími. 

Např. Marková, Müllerová a Hoffmannová5 přinášejí obsahovou a komunikační analýzu 

nahrávek dialogů z ordinace. Pro účely naší práce jsou důležité tři poznatky vyplývající z této 

analýzy: 1) klíčová je role lékaře, to on určuje směr hovoru, pacient se v naprosté většině 

případů omezuje na odpovědi na dotazy; 2) struktura rozhovoru je typizovaná, tj. lékař se 

většinou důsledně řídí obvyklými postupy daným sledem otázek (je-li třeba hovor odlehčit 

odbočením k jinému tématu, je to opět lékař, kdo tak činí); 3) přestože se v hovoru objevují 

ustálená terminologická a jiná spojení, ustálené obraty obvyklé pro danou situaci, variabilita 

hovoru je velká, tj. má daleko k prostému dotazníku (lékař standardní otázky dle situace 

pozměňuje a přizpůsobuje okolnostem). 

 

Dialog lékaře a pacienta na hodinách češtiny  

Jak již bylo řečeno v úvodu, příprava na konverzaci s pacienty v nemocnici je klíčovým 

úkolem učitele češtiny v kursech určených zahraničním studentům medicíny. V jistém ohledu 

platí, že ostatní obsahové složky hodiny včetně gramatiky jsou vlastně přípravou na tuto 

konverzaci.  

Jádrem konverzační části hodiny jsou simulované rozhovory mezi lékařem a pacientem. 

Tato skutečnost se pochopitelně odráží i ve výukových materiálech, s nimiž se pracuje – rovněž 

učebnice, se kterou pracujeme na našem pracovišti, obsahuje simulované rozhovory a také 

přehled otázek k anamnézám.6 Výchozí materiál v podobě sad otázek pro jednotlivé anamnézy 

(rodinnou, osobní, sociální, pracovní i specifické podle jednotlivých klinických oborů) nám 

poskytli kolegové-lékaři, my jsme ho po gramatické i lexikální stránce upravili podle principů, 

které popíšeme dále. 

                                                           
5 MARKOVÁ, I., MÜLLEROVÁ O. a J. HOFFMANNOVÁ. Od teorie dialogu k institucionální 

komunikaci, 1999, s. 195 – 213. 
6 ČERMÁKOVÁ, I. Talking Medicine. Czech for Medical Students, 2018. 
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Zásadní metodologickou otázkou je, jakým způsobem tyto vzorové dialogy modelovat 

(zkušenost nám říká, že pro mnoho studentů jsou až jakýmsi kánonem, vzorem k nápodobě, 

mnozí se k jejich variování nebo rozšiřování nedostanou). V oddíle 2 jsme již naznačili, že 

takové dialogy se v mnoha ohledech liší od standardního dialogu: skutečnost, že lékař, tj. ten, 

kdo je v dialogu v hierarchicky vyšším postavení a měl by určovat ráz rozhovoru, je nerodilým 

mluvčím, často s nepříliš dobrou jazykovou kompetencí v češtině, zcela mění učitelovo 

východisko. Z toho, co bylo dosud řečeno, vyplývá několik zásadních problémů, které musí 

učitel při koncipování přípravy studentů na praxi v nemocnicích řešit. 

 

Standardizace obsahu rozhovoru 

Jako nejmenší problém se jeví obsahová stránka rozhovoru. Ze závěrů odborných studií 

vyplývá, že naprostá většina běžných dialogů mezi lékařem a pacientem se drží zavedeného 

schématu předepsaného standardy při odebírání anamnézy. Řečeno jinak, při koncipování 

vzorového rozhovoru se může učitel řídit standardními sadami otázek, kterými se určuje 

anamnéza a které jsou dostupné v celé řadě zdrojů. Jak jsme uvedli výše, v běžných situacích 

může lékař tento rozhovor odlehčit odbočením k jinému, obvykle nemedicínskému tématu, to 

je ale aspekt, který při vytváření vzorových dialogů můžeme nechat stranou, protože pro 

studenty jsou už základní, odborné otázky velmi náročné (případnou odchylku od tématu, 

kterou do dialogu vnese pacient, nelze předvídat, takže nemá smysl se jí zabývat).  

 

Podoba otázek v dialogu 

„Lékařova“ část dialogu sestává pochopitelně takřka výhradně z otázek. Při jejich 

koncipování musíme přihlížet k souvislostem lexikálním i gramatickým, vždy se však s 

ohledem na jazykovou úroveň studentů musíme snažit otázky v co největší míře zjednodušit. 

Je třeba neopouštět úroveň A2, ve výjimečných případech B1. Že je neúčelné nerealisticky 

zvyšovat úroveň, nám ukazují i zkušenosti z nedlouhé historie oboru. Obor čeština pro 

zahraniční studenty medicíny vznikl v roce 1992 a první učebnice a učební texty, výhradně v 

češtině a mířící na úroveň C1, byly pro studenty naprosto nezvladatelné. Zmíněná maximální 

míra zjednodušení spočívá v užívání co nejjednodušších gramatických struktur, v preferování 

běžných výrazů před méně obvyklými, knižnějšími, v odstraňování všeho, co není nezbytně 

nutné pro úspěšnou komunikaci (to je ostatně v souladu s obecně uznávaným Griceovým 

konverzačním principem, podle kterého je cílem jazykové interakce maximálně efektivní 
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výměna informací vzhledem k situaci, v níž k ní dochází).7 Důsledkem tohoto postupu mj. je, 

že otázky jsou většinou dosti krátké – i to má dle našich zkušeností pozitivní vliv na jejich 

osvojování zahraničními studenty. 

Lexikální rozměr představuje pro studenty obvykle menší problém: zvládnutí nových 

slov je pro ně otázkou spíše paměťovou a je zřejmé, že jsou ze studia obtížných medicínských 

oborů zvyklí memorovat, že lexikální jednotky pro ně představují obdobu medicínských 

termínů, byť pochopitelně méně transparentní. Tam, kde je to možné, volíme slovo, které je pro 

zahraniční studenty průhlednější, srozumitelnější. To se týká zejména tzv. internacionalismů. 

Užívání internacionalismů může být někdy v rozporu s výše zmiňovanou snahou užívat běžně 

užívaná slova nebo obraty. To platí například o užití konstrukce Preferujete teplo, nebo zimu? 

místo Máte raději teplo, nebo zimu? Naše zkušenost nicméně ukazuje, že pro mnoho studentů 

je transparentnost internacionalismů důležitější než frekvence užívání, takže dávají přednost 

internacionalismu (pokud bychom mluvili jen o porozumění a nikoli též o mluvení, 

internacionalismy jsou pro studenty jednoznačně výhodnější). 

Daleko obtížnější problémem je rozměr gramatický. Dle naší zkušenosti je míra (někdy 

i schopnost) osvojení gramatiky u zahraničních studentů (zejména u studentů z některých zemí, 

typicky těch, kteří mluví „velkými“ jazyky) nízká. Z toho vyplývá, že bychom při koncipování 

otázek měli počítat jen s minimální schopností gramatického variování, tj. předpokládat, že 

většina studentů se i slovesný tvar, příp. pád naučí jako „prefabrikát“, jako hotový celek, a 

nebude schopna ho obměňovat.  

Jsme tedy přesvědčeni, že realisticky uvažující učitel by měl předpokládat, že si studenti 

vzorové otázky osvojí jako celek, nikoli jako prvky s vnitřní strukturou (jež by snad dokonce 

byli schopni variovat).  

Jak vyplývá z výše řečeného, doporučujeme jednoznačně maximální rozumnou míru 

zjednodušování. Jsme si ale vědomi toho, že stanovení této míry může být někdy obtížné. 

Objevují se názory, že je rozumné do otázek co nejvíce zapojit zjednodušující elementy, jako 

jsou slovesa typu mít, dělat, podstatná jména odvozená od sloves apod., to vše s cílem posílit 

využívání analogie (mám bolest místo bolí mě; udělat předklon místo předklonit se). Ano, to 

do jisté míry určitě platí: je žádoucí nahrazovat např. slovesa podstoupit, prodělat, vyskytnout 

se, pozorovat, velmi častá v jazyce lékařů, slovesem mít. Dle našich zkušeností se ale tato snaha 

o lexikální nahrazování nesmí přehnat, protože může vést k užívání konstrukcí / obratů, které 

jsou sice pro Čechy srozumitelné, ale neužívají se, příp. nejsou základní, bezpříznakovou 

                                                           
7 GRICE, H. P. Logic and Conversation., 1975, s. 41 – 58. 
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variantou (může se tak navíc ztratit vazba mezi otázkou a odpovědí, pacient např. v odpovědi 

na spojení udělat předklon použije slovo předklonit se – dle našich zkušeností si naprostá 

většina studentů neuvědomuje souvislost mezi předklon a předklonit se). Navíc se ukazuje, že 

schopnost pracovat s modifikací struktur na základě analogie je u většiny studentů velmi malá, 

případně vůbec neexistuje. 

Znamená to tedy, že stanovení vhodné míry zjednodušení není triviálním úkolem, že 

závisí na řadě faktorů. Navíc je zřejmé, že formální jednoduchost neznamená automaticky 

jednodušší kognitivní zpracování. Uveďme příklad: studenti z učebnice znají spojení typu při 

chůzi / při jídle / při sportu, která jsou běžná v dotaznících zjišťujících anamnézu, přesto dávají 

přednost alternativě v podobě vedlejší časové věty když chodím / když jím / když spím (bohužel, 

u mnoha studentů není volba vedlejší věty doprovázena dostatečnou gramatickou kompetencí, 

proto se objevují podoby když chodit / když spát / když jíst). 

Celkově se tedy domníváme, že nejúčinnějším způsobem je pracovat s ucelenými bloky a 

předpokládat, že studenti si je osvojí a budou s nimi pracovat jako s celky, že nebudou 

pozměňovat jejich vnitřní strukturu. Tyto bloky by měly být maximálně zjednodušené, přesto 

srozumitelné a v souladu s územ v dnešním jazyce. 

A ještě jedna metodologická poznámka k nácviku otázek, která se ale nepřímo týká též 

odpovědí. Je zásadně důležité věnovat pozornost správné výslovnosti. Na hodinách je třeba tuto 

výslovnost důsledně procvičovat, studenti mají navíc k dispozici nahrávky k učebnici pro 

domácí samostudium. Posuzování správné výslovnosti musí být přísné, výslovnost musí být co 

nejpřesnější, i pokud jde o detaily – nesprávná výslovnost může zcela znehodnotit výsledek 

veškeré učitelovy práce. Uveďme dva ilustrativní příklady. Mnoho studentů chronicky 

vyslovuje Máte diety? místo Máte děti? Konverzace s pacientem se pak samozřejmě vydá zcela 

špatným směrem, pacienti okamžitě začnou mluvit o jídle, „lékař“ nechápe jejich odpověď a 

celý rozhovor mnohdy zcela ztroskotá. Podobně jediná špatně vyslovená hláska (v tomto 

případě c) může zcela změnit význam dotazu. Otázka Kojíte?, vyslovená studentem, který se 

chtěl zeptat Co jíte?, staršího pacienta poněkud vyvedla z míry. 

 

Podoba odpovědí v dialogu 

Příprava odpovědí v modelovém dialogu se od přípravy otázky liší v tom, že může být 

jen kvalifikovaným odhadem učitele: ten by měl být na základě zkušenosti schopen odhadnout, 

jaké odpovědi mohou nejpravděpodobněji zaznít. Prvotní impuls musí samozřejmě přijít od 

lékařů specialistů: i nás kolegové lékaři vybavili možnými, resp. očekávatelnými odpověďmi. 

Výsledkem je u každé otázky sada možných odpovědí – ty by měly splňovat kritéria, o kterých 



 

48 

 

byla řeč výše (tj. měly by odrážet slovní zásobu a základní strukturní podobu typických 

odpovědí, zároveň by ale měly být upraveny tak, aby s nimi byl student schopen pracovat). 

Měly by pokrývat široké spektrum možných reakcí – to je samozřejmě (u doplňovacích otázek, 

nikoli u zjišťovacích) obtížné. Původní sady odpovědí učitel postupně rozšiřuje dle vlastních 

zkušeností, předvídat lze ale jen do jisté míry (např. u pracovní anamnézy studenty vybavujeme 

slovní zásobou pokrývající většinu profesí, přesto jednomu z nich první pacientka v nemocnici 

na otázku Co děláte? odpověděla slovy Bourám maso). Užitečnou pomůckou je vytvoření sady 

klíčových slov (např. u otázky na rodinný stav slova ženatý, svobodný, rozvedený, vdovec, 

vdova), je ale pravda, že jen u menšiny okruhů slovní zásoby může taková sada usilovat o 

relativní úplnost. Přesto jsou dle naší zkušenosti sady takových slov užitečné, protože 

studentovi často pomohou porozumět klíčové části odpovědi. 

I pro odpovědi platí důležitost správné výslovnosti: zkušenost ukazuje, že pokud nejsou 

odpovědi či klíčová slova před studenty opakovaně správně vyslovena, jejich schopnost jim 

porozumět prudce klesá, i když měli možnost se s nimi seznámit v písemné podobě.  

 

Metodika procvičování 

Z výše řečeného vyplývá, že má-li být účast studenta na praxi v nemocnici aktivní a 

smysluplná, je třeba se na hodinách zaměřit na ty aspekty, na které se nemůže připravit sám v 

rámci domácí přípravy (připomeňme navíc, že velká vytíženost studentů v odborných 

medicínských předmětech způsobuje, že často nemají čas ani energii na důkladnou přípravu na 

kurs češtiny).  

Hlavní pozornost by dle našeho názoru měla být zaměřena na následující témata: 

 

a) Procvičování lexikálního aspektu komunikace 

Jako nejužitečnější se na základě našich zkušeností jeví cvičení typu multiple choice, 

gap filling, matching. Hlavním cílem je: 

- fixování, automatizace správně položené, dobře a nahlas vyslovené otázky (každá otázka by 

měla zaznít opravdu mnohokrát a učitel by měl klást velký důraz na to, aby výslovnost byla 

korektní); 

- fixování přirozeného sledu otázek, tj. schopnost propojovat otázky na základě vnitřní logiky 

zjišťování anamnézy (Žijí vaši rodiče? Na co zemřeli? V kolika letech?); 

- umožňují-li to okolnosti a vyspělost studentů, na vyšší úrovni lze případně pracovat též se 

sadou nepočetných komentářů vyjadřujících např. empatii (věty typu To je mi líto). 
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Jak již bylo řečeno, některé didaktické přístupy doporučují zaměřit se též na variování otázky 

za pomoci konstrukcí, které lze analogicky uplatnit i jinde, příp. které se typově podobají 

strukturám v angličtině (místo Vyhrňte si rukáv užijeme Dejte rukáv nahoru); výše jsme zmínili 

nebezpečí spjatá s tímto postupem – obecně lze říci, že ho lze používat jen tam, kde se výsledné 

konstrukce nevzdalují od toho, co může student v nemocnici opravdu slyšet. 

 

b) Cvičení zaměřená na variování odpovědí 

V těchto cvičeních je žádoucí zapojit kreativitu studentů, což se nejlépe daří, imitujeme-

li reálnou situaci, ke které může dojít v nemocnici. Osvědčuje se simulace rozhovoru lékaře s 

pacientem. Zkušenost nám říká, že nelze očekávat významnější odchýlení od vzorového 

rozhovoru ani velkou originalitu; učitel musí být spokojen, pokud jsou studenti schopni s 

pochopením a dobrou výslovností reprodukovat vzorový rozhovor. Opět platí, že nejúčinnějším 

nástrojem je neustálé opakování – každá struktura by měla zaznít mnohokrát, to je nejúčinnější 

nástroj její fixace. 

 

Závěrem 

Modelování dialogů patří při přípravě výuky češtiny určené zahraničním studentům 

mezi nejobtížnější úkoly, protože variabilita otázek i odpovědí je obrovská – zejména u 

odpovědí je nemožné sestavit inventář možností, který by aspiroval na alespoň relativní úplnost. 

V tomto článku jsme se pokusili naznačit, že přesto existují techniky a postupy, které tento úkol 

alespoň částečně ulehčují. Naše zkušenosti z nemocničních praxí ukazují, že přestože nelze 

očekávat zcela suverénní, bezproblémovou konverzaci s pacienty, na základní rozhovor z 

pozice lékaře jsme schopni studenty připravit.  
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Resumé 

Dialog Modeling in Czech Classes for International Medical Students 

Czech courses for international students, which offered by the various faculties of 

medicine have several very special features – two of the most important are (1) specific efforts 

to motivate students and maintain enthusiasm and (2) specific and practical course content, 

which is aimed at ensuring successful and effective communication with Czech patients and 

Czech medical staff in a hospital setting.  

A fundamental component of these classes is conversation. In our experience, effective 

communication can be enhanced through the use of semi-structured dialogs that have been 

carefully prepared to utilize the students´ knowledge and skills at the particular stage of the 

curriculum when the courses are taught.  

The paper shows how to model such dialogs. It presents suggestions on how to prepare 

questions/topics that the doctor/medical student needs to be able to ask during a variety of 
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doctor-patient interactions. These dialog questions are based on case histories drawn from 

various medical specialties. To the extent possible and reasonable, the dialogs also try to capture 

the variability typically found in patient responses. Additionally, the paper discusses some of 

the course specific problems faced by those who teach Czech classes to international medical 

students as well as unique problems that can occur when classes are held in a hospital setting 

instead of the classroom. 

Key words: Czech classes for medical students, faculty of medicine, conversation, dialog, 

history taking 
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DĹŽKA NEMECKÝCH SAMOHLÁSOK AKO DIDAKTICKÝ PROBLÉM VO VYUČOVANÍ 

NEMECKÉHO JAZYKA 

Andrea Molnárová – Ivana Grežová 

Abstrakt: Osvojovanie každého cudzieho jazyka má svoje špecifiká, ktoré je nevyhnutné pri 

výučbe zohľadniť. Správne ovládanie gramatických, sémantických či lexikálnych štruktúr je 

podmienkou adekvátneho používania jazyka. Fonetická stránka však často zostáva 

nepovšimnutou oblasťou výučby cudzieho jazyka, no práve na nesprávnej výslovnosti, resp. na 

odlišnej výslovnosti učiacich sa často stroskotáva chuť a vôľa učiť sa cudzí jazyk. Zlá 

výslovnosť spôsobuje zábrany a ostych učiacich sa cudzí jazyk aktívne používať. Predkladaná 

štúdia sa zameria na problematiku segmentálnych javov nemeckého vokalizmu. V práci sa 

zameriame na charakteristiku nemeckého a slovenského vokalického systému, ďalej uvedieme 

ich komparáciu, ktorou upriamime pozornosť na možné problematické oblasti výslovnosti 

nemeckých samohlások. Zároveň predstavíme špecifiká grafickej fixácie nemeckých 

samohlások a uvedieme možné problematické oblasti pre slovensky hovoriacich učiacich sa, 

ktoré podložíme výsledkami uskutočneného empirického výskumu. V závere práce navrhneme 

možné postupy pre zlepšenie dešifrovania dĺžky nemeckých samohlások v písaných textoch. 

Kľúčové slová: vokalický systém, grafická fixácia, dĺžka samohlások, dištinktívne znaky 

 

Úvod 

Jazyková pripravenosť obyvateľov je jedným z prioritných zameraní politiky Európskej 

únie. Koncept cudzojazyčných kompetencií predpokladá ovládanie dvoch cudzích jazykov 

každým obyvateľom EÚ. Bezprostredné  používanie cudzieho jazyka je tak nevyhnutnosťou 

a spolu s počítačovou gramotnosťou jednou z podmienok úspešného začlenenia jedinca do 

spoločnosti. Do popredia výučby cudzích jazykov sa vplyvom spoločenskej potreby 

a nastavenia politických nástrojov dostal anglický jazyk. Nemecký jazyk, ktorý mal kedysi vo 

výchovno-vzdelávacom procese veľmi silné zastúpenie, postupne upadá. Avšak aktívne 

ovládanie nemeckého jazyka je čoraz častejšie potenciálnym zamestnávateľom považované za 

devízu, ktorá zvyšuje úspešnosť budúceho zamestnanca. Práve z tohto dôvodu si myslíme, že 

je potrebné upriamiť pozornosť na špecifiká výučby nemeckého jazyka a hoci nemčina už nie 

je prvým povinným cudzím jazykom, je nevyhnutné prispôsobiť a zlepšiť možnosti jej 
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aktívneho osvojenia, čo by mohlo  priniesť následný zvýšený záujem o vyučovanie tohto jazyka 

na školách.  

V našom príspevku sa zameriame na fonetickú stránku výučby nemeckého jazyka. 

Konkrétne pôjde o charakteristiku špecifík segmentálnych javov v nemeckom jazyku, ktoré 

porovnáme so slovenským vokalickým inventárom. Následne predstavíme rozdiely grafickej 

fixácie nemeckých samohlások a upriamime pozornosť na možné problematické oblasti 

slovensky hovoriacich učiacich sa, ktoré podložíme výsledkami uskutočneného empirického 

výskumu. V závere práce navrhneme možné postupy pre zlepšenie dešifrovania dĺžky 

nemeckých samohlások v písaných textoch.  

Nácvik korektnej výslovnosti nemeckého jazyka zohráva dôležitú úlohu pre každého 

žiaka, ktorý sa učí nemecký jazyk. Na túto jazykovú zložku by sa mala orientovať aj výučba 

nemeckého jazyka, a to na  všetkých stupňoch a úrovniach vzdelávania. Pri bezprostrednej 

komunikácii často zistíme, že slová vyslovené primárnym používateľom jazyka znejú akosi 

inak. Hlásky, hoci ich grafické vyjadrenie je rovnaké ako v našom materinskom jazyku, majú 

v cudzom inú artikulačnú bázu, vety využívajú inú melódiu a rytmus jednotlivých slov je 

odlišný. Rozdiely medzi materinským a cudzím jazykom sa prejavujú tak v segmentálnej ako 

aj suprasegmentálnej rovine jazyka. Tieto odlišnosti si v školskom prostredí, kde všetci učiaci 

sa používajú cudzí jazyk takmer rovnako, v podstate neuvedomujeme. Pri priamej komunikácii 

však primárny používateľ jazyka už pri prvých vetách odhalí cudzí prízvuk, ktorý môže 

ovplyvniť celú ďalšiu cudzojazyčnú komunikáciu. Neúspešná komunikácia a nesprávna 

artikulácia v cudzom jazyku môže následne u učiaceho sa vyvolať reakciu odmietania alebo 

ostychu daný jazyk používať.  

 

Kontrastívna analýza vokalizmu nemeckého a slovenského jazyka 

Fonologický inventár oboch jazykov tvoria dva subsystémy, samohlásky – vokály 

(Vokale) a spoluhlásky – konsonanty (Konsonanten). Typickým znakom samohlások je 

neprerušovaný výdychový prúd, ktorý je modifikovaný v ústnej dutine. Prenos artikulačného 

modusu foném materinského jazyka do cudzieho je často rušivým faktorom komunikácie. 

Porovnanie vokalických foném oboch jazykov umožní rozpoznanie fonologických ťažkostí, 

s ktorými je učiaci sa často konfrontovaný.1 Druhým problematickým aspektom pri štúdiu 

cudzích jazykov je grafematický systém cudzieho jazyka. Nakoľko neexistuje stopercentná 

                                                           
1 CHEBENOVÁ,V. Das Lautsystem des Slowakischen und des Deutschen. Lernschwierigkeiten für 

Deutsch lernende Slowaken, 2002, s. 71. 
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zhoda vo vzťahu graféma – fonéma, môže sa v cudzom jazyku vyskytnúť grafematické 

označenie hlásky, ktoré v materinskom jazyku absentuje, napr. v nemeckom jazyku 

labializované samohlásky ü /y:/ Übung ´y:bʊŋ (cvičenie), /ʏ/ Küche ´kʏçə (kuchyňa), ö /œ/ 

öffnen ´œfnən (otvoriť), /ø:/ hören ´hø:rən (počúvať), alebo graféma v cudzom jazyku 

vyjadruje fonému s inou artikulačnou bázou ako je v materinskom jazyku, napr. samohláska e 

v nemeckom jazyku môže v závislosti od pozície v slove vyjadrovať dlhé, napäté, zatvorené 

/e:/ sehen  ´ze:ən (vidieť), alebo krátke nenapäté, otvorené /ɛ/ Henne ´hɛnə (sliepka), alebo 

centralizované, neutrálne /ə/ Tante ´tantə (teta). Nesprávna dešifrácia grafemických foném 

môže následne viesť k chybnej interpretácii významov v cudzom jazyku.  

 

Dištinktívne znaky samohlások 

Samohlásky sa tvoria v ústnej dutine, kedy je výdychový prúd modulovaný artikulačnými 

orgánmi, ktoré sa podľa tvorenej samohlásky, približujú alebo vzďaľujú od artikulačných miest, 

resp. predlžujú rezonančný priestor zaokrúhlením a našpúlením pier. Na artikulácii 

samohlások sa podieľajú jazyk, pery a mäkké podnebie.2 Kritériá delenia samohlások sú 

v jednotlivých jazykoch rozdielne. Pri tvorbe slovenských samohlások zohráva významnú 

úlohu vertikálna a horizontálna poloha jazyka, ako aj časová dilatácia jednotlivých samohlások. 

Kým v slovenčine je vyjadrenie dĺžky samohlások nezávislé od iných dištinktívnych príznakov, 

v nemeckom jazyku (s výnimkou dlhého otvoreného nenapätého /ɛ:/, centralizovaného /ə/ a 

foném /a:/, /a/) dochádza ku korelácii tohto znaku s dištinktívnymi znakmi napätosti 

a zatvorenosti artikulovaných samohlások. V nemeckom jazyku je parametrov pri tvorbe 

samohlások viac, okrem polohy jazyka a kvantity zohrávajú významnú úlohu aj čeľusťový 

uhol, napätie artikulačných orgánov a postavenie pier. Tvorbu vokálov ovplyvňuje forma pier 

(našpúlenie, zokrúhlenie, natiahnutie do strán), čeľusťový uhol (otvorené, zatvorené) 

a artikulačné napätie (napäté, nenapäté).3 V nemeckom jazyku je tak dištinktívny znak kvantity 

samohláskových realizácií foném neoddeliteľný od kvalitatívneho vyjadrenia samohlásky. 

Práve spojitosť týchto dištinktívnych znakov môže byť zdrojom chybnej výslovnosti 

u slovenských učiacich sa nemecký jazyk, nakoľko podobný jav v slovenskom jazyku 

neexistuje. Vzhľadom na vokalický systém možno slovenčinu označiť ako kvantitatívny jazyk 

a nemčinu ako kvalitatívny jazyk.4  

 

                                                           
2 NAVRÁTIL, L. a  J. ŠIMURKA. Pravopis. Praktická príručka slovenského pravopisu, 2009, s. 54. 
3 Por. CHEBENOVÁ, 2002, s. 62; HAKKARAINEN, H. J. Phonetik des Deutschen, 1995, s. 2.3  
4CHEBENOVÁ, 2002, s. 75. 
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Vokalický systém nemeckého jazyka 

Vokalický systém je tvorený z dvoch takmer paralelných podsystémov krátkych 

a dlhých samohlások. V nemeckom jazyku rozlišujeme 15 samohlások. Fonetický inventár 

krátkych samohlások tvoria: /a/, /ɛ/, //, /ɔ/, /ʊ/, /ʏ/,/œ/. Ako dlhé označujeme samohlásky /a:/, 

/e:/, /ɛ:/, /i:/, /o:/, /u:/, /y:/, /ø:/. K nim ďalej priraďujeme redukovaný vokál /ə/ realizovaný 

v neprízvučných slabikách a dvojhlásky /æ/, /ɔø/, /ao/.5 Paralelnosť vokalického systému je 

narušená vokalickou fonémou /ɛ:/, ktorá je na rozdiel od všetkých ostatných dlhých samohlások 

otvorená a nenapätá. Na rozdiel od slovenského jazyka, ktorý pri tvorbe samohlások využíva 

tri dištinktívne znaky – dĺžku, vertikálnu a horizontálnu polohu jazyka, sa na tvorbe nemeckých 

vokálov podieľa sedem dištinktívnych znakov. Okrem rozdelenia samohlások na vysoké, 

stredné, nízke (podľa vertikálnej polohy jazyka), a na predné, stredné a zadné (podľa 

horizontálnej polohy jazyka), je pre nemecké samohlásky typické delenie podľa postavenia pier 

na zaokrúhlené a nezaokrúhlené. Ďalšími dištinktívnymi znakmi nemeckých vokálov sú: 

• veľkosť čeľusťového uhla (zatvorené – otvorené); 

• napätie artikulačných orgánov (napäté – nenapäté); 

• artikulačná dĺžka (krátke – dlhé); 

• centralizácia – necentralizácia.  

Vyššie uvedené znaky medzi sebou korelujú. To znamená, že dlhá samohláska sa 

súčasne vyznačuje znakom napätosti, zatvorenosti a necentralizovanosti. Krátka samohláska je 

naopak otvorená, nenapätá a centralizovaná.6  

Výskyt nemeckých vokálov je závislý od ich pozície v rámci slova, ako aj od 

akcentualizácie slabiky. Z hľadiska pozície sa dlhé samohlásky môžu vyskytnúť na začiatku 

slabiky: Elend ´e:lɛnt (útrapy), ako súčasť kmeňovej hlásky: lehren ´le:rən (učiť), ako aj na 

konci slov: Fee fe: (víla). Naopak pozícia krátkych samohlások je obmedzená na začiatok 

slabiky: und ʊnt (a) a kmeňovú hlásku: sinnen ´zɪnən (premýšľať) v závislosti od 

bezprostredného slabikového okolia. Krátke samohlásky sa nikdy nevyskytujú na konci slov.7 

Do tohto porovnania nezahŕňame centralizované /ə/, ktoré sa vyskytuje výhradne 

v neprízvučných slabikách, ktoré môžu byť na prvej slabike slov vo forme neprízvučných 

predpôn be- , ge-, napr. bekommen bə´kɔmən (dostať), (er ist) gekommen gə´kɔmən (prišiel), 

alebo v koncovej slabike slov, napr. Tante ´tantə (teta), gehen ´ge: ən (ísť).  

                                                           
5 CHEBENOVÁ, 2002, s. 68. 
6  Por. HAKKARAINEN, 1995, s. 24; CHEBENOVÁ, 2002, s. 68; BECKER, T. Das Vokalsystem der 

deutschen Standardsprache, 1998, s.31 – 43. 
7 YU, Si-Taek. Unterspezifikation in der Phonologie des Deutschen, 1992, s. 40. 
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Z hľadiska akcentualizácie sa dlhé samohlásky vyskytujú najmä v prízvučných slabikách. 

V neprízvučných slabikách sa vyskytujú krátke nenapäté samohlásky, výskyt dlhých 

samohlások je v neprízvučných slabikách ojedinelý, napr. Herzöge ´hɛrtsø:gə (vojvodcovia).8  

 

Tabuľka 1 Prehľad nemeckých vokalických foném  

/a/ krátke nízke centrálne nezaokrúhlené nenapäté 

/a:/ dlhé nízke necentrálne nezaokrúhlené mierne napäté 

/ɛ/ krátke stredné predné  nezaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/e:/ dlhé stredné predné nezaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ɛ:/ dlhé stredné predné nezaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/œ/  krátke stredné predné zaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/ø:/ dlhé stredné predné zaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ɔ/  krátke stredné zadné zaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/o:/ dlhé stredné zadné zaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ɪ/  krátke vysoké predné nezaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/i:/ dlhé vysoké predné nezaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ʏ/  krátke vysoké predné zaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/y:/ dlhé vysoké predné zaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ʊ/  krátke vysoké zadné zaokrúhlené nenapäté otvorené centrálne 

/u:/ dlhé vysoké zadné zaokrúhlené napäté zatvorené necentrálne 

/ə/ stredné centrálne  vyskytujúce sa iba v neprízvučných slabikách 

Zdroj: vlastné spracovanie (2019) 

 

Nemecký vokalický systém je kvantitatívne bohatší, obsahuje 15 foném, kým slovenský 

iba 11. V slovenskom jazyku chýbajú  labializované prostredné palatálne fonémy /œ/ a /ø:/, ako 

aj labializované vysoké palatálne fonémy /ʏ/ a /y:/. Okrem nich slovenčina nepozná 

nelabializované prostredné napäté /e:/ a neprízvučné /ə/.9 Možným zdrojom chybnej 

výslovnosti bude jednak artikulácia v slovenčine absentujúcich vokálov, ako aj spojenie znaku 

kvantity a kvality pri produkcii nemeckých vokálov. V oboch jazykoch existujú krátke a dlhé 

fonémy. Všetky dlhé samohlásky (s výnimkou dlhého otvoreného nenapätého /ɛ:/ 

                                                           
8 Por. YU, 1992, s. 37. 
9 CHEBENOVÁ, 2002, s. 72.  
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a  samohlásky /a/) sa v  nemeckom jazyku vyznačujú koreláciou dištinktívnych znakov kvality 

a kvantity. V slovenčine sú však dlhé samohlásky realizované iba dlhšou časovou dilatáciou. 

Učiaci sa preto často interferujú dlhé samohlásky svojho materinského jazyka do nemeckého 

jazyka, čo v konkrétnom rečovom akte znie cudzo. Nakoľko je však dĺžka samohlások 

dištinktívnym znakom, môže nedodržanie časového trvania samohlásky viesť 

k nedorozumeniam, napr. Mitte ´mɪtə (stred) – Miete ´mi:tə (nájomné), Ofen ´o:fən (pec) 

– offen ´ɔfən (otvorený), fühlen ´fy:lən (cítiť sa) – füllen ´fʏlən (naplniť). Častou chybou 

Slovákov učiacich sa nemecký jazyk je aj skracovanie nemeckých dlhých samohlások, čím 

dochádza k jazykovo relevantným rozdielom, napr. Hütte ´hʏtə (chata) – Hüte ´hy:tə 

(klobúky); müsste ´mʏstə (musel by) – musste ´mʊstə (musel).  V prípade krátkych 

nemeckých samohlások je palatálna, vysoká nenapätá fonéma /ʏ/ artikulačne 

substituovaná  u slovensky hovoriacich používajúcich nemecký jazyk fonémou /i/. Palatálne 

prostredné nenapäté /œ/ je v prípade nesprávnej artikulácie realizované ako slovenská fonéma 

/e/. Substitúcia v prípade neprízvučného /ə/ sa pohybuje tiež smerom k slovenskej vokalickej 

fonéme /e/.10 V slovenskom jazyku tiež absentujú neprízvučné fonémy, a preto je ich realizácia 

pre slovensky hovoriacich ťažká.   

V dôsledku absencie niektorých nemeckých vokálov v slovenskom jazyku sú tieto 

vokály substituované vokalickými fonémami najviac sa približujúcimi k ich artikulačnému 

modusu. Palatálna zaokrúhlená vysoká samohláska /y:/ je artikulačne nahrádzaná slovenskou 

vokalickou fonémou /í/. Palatálne prostredné nezaokrúhlené /e:/ je substituované /é/. Túto 

substitúciu vykazuje aj palatálne prostredné zaokrúhlené /ø:/. Zadné, zaokrúhlené /o:/ je 

u slovensky hovoriacich vyslovované ako /ó/, ktoré je síce dlhé, ale chýba mu napätosť 

nemeckých vokálov.  

 

Vzťah grafémy a fonémy v nemeckom a v slovenskom jazyku 

V štandardnej výslovnosti oboch jazykov existujú prípady, kedy je jedna hláska 

vyjadrená viacerými grafémami, napr. v nemeckom jazyku môžu písmená <t, tt, th, dt, d> 

vyjadrovať hlásku [t], v slovenskom jazyku môžu grafémy <š, šš, ž, sch> vyjadrovať hlásku 

[š]. V opačnom prípade je jedna graféma realizovaná viacerými fonémami, napr. v slovenskom 

jazyku označuje graféma <l> [l] v slove lúka ako aj [ľ] v slove lipa, v nemeckom jazyku je 

graféma <s> vyjadrená hláskou [z] v slove Sommer ´zɔmɐ (leto), hláskou [s] v slove Wasser 

´vasɐ (voda), ako aj hláskou [ʃ] v slove Stab ʃta:p (žrď, palica). Fonéma ako všeobecný 

                                                           
10 CHEBENOVÁ, 2002, s. 72. 
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predstaviteľ konkrétnych hlások toho istého druhu má funkciu odlíšiť ich na základe ich 

spoločných relevantných (podstatných) znakov alebo vlastností – od konkrétnych hlások iného 

druhu a na základe protikladu týchto abstraktných jednotiek rozlíšiť ich význam, napr. nemecký 

jazyk: Wand vant (stena) – Hand hant (ruka), Tasse ´tasə (šálka) – Kasse ´kasə 

(pokladňa); slovenský jazyk: látka – latka, brať – brat.11 

Skúmané grafické systémy slovenského a nemeckého jazyka vychádzajú z hláskového 

alebo fonematického princípu. Okrem fonematického  princípu sa v nemeckom jazyku uplatnili 

aj sémantický (napr. Meer me:ɐ (more) – mehr me:ɐ a etymologický princíp, napr. Vater 

´fa:tɐ (otec) – väterlich ´fɛ:tɐlɪç (otcovský).12 Slovenský pravopis je založený na 

morfologickom resp. morfonematickom princípe, čo znamená, že tá istá morféma je 

v slovenčine v rozličných pozíciách a rozličných slovách zaznamenávaná v tej istej podobe bez 

ohľadu na výslovnosť, napr. Francúz, Francúza, Francúzsko [francús, francúza, francúsko]. 

Vzťah vokalických foném a grafém v nemeckom jazyku môže byť vyjadrený nasledovne: 

 

fonéma    graféma    príklad 

/a/    <a>    Asche 

/ɪ/    <i>    Kind 

/ʊ/    <u>    Stunde 

/ɛ/    <e,ä>    Fett, Ägyten 

/ɔ/    <o>    Otter 

/ʏ/    <ü, y>    Mücke, Zyklus 

/œ/    <ö>    können 

/ə/    <e>    Tante 

/a:/    <aa, aa, ah>   Adel, Maas, Wahl 

/i:/    < i, ih, ie, ieh>   Tiger, ihm, viel, Vieh 

/u:/    < u, uh>   Fuß, Uhr 

/e:/    <e, eh, ee>   leben, sehen, Seele 

/ɛ:/    <ä, äh>    Bären, Ähre 

/o:/    <o, oh, oo>   Brot, Ohr, Boot 

/y:/    <ü, üh, y>   Übung, Mühle, Mythen 

                                                           
11  VAVERKOVÁ, I. Fonetika, 1980, s. 83 – 84. 
12 Por. KRÁĽ, Á. Pravidlá slovenskej výslovnosti, 1983, s. 20; ADAMCOVÁ, L. Phonetik der 

deutschen Sprache, 1997, s. 31. 
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/ø:/    <ö,öh>    Öl, Söhne 

/æ/    <ei, ai, ey, ay>  mein, Mai, Meyer, Mayer 

/ao/    <au>    Haus 

/ɔø/    <äu, eu, oi>   Häuser, Europa, Broiler 

 

Vzťah vokalických foném a grafém v slovenskom jazyku je jednoznačnejší. Každej 

fonéme prislúcha jedna graféma (napr. /a/ <a> banka),  tento systém je porušený pri grafickom 

vyjadrení fonémy /i/ a /í/, kde grafické vyjadrenie umožňuje varianty <i, y>, resp. <í, ý> (napr. 

/í/ <í, ý> lístok, výr). 

Už pri prvotnom porovnaní grafematických realizácií foném v oboch jazykoch je 

zrejmé, že vokalický systém slovenského jazyka obsahuje nielen menej foném, ale jeho grafické 

značenie je jednoduchšie a prehľadnejšie. V nemeckom jazyku sa písanie a výslovnosť často 

nezhodujú. Problematickou oblasťou je najmä vyjadrenie dištinktívneho znaku kvantity 

samohlások. V niektorých slovách, napr. Boot bo:t (loď), Ohr o:ɐ (ucho) dochádza 

k viacnásobnému vyznačeniu dĺžky samohlásky. Opačným príkladom sú slová, kde 

dištinktívny znak kvantity nie je vyznačený vôbec, napr. Tag ta:k (deň), wo vo: (kde).13  

Označenie dištinktívneho znaku kvantity je v slovenčine pomerne jednoduché a je 

prezentované diakritickým znamienkom dĺžňa. To je pre hovoriaceho alebo čítajúceho 

znamenie, že samohláska má trvať v priemere raz tak dlho ako krátka samohláska. Rýchlejšia 

reč však môže spôsobiť zmenšovanie rozdielu medzi krátkymi a dlhými samohláskami. 

Nedodržiavanie dĺžky v slovenskom jazyku je považované za vážnu ortoepickú chybu.14  

V nemeckom jazyku je označovanie dĺžky samohlások výsledkom historického vývoja 

nemeckého jazyka. Existujú pravidlá, ktoré kvantitu samohlásky naznačujú. Nakoľko však 

nejde o také jednoznačné grafické značenie ako v slovenčine, je pre slovensky hovoriacich 

zložité rozpoznávať v slovách toto značenie a tak zachovávať správnu dĺžku samohlások 

v nemeckých slovách. Preto je počas vyučovacieho procesu nevyhnutné venovať zvýšenú 

pozornosť nielen fonetickému nácviku, ale aj teoretickým východiskám súvisiacich s daným 

okruhom.  

 

  

                                                           
13 Por. ADAMCOVÁ, 1997, s. 27; CHEBENOVÁ, 2002, s. 87. 
14  Por. KRÁĽ, 1983, s. 91. 
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Niektoré pravidlá výslovnosti dlhých a krátkych samohlások na základe ich 

grafickej prezentácie v nemeckom jazyku 

Nemecká ortografia označuje kvantitu vokálov, a s tým spojený jav kvality iba 

čiastočne. Napriek tomu je z písomnej prezentácie textu možné určiť, ktorá samohláska je 

krátka a ktorá dlhá. Na tomto mieste uvádzame všeobecne platné pravidlá nemeckej ortografie, 

ktoré boli predmetom nášho výskumu. Dlhá zatvorená samohláska v prízvučnej slabike je 

realizovaná:   

 

• ak je samohláska zdvojená <aa, ee, oo>, napr. Saal [za:l] (sála), Tee [te:] (čaj), Boot 

[bo:t] (loď); 

• ak po samohláske nasleduje nemé, predlžujúce <h> (nem. stummes), ktoré zároveň patrí 

k tej istej slabike. Grafematické znázornenie <ah, äh, eh, ih, ieh, oh, öh, uh, üh>,  (napr. 

Zahl [tsa:l] (číslo),  ihm [i:m] (jemu), (du) siehst [zi:st] (vidíš). V takomto prípade hláska 

/h/ nie je artikulovaná, ale označuje predĺženie časovej dilatácie predchádzajúcej 

samohlásky; 

• ak je samohláska v otvorenej slabike, napr. malen [´ma:lən] (malovať), Düse [´dy:zə] 

(dýza); 

• ak je hláska /i:/ grafematicky vyjadrená ako <ie>, <ieh>,  napr.  (er) sieht [zi:t] (vidí), 

pričom graféma <e> nie je artikulovaná, ale označuje iba časovú dilatáciu samohlásky 

i; 

• ak po samohláske nasleduje iba jedna spoluhláska, resp. ak je možné z danej slabiky 

vytvoriť otvorenú slabiku, napr. Tag [ta:k] (deň)  – Tage, (er) stört [ʃtø:ɐt] (ruší) – 

stören. Toto pravidlo neplatí však vo všetkých prípadoch; 

• ak po samohláske nasleduje graféma <ß>, napr. Straße [´ʃtra:sə] (ulica). Podľa nových 

ortografických pravidiel označuje graféma <ß> predchádzajúcu dlhú samohlásku, 

naopak graféma <ss> označuje krátku samohlásku (Fuß – Fluss); 

• ak po samohláske v prízvučnej slabike nasleduje spojenie záverovej spoluhlásky 

s grafémami <l> alebo <r>,  napr. Adler [´a:dlɐ] (orol), beweglich [bə´ve:klIç] (ohybný); 

• ak je samohláska v jednoslabičnom nemeckom slove končiacom na spoluhlásku, napr. 

klug [klu:k] (múdry), mir [mi:ɐ] (mne), vor [fo:ɐ] (pred).15 

Krátka otvorená samohláska v nemeckom jazyku v prízvučnej slabike je realizovaná: 

                                                           
15 MOLNÁROVÁ, A. a  CHEBENOVÁ, V. Multiaspektová analýzy dĺžky nemeckých samohlások i ich 

didaktická reflexia, 2015, s. 57. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9F
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• ak sa samohláska nachádza v zatvorenej slabike, najmä ak za slabikou v slove nasledujú 

ďalšie slabiky, napr. Kante [´kantə] (hrana), Hüfte [´hʏftə] (boky), Wolke [´vɔlkə] 

(oblak); 

• ak po samohláske nasledujú dve rovnaké spoluhlásky, napr. Ratte [´ratə] (potkan), 

Sonne [´zɔnə] (slnko); 

• ak po samohláske nasleduje spojenie spoluhlások <sch, ng, nk, pf, lz, chs, rk, lk, lg, ck, 

tz>, napr. Herz [hɛrts] (srdce), Topf [tɔpf] (hrniec), Katze [´katsə] (mačka), [ʃtʏk] (kus); 

• ak po samohláske nasleduje graféma <x>, napr. Hexe [´hɛksə] (bosorka); 

• ak po samohláske nasleduje viacero spoluhlások, napr.  Herbst [hɛrpst] (jeseň). 

 

Aby sme zistili uplatňovanie niektorých vyššie uvedených pravidiel v praxi výchovno-

vzdelávacieho procesu, realizovali sme výskum na stredných školách u študentov učiacich sa 

nemecký jazyk na úrovni zodpovedajúcej stupňu A2 a  B1  Spoločného európskeho 

referenčného rámca.  Výskumná vzorka obsahovala 200 probandov, ktorých priemerný vek bol 

17,5 roka, a v priemere sa učili nemecký jazyk 3,5 roka. Vo všetkých testovaných prípadoch 

bol nemecký jazyk, druhým cudzím jazykom a jeho týždenná hodinová dotácia predstavovala 

v priemere tri vyučovacie hodiny. Testovaných žiakov bolo 27 chlapcov a 163 dievčat. Ako 

hlavný cieľ práce sme si stanovili skúmanie javov vzájomného prepojenia ortografickej 

a fonetickej roviny jazyka. Konkrétne sme sa zamerali na relačný vzťah dištinktívneho znaku 

kvantity samohlások a ich ortografického značenia. Analýzu relačného vzťahu kvantity 

nemeckých vokalických foném a ich grafickej fixácie sme realizovali na produktívnych 

prejavoch stredne pokročilých učiacich sa na rôznych typoch škôl. V  testových úlohách sme 

skúmali grafickú fixáciu cudzojazyčného textu. Skúmané pravidlá nemeckej ortografie boli 

nasledovné: 

I. základné pravidlá produkcie dlhých samohlások:  

• zdvojenie samohlások <aa, oo, ee>, napr. Staat, Meer, Boot; 

• predlžujúce <h>, napr. gähnen, Rohr, Mühe, stöhnen; 

• grafické znázornenie hlásky [i:] ako <ie, ieh>, napr. Liebe, spielt, sieht, Sieb. 

II. náročnejšie pravidlá označujúce dlhú samohlásku: 

• koncovky -sam, -sal, -bar, v ktorých sa vyslovuje fonéma [a:], napr. haltbar, sparsam, 

Schicksal; 

• koncovku -ieren, v ktorej sa vyslovuje[i:], napr. fotografieren, diskutieren, 

kommunizieren; 
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• otvorenú slabiku, napr. jagen, Täler, so, wo; 

III. pravidlá na určenie krátkej samohlásky: 

• zdvojenie spoluhlások za samohláskou Ratte, Sonne a 

• pravidlo po sebe nasledujúcich viacerých spoluhlások Topf, Katze. 

 

Uplatňovanie týchto pravidiel sme sledovali v troch testových úlohách. V prvej časti 

bolo úlohou respondentov určiť kvantitu danej samohlásky na základe vizuálnej predlohy. Za 

týmto účelom sme vybrali slovíčka, v ktorých sme vyznačili jednu samohlásku. Úlohou 

probandov bolo bez auditívneho podnetu určiť, či je táto samohláska krátka alebo dlhá. Cieľom 

danej úlohy bolo zistiť, ako učiaci sa aplikujú teoretické vedomosti o dĺžke nemeckých 

samohlások iba na základe vizuálneho podnetu. Pri vyhodnotení tejto úlohy môžeme 

konštatovať, že v prípade chýbajúceho vizuálneho podnetu sa najmenej chýb (49) dopustili pri 

základných pravidlách  dlhých samohlások  (konkrétne išlo o pochybenia zle určenie dlhej 

samohlásky pri zdvojenej samohláske (19), grafické znázornenie hlásky [i:] ako <ie, ieh> (12), 

predlžujúce <h> (18)). Najviac chýb sa probandi dopustili pri pravidlách určených v bode c, 

kde celková chybovosť dosiahla 51%.  V druhej testovej úlohe sme zisťovali úroveň aplikácie 

teoretických vedomostí z oblasti grafickej fixácie auditívne vnímaného textu. Cieľom úlohy 

bolo zistiť do akej miery sú učiaci sa schopní spojiť auditívny a vizuálny podnet. Preto sme 

vytvorili cvičenie pozostávajúce z minimálnych párov. Úlohou respondentov bolo na základe 

nahrávky označiť, ktoré slovo z dvojice počuli. Treťou testovou úlohou na zistenie úrovne 

grafickej fixácie auditívne vnímaného textu bol diktát. V tejto fáze sme využili cudzojazyčnú 

nahrávku. Cieľom úlohy bolo, aby učiaci sa po auditívnom podnete správne, podľa platných 

ortografických pravidiel nemeckého jazyka, zapísali do textu chýbajúce samohlásky.  Na 

základe získaných údajov môžeme konštatovať, že nami určené základné pravidlá označenia 

dlhej samohlásky v nemeckom jazyku žiaci poznali. Iba 14% žiakov nesprávne dešifrovalo 

dĺžku samohlásky graficky fixovanú ako <ie>, <ieh>, 12% nesprávne určilo dlhé samohlásky 

v prípade jej zdvojenia a iba necelých 10 % nepoznalo funkciu predĺženia časovej dilatácie pri 

graféme <h>. Naopak horšie výsledky sme zistili pri otvorených slabikách, alebo pri príponách 

-bar, -sal, -sam. Až 57% zle určilo dĺžku hlásky /a/ v príponách a 55% nesprávne identifikovalo 

dlhú samohlásku v otvorenej slabike.  
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Graf 1 Nedodržiavanie dĺžky samohlások na základe ortografických pravidiel 

 

Zdroj: vlastné spracovanie (2019) 

Najmenšiu chybovosť 16% dosiahli žiaci pri druhej testovej úlohe, kde bolo ich úlohou 

na základe počutého určiť, ktoré slovo minimálneho páru počuli. Domnievame sa, že výraznou 

mierou k týmto výsledkom prispelo zvolenie jednoduchých, žiakom známych slov (napr. 

retten- reden, Hütte – Hüte, Beet - Bett). Naopak najvyššiu chybovosť 52% sme zaznamenali 

pri tretej testovej úlohe, kde mali žiaci iba na základe počutého doplniť vhodnú grafému. Tu 

sme dokonca zaznamenali nedodržiavanie základných ortografických pravidiel (napr. 

diktované slovo [bo:t], graficky znázornené ako Boot sme zistili v testoch napísané ako Bot 

(12), Boht, (8); taktiež diktované slovo [zi: zi:t]  graficky znázornené ako sie sieht sa v testoch 

objavilo ako sie siet (3), sie siit (5), sie sit (10) ). Všeobecne na základe zhodnotenia výsledkov 

nášho výskumu môžeme konštatovať, že celková úroveň aplikácie ortografických pravidiel je 

na nižšej úrovni, čo je pravdepodobne dôsledkom nižšej hodinovej dotácie ako aj zaradenia 

nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka. Zo skúmaných pravidiel nemeckej ortografie 

je zrejmé, že probandi najlepšie uplatňujú pravidlo grafické znázornenie hlásky [i:] ako <ie, 

ieh>, ako aj zdvojenej samohlásky. Taktiež priemerne uplatňujú pravidlo krátkej samohlásky 

pred zdvojenou spoluhláskou, resp. viacerými nasledujúcimi spoluhláskami. Naopak pravidlá 

dlahej koncovky -sam, -bar, -sal, či dlhú samohlásku v otvorenej slabike aplikujú najmenej 

a bola pri tomto pravidle zistená najvyššia chybovosť. Zo zistení môžeme konštatovať, že žiaci 

poznajú značenie dlhých samohlások na základe vizuálneho podnetu, ale následná grafická 

fixácia bez vizuálneho podnetu je problematická.  
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Záver 

Z parciálnej analýzy realizovaného výskumu vyplýva, že aplikácia pravidiel nemeckej 

ortografie u slovensky hovoriacich učiacich sa nie je jednoznačne zvládnutá. Problematické 

postavenie nemeckého jazyka ako druhého, nepovinného cudzieho jazyka sa odzrkadľuje aj na 

samotnej úrovni uplatňovania pravidiel ortografie v praxi. Ako možné riešenie a prostriedok 

k zlepšeniu aplikácie ortografických pravidiel navrhujeme zvýšenie frekvencie fonetických 

cvičení na hodinách nemeckého jazyka. Fonetické cvičenia môžu byť aplikované v ľubovoľnej 

fáze vyučovacieho procesu, pretože si vyžadujú iba malý časový priestor, môžu sa používať 

separátne. Fonetické cvičenia je možné spojiť s gramatickými javmi ako sú tvorba otázok a ich 

slovosled, používanie modálnych slovies, určitý a neurčitý člen, skloňovanie prídavných mien 

s členom určitým a neurčitým, časovanie slovies v prítomnom čase, tvorba minulého 

jednoduchého času pravidelných slovies, neodlučiteľné predpony slovies atď. V lexike sa môžu 

spojiť fonetické pravidlá s rozširovaním slovnej zásoby podstatných mien (zložených slov, 

skratiek a cudzích slov), prídavných mien a slovies. Ďalej sme navrhli rozvíjať čítanie 

s porozumením v rámci utvrdzovania ortografických pravidiel so správnym pochopením 

významu slov. Všetky spomenuté gramatické, lexikálne a ortografické javy rozvíjajú 

a prehlbujú dané fonetické javy a snažia sa minimalizovať problémy slovenských učiacich sa 

v cudzojazyčnej komunikácii. Vyučujúci by v priebehu vyučovacieho procesu mali upriamovať 

pozornosť na zvláštnosti nemeckej ortografie a vedome na nich učiacich sa upozorňovať. K 

účinným nástrojom osvojovania si správnej výslovnosti už roky patrí počúvanie autentických 

textov, priamy kontakt s cudzojazyčným prostredím ako aj hlasné, cielené opakovanie 

preberaných fonetických javov. Nemožno v tomto prípade zabudnúť ani na rokmi overenú 

metódu hlasného čítania. Na zlepšenie grafickej fixácie textu  navrhujeme vo vyššej miere vo 

vzdelávacom procese používať rôzne formy diktátov, či už ide o zachytenie celých viet, alebo 

segmentálne zachytenie hlások na základe auditívneho podnetu. Zlepšenie cudzojazyčnej 

výslovnosti ako aj lepšia dešifrovanie grafických znázornení hlások zvyšujú motiváciu 

učiaceho sa a zároveň mu dávajú pocit väčšej istoty k aktívnemu použitiu cudzieho jazyka.  
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Resumé 

Length of German Vowels as a Didactic Problem in German Language Teaching 

The foreign language acquisition has its peculiarities that must be taken into account 

when teaching. Proper knowledge of grammatical, semantic and lexical structures is the 

condition for adequate use of language. However, the phonetic aspect often remains an 

unnoticed area of foreign language teaching, although wrong pronunciation or different 

pronunciation discourages learners to learn a foreign language. Poor pronunciation causes 

inhibitions and shyness of learners to actively use foreign language. The presented study 

focuses on the issue of segmental phenomena of German vocalism. In the paper we focus on 

the German and Slovak vocal systems in terms of their description and comparison, by which 

we draw attention to potential problematic areas of German vowels pronunciation. At the same 

time we introduce the specificities of the graphical fixation of the German vowels and present 

potential problematic areas for the Slovak-speaking learners documented by the results of the 

empirical research. Finally we suggest possible procedures for improving the deciphering of 

the German vowels length in written texts. 

Key words: vocal system, graphic fixation, lenght of vowels 
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OBOHACOVANIE ODBORNEJ SLOVNEJ ZÁSOBY PROSTREDNÍCTVOM PREBERANIA 

LEXÉM Z INÝCH JAZYKOV 

Katarína Klimentová – Viera Prídavková – Anna Klimentová 

Abstrakt: Odborná slovná zásoba je jedným z najdôležitejších a najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcich subsystémov celonárodného jazyka. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že každá 

oblasť ľudskej činnosti sa vyznačuje odbornými názvami, t. j. termínmi, ktoré pomenúvajú 

pojmy špecifické pre danú oblasť. Každý jazyk má k dispozícii inventár prostriedkov, postupov 

a spôsobov, ktoré používa na uspokojenie požiadaviek čo najvýstižnejšie pomenovať nové 

javy, predmety a pojmy mimojazykovej skutočnosti. V niektorých prípadoch sa pristúpi 

k zúženiu, rozšíreniu alebo modifikácii pôvodného významu už existujúceho slova, t.j. 

dochádza k sémantickému tvoreniu slov. Inokedy sa tvoria nové pomenovania prostredníctvom 

slovotvorných postupov: pridaním slovotvorných formantov k slovotvornému základu, 

spájaním slovných základov, skracovaním slov alebo vytváraním viacslovných pomenovaní,  

ktorých komponenty sú usporiadané na základe syntaktických pravidiel daného jazyka. Čoraz 

častejšie sa na pomenovanie novej skutočnosti preberajú slová z iných jazykov, predovšetkým 

z angličtiny. 

Štúdia sa zameriava na slovenskú a španielsku odbornú slovnú zásobu z oblasti 

manažmentu ľudských zdrojov. Konkrétne sa venuje preberaniu anglicizmov a miere ich 

adaptácie jazykovému systému slovenčiny a španielčiny. 

Kľúčové slová: odborná slovná zásoba, obohacovanie odbornej slovnej zásoby, preberanie 

cudzích lexém, manažment ľudských zdrojov 

Vymedzenie pojmu manažment ľudských zdrojov (MĽZ) 

Uznávaný britský odborník v personalistike M. Armstrong1 uvádza, že organizácia 

môže fungovať len vtedy, keď sa jej podarí nielen spojiť, ale aj používať materiálne, finančné, 

informačné zdroje potrebné na fungovanie organizácie a ľudské zdroje. Ľudské zdroje stoja nad 

materiálnymi, finančnými a informačnými zdrojmi, sú motorom, ktorý uvádza do pohybu 

ostatné zdroje a určuje ich využívanie. 

                                                           
1 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy,  2007, s. 25. 
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Escat Cortés2 podáva podrobnú definíciu manažmentu ľudských zdrojov, keď uvádza, 

že ide o súbor činností, ktoré stimulujú, rozvíjajú a mobilizujú ľudí, ktorých organizácia 

potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov. Zdôrazňuje, že na dosiahnutie týchto cieľov je 

potrebné najprv definovať personálne politiky a ich sociálne funkcie vo vzťahu k cieľom 

organizácie a následne je nevyhnutné definovať vhodné metódy, ktoré nám umožnia udržať a 

rozvíjať ľudské zdroje. Všetky spomínané kroky a náležitosti sa musia uskutočniť 

prostredníctvom vhodných administratívnych a regulačných nástrojov. Inými slovami, MĽZ sa 

chápe ako prostriedok na dosiahnutie efektívnosti organizácií prostredníctvom práce ľudí a  

vytvorením priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov, ktoré im umožnia 

dosiahnuť aj ich vlastné ciele.  

V odbornej ekonomickej literatúre a aj v praxi sa používajú rôzne názvy pre oblasť 

manažmentu ľudských zdrojov, čo môže viesť k polemike, či dané názvy zodpovedajú jednému 

alebo viacerým pojmom alebo či slúžia na vyjadrenie špecifických charakteristík toho istého 

pojmu. 

Ako uvádzajú J. M. Casado a I. Sagardoy,3 v španielskej odbornej literatúre sa pre 

oblasť manažmentu ľudských zdrojov používajú termíny ako napr. Dirección de personas, 

Dirección de Personal, Dirección de Capital Humano, Dirección de Talento, Dirección de 

Relaciones Laborales, Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos a  

Gestión de Recursos Humanos. Ako ďalej autori konštatujú, všetky termíny označujú jeden 

pojem a ich používanie je závislé od preferencie konkrétnych autorov alebo podnikov, inštitúcií 

a organizácii, v ktorých sa daná terminológia uplatňuje. Zároveň však prezentujú názor, že by 

bolo vhodné dospieť k dohode a zredukovaniu počtu termínov používaných na pomenovanie 

danej oblasti, nakoľko mnoho z nich považujú za redundantné. Prispelo by to aj k efektívnejšej 

a prehľadnejšej komunikácii nielen medzi odborníkmi z danej oblasti, ale najmä pri 

komunikácii so širokou verejnosťou, nakoľko práve laici si veľakrát jednotlivé pomenovania 

spájajú s viacerými pojmami. 

K podobnej terminologickej nejednotnosti dochádza aj v  slovenskej odbornej 

literatúre,4 kde sa stretávame s termínmi personálna práca, personalistika, personálna 

administratíva (správa), personálne riadenie, personálny manažment, riadenie ľudských 

zdrojov či manažment ľudských zdrojov. Tieto termíny bývajú často používané ako synonymá, 

                                                           
2 ESCAT CORTÉS, M. Gestión de Recursos Humanos y Estrategia, 2007.  
3 CASADO, J. M. a I. SAGARDO. Diccionario LID, 2012, s. 12. 
4 Por. MIHALČOVÁ, B. et al. Riadenie ľudských zdrojov, 2007;  VETRÁKOVÁ, M. Ľudské zdroje a 

ich riadenie, 2011; KRAVČÁKOVÁ, G. Manažment ľudských zdrojov: vysokoškolské skriptá, 2014. 
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ale z čisto teoretického hľadiska nimi nie sú, keďže niektoré termíny označujú rozdielne 

vývojové fázy, resp. rozdielne koncepcie personálnej práce. Termíny personálna práca či 

personalistika sa zvyčajne používajú ako najvšeobecnejšie označenie pre túto oblasť riadenia 

organizácie. Odborná literatúra rozlišuje najmä medzi personalistikou či personálnym riadením 

na jednej strane a riadením (manažmentom) ľudských zdrojov ako najmodernejším poňatím 

personálnej, práce na strane druhej.  

V štúdii používame termíny manažment ľudských zdrojov (MĽZ) a rozvoj ľudských 

zdrojov (RĽZ). Termíny manažment a riadenie predstavujú synonymickú dvojicu: cudzie slovo 

(v tomto prípade anglicizmus) – domáce slovo, takže sa v texte môžu zamieňať bez toho, aby 

dochádzalo k významovým nezrovnalostiam. 

 

Vymedzenie pojmu terminológia 

Termínom terminológia sa v praxi označujú dva, prípadne tri pojmy. Norma ISO 1087-

1:2003 chápe terminológiu ako súbor označení, patriaci do jedného odborného jazyka. Jej 

druhý význam definuje norma ISO ako vedu, ktorá skúma štruktúru, tvorbu, vývoj, využívanie 

a organizáciu terminologickej práce v rozličných oblastiach.5  

Cabré,6 najvýznamnejšia katalánska terminologička, uvádza tri významy odborného slova 

terminológia. Rozlišuje teóriu terminológie vo význame terminológia ako veda zaoberajúca sa 

štúdiom termínov a terminológiu vo význame súbor termínov v jednotlivých odboroch vedy 

alebo ľudskej činnosti. Terminológiu však chápe aj ako súbor zásad a pravidiel, ktoré sa 

uplatňujú pri terminografickej činnosti.  

Pre potreby nášho výskumu chápeme terminológiu ako súbor odborných termínov 

používaných v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. 

 

Obohacovanie odbornej slovnej zásoby z oblasti manažmentu ľudských zdrojov 

V ostatnom období  zaznamenáva oblasť manažmentu ľudských zdrojov zvýšený príliv 

cudzojazyčných termínov, najmä anglicizmov, ako aj nových pomenovaní pre už existujúce 

pojmy. Týmto spôsobom sa vytvára veľké množstvo synoným, čo vedie k značnej variantnosti 

a terminologickej nejednotnosti a neprispieva k prehľadnosti vedeckých poznatkov a efektívnej 

odbornej komunikácii.  

                                                           
5 STN ISO 1087-1:2003, Terminologická práca. Slovník. Časť1: Teória a aplikácia. 
6 CABRÉ, T. M. La terminología, 1993, s. 82. 
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V štúdii sa venujeme preberaniu lexém z iných jazykov, ktoré patrí k jedným 

z najproduktívnejších spôsobov tvorenia termínov zo skúmanej oblasti. Osobitne sme sa 

zamerali na preberanie anglicizmov. Nakoľko manažment ľudských zdrojov vznikol, rozvíjal 

sa a rozšíril do Európy zo Spojených štátov amerických, predpokladali sme zvýšenú mieru ich 

preberania tak do španielskeho, ako aj do slovenského jazyka. Sústredili sme sa na analýzu a 

porovnanie miery ich adaptácie do jazykového systému slovenčiny a španielčiny.  

Základ pre výskum tvoril korpus, ktorý sme získali analýzou a uvedomelou excerpciou 

termínov z odborných španielskych ekonomických textov. Základom pre excerpciu termínov 

boli odborné publikácie z oblasti manažmentu ľudských zdrojov, ktoré boli vydané vo 

vydavateľstvách Editorial ESIC, Editorial Paraninfo, S. A. a Ediciones Pirámide v období od 

2000 – 2018. Sú to vydavateľstvá špecializujúce sa na publikovanie odbornej literatúry 

z rôznych ekonomických odborov ako napr. ekonómia, financie, manažment podniku, 

manažment ľudských zdrojov, účtovníctvo atď. Celkovo sme vyexcerpovali 1295 španielskych 

terminologických jednotiek a priradili sme k nim 1324 slovenských ekvivalentov. Pri 

ekvivalentácii sme sa opierali o odborné publikácie, ktorých autormi boli odborníci z oblasti 

manažmentu ľudských zdrojov pôsobiacich na slovenských univerzitách. Za termín sme 

považovali slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa vyskytovalo v konkrétnych odborných 

publikáciách z oblasti manažmentu ľudských zdrojov, a ktorého definícia sa uvádzala aspoň 

v dvoch relevantných dôveryhodných zdrojoch, za ktoré sme považovali terminologické, 

resp. odborné výkladové slovníky, viacjazyčné slovníky, encyklopédie z danej problematiky 

a terminologické databázy. Adekvátnosť terminologických jednotiek zaradených do korpusu 

sme taktiež konzultovali s odborníkmi pôsobiacimi na Katedre správy a riadenia podniku 

Fakulty ekonomických vied Univerzity Complutense v Madride ako aj s pracovníkmi Katedry 

manažmentu SPU v Nitre, prípadne s odborníkmi z praxe pôsobiacimi v podnikoch na pozícii 

manažérov ľudských zdrojov. 

 

Preberanie termínov z iných jazykov  

Preberanie lexém z cudzích jazykov  patrí k prirodzeným spôsobom obohacovania tak 

všeobecnej, ako aj odbornej slovnej zásoby konkrétneho jazyka. Je to produktívny slovotvorný 

postup, ktorý sa v súčasnosti používa predovšetkým na pomenovanie nových pojmov 

charakteristických pre konkrétne oblasti vedy, techniky a výroby.  
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M. Ološtiak7 zdôrazňuje, že žiaden moderný jazyk sa nerozvíja v izolácii, a preto nie je 

imúnny voči preberaniu cudzích lexém, ktoré je prirodzeným dôsledkom kontaktov 

jednotlivých jazykových spoločenstiev vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. K najčastejším 

dôvodom preberania  lexém z cudzích jazykov zaraďuje: 

• neexistenciu domáceho ekvivalentu – v niektorých prípadoch nemá preberajúci jazyk  

k dispozícii všetky potrebné lexikálne prostriedky na pomenovanie novej 

mimojazykovej skutočnosti (know-how, front office); 

• obohacovanie lexiky preberajúceho jazyka – napr. väčšia produktivita prevzatia pri 

tvorení nových slov (manažér → manažérsky, manažérstvo; vedúci riadiaci pracovník 

→ 0); 

• pragmatické faktory – napr. preberanie slov z dôvodu ich módnosti (boss), exkluzivity 

(líder), ale aj z dôvodu pohodlnosti (ľahšie je prevziať cudzie pomenovanie spolu 

s novým pojmom, ako vytvoriť pre nový pojem pomenovanie prostredníctvom 

domácich jazykových prostriedkov). 

Lexikálne prevzatia sa líšia mierou asimilácie a spôsobom preberania do cieľového 

jazyka. Španielsky lingvista Gómez Capuz8 uvádza nasledovnú klasifikáciu lexikálnych 

prevzatí: 

• tzv. úplné prevzatia (préstamo integral) , t. j. preberá sa význam spolu s formou. Patrí 

sem prevažná väčšina lexikálnych prevzatí. Podľa miery prispôsobenia sa 

zákonitostiam, ktoré platia v preberajúcom jazyku, delíme tieto prevzatia na: 

•  neadaptované prevzatia9 (extranjerismo) – prevzatia, ktoré si zachovávajú 

pôvodný pravopis a väčšinou aj výslovnosť (home office, joint-venture, staff); 

•  adaptované prevzatia10 (préstamo) – prevzatia, ktoré sa prispôsobili 

fonologickému, ortografickému a morfologickému systému preberajúceho 

jazyka (líder, mánager – manažér, boicot – bojkot); 

• kalky (calcos) – sú osobitným typom lexikálnych prevzatí, tzv. čiastkové prevzatia, keď 

sa nepreberá forma spolu s významom, ale iba motivácia slova (sémantická alebo 

                                                           
7 OLOŠTIAK, M. Preberanie lexém z cudzích jazykov, 2012, s. 1. 
8 GÓMEZ CAPUZ, J. El Tratamiento del Préstamo Lingüístico y el Calco en los Libros de Texto de 

Bachillerato y en las Obras Divulgativas, 2009, s. 3 – 22.  
9 V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť aj s termínmi citátové, nezdomácnené alebo neintegrované 

slová.  Por. JAROŠOVÁ, A. Anglicizmy ako problém textu a postojov, 2011, s. 4 – 5; ORGOŇOVÁ, 

O.  a  A. BOHUNICKÁ, Lexikológia slovenčiny, 2011. s. 211 – 212. 
10 Okrem termínu adaptované prevzatia sa používajú aj termíny zdomácnené alebo integrované slová. 

Por. JAROŠOVÁ, 2011, s. 4 – 5; ORGOŇOVÁ – BOHUNICKÁ, 2011, s. 211 – 212. 
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slovotvorná). Ide o doslovný preklad, t. j. substitúciu cudzieho výrazu domácimi 

jazykovými prostriedkami.  

•  slovotvorné kalky (calcos estructurales o léxicos) – získajú sa úplným 

napodobnením cudzieho slovotvorného postupu (human resources ˃ recursos 

humanos – ľudské zdroje); 

•  sémantické kalky (calcos semánticos) – tvoria sa prevzatím cudzieho motívu 

pomenovania alebo jeho hlavného znaku, ktorý je však reprodukovaný 

prostriedkami domáceho tvorenia (napr.  encuentro11 vo význame reunión – 

schôdza ˂ meet); 

• hybridné prevzatia (híbridos) – prevzatia, ktoré spájajú prvky pôvodného 

a preberajúceho jazyka (kombinácia: neadaptované/adaptované prevzatie + kalk). Časť 

výrazu je prevzatá a druhá časť je kalkovaná. Týmto spôsobom vznikajú hybridné 

odvodeniny (leadership ˃ liderazgo – líderstvo), hybridné zloženiny alebo hybridné 

viacslovné pomenovania (špan. executive coaching ˃ coaching ejecutivo, e-recruitning 

˃ reclutamiento online; slov. job interview ˃ pracovné interview, assessment center ˃ 

assessment centrum). 

V terminológii manažmentu ľudských zdrojov sa vyskytujú prevzatia z francúzštiny 

(napr. v špan. carné, batería, jefe, equipo, burocracia; v slov. plán, šéf, byrokracia, kariéra 

atď.) a taliančiny (napr. v špan. grupo, empresa;  v slov.  firma, kapitál, provízia, pošta 

a konto). Nepochybne najviac terminologických jednotiek v analyzovanom korpuse bolo 

prevzatých z anglického jazyka.  

Anglický jazyk si dlhodobo udržuje  a posilňuje svoj status lingua franca predovšetkým 

v oblasti medzinárodných kontaktov, politických a ekonomických negociácií.  Je oficiálnym 

alebo dominantným jazykom pre dve miliardy ľudí v 75 krajinách sveta. Podľa britskej 

medzinárodnej organizácie British Council, počet používateľov angličtiny ako druhého jazyka 

s najväčšou pravdepodobnosťou prevyšuje počet rodených hovoriacich. Anglický jazyk ako 

cudzí jazyk ovláda 750 miliónov ľudí. Najnovší prieskum spomínanej medzinárodnej 

organizácie predpokladá, že počet ľudí aktívne sa učiacich angličtinu na celom svete do roku 

2020 prekročí 1,9 miliardy.12  Niet pochýb o tom, že angličtina je dôležitým a jedným z 

najvplyvnejších jazykov, čo sa odráža aj v rastúcom počte anglických slov prenikajúcich do 

iných jazykov. 

                                                           
11 Príklad prevzatý z: GÓMEZ-CAPUZ, 2009, s. 19 – 20. 
12 International House London,  2014, s. 1. 
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Keď hovoríme o anglicizme, treba zdôrazniť, že neexistuje len jedna definícia tohto 

pojmu. Lingvisti nie sú  jednotní a v odbornej literatúre prezentujú rôzne definície a kritériá 

determinujúce anglicizmus. V nasledujúcich riadkoch uvádzame niekoľko definícií rôznych 

lingvistov a definícií zo slovníkov, ktoré sa snažia priblížiť a vysvetliť pojem anglicizmus. 

V Encyklopédii jazykovedy13 je anglicizmus definovaný ako jazykový prvok (slovo, výraz, 

syntakt. konštrukcia ap.) vypožičaný z angličtiny. Podrobnejší výklad nájdeme v slovníku 

Španielskej kráľovskej akadémie, Diccionario de la Real Academia Española  – DRAE, 14 

podľa ktorého je anglicizmus:  

1. slovné spojenie alebo spôsob hovorenia charakteristické pre anglický jazyk, 

2. anglické slovo alebo slovné spojenie používané v inom jazyku a  

3.  používanie anglických slov alebo slovných spojení v rôznych jazykoch. 

Najkomplexnejší pohľad na danú problematiku prezentuje López Morales,15  ktorý 

považuje za anglicizmy nielen slová pochádzajúce z angličtiny, bez ohľadu na to, či už sú 

v španielčine ustálené a či boli prijaté Španielskou kráľovskou akadémiou, ale aj tie, ktoré 

pochádzajú z iných jazykov a boli prevzaté do španielčiny prostredníctvom angličtiny. 

Presnejšie povedané, ide o priame prevzatia z angličtiny, cudzie slová, ktoré boli prevzaté 

prostredníctvom angličtiny a hybridné pomenovania obsahujúce anglický prvok.16 

Je zrejmé, že existuje niekoľko prístupov a rôznych úvah o tomto pojme, ktoré sa 

zhodujú v ponímaní anglicizmu ako jazykového prvku prevzatého z angličtiny do iných 

jazykov.  V štúdii vychádzame z posledných dvoch prezentovaných názorov, ktoré sa vzájomne 

dopĺňajú a považujeme ich za najvýstižnejšie. 

 

  

                                                           
13 MISTRÍK, J. et al. Encyklopédia jazykovedy, 1993, s. 65. 
14 Real Academia Española, 2019.  
15 LÓPEZ MORALES, H. Anglicismos léxicos en el habla culta de San Juan de Puerto Rico, 1987, s. 

303. 
16 JESENSKÁ, P. Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej 

dennej tlači, 2007, s. 50. 
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Foneticko-fonologická a ortografická adaptácia 

V analyzovanom korpuse bolo 156 anglicizmov v španielskom a 137 v slovenskom 

jazyku.  

Tabuľka 1 Anglicizmy v španielskej a slovenskej terminológii manažmentu ľudských 

zdrojov 

 Španielsky jazyk Slovenský jazyk 

 Počet Vyjadrenie v % Počet Vyjadrenie v % 

Neadaptované anglicizmy              68                 43,60%           55                  40,15% 

Adaptované anglicizmy              16                 10,25%           20                  14,60% 

Kalky              58                 37,18%           48                  35,03% 

Hybridné termíny              14                   8,97%           14                  10,22% 

Celkový počet            156                100%         137                 100% 

 

Zdroj: vlastné spracovanie (2018) 

 

Jednotlivé anglicizmy sa líšia v miere prispôsobenia sa zákonitostiam, ktoré platia 

v preberajúcom jazyku (t. j. v španielčine a v slovenčine). Rozdiely môžeme pozorovať najmä 

v súvislosti s ich adaptáciou na zvukovej a pravopisnej  rovine španielskeho a slovenského 

jazyka. 

Anglicizmy17 v španielčine a slovenčine sa odlišujú spôsobom a stupňom grafickej 

adaptácie. V niektorých prípadoch sa anglicizmus prispôsobil grafickému systému španielčiny 

a v slovenčine si ponechal pôvodnú grafickú podobu: interview ˃ interviú – interview, v iných 

prípadoch si anglicizmus ponechal pôvodnú grafickú podobu v španielčine a adaptoval sa 

grafickému systému slovenčiny: management ˃ management  – manažment; coach ˃ coach – 

kouč; workaholic ˃ workaholic – vorkoholik. Niektoré postupy grafickej adaptácie sú 

predvídateľné, ako je tomu v prípade španielčiny, kde sa pred konsonantickú skupinu s + 

konsonant, stojacu na začiatku slova, predsunie protetické e : stress ˃ estrés; status ˃ estatus. 

Toto predsunutie hlásky sa v niektorých prípadoch nerealizuje graficky, ale prejavuje sa len vo 

výslovnosti: staff [estaf]; scorecard [eskókád]. 

                                                           
17 Pri exemplifikácii grafickej adaptácie uvádzame kurzívou anglické slovo (slovné spojenie), za ktorým 

nasleduje kurzívou slovo (slovné spojenie) v španielčine a za pomlčkou slovo (slovné spojenie) 

v slovenčine. Pri exemplifikácii ortoepických rozdielov uvádzame za jednotlivými slovami, resp. 

slovnými spojeniami  výslovnosť v španielčine a slovenčine v hranatých zátvorkách. Ak sa v oboch 

jazykoch používa neadaptovaný anglicizmus, uvádzame len anglické slovo (slovné spojenie), za ktorým 

nasleduje v hranatých zátvorkách výslovnosť v španielčine a za pomlčkou výslovnosť v slovenčine. 

 



 

75 

 

Čo sa týka ortoepických rozdielov, slovenčina prevažne zachováva pôvodnú výslovnosť 

anglických hlások. V prípade výslovnosti samohlások sme zaznamenali nasledovné rozdiely: 

a) graféma a sa v angličtine niekedy vyslovuje ako predná, polootvorená, 

nelabializovaná samohláska [æ]. V španielčine sa zvykne vyslovovať ako predná, otvorená, 

nelabializovaná samohláska [a], zatiaľ čo v slovenčine sa vyslovuje ako predná, polozatvorená, 

nelabializovaná samohláska [e]: back office ˃ [bak ófis] – [bek ofis]; feedback ˃ [fídbak] – 

[fi:dbek]; best practices ˃ [best praktisis] – [best prektisi:s]; fact-find ˃ [fakt faind] – [fekt 

fajnd]. 

b) graféma o , ktorá sa v niektorých prípadoch v angličtine vyslovuje ako stredná, 

otvorená samohláska [Ʌ], si v slovenčine zachováva svoju pôvodnú výslovnosť, zatiaľ čo 

v španielčine sa vyslovuje ako zadná, polozatvorená a labializovaná samohláska [o]: front 

office ˃ [front ófis] – [frant ofis]. 

V súvislosti so spoluhláskami zaznamenávame ortoepické rozdiely predovšetkým pri 

výslovnosti frikatívnych a afrikatívnych spoluhlások. V slovečine sa tieto hlásky vyslovujú 

viac menej identicky s angličtinou. Keďže španielčina nemá k dispozícii všetky fonémy, 

ktorými disponuje angličtina a slovenčina, používa spoluhlásky, ktoré sa výslovnosťou najviac 

približujú pôvodnej anglickej výslovnosti: 

a) znelá prealveolárna frikatíva [z] – v španielčine sa nesonorizuje: business game ˃ 

[bísnes/bísnis gueim] – [biznis gejm]; downsizing ˃ [dáun saisin] – [daun sa:jzin]. 

b) neznelá postalveolárna afrikáta [ʧ] sa v španielčine vyslovuje buď ako neznelá 

prepalatálna afrikáta [t͡ ʃ] alebo ako neznelá dentálna okluzíva [t]: joint venture ˃ [djoint bent͡ ʃa 

/ bent͡ ʃur / bentur] – [ǯoint venč]. 

c) znelá laryngálna frikatíva [h] – sa v španielčine vyslovuje ako neznelá velárna 

frikatíva [x]: home office ˃ [xoum ófis] – [xoum ofis]; know-how ˃ know-how / know how 

[nóuxau / nóxau] – know-how [nouhau]; headhunter ˃  headhunter / head hunter [xéd xánter] 

– headhunter [hed hanter]. 

Prezentované ortografické a ortoepické rozdiely môžu spôsobiť menšie problémy 

v komunikácii, najmä v prípade výslovnosti frikatívnych a afrikatívnych spoluhlások, avšak 

veľmi zriedkavo sú až tak závažné, že by viedli k nedorozumeniam alebo by komunikáciu úplne 

znemožnili. 

 

Morfologická, slovotvorná a sémantická adaptácia 

Prevzaté slová svojimi vlastnosťami často nezapadajú do paradigiem preberajúceho 

jazyka, vstupom do jeho slovnej zásoby sa však obvykle postupne prispôsobia aj jeho 
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gramatickým kategóriám. Z hľadiska slovnodruhového zaradenia patria analyzované 

anglicizmy k substantívam. Z ostatných slovných druhov sme v odborných textoch našli dve 

slovesá (externalizar, customizar). 

Všetky anglické substantíva vyexcerpované zo španielskych odborných textov sú 

mužského rodu. Keďže v angličtine sa prirodzený rod pri označení ľudských typov väčšinou  

formálne nerozlišuje, v španielčine sa v niektorých prípadoch ženský rod pri anglicizmoch 

rozlišuje štandardne pomocou sufixu -a, v iných prípadoch forma pre oba rody zostáva rovnaká 

a ženský rod sa rozlišuje len prostredníctvo člena, čo bol aj spôsob určenia rodu pri 

anglicizmoch používaných v analyzovaných odborných textoch (manager ˃ el/la mánager, 

leader ˃ el/la líder, headhunter ˃ el/la cazatalentos). V praxi sa však niektoré anglicizmy 

používajú len v mužskom rode, čoho príkladom je už spomenutý adaptovaný anglicizmus líder, 

ako aj kalk cazatalentos, utvorený prekladom anglicizmu headhunter. Zaujímavý prípad 

predstavuje anglicizmus joint venture, ktorý sa v španielčine používa tak v mužskom, ako aj v 

ženskom rode. V slovenčine sa používa len ako substantívum mužského rodu. 

Čo sa týka tvorenia plurálu, všetky anglicizmy, ktoré ešte neprešli procesom začleňovania sa 

do jazykového systému španielčiny, tvoria množné číslo podľa pravidiel východiskového 

jazyka, t. j. angličtiny (manager → managers, back office → back offices, call centre → call 

centres). Termíny, ktoré vstúpili do adaptačného procesu tvoria plurál podľa španielskych 

noriem (interviú → interviús, estrés → estréses). Adaptačný proces v tvorení plurálu  môžeme 

pozorovať pri anglicizme manager, ktorý sa v textoch vyskytoval v adaptovanej aj 

neadaptovanej podobe. V neadaptovanej podobe sa plurál tvorí podľa angličtiny pridaním -s, 

v adaptovanej podobe podľa španielskej normy, podľa ktorej si slová , ktoré majú v singulári 

prízvuk na tretej slabike od konca, zachovávajú v množnom čísle nezmenený tvar (el mánager 

→ los mánager).  

Substantíva prevzaté z angličtiny sa vo väčšine prípadov adaptujú z morfologického 

hľadiska a zaraďujú sa do deklinačného systému slovenského jazyka. Hoci neexistuje nijaké 

pravidlo, podľa ktorého sa zaraďujú ku gramatickým rodom, z nášho výskumu vyplynulo, že 

prevažná časť anglicizmov sa v slovenčine, podobne ako v španielčine, priraďuje k mužskému 

rodu a skloňujú sa podľa vzoru chlap ( manažér, líder, vorkoholik) a dub (brainstorming, 

koučing, benchmarking). V procese adaptácie sa však gramatická kategória rodu môže zmeniť, 

čoho príkladom je slovo koučing. Adaptovaná forma bola vytvorená pomocou domáceho sufixu 

-ovanie (koučovanie), a takto vytvorené substantívum sa už skloňuje podľa vzoru vysvedčenie 

a nie podľa vzoru dub. Z prevzatých anglicizmov je nesklonné len substantívum know-how.  
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Prevzaté anglické substantíva boli tvorené predovšetkým prostredníctvom derivácie a 

kompozície. V korpuse sa vyskytli aj dvojslovné anglicizmy. Pri derivácii boli použité najmä 

slovotvorné štruktúry: slovesný slovotvorný základ + slovotvorný formant alebo substantívny 

slovotvorný základ + slovotvorný formant (branding, inplacement, shadowing, mentoring). 

Veľmi produktívnym sufixom pri derivácii je sufix – ing. Anglické substantíva zakončené na –

ing sa prevzali do oboch jazykov v pôvodnej forme (branding, brainstorming, benchmarking). 

Ako už bolo spomenuté v prípade slova koučing bol anglický sufix nahradený slovenským 

sufixom -ovanie. V španielčine, okrem anglicizmu meeting ˃ mítin, zostali všetky substantíva 

zakončené na -ing bez zmeny. Sufixy slovies sa adaptovali prostredníctvom pridania 

španielskeho sufixu -izar (customize ˃ customizar, externalize ˃ externalizar) a slovenského 

sufixu -ovať (outsource ˃ outsourcovať). 

Kompozícia je veľmi produktívnym spôsobom tvorenia slov v angličtine. Pri adaptácii 

sa väčšinou kompozitum zmenilo na viacslovné pomenovanie (brainstorming ˃ tormenta de 

ideas, lluvia de ideas, outsourcing ˃ externalización de servicios).  

Ďalší spôsob adaptácie anglicizmu domácemu jazykovému systému je tvorenie 

doslovných prekladov, kalkov, alebo tvorenie hybridných terminologických jednotiek (human 

resources ˃ recursos humanos – ľudské zdroje; leadership ˃ liderazgo – líderstvo, executive 

coaching ˃ coaching ejecutivo). 

Z angličtiny boli do oboch jazykov prevzaté aj skratky. Často sa vyskytuje prípad, keď 

bola do oboch jazykov prevzatá iniciálová skratka a viacslovný termín, ktorému zodpovedala, 

bol vytvorený doslovným prekladom do španielčiny alebo do slovenčiny, t .j. kalkovaním 

(Customer Relationship Management CRM ˃  Gestión de Relaciones con Clientes – Manažment 

vzťahov so zákazníkmi). Vyskytli sa prípady, keď v španielčine existuje  ekvivalent spolu s 

iniciálovou skratkou  a v slovenčine sa používa neadaptovaný anglicizmus (Balanced 

Scorecard BSC ˃ Cuadro de Mando Integral CMI – Balanced Scorecard BSC), alebo sa 

v slovenčine používa už spomínaná kombinácia anglickej iniciálovej skratky a slovenského 

ekvivalentu v podobe kalku a v španielčine je prostredníctvom kalkovania vytvorená aj 

iniciálová skratka aj viacslovný termín (Management by Objectives MBO ˃ Dirección por 

objetivos DPO – Riadenie podľa cieľov MBO. 

Čo sa týka sémantickej adaptácie, zaujímavé sú prípady tzv. faux amis, čiže výrazov, 

ktoré sa nachádzajú v dvoch rôznych jazykoch, sú si navzájom veľmi podobné, ale znamenajú 

niečo úplne iné. Vznikajú pri slovách, ktoré sú foneticky podobné, ale sú významovo odlišné. 

Napríklad v španielčine týmto spôsobom dostali nové významy slová planta (pôv. význam 
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rastlina – planta) ˂ plant (závod), agresivo (pôv. význam ʻnásilný – violentoʼ) ˂ agressive 

(agresívny) a i.   

Stupeň adaptácie závisí od povahy preberaných slov, napr. anglicizmus líder 

predstavuje najvyšší stupeň adaptácie v oboch cieľových jazykoch. Opačný prípad predstavuje 

prevzatie know-how, ktorého povaha neumožňuje morfologickú a slovotvornú adaptáciu. 

Pokiaľ je to však možné, väčšina prevzatých pomenovaní sa napokon postupom času prispôsobí 

systému preberajúceho jazyka. Stupeň a rýchlosť adaptácie závisí okrem iného od pôvodných 

vlastností prevzatej jednotky, od frekventovanosti jej používania a doby výskytu 

v preberajúcom jazyku, štylistickej hodnoty atď.18  

Anglicizmy, ktoré boli prevzaté len v posledných rokoch,  väčšinou ešte úplne neprešli 

adaptačným procesom a používajú sa v pôvodnej podobe (napr. workflow, outplacement, 

gainsharing). Veľká väčšina z nich nie je zachytená v poslednom vydaní Krátkeho slovníka 

slovenského jazyka (KSSJ), ani v slovníku Španielskej kráľovskej akadémie (Diccionario de la 

Real Academia Española – DRAE). Je však možné, že pod vplyvom jazykovej praxe už mnohé 

z nich budú v nových vydaniach zahrnuté či už v pôvodnej alebo adaptovanej podobe.  

 

Záver 

Riadenie ľudských zdrojov je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť ľudského poznania.  

Všetky zmeny v tejto oblasti sa odzrkadľujú v odbornej slovnej zásobe, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou každého vedného odboru. Jednou z charakteristických čŕt odbornej slovnej zásoby  

z danej oblasti je nadmerné preberanie anglicizmov, ktoré sa v cieľovom jazyku, t. j. 

v španielčine a/alebo slovenčine, používajú v pôvodnej alebo adaptovanej podobe.  

Čo sa týka miery adaptácie anglicizmov v systéme španielskeho a slovenského jazyka možno 

konštatovať, že proces adaptácie prebieha súbežne na všetkých jazykových rovinách. Priebeh 

tohto procesu je však nejednotný a nerovnomerný, čo môže spôsobovať napätie medzi 

jazykovou praxou a jazykovou normou, prípadne môže viesť i ku komunikačným problémom. 

Súčasná angličtina má silný vplyv na iné jazyky,  a to predovšetkým v oblasti obchodu, 

priemyslu a ekonómie. Odborná terminológia konkrétneho odboru je prevažne tvorená 

odborníkmi alebo špecialistami z danej oblasti. Lingvisti môžu len vyjadriť svoj názor ohľadom 

preberania a používania nových termínov v konkrétnom  jazyku. Dôležité je  brať v úvahu  

                                                           
18 ŠTULAJTEROVÁ, A. K problematike adaptácie nových anglicizmov v systéme slovenského jazyka, 

2005, s. 70. 
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existujúcu odbornú slovnú zásobu a potreby jej používateľov.  Preto by odborná verejnosť 

(výskumní pracovníci, vedci, manažéri a i.) mala rozhodnúť o miere používania cudzích slov v 

odbornej slovnej zásobe daného odboru. Najdôležitejšie je ich používať rozumne  a uvážlivo 

vtedy, keď je to potrebné a vyhnúť sa ich nadmernému a nevhodnému používaniu z iných ako 

lingvistických dôvodov.  
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Resumé 

Enriching of Professional Language through lexemes transposed from other languages 

Subject-specific vocabulary is one of the most important and dynamically developing 

subsystems of a national language. In general, every field of human activity is characterized by 

terms, i.e. words, compound words or multi-word expressions, which are used to designate 

concepts particular to one or more subject fields or domains of human activity. Each language 

has an inventory of means, processes, and methods it uses to meet the demands of designating 

new phenomena, subjects, and terms of extralinguistic reality as closely as possible. In some 

cases, narrowing, broadening, or modification of the original meaning of an existing word takes 

place, i.e., the semantic word formation occurs. In other cases, word formation processes are 

used to create a new word by adding affixes to the base form, linking two or more bases, 

shortening words or by creating multi-word units whose components are organized on the basis 

of syntactic rules of a particular language. Nowadays borrowing words from other languages, 

especially from English, is being considered as one of the most productive word formation 

processes used to create new words.  

The study deals with the Slovak and Spanish terminology of Human Resource 

Management. Specifically, it is focused on anglicisms and the extent of their adaptation to the 

Slovak and Spanish linguistic systems. 

 

Key words: subject-specific vocabulary, enriching subject-specific vocabulary, borrowing 

lexemes from foreign languages, Human Resource Management 
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VYBRANÉ ASPEKTY TVORBY ŠESŤJAZYČNÉHO SLOVNÍKA Z OBLASTI HIPOLÓGIE 

Mária Fördösová – Andrea Holúbeková – Viera Prídavková 

Abstrakt: V ostatnom období sa slovenské vysoké školy snažia prispôsobiť meniacim sa 

požiadavkám praxe a ponúkať nové a pre študentov atraktívne študijné programy. S cieľom 

pripraviť kvalifikovaných odborníkov nielen pre slovenský trh práce sú niektoré študijné 

programy realizované v cudzom jazyku, resp. súčasťou ich študijných plánov sú aj predmety 

zamerané na výučbu cudzieho jazyka. V snahe získať najnovšie informácie zo študovaného 

odboru učiaci sa často využívajú aj cudzojazyčnú odbornú literatúru. Jedným z nových 

študijných programov, ktoré ponúka Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, je aj bakalársky študijný program Hipológia. V snahe 

uľahčiť študentom uvedeného programu prácu s cudzojazyčnou odbornou literatúrou sa 

pracovníci Katedry jazykov rozhodli v rámci projektu KEGA vypracovať Slovensko-anglicko-

francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník.1 Zámerom príspevku je priblížiť 

ciele a charakter projektu, obsahovú náplň jednotlivých etáp a v neposlednom rade aj 

počiatočné problémy súvisiace s výberom hesiel slovenskej verzie slovníka. 

Kľúčové slová: lexikológia, lexikografia, hipologický slovník 

Úvod do lexikografie 

Schopnosť komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky prostredníctvom jazyka má 

v prírode jedine človek. Jazyk ako systém znakov a prostriedok komunikácie je hlavným 

objektom záujmu lingvistiky, pričom základnou jednotkou je slovo so všetkými jeho 

špecifikami a vzájomnými vzťahmi. Slová zoskupené do lexiky skúma z paradigmatickej 

i syntagmatickej stránky lexikológia, v rámci ktorej sa v druhej polovici 20. storočia 

sformovala samostatná vedná disciplína – teoretická lexikografia. Táto sa zaoberá nielen 

zostavovaním slovníkov, ale aj štúdiom, teoretickou a praktickou stránkou spracovania slovnej 

zásoby jazyka v slovníkoch. V súčasnosti ju považujeme za komplexnú a predovšetkým 

syntetickú vedu. Vychádza nielen z teoretických poznatkov všeobecnej lingvistiky, ale aj 

z princípov lexikológie, diachrónnej a aplikovanej lingvistiky, ale aj špeciálnych lingvistických 

disciplín (napr. sociolingvistika, etnolingvistika, dialektológia, areálová lingvistika, atď.). Ďalej 

                                                           
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA, číslo 005SPU-4/2018 Slovensko-anglicko-

francúzsko-nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník. 
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sa dotýka aj takých oblastí, akými sú kulturológia, prekladateľstvo, sociológia, psychológia 

a v ostatnom čase využíva aj možnosti počítačovej lingvistiky.2  

Odborné a teoretické východiská lexikografie ako prvý detailne rozpracoval ruský 

lingvista L. V. Ščerba.3 Podľa názoru odborníkov Rusko-francúzsky slovník (1936) zostavený 

pod jeho vedením bol výrazným medzníkom v dovtedajšej tvorbe dvojjazyčných slovníkov. 

Teoretické východiská, ktorými sa Ščerba  riadil, vyvolali v odborných kruhoch veľký záujem 

a výrazne ovplyvnili ďalšie smerovanie teoretickej a praktickej lexikografie.4  

Jazyk ako  dynamický a neustále sa meniaci systém determinujú rôzne vonkajšie 

a vnútorné faktory, pričom zmeny v slovnej zásobe v statickej forme zachytávajú práve 

slovníky5.  Žiadny slovník však nedokáže zachytiť všetky slová, lebo lexika jazyka je 

v neustálej dynamike. Práve preto, že  dokončením jedného slovníka, začína práca na novom, 

je tvorba slovníkov nekončiaci sa proces.  

Ako  uvádza B. Ju. Gorodeckij,6 slovník je nielen objektom skúmania lexikografie 

(praktická lexikografia), ale aj predmetom jej výskumu (teoretická lexikografia). Podobne aj 

Hartmann7 tvrdí, že lexikografia sa skladá z praktickej lexikografie, ktorá sa zaoberá 

zostavovaním slovníka a teoretickej lexikografie, ktorá je zameraná na výskum v oblasti tvorby 

slovníka. Vypracovať optimálnu stratégiu tvorby slovníka, ktorá by zodpovedala požiadavkám 

súčasnosti, je však veľmi zložité. Najväčším problémom tejto stratégie je otázka odôvodnenosti 

slovníka (prečo slovník zostavujeme?) ako z hľadiska stavby slovníka, tak aj z hľadiska 

adekvátnosti informácií, ktoré bude slovník obsahovať.8 

Veľký význam pre výskum slovnej zásoby konkrétneho jazyka majú výkladové 

slovníky, ktoré by mali objektívne, jasne, presne a úplne odrážať sémantiku slov. Definície 

lexikálneho významu slov v týchto slovníkoch do určitej miery odzrkadľujú štruktúru ich 

významu a svojím spôsobom sú modelom lexikálno-sémantického systému jazyka. Hlavnou 

úlohou výkladových slovníkov je kodifikácia a „predstavenie“ slovnej zásoby daného jazyka 

                                                           
2ДУБИЧИНСКИЙ В. В. Лексикография русского языка: учеб. Пособие, 2008. c. 9 – 11; 

АЛЬБЕКОВА, А. Ш. a А. М. МУРАТБЕКОВА. Теоретические и практические аспекты 

лексикографической, 2013, c. 38.  
3 ЩЕРБА, Л.В., МАТУСЕВИЧ, М.И. a М. Ф. ДУСС. Русско-французский словарь. 75000 слов, 

1936, 791 с. 
4 АЛЬБЕКОВА – МУРАТБЕКОВА, 2013, c. 37. Odvoláva sa na:  ЩЕРБА, МАТУСЕВИЧ, a ДУСС, 

1936, 791 с.   
5 КОЗЫРЕВ, В. А. a В. Д.  ЧЕРНЯК. Современные ориентации отечественной лексикографии. 

Вопросы лексикографии, 2014, с. 5 – 15.  
6 АЛЬБЕКОВА – МУРАТБЕКОВА, 2013, c. 38. Odvoláva sa na: ГОРОДЕЦКИЙ, Б. Ю. Проблемы 

и методы современной лексикографии. Вступительная статья, 1983, 399 с. 
7 HARTMANN, R. R. K. Teaching and Researching Lexicography, 2016, p. 4.  
8 АЛЬБЕКОВА – МУРАТБЕКОВА, 2013, c. 38. Odvoláva sa na: ГОРОДЕЦКИЙ, 1983, 399 с. 
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ako systému lexikálnych jednotiek, t. j. dobré lexikografické dielo [...] je [...] výsledkom 

poznania lexikálnej zásoby jazyka.9 Z uvedeného dôvodu je preto zostavovanie výkladových 

slovníkov neoddeliteľnou súčasťou práce lexikografov ako aj lexikológov. 

V slovenskom kontexte sa problematikou výkladových slovníkov zaoberal napríklad J. 

Kačala.10 Ten uvádza, že výkladový slovník národného jazyka je  mnohodimenzionálne dielo, 

ktoré v istom zmysle systematizuje poznatky všetkých ostatných jazykovedných disciplín, ba 

odzrkadľuje aj ich teoretickú úroveň, najmä lexikológie, ale aj gramatiky, t. j. morfológie 

a syntaxe, hláskovania a pravopisu, teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry. Z uvedeného 

vyplýva, že výkladový slovník je dielo komplexné, dlhodobé a na jeho zostavovaní musia 

participovať lingvisti venujúci sa rôznym subdisciplínam jazykovedy. 

Súčasná lexikografia ako vedná disciplína má komplexný charakter. Venuje pozornosť 

predovšetkým definícii hesla (t. j. slova), rôznym značkám, lexikografickej charakteristike 

vrstiev [...] lexiky, ktoré sa nachádzajú na okraji  lexiky (dialekty, nárečia, terminológia a pod.). 

Vo výkladovom slovníku musí byť uvedený krátky alebo relatívne (viac-menej) úplný výklad 

významu slova a nielen holý zoznam registrových slov v abecednom poradí, doplnený 

množstvom gramatických, štylistických a iných poznámok.     

Hlavnou funkciou slovníkov (nielen výkladových) je podľa Dubičinského,11 okrem 

výskumu a opisu jazyka,  jeho  histórie a súčasného stavu, aj systematizácia lingvistických 

poznatkov. K ďalším funkciám slovníka patrí aj výskum а normalizácia materinského jazyka, 

stanovenie pravidiel pre ústny a písomný jazykový prejav, výklad prevzatých, 

nezrozumiteľných a zastaraných slov, medzijazykové kontakty a prekladateľská činnosť. 

Významná je aj funkcia spojená s učením sa cudzieho jazyka a  spoznávaním histórie a kultúry 

národa používajúceho daný jazyk, ale dôraz je kladený aj na  predpokladaný vývoj jazyka, ktorý 

je založený na vedeckom poznaní.12  

Lexikografické diela sa klasifikujú na základe rôznych kritérií, pričom jedným zo 

základných klasifikačných kritérií slovníkov je počet jazykov, ktoré opisujú. Podľa uvedeného 

kritéria rozlišujeme slovníky jednojazyčné a viacjazyčné, t. j. prekladové, ktoré slúžia na opis 

jazykových jednotiek jedného jazyka pomocou iného jazyka, resp. jazykov. Hlavnou úlohou 

a poslaním prekladovej lexikografie je podľa Dubičinského13 práve vymedzenie 

ekvivalentných vzťahov medzi prvkami rôznych jazykov, súčasne však uvádza, že principiálna 

                                                           
9 KAČALA, J. Slovenská lexikografia dnes, 1989, s. 196 – 197.  
10 KAČALA,1989, s. 196. 
11 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 32 – 33. 
12 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 32 – 33. 
13 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 97. 
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zhoda objektov vo všetkých stránkach neexistuje, t. j. pri tvorbe viacjazyčných prekladových 

slovníkov nie je možné ku každému heslu vo východiskovom jazyku priradiť rovnocenný 

ekvivalent v cudzom jazyku. To podľa Dubičinského14  zdôrazňuje dialektickú relativitu 

ekvivalencie: vo väčšine prípadov je akýkoľvek objekt unikátny, individuálny.   

Z lingvistického hľadiska rozlišujeme tri typy ekvivalencie jazykových jednotiek s 

ktorými sa lingvisti-lexikografi, ale aj prekladatelia stretávajú. Sú to: úplná, čiastočná a tzv. 

bezekvivalencia, t.j.  klamlivá (falošná) ekvivalencia, pričom nesmieme zanedbať ani vplyv 

národných a kultúrnych špecifík jednotlivých jazykov na osobitosti prekladu do príslušného 

jazyka.15 Hľadanie a priradenie najvhodnejšieho ekvivalentu k lexikálnej jednotke v cieľovom 

jazyku je pri zostavovaní prekladového dvojjazyčného slovníka jednou z najdôležitejších etáp. 

Pri zostavovaní viacjazyčných (troj-, štvor-, päťjazyčných) prekladových slovníkov, kde sa 

môžu stretnúť napr. jazyky rôznych jazykových rodín a typov s rôznymi grafickými 

a fonetickými systémami, je táto etapa zostavovania slovníka, podľa nás, najťažšia.    

Z lingvistického a didaktického hľadiska rozlišujeme dva typy prekladových slovníkov: 

monofunkčné, t. j. slovníky vytvorené na opis jedného jazyka prostredníctvom iných jazykov a 

dvoj-, troj-, polyfunkčné, ak sú objektom výskumu jazykové jednotky všetkých alebo 

niektorých jazykov daného lexikografického diela. Napríklad, ak je anglicko-slovenský slovník 

zostavený pre používateľov slovenského jazyka s orientáciou na štúdium anglického jazyka, a 

prekladové ekvivalenty, poznámky, upresnenia, vysvetlivky a pod. anglických heslových 

jednotiek sú v slovenskom jazyku, tak slovník je len monofunkčný. Bifunkčný slovník obsahuje 

paralelné preklady anglických jazykových jednotiek do slovenského jazyka a naopak, ďalej 

výklady, komentáre a poznámky v dvoch jazykoch, anglicko-slovenské a slovensko-anglické 

abecedné ukazovatele a iné. 16  

V lexikografickej praxi sa najčastejšie zostavujú dvojjazyčné prekladové slovníky, 

ktorých hlavné funkcie sú: interpretačná, reprodukčná a prekladateľská.17 Na druhej strane, 

viacjazyčné prekladové slovníky v praxi majú viac-menej pasívnu funkciu, t. j. používajú sa 

len ako pomôcky napr. na vyhľadanie ekvivalentu v príslušnom cudzom jazyku. Problém pri 

zostavovaní viacjazyčného slovníka spôsobuje často aj fakt, že slovo vo východiskovom jazyku 

môže mať viac významov. Preto sa odporúča, aby zostavovatelia pri preklade zohľadnili každý 

význam daného slova, čo je často neľahká a časovo náročná úloha.  

                                                           
14 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 97. 
15 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 101. 
16 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 99 – 100. 
17 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 104 – 105. 
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Ruský lingvista Ju. N. Marčuk18 uvádza tri hlavné algoritmy pri zostavovaní slovníkového hesla 

vo viacjazyčnom slovníku. 

 

Obrázok 1 Schémy zostavovania viacjazyčného slovníka 

 

  

 

      Algoritmus 1 Algoritmus 2 
 

 
 

Algoritmus 3 

 

Prvá schéma zohľadňuje postupnú konfrontáciu jazykových jednotiek od prvého jazyka 

k druhému, od druhého k tretiemu atď. Podľa druhej schémy sa postupuje od prvého jazyka 

k druhému, tretiemu atď. Z uvedeného je zrejmé, že pri zostavovaní viacjazyčných slovníkov 

sa vychádza z jedného hlavného jazyka, ktorým je najčastejšie materinský jazyk používateľa. 

Pri takto zostavených slovníkoch hrozia „nesprávne“ preklady v ktorejkoľvek časti schémy, 

a preto sa ako ideálny javí tretí algoritmus, podľa ktorého sú jazykové jednotky konfrontované 

medzi všetkými jazykmi navzájom, t. j. ide o takzvanú krížovú kontrolu. Avšak ide 

o algoritmus, realizácia ktorého je prácna a v praxi prakticky nedosiahnuteľná. Možné 

                                                           
18 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 106 – 107. Odvoláva sa na: МАРЧУК Ю. Н. Основы терминографии: 

метод, пособие, 1992, 76 с. 
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pozitívne výsledky sa dajú podľa V. P. Berkova19 dosiahnuť napríklad pri zostavovaní 

viacjazyčných terminologických slovníkov.  

V. V. Dubičinskij20 medzi najrozšírenejšie typy viacjazyčných prekladových slovníkov 

zaraďuje: filologické (všeobecné) prekladové slovníky, ktoré obsahujú preklad bežne 

používaných spisovných slov a frazeológie a terminologické (vedecko-technické) prekladové 

slovníky obsahujúce preklad odbornej slovnej zásoby. Terminologické slovníky sa delia na tzv. 

technické (v ruštine – polytechnické), v ktorých je uvedená slovná zásoba z hlavných vedných 

odborov21 a špecializované jednoodborové prekladové slovníky zamerané na odbornú slovnú 

zásobu z jedného konkrétneho odboru.22 

Pri zostavovaní slovníkov zohráva dôležitú úlohu aj samotný proces plánovania a realizácie 

prác na slovníku. Podľa V. V. Dubičinského23 by proces tvorby slovníka mal pozostávať zo 

siedmych základných etáp: 

1. formovanie autorského kolektívu, ktorý by sa mal skladať (v závislosti od typu 

slovníka) z lexikografa – redaktora, kvalifikovaných prekladateľov, odborníkov –

terminológov a odborníkov z danej oblasti; 

2. vytvorenie projektu na realizáciu slovníka – zdôvodnenie aktuálnosti a potreby 

slovníka, stanovenie cieľov, úloh, cieľovej skupiny používateľov, ako aj  typu slovníka 

a jeho základných parametrov; 

3. zostavenie slovníkovej databázy v papierovej, resp. elektronickej forme z vybraného 

korpusu textov, ktorá je spravidla početnejšia ako finálna verzia slovníka; 

4. vytvorenie heslára slovníka na základe princípov vymedzených v bode 2, ako aj 

systematizácia lexikálneho materiálu podľa metodológie schválenej autorským 

kolektívom; 

5. rozpracovanie autorskej koncepcie štruktúry slovníkového hesla; 

                                                           
19 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c.108. Odvoláva sa na: БЕРКОВ, В. П. Двуязычная лексикография, 

1996, 248 с.  
20 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 109. 
21 ANDRAŠOVSKÝ, Š. Rusko-slovenský a slovensko-ruský technický slovník, 1984, 1135 s.; 

HEGEROVÁ, V. a T. ZAHRADNÍČEK.  Lexicon 5: Anglicko-český a česko-anglický technický 

slovník, 2012, [CD-ROM]; KRENČEYOVÁ, A. a I. KRENČEY. Veľký nemecko-slovenský technický 

slovník: časť (A – L), 2012, 1008 s.; KRENČEYOVÁ, A. a I. KRENČEY. Veľký nemecko-slovenský 

technický slovník: časť (M – Z), 2012, 2028 s.; MAZÁK, Š. Francúzsko-slovenský a slovensko-

francúzsky technický slovník, 1971, 1060 s. 
22 napr. SOKOLOVÁ, J. Krátky rusko-slovenský slovník trhovej ekonomiky, 1995, 128 s.; 

GRIGORJANOVÁ, T. a KOLLÁR, D. Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník, 2000. 255 s.; 

KLIMIK, M. a  P. KOPECKÝ. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický ekonomický slovník, 

2007,460 s.; PRÍDAVKOVÁ, V. a P. KOPECKÝ. Francúzsko-slovenský poľnohospodársky slovník, 

2018, atď. 
23 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008, c. 370 – 373. 
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6. zostavenie konečnej – pracovnej verzie slovníka; 

7. finálna príprava slovníka na vydanie. 

 

Uvedené postupy sú logické a preverené praxou. Vynechanie niektorej z vyššie 

uvedených etáp sa môže prejaviť v konečnej kvalite slovníka, resp. môže priviesť 

zostavovateľov slovníka do „slepej uličky“. Podobné vymedzenie etáp zostavovania slovníka 

uvádza aj Prídavková.24 Je taktiež dôležité, aby si zostavovatelia vypracovali aj približný 

časový harmonogram s časovým rozvrhom jednotlivých etáp a snažili sa dodržiavať ho. 

Zároveň je potrebná  priebežná kontrola plnenia harmonogramu a riešenie vzniknutých 

a neočakávaných problémov. V nasledujúcej časti článku sa preto budeme venovať 

problematike implementácie teoretických poznatkov o zostavovaní slovníkov do praxe. 

Konkrétne pôjde o vytvorenie viacjazyčného prekladového slovníka z oblasti hipológie.  

 

Šesťjazyčný prekladový slovník z oblasti hipológie 

Myšlienka zostaviť na Katedre jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu na 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU v Nitre) viacjazyčný prekladový 

slovník z oblasti poľnohospodárstva existovala dlhšie obdobie. Ucelené slovníky z danej oblasti 

však  boli zostavené pracovníkmi  katedry v naposledy 70. – 80. rokoch 20. storočia,25 pričom 

španielsko-slovenské a francúzsko-slovenské mutácie pôdohospodárskych slovníkov neboli 

v uvedenom období  vypracované. V 90. rokoch k slovníkom pribudli terminologické minimá 

(slovensko-anglické/francúzske/nemecké/ruské) pre jednotlivé pôdohospodárske vedy 

(ekonomika, rastlinná výroba, živočíšna výroba, mechanizácia) určené pre interné potreby 

jednotlivých fakúlt univerzity.  Na rozdiel od pôdohospodárskych slovníkov vydaných v 70. 

a 80. rokoch 20. storočia, tieto  obsahujú  iba lexikálne jadro daného vedného odboru. Postupom 

času však aj v nich zachytená lexika zastarala, lebo sa objavili  neologizmy, ktoré úzko súvisia 

s vedecko-technickým pokrokom v daných oblastiach. Najnovší výstup lexikografickej práce 

pracovníčky Katedry jazykov reagujúcej na potreby zakomponovania novej odbornej 

terminológie do špecializovaných jednoodborových slovníkov je Francúzsko-slovenský 

poľnohospodársky slovník z roku 2018.26 

                                                           
24 PRÍDAVKOVÁ, V.  Niektoré špecifické aspekty tvorby odborného prekladového slovníka, 1998. 
25 Napr. KOLEK, J. et al. Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník, 1971; FENÍK, Š. et al. 

Slovensko-nemecko-anglicko-ruský poľnohospodársky slovník, 1977; SOTÁK, M. et al. Rusko-

slovenský pôdohospodársky slovník, 1980; BÁRTOVÁ, E. et al. Anglicko-slovenský pôdohospodársky 

slovník, 1982. 
26 PRÍDAVKOVÁ, V. a P. KOPECKÝ. Francúzsko-slovenský poľnohospodársky slovník, 2018.  
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Veľký vplyv na tvorbu a samotnú obsahovú stránku terminologických slovníkov majú 

okrem vedecko-technického pokroku aj aktuálne spoločensko-ekonomické zmeny a s nimi 

súvisiace nové požiadavky praxe. Vysoké školy sa snažia v súčasnosti prispôsobovať 

moderným trendom spoločnosti, čo sa odzrkadľuje aj v otváraní nových študijných programov. 

V rámci nich majú študenti možnosť zúčastniť sa zahraničných mobilít, čo im umožňuje 

získavať poznatky z iných krajín, ako aj rozširovať odborné vedomosti z hľadiska ich budúcej  

profesijnej orientácie. Medzinárodné prostredie vytvára podmienky pre komunikáciu v cudzom 

jazyku, pričom si študenti popri bežnej konverzácii osvojujú aj terminológiu vybraného odboru. 

V snahe vychovať dobrých odborníkov obsahujú aj niektoré študijné programy na SPU v Nitre 

výučbu cudzieho jazyka ako odborného jazyka, prípadne realizujú časť alebo celé štúdium 

v cudzom jazyku.  

Jedným z nových a pre študentov atraktívnych študijných programov realizovaných 

v slovenskom jazyku je bakalársky študijný program Hipológia (denná a externá forma) na 

Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) SPU v 

Nitre. Odborní a vedeckí pracovníci, ale aj študenti a doktorandi uvedeného odboru aktívne 

využívajú  cudzojazyčnú odbornú literatúru, zúčastňujú sa na akademických mobilitách 

a rôznych podujatiach nielen doma, ale aj v zahraničí na ktorých sa vyžaduje  odborná 

komunikácia v cudzom jazyku. Práve na základe uvedených skutočností sa kolektív Katedry 

jazykov rozhodol v roku 2017 vypracovať v rámci výzvy KEGA  projekt na vytvorenie 

šesťjazyčného prekladového slovníka z oblasti hipológie. 

Doba riešenia projektu bola stanovená na tri roky so začiatkom v roku 2018. V rámci 

projektu bol vypracovaný časový harmonogram inšpirovaný etapami podľa V. V. 

Dubičinského.27 Pre potreby projektu bol harmonogram rozdelený do štyroch etáp:  

 

1. etapa (12 mesiacov) 

• sformovanie riešiteľského kolektívu; 

• analýza oblasti, ktorá sa bude lexikograficky spracovávať, a vytvorenie schémy stromu 

odvetvia,28 ktorý bude znázorňovať všetky podoblasti, resp. pomocné disciplíny, 

terminológia ktorých by mala byť obsiahnutá v pripravovanom slovníku; 

                                                           
27 ДУБИЧИНСКИЙ, 2008. 
28 RONDEAU, G. Introduction à la terminologie. Montréal: Gaëtan Morin, 1984. s. 55 – 58.  
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• selekcia a štúdium slovenskej, resp. českej odbornej a vedeckej literatúry, novinových 

a časopisových článkov, online dokumentov a iných dôveryhodných zdrojov z oblasti 

zootechniky, hipológie, chovu koní a jazdectva; 

• excerpcia príslušnej odbornej slovnej zásoby do individuálnych korpusov podľa oblastí 

v strome odvetvia a vytvorenie finálneho korpusu ťažiskových terminologických 

jednotiek z riešenej oblasti. 

2. etapa (6 mesiacov) 

• vypracovanie slovenskej verzie slovníka; 

• verifikácia slov (Slovenský národný korpus, Slovenská terminologická databáza, 

kodifikačné príručky slovenského jazyka). 

3. etapa (12 mesiacov) 

•  vyhľadávanie ekvivalentnej slovnej zásoby slovenskej verzie slovníka v príslušných 

cudzích jazykoch (anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky) v odbornej a 

vedeckej literatúre a v iných dôveryhodných zdrojoch z oblasti zootechniky, hipológie, 

chovu koní a jazdectva; 

• vytvorenie korpusov odbornej slovnej zásoby vo vyššie uvedených cudzích jazykoch; 

• konzultovanie obsahu vytvorených cudzojazyčných korpusov s odborníkmi z 

akademického prostredia, ako aj praxe za účelom kontroly  vybranej odbornej slovnej 

zásoby a vytvorenia konečnej terminologickej databázy slovníka; 

• verifikácia ekvivalentov v príslušných národných jazykových korpusoch a 

terminologických databázach. 

4. etapa (6 mesiacov) 

•  vytvorenie finálnej verzie slovníka; 

• recenzovanie slovníka odborníkmi z akademického prostredia; 

• prezentačný workshop pre študentov a pedagogických pracovníkov. 

 

Zhodnotenie čiastkových výstupov prác na slovníku za 1. a 2. etapu  

Počas prvej etapy sa vyskytlo niekoľko problémov, ktoré súviseli s vytvorením stromu 

odvetvia a následným výberom odbornej slovnej zásoby. V tejto fáze projektu sa riešitelia 

rozhodli, že základným zdrojom termínov slovenského korpusu bude povinná študijná literatúra 

pre študijný program Hipológia, ktorá bude doplnená  o termíny z odbornej a vedeckej 

literatúry. Súčasne boli ako relevantné zdroje vylúčené novinové a časopisové články, ako aj 

online dokumenty. Do stromu odvetvia boli zaradené nasledujúce podoblasti: anatómia koňa, 
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fyziológia koňa, zmysly koňa, psychika koňa, pohyb koní, reprodukcia koní, plemená koní, 

starostlivosť o kone, hospodárske využitie koní, záprahy, jazdectvo (športové a rekreačné).   

Po vypracovaní stromu  odvetvia bolo potrebné vymedziť, z akých podotvetví budú 

slová  obsiahnuté v pripravovanom slovníku, aby bola zachovaná istá proporcionalita  a zároveň 

aby slovník obsahoval minimálny počet slov z každej podoblasti. Po podrobnom preštudovaní 

a excerpcii slov z kľúčovej literatúry sa zistilo, že princíp proporcionality nemôže byť 

zachovaný, nakoľko počet slov z anatómie prevažuje (cca 250 slov z celkového počtu 500). 

Z uvedeného dôvodu budú jadro slovníka tvoriť pojmy a termíny z oblasti anatómie koní, ktoré 

budú doplnené o pojmy z ostatných oblastí podľa stromu odvetvia. Po abecednom usporiadaní 

vybranej slovnej zásoby sa riešitelia projektu rozhodli, že názvy plemien koní budú tvoriť 

samostatnú časť slovníka, pretože nezodpovedajú celkovej koncepcii odbornej slovnej zásoby.     

V rámci prvej  etapy sa taktiež  uskutočnil konzultačný seminár riešiteľov projektu 

s pozvanými odborníkmi z akademického prostredia za účelom delimitácie pojmov a vylúčenia 

nadbytočných synoným. Konkrétnym výstupom etapy bolo vytvorenie konečnej slovenskej 

terminologickej databázy budúceho viacjazyčného slovníka.   

V súčasnosti autorský kolektív realizuje druhú etapu riešenia projektu, t. j. pracuje sa na 

finalizácii slovenskej časti slovníka. Uskutočnili sa ďalšie stretnutia s odborníkmi z praxe so 

spolupracujúcich zahraničných inštitúcií (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Zemědelská fakulta, Katedra zootechnických vied; Národní hřebčín Kladruby n. Labem, s. p. 

o.). Cieľom stretnutí boli konzultácie  týkajúce sa slovenského korpusu s cieľom kontroly 

a odstránenia nadbytočných a terminologicky nesprávnych pojmov (napr. lipicanský kôň / 

lipický kôň) a bohemizmov. 

Počas zostavovateľských prác na slovenskej verzii sa objavil problém súvisiaci s makro- 

a mikroštruktúrou usporiadania hesiel v slovníku. Bolo navrhnutých sedem verzií obsahového 

a vizuálneho spracovania hesla a v súčasnosti prebiehajú diskusie o výbere finálnej verzie 

štruktúry usporiadania hesiel v slovníku.    

 

Záver 

Zostavovateľská práca viacjazyčných terminologických prekladových slovníkov je 

náročná ako z odborného, tak aj z časového hľadiska, pretože zahŕňa veľa krokov, a to od 

prvotnej myšlienky cez vytvorenie kolektívu a koncepcie prác na slovníku a štúdium odbornej 

literatúry vo východiskovom jazyku, excerpciu termínov, rozhodovanie o mikro- 

a makroštruktúre, vyhľadávanie ekvivalentov v príslušných jazykoch, konfrontáciu správnosti 

prekladu medzi jednotlivými jazykmi až po konečný vizuál slovníka. Cieľom riešiteľov 
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projektu KEGA č. 005SPU-4/2018 je vytvoriť šesťjazyčný prekladový terminologický slovník 

z oblasti hipológie, ktorý by slúžil ako doplnkový materiál k študijnej literatúre pre študentov 

bakalárskeho študijného programu Hipológia na FAPZ SPU v Nitre, ale zároveň by našiel aj 

širšie uplatnenie, t. j. mohli by ho využívať vedeckí a pedagogickí pracovníci, ako aj odborníci 

z praxe zaoberajúci sa danou problematikou. V súčasnom období sa kolektív riešiteľov projektu 

nachádza v druhej etape riešenia, t. j. dokončuje sa finálna verzia slovenskej časti slovníka 

a postupne sa začína pracovať na koncepcií prác súvisiacich s prekladom vybraných termínov 

do cieľových jazykov (anglického, francúzskeho, nemeckého, španielskeho a ruského). 

Riešiteľov projektu však ešte čaká neľahká cesta k dosiahnutiu výsledku – vydaniu slovníka. 
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Resumé 

Selected Aspects of Compiling the Six-Language Dictionary of Hippology 

In recent years, Slovak universities have been trying to adapt to new requirements of 

practice by offering new and attractive study programmes for students. In order to prepare 

skilled experts not only for the Slovak job market, some study programmes are offered in 

foreign languages or subjects aimed at learning foreign languages are incorporated into students 

‘curricula. On the other hand, university students themselves use foreign literature to learn more 

about the topic of their interest. The bachelor´s degree programme Hippology is one of the new 

study programmes offered by the Faculty of Agrobiology and Food Resources Slovak 

University of Agriculture in Nitra. The teachers of the Department of Languages are trying to 

help the students studying Hippology overcome difficulties connected with studying foreign 

literature by designing the Slovak-English-French-German-Russian-Spanish Dictionary of 

Hippology within the project KEGA (Project no. 005SPU-4/2018). The main aim of the article 

is to present project objectives together with the short description of individual project stages 

and some problems connected with the selection of vocabulary from the field of Hippology. 

Key words: lexicology, lexicography, dictionary of Hippology 
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OPTIMALIZÁCIA SLOVNÍKOVÉHO HESLA VO VIACJAZYČNOM ODBORNOM 

SLOVNÍKU 

Viera Prídavková – Mária Fördösová – Andrea Holúbeková – Katarína Klimentová 

Abstrakt: Slovník predstavuje jednu z najdôležitejších učebných pomôcok vo vyučovaní 

cudzích jazykov, ale aj v komunikácii odborníkov hovoriacich rozdielnymi jazykmi. Nielen 

rozsah, obsah, jazyk a typ slovníka, ale aj výstavba slovníkového hesla patria medzi témy, 

ktorým musia zostavovatelia slovníkov venovať osobitnú pozornosť. Čo sa týka formy 

slovníka, nie je stanovená schéma, takže je možné vychádzať len z požiadaviek, ktoré kladú na 

odborný slovník jeho cieľoví používatelia. Mal by byť presný, jednoznačný, prehľadný a mal 

by poskytovať základné praktické informácie umožňujúce jeho efektívne používanie. 

Požiadavky na obsah a formu hesla vo výkladovom slovníku sú diametrálne odlišné od 

požiadaviek na heslo v dvojjazyčnom alebo vo viacjazyčnom slovníku. Heslo vo 

viacjazyčnom odbornom slovníku musí odrážať odlišnosti medzi jednotlivými jazykmi a ich 

špecifiká (odlišný grafický systém ruštiny, používanie členov pred substantívami, písanie 

veľkých písmen, odlišný počet rodov) a súčasne vykazovať znaky  kompaktnosti a jednotnosti. 

Riešitelia projektu KEGA: Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielsky 

hipologický slovník1 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sú konfrontovaní 

s týmto problémom a hľadajú optimálnu formu slovníka a slovníkového hesla. Na základe 

teoretických lexikografických východísk a porovnania rozličných prístupov k výstavbe 

slovníkového hesla v existujúcich slovníkoch navrhujú konkrétnu formu a schému 

slovníkového hesla vo viacjazyčnom odbornom slovníku.  

Kľúčové slová: lexikografia, viacjazyčný odborný slovník, slovníkové heslo, špecifiká jazykov 

Teoretické východiská tvorby slovníkového hesla v odbornom slovníku 

Viacerí slovenskí i zahraniční lingvisti, lexikológovia  a lexikografi sa vyjadrili 

k otázke zostavovania slovníkov, ale k jednotnému modelu pre vypracovanie slovníka 

a výstavbe slovníkového hesla zatiaľ nedospeli. Najlepšie je spracovaná metodika zostavovania 

slovníkov na úrovni makroštruktúry a mikroštruktúry pre internetové databázy, výkladové, 

                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci projektu KEGA, číslo 005SPU-4/2018 Slovensko-anglicko-francúzsko-

nemecko-rusko-španielsky hipologický slovník. 
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terminologické a dvojjazyčné prekladové slovníky. Vo väčšine prípadov si však zostavovatelia 

slovníkov vypracujú vlastnú metodiku, ktorú potom viac-menej dôsledne uplatňujú pri tvorbe 

slovníka. Aj riešitelia projektu zameraného na zostavenie šesťjazyčného slovensko-anglicko-

francúzsko-nemecko-rusko-španielskeho hipologického slovníka sú konfrontovaní 

s parciálnymi problémami a musia hľadať odpovede na viaceré sporné otázky, ktoré sa týkajú 

hlavne nasledujúcich oblastí:  

 

1. Typ slovníka  

J. Pavlovič charakterizoval terminologický slovník ako slovník, v ktorom sa nachádzajú 

a vysvetľujú domáce termíny z niektorej vednej alebo výrobnej oblasti, usporiadané abecedne 

alebo podľa vecných okruhov (v takomto prípade sa pridáva abecedný zoznam).2 Pripravovaný 

slovník však bude odborný v zmysle charakteristiky J. Horeckého: Ak sa vychádza od slovnej 

zásoby domáceho jazyka, ale vyberajú sa z nej iba tie slová a spojenia slov, ktoré sa používajú 

v danom odbore, a privádzajú sa k nim ekvivalenty v cudzom jazyku, vzniká odborný slovník.3 

Cieľom projektu je zostaviť slovník, ktorý nebude obsahovať len termíny, môže obsahovať aj 

nomenklatúru, profesionalizmy, názvy časti strojov a zariadení, pomenovania predmetov, 

javov a dejov, ktoré nemajú presnú definíciu, ale používajú sa v oblasti hipológie.  

 

2. Hniezdovanie  

V polovici 20. storočia sa sformuloval negatívny názor na využívanie hniezdovania 

v slovníkoch, vyjadrili sa proti nemu napr. E. Sekaninová, K. Oliva alebo P. Chlebuš.4 Postoj 

k hniezdovaniu vyjadrila aj K. Buzássyová, ktorá konštatuje: Doterajšiu tradíciu slovenskej 

lexikografie možno stručne a zjednodušene zhrnúť tak, že hniezdovanie sa využíva vo 

výkladových slovníkoch, dvojjazyčné slovníky, napr. Veľký slovensko-ruský slovník (1979 –

1995) hniezdovanie nepoužívajú.5 Úlohou riešiteľov projektu preto bude zvážiť kladné 

a záporné stránky hniezdovania a rozhodnúť sa, či ho využijú  pri zostavovaní svojho 

šesťjazyčného odborného slovníka. 

 

3. Informácie o heslovom slove a o cudzojazyčných ekvivalentoch 

                                                           
2 PAVLOVIČ, J. Lexikológia slovenského jazyka. Kompendium náuky o slovnej zásobe, 2012, s. 73. 
3 BLANÁR, V. Lexikografický sborník. Bratislava, 1961, s. 34. 
4 BLANÁR, 1961. 
5 BUZÁSSYOVÁ, K. Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom, 

2008, s. 113. 
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Kvalitne zostavený slovník však nie je len jednoduchý „súhrn slov“, ale obsahuje aj 

ďalšie informácie. J. Horecký zdôrazňuje, že v slovníku je potrebné uvádzať aj gramatické 

údaje ako slovný druh, rod a genitívnu koncovku pri substantívach a vid pri slovesách. S 

uvedenou konštatáciou súhlasí aj J. Pavlovič, ktorý uvádza, že k stavbe hesla patrí uvedenie 

minimálnej gramatickej charakteristiky (zaradenie do slovného druhu, niekedy aj k deklinačnej 

paradigme), prípadne výslovnosť slova alebo jeho segmentu (v hranatých zátvorkách), ďalej 

exemplifikácia v mikrokontextoch; <...> Pri prekladových slovníkoch sa k heslu uvádza 

cudzojazyčný ekvivalent a dôraz sa kladie na typické spojenia príslušného slova (v 

mikrokontextoch), vrátane idiomatických.6 Uvedenú požiadavku však pri zostavovaní 

šesťjazyčného slovníka nie je možné dodržať. Keby sa  v každom jazyku uvádzali tieto 

charakteristiky, slovník by sa stal neprehľadným a prestal by plniť svoju primárnu funkciu 

praktickej pomôcky.  

 

4. Nemožnosť nájsť ekvivalent v niektorom z cieľových jazykov 

Asi najťažšou etapou pri zostavovaní prekladového slovníka je hľadanie vhodných 

ekvivalentov v cieľovom jazyku. Už J. Horecký upozornil, že osobitná situácia vzniká, keď v 

niektorom jazyku potrebný termín chýba. Ak chýba vo východiskovom jazyku, je prirodzené v 

odbornom slovníku ho neuvádzať. Ak chýba v prekladovom jazyku, možno v odbornom slovníku 

podať alebo jeho opis alebo sa pokúsiť o utvorenie nového názvu.7 Optimálnym riešením tohto 

problému je pravdepodobne neuvádzať žiaden ekvivalent v jazyku, kde chýba. Každý jazyk si 

nájde prostriedky na vyjadrenie každej skutočnosti, niekedy je to opis, inokedy prevzatie 

pomenovania z iného jazyka, v minulosti to boli latinské názvy, v súčasnosti sa ako „lingua 

franca“ etablovala angličtina.  

Vzhľadom na skutočnosť, že nie je vypracovaná jednotná metodika, rozhodli sme sa pri 

vypracovaní optimálnej štruktúry šesťjazyčného hipologického slovníka vychádzať z analýzy 

existujúcich viacjazyčných odborných slovníkov, na základe ktorej zostavíme možné modely 

formálneho spracovania šesťjazyčného slovníka a vyberieme ten, ktorý najviac vyhovuje 

nášmu zámeru a požiadavkám cieľových používateľov, študentov a odborníkov na hipológiu. 

 

  

                                                           
6 PAVLOVIČ,2012, s. 66. 
7 BLANÁR, 1961, s. 41. 
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Analýza slovníkov 

1. Slovensko-česko-rusko-francúzsko-nemecko-maďarský odborný slovník vinohradnícko-

vinársky8 

Ide o najstarší zo skúmaných slovníkov, ktorý ešte nevyužíval možnosti počítačového 

spracovania textu. Samotnému slovníku predchádza úvod, v ktorom autori charakterizujú 

výstavbu slovníka, upresňujú, ktorý z autorov vypracoval ktorú časť, a tiež uvádzajú mená 

a pracoviská všetkých piatich lektorov. Ústredná časť uvádza slová v šiestich stĺpcoch, každý 

jazyk v jednom stĺpci, čo si vyžiadalo ich znázornenie na dvoch stranách. Východiskový 

slovenský heslár je v abecednom poradí, termíny sú očíslované 1-3179, čo je celkový počet 

hesiel. Cudzojazyčné ekvivalenty s výnimkou maďarčiny majú určený rod písmenami m, f, n. 

Ruské ekvivalenty sú prepísané foneticky latinkou, pričom nie sú dodržané zásady a pravidlá 

medzinárodnej fonetickej transkripcie, keďže slovník je určený odborníkom z danej oblasti, nie 

lingvistom, ktorí by ich ovládali. Za ústrednou časťou nasleduje register českých termínov, 

ktorý uvádza termíny v abecednom poradí s určeným rodom a poradovým číslom, pod ktorým 

je potrebné hľadať termín v ústrednej časti. Podobne je spracovaný register ruských, 

francúzskych, nemeckých a maďarských termínov. 

 

2. Dictionar tehnic poliglot română-rusă-engleză-germană-franceză-spaniolă9 

  Rozsiahly slovník obsahuje úvod technického redaktora/editora v rumunčine, prehľad 

skratiek a pokyny k používaniu slovníka sú vo všetkých jazykoch. Hoci boli použité malé 

typografické znaky, obsah musel byť obmedzený na približne 26 000 termínov z rôznych 

technických oblastí, napr. z metalurgie, mineralógie, polygrafie, telekomunikácií, pričom tento 

údaj sa vzťahuje len na slovníček v rumunčine. V ostatných jazykoch slovník obsahuje viac 

ekvivalentných výrazov, priemerný počet je 30 000 až 32 000. Terminologické jednotky vo 

východiskovom jazyku zachovávajú prirodzený slovosled, sú zoradené podľa abecedy 

rumunského jazyka a sú zvýraznené tučným písmom. Slovníkové heslá sú očíslované, pričom 

každé písmeno je číslované od jednotky. Skratky označujúce oblasť použitia sú v osobitnom 

stĺpci zapísané kurzívou. V ďalších stĺpcoch sú uvedené ekvivalenty v jednotlivých jazykoch, 

v prípade synonymných viacslovných výrazov je namiesto riadiaceho slova použitá tilda. Tu sa 

vyskytuje nejednotnosť, v nemčine a francúzštine je každé synonymum na novom riadku, 

                                                           
8 ŽITŇAN, L., POSPÍŠILOVÁ, D. a J. HUŇÁK.  Slovensko-česko-rusko-francúzsko-nemecko-

maďarský odborný slovník vinohradnícko-vinársky, 1962, 452 s.  
9 MARIN, C. et al. Dictionar tehnic poliglot română-rusă-engleză-germană-franceză-spaniolă, 1967. 

1233 s.  
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v ruštine a angličtine sú oddelené čiarkou, v španielčine sú oddelené bodkočiarkou. Za 

centrálnou slovníkovou časťou nasledujú indexy v jednotlivých jazykoch. Pred každým 

indexom je zoznam skratiek oblastí použitia v danom jazyku, napr. met. – meteorológia, min. 

mineralógia, ktoré figurujú tiež pri každom hesle v zátvorkách spolu s označením v centrálnej 

slovníkovej časti. Ruské termíny sú v tomto slovníku, podobne ako v ďalších, písané azbukou. 

Ruský index uvádza slovníkové vstupy zoradené podľa azbuky; sú zoradené podľa riadiaceho 

slova termínu, ktorým je substantívum, v prípade viacslovných výrazov nasleduje určujúca časť 

termínu oddelená čiarkou a tilda. Podobne je spracovaný anglický a nemecký index. Vo 

francúzskom a španielskom indexe sú uvedené termíny v plnom znení, bez použitia skratky 

alebo tildy. 

 

3. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-španielsko-poľsko-maďarsko-slovenský slovník.10   

  Tento slovník so 14 000 termínmi predstavuje doposiaľ najkomplexnejšie 

terminografické dielo z tejto oblasti. Krátky úvod vydavateľstva obsahuje charakteristiku 

terminológie, zdôvodnenie zostavenia, podiel vydavateľstiev na jazykových mutáciách 

a poďakovanie spolupracovníkom. Informácie pre používateľa uvádzajú príklady abecedného 

radenia hesiel v registroch jednotlivých jazykov, ktoré sa striktne pridržiava abecedy 

jednotlivých jazykov, a vysvetlenie značiek a skratiek. Východiskovým jazykom slovníka je 

angličtina, anglické termíny sú zvýraznené tučným písmom.  Termíny sú v ôsmich stĺpcoch, 

každý jazyk v jednom stĺpci, čo si vyžiadalo zobrazenie každého hesla na dvoch stranách. 

Z dôvodu veľkého rozsahu slovníka je každý vstupný termín označený písmenom a číslom 

(napr. A 13, v prípade uvedených synoným v angličtine F 456/7). Ak sa vyskytujú synonymá 

v iných jazykoch, sú označené v registri písmenom a číslom, ktoré má daný termín v slovníku, 

napr. výrazy portarramas m aj estante para formas majú v španielskom registri označenie – F 

468. K lepšej prehľadnosti prispieva, živé záhlavie obsahujúce prvé slovo každej stránky. V 

nemčine, francúzštine, španielčine a slovenčine je uvedený kurzívou za substantívom rod m, 

f, n. 

 

 

                                                           
10 MÜLLER, W. a kol. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-španielsko-poľsko-maďarsko-slovenský 

slovník. Polygrafia, 1980. 1020 s. 
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4. Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-

španielsko-ruský11  

Slovník obsahujúci vyše 10 200 termínov a názvov z oblasti náuky o dreve, z 

mechanickej a chemickej technológie dreva, drevárskych strojov a zariadení, nábytkárstva, 

drevostavieb, stolárstva a aglomerovaných materiálov má tri zväzky (A – O, P – Ž a Register 

v jednotlivých jazykoch). V úvode je predslov vedúcej autorského kolektívu, pokyny pre prácu 

so slovníkom a zoznam použitých skratiek. Východiskový jazyk je slovenčina, vo viacslovných 

termínoch je prvé substantívum, za ním determinujúce slová, pričom porušený slovosled nie je 

naznačený. Slovník uvádza aj slovesá a adjektíva ako samostatné heslá, pričom tieto uvádzajú 

aj koncovku feminína vo francúzštine a španielčine. V nemčine, francúzštine, španielčine 

a ruštine sú v zátvorkách uvedené skratky pre rod (m), (f), (n), množné číslo (pl) a pomnožné 

substantíva (plt). Usporiadanie termínov do siedmich stĺpcov si vyžiadalo rozloženie hesiel na 

dve strany, pričom prehľadnosť sa zvyšuje oddelením hesiel vodorovnou čiarou a očíslovaním 

každého termínu. Synonymické pomenovania sú uvedené pod jedným číslom pod sebou. 

Pri niektorých termínoch nie sú uvedené ekvivalenty vo všetkých jazykoch, čo autori 

odôvodnili v predslove tým, že tieto chýbajú alebo neboli ešte ustálené. 

 

5. Gastronomický slovník slovensko-nemecko-francúzsko-anglicko-taliansko-španielsky12 

Výrazy sú v šiestich stĺpcoch, čo si vzhľadom na formát slovníka (A5) vyžiadalo 

rozloženie hesiel na dve strany. V záujme zvýšenia prehľadnosti sú jednotlivé heslá oddelené 

vodorovnou čiarou. Slovenské heslá sú v abecednom poradí, zvýraznené tučným písmom, 

synonymické výrazy oddelené čiarkou alebo lomkou. V niektorých prípadoch je dodržaný 

bežný slovosled, ale niekedy nie je rešpektovaný, viacslovný výraz sa začína substantívom, ale 

nie je to naznačené žiadnym spôsobom. Slovník popri termínoch a odborných výrazoch 

obsahuje aj bežné frázy z oblasti reštauračných služieb, napr. prajete si ešte niečo?; prajete si 

ešte trocha?;  prajete si rezervovať stôl?;13 rád by som Vám odporúčal <...> rád/s potešením/s 

radosťou.14 V prípade potreby sú v zátvorkách uvedené aj vysvetlivky, opisy , napr. račia 

pyramída (misa varených rakov poukladaných do tvaru ihlanu/pyramídy),15 latinské botanické 

a zoologické názvy napr. Srdcovky (zool. Cardium edule, lastúrnik), srdiečka z palmy (bot. – 

                                                           
11 BLAZSEK, R. a kol. Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-

španielsko-ruský. I. diel A – O, II. diel P – Ž, Register, 1990. 543 s. a 405 s. 
12 ŠTVRTECKÝ, Ľ. a kol. Gastronomický slovník slovensko-nemecko-francúzsko-anglicko-taliansko-

španielsky, 2001.  
13 ŠTVRTECKÝ, 2001, s. 92. 
14 ŠTVRTECKÝ, 2001, s. 98. 
15 ŠTVRTECKÝ, 2001, s. 98. 
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chamaerops humilis).16 V niektorých prípadoch sa uvádza v nemčine, francúzštine, taliančine 

a španielčine rod substantív, ale nie systematicky. 

 

6. Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky. Anglicko-nemecko-slovenský slovník 

mobilnej techniky17  

Slovník obsahuje asi 1800 pojmov z terminológie používanej v odbore dopravných 

strojov a zariadení so zameraním na mobilné pracovné stroje. Po úvode so zdôvodnením 

a stručnou charakteristikou diela nasleduje obrazová časť, t. j. fotografie mechanizmov 

s pomenovaniami v troch jazykoch. Pri základných typoch strojov (rýpadlo, nakladač, 

manipulátor, dozér a rýpadlo-nakladač) sú uvedené pomenovania ich hlavných častí. Nasleduje 

slovník rozdelený do troch častí. V anglicko-nemecko-slovenskom registri sú výrazy zoradené 

podľa anglickej abecedy, anglický jazyk je zvýraznený tučným písmom a je dodržaný bežný 

slovosled, napr.:  

 

motor capstan Motorpoller, der motorový zvislý vrátok 

motor grader Strassenplanierer, der grejder 

mounted befestigt upevnený18  

 

V nemeckom registri nemčina zostáva v strednom stĺpci, ale výrazy v tomto stĺpci sú 

zoradené podľa nemeckej abecedy a jeho riadiaca funkcia je zdôraznená tučným písmom. 

Nemčina ako jediná uvádza za substantívom rod vo forme člena, ktorý je oddelený čiarkou, 

napr.: 

 

pretensioned vorgespannt predpätý 

prestressed concrete vorgespannter Beton, der predpätý betón 

prestressing Vorspannung, die  predpätie 

wagon tipper Wagonkipper, der vyklápací vagón19 

 

V treťom registri slovenčina zostáva v treťom stĺpci, ale je zvýraznená tučným písmom. 

Slovenské termíny sú v abecednom poradí a dodržiava sa bežný slovosled, napr.:  

                                                           
16 ŠTVRTECKÝ, 2001, s. 110. 
17 BUKOVECZKY, J. a kol. Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky. Anglicko-nemecko-

slovenský slovník mobilnej techniky, 2008.  
18 BUKOVECZKY, 2008, s. 43. 
19 BUKOVECZKY, 2008, s. 97. 
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air consumption Luftverbrauch, der spotreba vzduchu 

stabilizer  Abstützeinrichtung, die stabilizátor 

stationary stationär stabilný 

static stability statische Stabilität, die statická stabilita20 

 

7. Equine Multilingual Dictionnairy: english-français-deutsch-español-latin21 

Samotnému slovníku predchádzajú predhovory z 1. a 2 vydania, vysvetlivky 

v angličtine a francúzštine, ako aj zoznam skratiek a symbolov. Heslá slovníka sú v dvoch 

stĺpcoch, heslo  obsahuje synonymá a pravopisné varianty termínu. Slovník má dve časti, 

v prvej figuruje ako východiskový jazyk angličtina, v druhom prípade je to francúzština. 

Východiskový jazyk je v každej časti na prvom mieste, zvýraznený tučným písmom, 

ekvivalenty sú označené Fr, De, La, Es. Niektoré výrazy obsahujú aj ekvivalenty v holandčine, 

katalánčine, portugalčine alebo taliančine. Francúzske, nemecké a španielske ekvivalenty 

udávajú rod skratkami m, f, ne. Slovníky obsahujú v prípade potreby vysvetlivky a opisy 

v zátvorkách. V záujme ekonomizácie sa používajú odkazy označené šípkou > a tilda 

upozorňuje na opakované slovo v terminologickej jednotke, napr.: 

 

Oldengurg (Horse) breed Fr oldenbourg ; 

oldenburg •Race qui doit son nom à sa 

région d´origine en Allemagne. De 

Oldenburger m Es oldenburg ; oldenburgo 

olecranon Fr olécran / olécrâne m 

•Extrémité supérieure de l´ulna, formant la 

base du coude du cheval. De 

Elbogenhöcker m ; Olekranon ne Es 

olécranon La Olecranon  

<...> 

on the bit (horse ~) Fr en main (cheval ~) 

•on peut aussi dire que le cheval est bien 

mis, qu´il est dans la main, etc. De an das 

<...> 

optic nerve Fr nerf optique De Sehnerv ; 

Optikus m Es nervio óptico La nervus 

opticus 

<...> 

order to finish ; placing of the horses (at 

the wire) Fr ordre d´arrivée m ; placement 

à l´arrivée m ; classement de schevaux (au 

fil d´arrivée) m De Zieleinlauf m 

ordinary canter Fr galop ordinaire De 

Arbeitsgalopp m Es galope ordinario It 

galoppo ordinario Po galope ordinario Ne 

gewone galop 

                                                           
20 BUKOVECZKY, 2008, s 128. 
21 BOULET, J. C. and S. RUNKI. Equine Multilingual Dictionnairy: english-français-deutsch-español-

latin., 2018. 
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Gebiß gestellt (Pferd~) ; am Gebiß sein 

(Pferd~) Es en la mano / rienda (caballo 

~) Ca a la mà (cavall ~) It alla mano 

(cavallo ~) Po na mào (cavalo ~) Ne in 

hand gesteld (paard ~)   

ordinary chestnut •Medium shade of red. 

Fr Alezan ordinaire •De la couleur de la 

cannelle. De Rotfuchs m ; Rechtfuchs m 

ordinary noseband > cavesson (noseband)  

ordinary trot >  medium trot22 

 

 

Za uvedenými časťami nasleduje nemecký a španielsky index. Ak termín nemá 

ekvivalent v niektorom jazyku, jednoducho v ňom nie je a nefiguruje ani v indexe tohto jazyka. 

 

Návrhy spracovania slovníkového hesla šesťjazyčného odborného slovníka 

V predchádzajúcej časti sme analyzovali formálnu stránku viacerých viacjazyčných 

slovníkov z rôznych oblastí, ktoré vychádzali v Československu, na Slovensku, v Rumunsku 

a vo Veľkej Británii v období rokov 1960 až 2018. Na základe detailnej analýzy a kritického 

vyhodnotenia ich kladných a záporných stránok sme vypracovali modely, ktoré prichádzajú do 

úvahy pre formu pripravovaného viacjazyčného hipologického slovníka so zreteľom na 

praktické potreby cieľovej skupiny, jeho budúcich používateľov. Je potrebné zdôrazniť, že 

nejde o terminologický slovník v pravom zmysle slova, nakoľko autori nemajú kodifikačnú 

kompetenciu, a nezodpovedá ani základnej charakteristike terminologického slovníka, že pri 

každom názve je jeho definícia alebo krátky opis hlavných znakov definovaného pojmu,23 

pretože neobsahuje definície. Ide o odborný slovník, ktorý má slúžiť pre praktické potreby 

používateľov v medzinárodnom styku, či už písomnom alebo ústnom. Popri termínoch 

obsahuje aj odborné výrazy bez definície a prvky nomenklatúry niektorých podoblastí. 

V nasledujúcej časti príspevku budeme prezentovať niekoľko modelov formy slovníka, 

z ktorých riešitelia projektu po vzájomnej dohode a s ohľadom na cieľovú skupinu 

používateľov vyberú ten optimálny. 

Model 1 

Heslá je možné zoradiť podľa podoblastí, ktoré patria do hipológie a ktoré sme 

vymedzili v súlade s podnetmi Rondeaua24 nasledovne: anatómia koňa a fyziológia koňa, 

zmysly koňa, psychika koňa, reprodukcia koní, plemená koní, veterinárna starostlivosť o kone, 

hospodárske využitie koní, jazdecké športové disciplíny. V každej podoblasti bude 

                                                           
22 BOULET – RUNKI, 2018, s. 88. 
23 MASÁR, I. Príručka slovenskej terminológie, 1991, s. 170. 
24 RONDEAU, G. Introduction à la terminologie, 1984. s. 55 – 58. 
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reprezentačná vzorka odborných výrazov, aby bola pokrytá celá oblasť hipológie. Ukážka 

prvého modelu je z oblasti anatómie a fyziológie koňa. 

 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

čelová kosť frontal bone os frontal Stirnbein лобная кость hueso frontal 

čeľusť jaw Mâchoire Kiefer челюсть mandíbula 

hlava head Tête Kopf голова cabeza 

hlava koňa horse head tête du cheval Pferdekopf голова 

лощади 

cabeza de 

caballo 

hrudná kosť chest bone sternum Brustbein грудная 

кость 

esternón 

hruď chest poitrine Brust грудь pecho 

 

Model 2 

Heslá je možné zoskupiť do hniezd na základe hlavného heslového slova viacslovných 

výrazov, čo znázorňuje variant 2A. Prikláňame sa však k názoru viacerých lingvistov, ktorý 

predniesli na konferencii ešte v roku 1959, že zdôvodnením hniezdovania je jedine úspora 

miesta.25 Podobne aj K. Oliva sa v diskusii vyjadril, že hniezdovanie má iba jediný dôvod, a to 

je úspora miesta26 a P. Chlebuš zdôraznil, že produkcia našich slovníkov myslí predovšetkým 

na školy, na prekladateľov a na turistov <...> Treba mať na mysli slabé filologické vzdelanie 

týchto používateľov. Hniezdovanie v odborných slovníkoch je rozhodne nevýhodné, lebo 

odborník-technik, ktorý má malé jazykové vzdelanie, nemá času filologizovať.27 Argumentom 

proti použitiu hniezdovania v pripravovanom slovníku je i skutočnosť, že v angličtine sa 

spôsob spracovania hesla, pri ktorom sa porušuje obvyklý slovosled, spravidla nevyskytuje. 

 

Variant 2A 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

dutina cavity cavité Höhle полость cavidad 

dutina, 

lebková 

skull cavity cavité 

craniale 

Schädelhöhle полость, 

черепная 

cavidad 

craneal 

dutina, nosová nasal cavity cavité nasale Nasenhöhle полость, 

носовая 

cavidad 

nasal 

                                                           
25 SEKANINOVÁ, E. Výstavba hesla v prekladových slovníkoch stredného, malého a vreckového typu, 

1961, s. 96. 
26 BLANÁR, 1961, s. 110. 
27 BLANÁR, 1961, s. 112. 
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kosť bone os Bein/ Knochen кость hueso 

kosť, hrudná chest bone sternum Brustbeine кость, грудная esternón 

kosť, ramenná shoulder bone  os de l'épaule Schulterknochen кость, плечевая húmero 

 

V tomto spôsobe spracovania hesla je možné používanie skratiek (Model 2B) alebo 

znakov, napr. tildy ~ (Model 2C) namiesto slov, ktoré sa opakujú vo viacerých heslách. Toto 

síce tiež znamená úsporu miesta, ale neprispieva k prehľadnosti a jednoduchej orientácii 

v slovníku, čo považujeme za významný faktor pre posudzovanie kvality slovníka. Používateľ 

musí najskôr vyhľadať riadiace slovo hniezda, čím sa predlžuje čas potrebný na vyhľadanie 

cudzojazyčného ekvivalentu. 

 

Variant 2B 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

dutina cavity cavité Höhle полость cavidad 

d., lebková skull c. c. craniale Schädelhöhle п., черепная c. craneal 

d., nosová nasal c. c. nasale Nasenhöhle п., носовая c. nasal 

kosť bone os Bein/ Knochen кость hueso 

k., hrudná chest b. sternum Brustbeine к., грудная esternón 

k., ramenná shoulder b.  o. de l'épaule Schulterknochen к., плечевая húmero  

 

Variant 2C 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

dutina cavity cavité Höhle полость cavidad 

~, lebková skull ~ ~ craniale Schädelhöhle ~, черепная ~ craneal 

~, nosová nasal ~ ~ nasale Nasenhöhle ~, носовая ~ nasal 

kosť bone os Bein/ Knochen кость hueso 

~, hrudná chest ~ sternum Brustbeine ~, грудная esternón 

~, ramenná shoulder ~  ~ de l'épaule Schulterknochen ~, плечевая húmero 

 

Model 3 

Heslá slovníka sú radené abecedne s rešpektovaním diakritických znamienok 

používaných v slovenčine. V prípade viacslovných výrazov môžeme zachovať bežný slovosled 

slovenčiny (napr. adjektívum – substantívum), ako to znázorňuje model 3A. Je tiež možné 

vychádzať od hlavného slova, ako je to v modeli 3B, ktorým je v odbornom jazyku obvykle 

substantívum. V takom prípade je potrebné naznačiť porušenie prirodzeného slovosledu 
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oddelením determinujúceho adjektíva od substantíva čiarkou. Tento variant sa javí ako úplne 

nevhodný, pretože potenciálny používateľ slovníka by musel najskôr zistiť, ktoré slovo 

viacslovného výrazu je nadradené, čo môže spôsobovať problémy pri viacslovných termínoch.  

 

Variant 3A 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

čelová kosť frontal bone os frontal Stirnbein лобная кость hueso frontal 

čeľusť jaw mâchoire Kiefer челюсть Mandíbula 

francúzsky 

klusák 

French 

Trotter 

Trotteur 

français 

französischer 

Traber 

французский 

бегун 

Trotón francés 

hlava head tête Kopf голова Cabeza 

hlava koňa horse head tête du 

cheval 

Pferdekopf голова 

лощади 

cabeza de caballo 

hrudná kosť chest bone sternum Brustbein грудная кость Esternón 

hruď chest poitrine Brust грудь Pecho 

jazdecký kôň Saddlebred cheval de 

selle 

Reitpferd верховая 

лошадь 

caballo de monta/ 

caballo de silla 

plemená koní horse breeds races de 

chevaux 

Pferderassen породы 

лошадей 

razas de caballos 

 

Variant 3B 

SJ AJ FJ NJ RJ ŠJ 

čeľusť jaw mâchoire Kiefer челюсть Mandíbula 

hlava head tête Kopf голова Cabeza 

hlava koňa horse head tête du cheval Pferdekopf голова 

лощади 

cabeza de caballo 

hruď chest poitrine Brust грудь Pecho 

klusák, 

francúzsky 

French 

Trotter 

Trotteur 

français 

Traber, 

französischer  

бегун, 

французский 

Trotón francés 

kosť, čelová frontal bone os frontal Stirnbein кость,лобная hueso frontal 

kosť, hrudná chest bone sternum Brustbein кость, 

грудная 

esternón 

kôň, 

jazdecký 

Saddlebred cheval de selle Reitpferd лошадь, 

верховая 

caballo de monta/ 

caballo de silla 

plemená koní horse breeds races de 

chevaux 

Pferderassen породы 

лошадей 

razas de caballos 
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Vo všetkých modeloch a variantoch je možné aplikovať niektoré spoločné zásady, napr.: 

• slovenčina ako východiskový jazyk, cieľové jazyky v poradí uvedenom v názve 

slovníka; 

• slovenský výraz zvýraznený tučným písmom a označený poradovým číslom; 

• každý jazyk v osobitnom stĺpci;  

• údaje o rode, prípadne čísle pri substantívach (v prípade viacslovných pomenovaní za 

hlavným substantívom) v slovenčine, ruštine, francúzštine, nemčine a španielčine 

uvedené jednotne vo forme m, f, n, pl a písané kurzívou; 

• maximálne obmedzenie doplňujúcich charakteristík, interpunkčných znamienok, 

značiek a skratiek so zachovaním zrozumiteľnosti v záujme prehľadnosti; 

• register v každom cieľovom jazyku, kde sa za termínom uvedie poradové číslo.  

Z vyhodnotenia analýzy existujúcich slovníkov a z posúdenia navrhnutých modelov 

odborníkmi z oblasti hipológie, ktorí budú potenciálnymi užívateľmi budúceho slovníka, 

vyplýva, že slovník by mal spĺňať nasledovné požiadavky:  

• slovenčina ako východiskový jazyk, nakoľko slovník je určený prioritne slovenským 

študentom a odborníkom na hipológiu; 

• každý jazyk v osobitnom stĺpci a rozloženie strany na šírku, ktoré umožní umiestniť 

ekvivalenty vo všetkých jazykoch na jednu stranu;  

• číslovanie hesiel v slovenskom jazyku na dosiahnutie rýchlej a jednoduchej orientácie; 

• zvýšenie prehľadnosti minimálnym používaním skratiek a interpunkčných znamienok 

a unifikáciou gramatických charakteristík (len rod a v prípade potreby číslo substantív); 

• rešpektovanie zvyklostí a pravopisných noriem jednotlivých jazykov (napr. azbuka, 

abecedné poradie v centrálnom slovníku i v registroch jednotlivých jazykov, veľké 

začiatočné písmená v nemčine, bežný slovosled v každom jazyku) v záujme uľahčenia 

používania slovníka; 

• doplnenie slovníka registrom v každom jazyku, aby s ním mohli pracovať aj zahraniční 

odborníci, prípadne aby ho slovenskí používatelia mohli využiť pri štúdiu 

cudzojazyčnej odbornej literatúry. 

Riešitelia projektu dospeli k názoru, že uvedeným požiadavkám najviac zodpovedá Model 3 

Variant A. 
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Záver 

Na základe štúdia odbornej lexikografickej, terminologickej a terminografickej 

literatúry a po detailnej analýze siedmich viacjazyčných odborných slovníkov slovenskej 

i zahraničnej proveniencie sme vypracovali tri modely so šiestimi variantmi grafickej úpravy 

a obsahu hesla vo viacjazyčných odborných slovníkoch. Po vyhodnotení požiadaviek na 

praktické využitie slovníka (presnosť, jednoznačnosť, prehľadnosť, poskytovanie základných 

praktických informácií umožňujúcich jeho efektívne používanie) sme vybrali model, ktorý 

bude použitý pri zostavovaní šesťjazyčného hipologického slovníka, ktorý bude predstavovať 

výstup projektu KEGA Katedry jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tento model je v našom príspevku označený ako Variant 

3A. Slovník bude využívaný vo vyučovacom procese, pri štúdiu odbornej literatúry, uľahčí 

rozvíjanie medzinárodných vzťahov študentov a odborníkov z hipológie.  
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Resumé 

Optimizing dictionary entries in a multilingual specialized dictionary 

A dictionary is one of the most important teaching aids used in the process of foreign 

language teaching and learning as well as in communication of experts speaking different 

languages. Lexicographers very often face issues related to the dictionary volume, as well as to 

its content, language, type and the structure of dictionary entry words. As for the formal aspect 

of a dictionary for specific purposes, there is no preferred pattern recommended, and therefore 

it is possible to take into account the requirements of the target users. The dictionary should be 

precise, unambiguous, clearly arranged, and it should also contain basic and practical 

information about its effective use. The content and structure requirements of an entry word in 

monolingual dictionaries differ from those in bilingual or multilingual ones. The entry word in 

multilingual dictionaries for specific purposes has to reflect differences between individual 

languages as well as their specific features (e.g. different Russian orthography, use of articles 

before substantives, use of capital letters, and different number of genders) and at the same time 

it has to show features of compactness and homogeneity. The researchers of the KEGA project 

Slovak-English-French-German-Russian-Spanish Dictionary of Hippology (Project no. 

005SPU-4/2018) carried out at the Slovak University of Agriculture in Nitra are trying to solve 

the problem connected to the optimal structure of a multilingual dictionary and a dictionary 

entry word. Based on the thorough study of resources from the field of lexicography as well as 

on the comparative study of different approaches to creating dictionary entry words in existing 

dictionaries, the researchers propose an optimal structure of the entry word in the multilingual 

dictionary for specific purposes. 

Key words: lexicography, multilingual dictionary for specific purposes, dictionary entry word, 

specific features of languages 
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ODBORNÝ JAZYK AKO SÚČASŤ VÝUČBY ODBORNEJ PRAXE V RÁDIOLOGICKEJ 

TECHNIKE 

Anna Horňáková 

Abstrakt: Na zabezpečenie požadovanej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti je 

nevyhnutné, aby aj rádiologickí technici boli odborne a jazykovo pripravení v súlade s 

najnovšími poznatkami vedy, výskumu a praxe. V súvislosti s novovytvoreným bakalárskym 

študijným programom rádiologická technika na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej 

univerzity v Prešove v rámci vedecko-výskumného projektu MŠ KEGA č. 014PU-4/2017 bolo 

zriadené simulačné laboratórium pre podporu výučby odbornej praxe. Cieľom príspevku je 

poukázať na dôležitosť výučby odborného jazyka ako súčasti odbornej prípravy. Formou 

dotazníka zisťujeme názory študentov odboru rádiologická technika na výučbu odborného 

jazyka v simulačnom laboratóriu, ich motiváciu k výučbe odborného jazyka a vplyv na odbornú 

prax. Na základe vyhodnotenia prieskumu konštatujeme, že cudzojazyčná odborná výučba 

realizovaná v simulačnom laboratóriu zvyšuje motiváciu študentov k výučbe a prispieva 

k efektívnejším výsledkom odborného vzdelávania, kde jednotlivé pojmy, výrazy a názvy 

vyšetrovacích a liečebných metód a postupov v rádiologickej technike sú odvodené prevažne 

z anglického jazyka. Prínosom jazykového a rovnako aj odborného vzdelávania v laboratóriu 

oproti obyčajnej učebni je názorné využitie rôznych odborných modelov, figurín a simulačných 

vyšetrovacích  prístrojov vybavených softvérovými programami tiež v anglickom jazyku 

určených pre zobrazovacie metódy v rádiológii vrátane osobných ochranných odevov 

a pomôcok v kombinácií s audio-vizuálnou technikou. Zriadenie simulačného laboratória 

prispelo k podpore výučby odbornej praxe, ale aj odborného jazyka, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou odbornej prípravy profesionálov v rádiologickej technike. 

Kľúčové slová: odborný jazyk, odborná prax, rádiologická technika, výučba, simulačné 

laboratórium 

Vzdelávanie rádiologických technikov 

Pre dnešnú vyspelú spoločnosť je typický neustály nárast poznatkov, ktoré škola už 

nemôže sprostredkovávať tak, ako bolo zvykom v tradičnom vzdelávaní, ale je potrebné 

uplatňovať vo všetkých typoch vzdelávania nové vyučovacie metódy a formy založené na 
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interaktivite a modernizácii výučby.1 Nie je tomu inak ani v oblasti rádiológie, ktorá sa neustále 

rozvíja a kde dochádza k pozoruhodným inováciám, ktoré majú vplyv na samotnú liečbu a 

prispievajú tým k skvalitneniu života pacientov s rôznymi druhmi ochorení.2 Vzdelávanie 

s modernými učebnými pomôckami a elektronickou podporou čoraz viac preniká do súčasného 

vzdelávania na vysokých školách a stáva sa už samozrejmosťou aj vo vyučovaní jazykov.3 

Študenti okrem odborných vedomostí oceňujú u učiteľa nielen to, čo ich dokáže naučiť, ale aj 

spôsob, akým to robí, či ich dokáže zaujať, motivovať a podnietiť ich zvedavosť. Vyučovacie 

hodiny, na ktorých učiteľ používa stále rovnaké metódy, postupuje schematicky, kde sa 

jednotlivé činnosti neprispôsobujú potrebám a záujmu študentov sú málo efektívne.4 

Využitie IT techniky, simulačných softvérových anatomických programov vrátane 3D 

tlače, moderných vyšetrovacích prístrojov, nástenného odborne zameraného výučbového 

materiálu umožňuje podporovať moderné stratégie vo výučbe odborných predmetov a tiež vo 

vyučovaní odborného jazyka (tab.1). Toto novovytvorené laboratórium pomáha spájať 

akademické prostredie s profesionálnym. Inovatívne prístupy k edukácii zahŕňajú rôzne 

praktické zručnosti a ich základom sú okrem teoretickej výučby viacnásobné možnosti prípravy 

študentov na svoje povolanie. Tento spôsob výučby umožňuje, aby výučbový proces bol 

efektívnejší, atraktívnejší a pre študentov viac motivujúci. Snahou modernej edukácie je 

zamerať sa na tvorivú, procesuálnu, aktívnu a kognitívnu koncepciu výučby. Je taktiež potrebné 

správne zvoliť stratégie vo vyučovaní, neustále zvyšovať vnútornú motiváciu študentov, 

podporovať ich záujem a uspokojovať ich potreby, snažiť sa prepojiť školu s praxou a 

uplatňovať čo najviac poznatkov v interdisciplinárnom kontexte.5  

Cieľom každej vzdelávacej inštitúcie by malo byť poskytovanie kvalitného vzdelávania 

spojením teórie s praxou. Žiaduce je prispôsobiť vzdelávanie aktuálnym trendom a normám 

EU, čo môže napomôcť k zvyšovaniu flexibility a uplatniteľnosti absolventov nielen na 

domácom, ale aj zahraničnom trhu práce.6 Rádiológia,  ktorá slúži na diagnostiku a liečbu 

vysoko sofistikovanými zobrazovacími metódami vyžadujúcimi si neustále ďalšie štúdium 

a vzdelávanie, patrí medzi základné klinické odbory medicíny. V súčasnosti na Slovensku 

funguje vzdelávanie rádiologických technikov na úrovni vyššieho odborného vzdelávania a na 

                                                           
1 HORŇÁKOVÁ A. a MIŽENKOVÁ, Ľ. Inovácia vyučovania odbornej praxe v rádiologickej technike, 

2017, s. 226. 
2 UHEROVÁ Z. a  HORŇÁKOVÁ A. Aktuálne otázky diagnostikovania a liečby v oblasti rádiológie 

v Nemecku, 2017, s. 303. 
3 HORŇÁKOVÁ A. a MIŽENKOVÁ, Ľ. Potreba odbornej praxe pre výučbu v rádiologickej technike, 

2018, s. 120. 
4 UHEROVÁ Z. Hodnotenie tvorivosti učiteľa cudzích jazykov, 2017, s. 152. 
5 HANULIAKOVÁ, J. Aktivizujúce vyučovanie, 2015, s. 69. 
6 HORŇÁKOVÁ, A. Vzdelávanie rádiologických technikov v európskom kontexte, 2018, s. 140 
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úrovni 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania v oboch formách štúdia, dennej aj externej 

forme. Študijný program Rádiologická technika na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej 

univerzity v Prešove (ďalej len FZO PU ) akreditovalo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky 1. septembra 2015. Tento odbor pripravuje odborne kvalifikovaných expertov pre 

rádiológiu a nukleárnu medicínu. Keďže mnoho termínov a skratiek používaných v rádiológií 

je odvodených hlavne z anglického jazyka, je to jeden z motivačných faktorov prečo je výučba 

odborného jazyka stále obľúbeným voliteľným predmetom. Vďaka dynamizovaniu a rozšíreniu 

odborných a jazykových kompetencií študentov FZO PU podporuje možnosti integrácie 

študentov do akademického prostredia v zahraničí prostredníctvom ERASMUS+ mobilitných 

programov a študentských stáží. 

 

Simulačné laboratórium 

Rádiologický technik by mal ovládať postupy a techniky, ktoré sú súčasťou jeho 

profesionálnej práce, preto je potrebné, aby už absolvent získal praktické zručnosti v 

demonštračných podmienkach ešte pred vstrupom na klinické pracoviská v zdravotníckych 

zariadeniach.  Simulačné laboratórium je miestom, ktoré umožní budúcim rádiologickým 

technikom nadobudnutie praktických zručností potrebných na uplatnenie sa v klinickej praxi a 

podporí zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v odborných predmetoch a tiež v cudzích 

jazykoch.  

V roku 2017 v rámci riešeného vedecko-výskumného projektu KEGA MŠ SR bolo pre 

podporu výučby odbornej praxe v rádiologickej technike na Fakulte zdravotnických odborov, 

Prešovskej univerzity v Prešove zriadené simulačné laboratórium (tab. 1). Laboratórium je 

vybavené  prístrojovým a technickým zariadením vrátane setu virtuálnej reality a modernej 3D 

tlačiarne (tab.3). Do laboratória bola inštalovaná počítačová technika, bol zakúpený 

ultrazvukový prístroj s lineárnou a konvexnou sondou spolu so softvérovým programom, 

taktiež  nainštalovaný mamograf  a vyšetrovacie lôžko s magnetom pre magnetickú rezonanciu 

vrátane figuríny (tab. 2), čo slúži na nácvik odborných praktických zručností a prispeje k 

skvalitneniu vyučovacieho procesu s využitím modelových situácií v laboratórnych 

podmienkach aj pri výučbe odborného jazyka. Okrem toho boli zakúpené Gaiger-Müllerove 

počítače k detekcii rádioaktivity prostredia a osôb. Laboratórium je tiež vybavené ochrannými 

pracovnými pomôckami pre rádiologických pracovníkov, ktoré slúžia ako ukážka učebných 

pomôcok pre ochranu pred škodlivým ionizujúcim žiarením na pracoviskách. Na stenách 

laboratória sa nachádzajú obrazové edukačné materiály v anglickom a slovenskom jazyku 

súvisiace s výučbou odbornej klinickej praxe. Toto všetko pomáha študentom rozšíriť si 
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praktické zručnosti vzdelávania založeného na duálnej príprave pre odbornú prax v 

rádiologickej technike. Novovytvorené simulačné laboratórium poskytuje prostredie pre 

využitie autentickej a tvorivej komunikácie v odbornom jazyku a súčasne práce s pacientom, 

čo je možné integrovať do všetkých odborných zložiek edukačného procesu. 

  

Materiál a metodika  

Hlavným cieľom nášho príspevku je poukázať na dôležitosť výučby odborného jazyka 

ako súčasti odbornej prípravy. K realizácii tohto cieľa nám pomohlo zriadenie simulačného 

laboratória, v ktorom sa okrem výučby odborných predmetov uskutočňovala tiež výučba 

odborného jazyka, keďže FZO PU v Prešove nemá k dispozícií špeciálnu jazykovú učebňu. 

Formou dotazníka sme zistili názory študentov 1. a 2. ročníka denného a externého štúdia 

odboru rádiologická technika na výučbu odborného jazyka v simulačnom laboratóriu a zároveň 

sme posúdili ich motiváciu k výučbe odborného jazyka. Prieskumu, ktorý bol realizovaný 

v januári 2019 sa zúčastnilo 50 respondentov, návratnosť dotazníkov bola 100%.  

 

Výsledky prieskumu a diskusia  

1. Cieľ: Zistiť či študenti uprednostňujú výučbu v simulačnom laboratóriu oproti iným 

učebniam 

Otázka č.1: Je hodina, ktorá prebieha v simulačnom laboratóriu pre Vás zaujímavejšia? 

Otázka č.4: Uprednostňujete vyučovanie odborného jazyka v simulačnom laboratóriu? 

Otázka č.5: Súhlasili by ste, aby sa vyučovacie hodiny odborného jazyka častejšie realizovali 

v simulačnom laboratóriu? 

 

Tabuľka 1 Uprednostňovanie výučby odborného jazyka študentov v špecializovanom 

laboratóriu 

 

 Otázka počet % 

 č.1 36 72 

 č.4 35 70 

 č.5 40 80 

 

Výsledky prieskumu v tabuľke 1 ukazujú, že respondenti (72%) uprednostňujú výučbu 

odborného jazyka v simulačnom laboratóriu oproti iným učebniam. Viac než polovica (68%) 

potvrdzuje, že vyučovacia hodina je zaujímavejšia, ak prebieha v simulačnom laboratóriu. Až 
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80% respondentov súhlasí s častejším realizovaním výučby odborného jazyka v simulačnom 

laboratóriu. Z týchto zistení usudzujeme, že vyučovacie prostredie podstatne ovplyvňuje 

výučbu a zohráva významnú úlohu vo vyučovacom procese, ktorý prebiehal s využitím 

simulácií a nácviku zobrazovacích metód v rádiológii, čo sa môže prejaviť neskôr 

v nadväznosti na úspešné praktické vyučovanie v nemocničných zariadeniach, prípadne v inej 

odbornej praxi. 

 

2. Cieľ: Zistiť či výučba v simulačnom laboratóriu zvyšuje motiváciu študentov k učeniu 

sa odborného jazyka 

Otázka č.3: Myslíte si, že vyučovanie odborného jazyka v simulačnom laboratóriu v porovnaní 

s vyučovacou hodinou, ktorá neprebieha v simulačnom laboratóriu má vplyv na zvyšovanie 

Vašej aktivity? 

Otázka č.6: Zvyšuje Vašu motiváciu k učeniu sa odborného jazyka výučba v simulačnom 

laboratóriu? 

Otázka č.9: Má vyučovanie odborného jazyka s využitím simulačných programov 

a vyšetrovacích prístrojov v simulačnom laboratóriu budúcnosť? 

 

Tabuľka 2 Motivácia študentov k vyučovaniu odborného jazyka 

 

Otázka počet % 

č.3 34 68 

č.6 35 70 

č.9 49 98 

 

Tabuľka 2 poukazuje na skutočnosť, že výučbové prostredie v laboratóriu je dôležité pre 

motiváciu študentov k výučbe nielen odborného jazyka, ale aj ostatných odborných predmetov. 

Viac než polovica respondentov (68%) sa domnieva, že ich aktivita na vyučovacích hodinách 

odborného jazyka vzrástla, ak vyučovacia hodina prebiehala v simulačnom laboratóriu. Takmer 

2/3 respondentov (70%) uviedli, že ich motivácia k učeniu sa odborného jazyka sa zvyšuje, ak 

výučba prebieha v simulačnom laboratóriu. Takmer všetci respondenti (98%) odpovedali, že 

výučba odborného jazyka v laboratóriu s využitím simulačných programov a vyšetrovacích 

prístrojov má budúcnosť a prispeje k zvyšovaniu ich odbornej kvalifikácie na budúcich 

pracoviskách. 
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3. Cieľ: Zistiť vplyv výučby odborného jazyka v špecializovanom laboratóriu na 

rozšírenie/obohatenie odborných jazykových vedomostí študentov. 

Otázka č.2: Zapamätáte si viac informácii z výkladu pri výučbe odborného jazyka 

v simulačnom laboratóriu s následným prepojením na praktické predvedenie v porovnaní 

s vyučovaním, ktoré neprebieha v simulačnom laboratóriu? 

Otázka č.7: Prispelo využívanie simulačných programov a vyšetrovacích prístrojov na 

vyučovacích hodinách k rozšíreniu/obohateniu Vašich odborných jazykových vedomosti? 

Otázka č.8: Bola pre Vás vyučovacia hodina s využitím simulačných programov 

a vyšetrovacích prístrojov prínosom pre upevnenie odborných jazykových vedomosti? 

Otázka č.10:  Prispieva využívanie, simulačných programov a vyšetrovacích prístrojov k 

zvyšovaniu kvality výučby odborného jazyka? 

 

Tabuľka 3 Vplyv výučby na / obohatenie odborných jazykových vedomostí študentov 

 

 

 

 

 

 

Vychádzajúc z uvedených výsledkov v tabuľke 3 môžeme konštatovať, že výučbové 

prostredie v laboratóriu úzko súvisí s obohatením odborných jazykových vedomostí a prispieva 

k ich rozšíreniu a skvalitneniu, čo vyjadrili zhodne takmer všetci respondenti. Respondenti 

uviedli, že vyučovacia hodina s využitím simulačných programov (tab. 3) a vyšetrovacích 

prístrojov (tab. 2), s ktorými môžu pracovať počas výučby odborného jazyka je rozhodne 

prínosom pre ich praktické zručnosti a slúži na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu ako 

aj obohatenie a rozšírenie ich odborných jazykových kompetencií, ktoré neskôr využijú 

v praktickom vyučovaní v zdravotníckych zariadeniach a vo svojom budúcom zamestnaní. Až 

92% študentov si zapamätá viac informácií z výkladu pri výučbe odborného jazyka v 

špecializovanom laboratóriu s následným prepojením na praktické predvedenie úloh v 

porovnaní s vyučovaním, ktoré prebiehalo v iných učebniach. 

 

  

Otázka počet % 

č.2 50 100 

č.7 46 92 

č.8 45 90 

č.10 49 98 
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Záver 

Výsledky prieskumu potvrdili, že výučba odborného jazyka plní dôležitú úlohu 

v odbornej príprave budúcich rádiologických pracovníkov. Zistili sme, že výučbové prostredie 

v simulačnom laboratóriu napomáha k obohateniu odborných jazykových vedomostí 

a profesionálnych zručností a súčasne prispieva k rozšíreniu a skvalitneniu celkového 

vzdelávania. Táto skutočnosť umožňuje lepšie prepojenie teórie s odbornou praxou a napomáha 

uplatneniu študentov v zamestnaní. Záverom môžeme konštatovať, že odborný jazyk je 

neoddeliteľnou súčasťou odbornej prípravy rádiologických technikov a jeho výučba prispieva 

k lepšej kvalite odborného vzdelávania. 
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Resumé 

Professional Language as a Part of Teaching Training in Radiological Technology 

To ensure the required level of provided healthcare, it is essential that radiologists are 

professionally and linguistically prepared in accordance with the latest knowledge of science, 

research and practice. In connection with the newly created bachelor study program Radiology 

Technology at the Faculty of Healthcare Departments, Prešov University in Prešov within the 

framework of the research project of MŠ KEGA no. 014PU-4/2017 has established a simulation 

laboratory to support the teaching of professional practice. The aim of the paper is to highlight 

the importance of teaching professional language as a part of  professional training. In the form 

of the questionnaire, we find the views of the students of the radiological engineering 

department on the teaching of a professional language in the simulation laboratory, their 

motivation to learn the professional language and influence on professional practice. Based on 

the evaluation of the survey, we find that foreign language teaching motivates students to teach 

professional language as well as professional subjects, contributes to more effective results of 

vocational education where the individual terms, expressions and names of investigation and 

treatment methods and procedures in radiological technology are derived predominantly from 

English language. The benefits of language as well as professional training in the laboratory as 

compared to the ordinary classroom are to illustrate the use of various expert models, manikins 

and simulation investigatory equipments with software programmes also in English for imaging 

methods in radiology, including personal protective clothing and aids in combination with 

audio-visual radiologic technique.  The establishment of a specialized laboratory has 

contributed to the promotion of teaching professional experience as well as the professional 

language which is an integral part of the professional training of professionals in radiologic 

technology. 

Key words: professional language, professional experience, radiologic  technology, training, 

simulation laboratory 

https://translate.google.com/community?source=mfooter
https://translate.google.com/community?source=mfooter
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PROBLEM BASED LEARNING IN TEACHING LANGUAGES WITH A MEDICAL 

EMPHASIS 

Zachary H. K. Kendall – Šárka Blažková Sršňová 

Abstract: This paper is an introduction to the use of Problem Based Learning (PBL) in 

language lessons at the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. 

Beginning with a brief description of the origins of PBL from its inception in the 1960’s, 

we then look at the development of using PBL in medical and other universities as a pedagogical 

tool. The paper goes on to look at the main concepts of PBL and discusses their benefits, 

drawbacks and difficulties. The current worldwide use of PBL in various language teaching 

settings is summarised. Finishing with a description of the innovative use of PBL while teaching 

medical English with an overview of its successes and the difficulties of using it to promote 

natural conversation in a medical language lesson setting. 

Key words: problem based learning, english language, pedagogy, medical english 

Introduction 

This article is concerned with Problem Based Learning (in further text - PBL), it goes 

briefly through the history and current application of PBL in pedagogy and then goes on to 

examine the current use of PBL in two language based classes being taught at the First Medical 

Faculty in Prague.  

Problem Based Learning is a style of teaching which was developed in the 1960s in the 

medical program at McMaster university in Hamilton, Canada.1 Within just a few years the 

style of teaching was adopted and included in the curricula of universities in the United states, 

Israel, Australia and the Netherlands.2 Since then it has been adopted as the style of teaching at 

a majority of medical universities around the world. PBL has also branched out into numerous 

other subjects taught at both schools and universities. Empirical studies have shown that 

students who learn with PBL are better at applying their knowledge to novel problems than 

those who have learnt from traditional methods.3 PBL allows students the chance to acquire 

knowledge and skills by working together to research and answer questions, problems or 

                                                           
1 LOHFELD, L., NEVILLE, A. a NORMAN, G. PBL in Undergraduate Medical Education: A 

Qualitative Study of the Views of Canadian Residents, 2005, s. 189 – 214. 
2 NEUFELD, V.R. a BARROWS, H. S. The “McMaster Philosophy”: an approach to medical 

education, 1974, roč. 49, č. 11, s. 1040 – 1050.  
3 RIDEOUT, E., ENGLAND-OXFORD, V., BROWN, B. et al. A comparison of problem-based and 

conventional curricula in nursing education, 2002, s. 3 – 17.  



 

124 

 

challenges which are authentic and engaging. It is long established that this type of practise is 

important for language learning.4 PBL means making both the subject and learning student 

centred. It is currently used in subjects ranging from history and technology to sociology 

because, in comparison to traditional practice used in education5, PBL requires logical thinking, 

teamwork, problem solving and communication. The adoption of PBL into the language 

teaching at the First Medical Faculty was a novel but practical and natural progression of the 

syllabus as it has been well documented that PBL is an effective learning tool both in medical 

schools and in language classrooms around the world.6  

A review of the literature shows that there are numerous studies of the efficacy of PBL 

in both medical schools and language lessons. However, there are only a few studies into the 

effects of medical PBL with languages, and these studies are concerned with the use of PBL in 

medical classes taught in a second language to international students.7 Most studies of using 

PBL in teaching show that it has numerous positive aspects in regards to learning and practice 

and is enjoyed and appreciated by students.8 Research into ten years worth of data at the 

university of Missouri School of Medicine indicates that PBL has a positive effect of medical 

students even post-graduation.9   

The goal of using PBL when teaching languages at a medical faculty is to provide 

interesting, challenging and real world problems in a setting where the students can use the 

target language. They practice language skills first in groups for discussion between students, 

then for the presentation and discussion of their case study10, and finally in listening and 

reacting to the cases of other groups. Although this could be seen as merely a soft skills exercise, 

some proponents of the skill-learning theory see practice as imperative for converting 

declarative knowledge into procedural knowledge. Even though there is very little active 

                                                           
4 PAWLAK, M. Reconsidering the role of practice in foreign language teaching and learning, 2012. 
5 Traditional instructional methods usually relates to PPPs concept (present-practice-produce). 
6 SUPE, O. a KAUPUZS, A. The Effectiveness of Project –Based Learning in the Acquisition of 

English as a Foreign Language, 2015, s. 210 – 218; WAHYUDIN, A. Y. The Effect of Project-Based 

Learning on L2 Spoken Performance of Undergraduate Students in English for Business Class, 2016; 

ZHANG, Y., ZHOU, L., LIU, X., et al. The Effectiveness of the Problem-Based Learning Teaching 

Model for Use in Introductory Chinese Undergraduate Medical Courses: A Systematic Review and 

Meta-Analysis, 2015.  
7 IBRAHIM, M., ALSHAHRANI, A. a ABDALLA, M. The Effectiveness of Problem-based Learning 

in Acquisition of Knowledge, Soft Skills During Basic and Preclinical Sciences: Medical Students' 

Points of View, 2018. 
8 FERREIERA, M.M a TRUDEL, A. R. The Impact of Problem-Based Learning (PBL) on Student 

Attitudes Toward Science, Problem-Solving Skills, and Sense of Community in the Classroom, 2012, s. 

23 – 30.  
9 KOH, G. C. H., KHOO, H. E., WONG, M. L. a KOH, D. The effects of problem-based learning during 

medical school on physician competency: a systematic review, 2008, s. 34 – 41.  
10 A case study is a presentation of a patient, it can include just a medical history and the symptoms or it 

can also include test results. 
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teaching of language during a PBL exercise11, it can be assumed that students learn from 

reading, communicating and presenting the case, as well as being linguistically guided by the 

teacher. An important aspect of using PBL in language learning is that there is a teacher present 

to appropriate grammar, vocabulary and pronunciation errors and mistakes made by students 

during the group work and during the case presentation. It is important during a case 

presentation to choose to correct only serious mistakes. Finding the balance between accuracy 

(correction) and fluency (allowing the students to speak more fluidly) is one of the main 

challenges of using PBL in a language classroom.  

 

PBL in education – a classroom layout 

Teaching using PBL in a classroom setting typically follows a set pattern.12 But this, of 

course, can and should be changed and adapted depending on aspects such as the size of the 

class, the amount of time available and the level of knowledge of the students and teacher. 

Although there are many different styles and processes for using PBL in the classroom, we here 

concern ourselves with the typical layout used in medical universities for medical lessons. At 

the beginning students are separated into small groups, four or five students per group is 

considered ideal.13 Each group chooses the leader for the group for that lesson, and it is 

important that the leader changes each week to provide variety and practice for all the students. 

The students then receive a medical case and a series of questions which they are to address. 

These questions are often focused on provisional and differential diagnoses,14 testing plans,15 

treatment regimens16 and future quality of life prognosis.17 The leader of the group decides how 

they will approach the questions. This often depends on the case and can include separating the 

students into smaller groups with specific goals or working together as a whole group. The 

students use their own knowledge, the internet and any available literature to answer the 

questions. Before each group presents their findings their case is shared with the rest of the 

                                                           
11 This is to put down to the fact that students pick up the language, which is a tool, in the course of 

exposure and use. They acquire the language rather than learn.  
12 YEW, E. H. J. a GOH, K. Problem-Based Learning: An Overview of its Process and Impact on 

Learning, 2016, s. 75 – 79.  
13 NICHOLL, T. A. a LOU, K. A Model for Small-Group Problem-Based Learning in a Large Class 

Facilitated by One Instructor, 2012.  
14 Provisional diagnosis is a diagnosis made on case history and symptoms whereas differential 

diagnosis is a further diagnosis made based on tests performed. 
15 Testing plans are the tests to be performed on the patient, especially with a focus on the order the tests 

should be performed. 
16 The term-treatment regimens is used to describe the ideal way to treat the patients based on the 

information available. 
17 Life prognosis includes life expectancy, quality of life and future complications. 
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class on the projector. This gives the rest of the class the opportunity to follow what the 

reporting group is discussing as well as to learn something new and even contribute to the 

discussion. This ensures that all groups are active throughout the entire lesson and not just 

during their own preparation and presentation. If the class is based on medicine and also 

contains a doctor or a teacher who understands the material and theory, then the students can 

be corrected and guided immediately during their presentation. If they do get something wrong 

it is important to give other groups a chance to answer the question rather than just providing 

the answer. The expert can then confirm the students’ work or try to guide them to the correct 

answer. In a PBL and communication lesson the language teacher can also correct the 

pronunciation, grammar and vocabulary during the presentation, and answer students’ 

questions regarding language. 

 

PBL without a medical professional 

Another option for those who aren’t confident or lucky enough to share the class with a 

medical professional is to get the students to present their case and then ask the other groups if 

they agree or have a different point of view. After all the presentations have been given the 

teacher can give each group a copy of a detailed key for their case and, after a short time to 

prepare, ask them to briefly present if they got the questions right, or why and how they got 

them wrong. This style of teaching is perfect for those who aren’t medical professionals as it 

takes the burden of correction away from the teacher and creates another opportunity for the 

students to learn. This does increase the time needed for each class but eliminates the need for 

a medical specialist. There is also increasing evidence that self-evaluation is an important tool 

for developing confidence and autonomy.18  

Providing a place where students are able to think creatively and freely without being 

judged, while also giving them the chance to correct themselves and learn from their mistakes, 

is essential when trying to encourage students to develop their practical medical and language 

skills.19 

 

 

 

                                                           
18 LANTHONY, A., AZZOUZI, E. a FRANCOIS, A. et al. Self-assessment in PBL: A tool to develop 

self-confidence and autonomy of students, 2018, s. 263 – 267.  
19 LANTHONY, A. et al., 2018; HOLEN, A. The PBL group: self-reflections and feedback for 

improved learning and growth, 2009, s. 485 – 488.  
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PBL in language classes 

When considering using PBL in a language classroom setting, especially with medical 

language, teachers are often concerned with their own level of knowledge and if it is sufficient 

to this style of teaching. This is, of course, a valid concern but possibly focused on the wrong 

aspect of teaching using PBL. Firstly, there are many excellent books which teachers can use 

to create their lessons. Many of them contain keys with descriptions of not just the correct 

answers, but also other possible things which the student might say, as well as how and why 

they aren’t the correct answer. Based on our experience the best books for this type of teaching 

at medical school are the series of Core Clinical Cases books20 as these books all contain a very 

detailed key for each case. By simply studying both the lesson and the key beforehand the 

teacher is able to guide and correct students during the lesson. It is also a common practice of 

PBL that students are not corrected by the teacher. 21  

What is important to consider when teaching medical classes both for English and for 

the use of PBL is the level of knowledge which the students have. It is essential to know which 

medical classes the students have had when you teach a particular subject as it is possible that 

the students haven’t yet studied the subject and, as they are often quite young, possibly don’t 

have what may be considered to be “general knowledge” or “common sense” that an older, 

more experienced person may take for granted.  All language teachers at medical schools should 

have a thorough understanding of what the students learn in their medical classes and when 

they learn it. Otherwise the teacher runs the risk of providing a list of vocabulary and terms for 

which the students have no equivalent in their native language, and which therefore become 

ethereal rather than something the students can relate to. This relativity is especially important 

when teaching using PBL. Therefore, the most intensive language with PBL course at the First 

Faculty of Medicine is only available to students in the last three years of their studies when 

they have already finished all the preclinical lessons and therefore should be aware of any 

subject or topic which they are given.  

 

Current PBL courses at the 1-st LF 

At the Institute for the History of Medicine and Foreign Languages we currently have 

two courses which incorporate PBL. There is the course Applied Medical English and Czech in 

a Case-Based Learning Approach  – Odborná angličtina a čeština v kontextu kazuistické výuky, 

                                                           
20 for the details see the List of bibliographic references. 
21 There is no control of knowledge and no unequivocally right or wrong answers in PBL. 
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which is an elective subject open to the Czech and English parallel during the clinical years of 

their degree course, Years 4, 5 and 6. There is also an experimental use of PBL in certain second 

year English classes (Cizi jazyk 3,4) which runs alongside the current syllabus and is designed 

to enable students to practice their language skills in a practical and interesting setting.  

 

Medical English and Czech using PBL 

Applied Medical English and Czech in a Case-Based Learning Approach is a class 

which is headed by both a teacher/linguist and a clinical doctor, in our case an experienced 

nephrologist. It is available during the clinical years of study and as the students have finished 

all of their preclinical subjects and we have a doctor in the class there is a great freedom in the 

types of cases and the different medical specialities which can be used. Each lesson the students 

are combined into groups of speakers of different languages, it is important that the groups are 

linguistically diverse so that whichever language that lesson is in, Czech or English, is used by 

the entire group rather than only the native language of the group. The groups then choose their 

leader who is responsible for deciding how the case should be researched and by whom, as well 

as deciding who from the group will present the case to the class. Every lesson is focused on 

one medical speciality, for example Nephrology, Pathology or Emergency Medicine, so that 

although the students are working on different cases they are all in the same mind set for 

listening to group case presentations and contributing to the discussion. Each group then 

receives a case study of a patient and a short series of questions, which they are to address. An 

example of a case study is provided below: 

 

Case: adult with nosebleed 

A 60 year old retired man, who is on warfarin for a deep vein thrombosis (DVT), 

presents with a profuse epistaxis to the accident & emergency (A&E) department. There is no 

other significant history. Examination shows that the patient is actively bleeding from the left 

side of the nose.  

The questions following the case are often structured around these main points: 

Q1: What is the likely differential diagnosis? 

Q2: What additional features in the history would you like to elicit? 

Q3: What investigations would be most helpful and why? 

Q4: What are the treatment options? 
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Groups are generally given between 20-30 minutes to research and answer the case 

depending on the difficulty. It is important to consider the time needed to answer all the 

questions when preparing each case. The second part of the lesson is the group’s presentation 

of the case and answering of the questions. Firstly, the case that the group was given is displayed 

on the projector and quickly read to allow the other groups to follow and contribute to other 

cases than their own case. The group then presents their answers to the questions and is asked 

by the teachers for explanations and examples and is corrected when they’re wrong. If a group 

does make a mistake, then they are given a chance to correct that mistake and if they are unable 

to do so, the question is given to the whole class to allow someone else to contribute. This 

ensures that the other groups pay attention to each group’s presentation of the case.  

During this type of PBL lesson the students not only practice their language skills but 

also use and develop their communication skills, teamwork and leadership skills, and develop 

their medical abilities regarding the treating, testing and diagnosing of patients. In this class all 

errors during group work are corrected and, if important, shared with the class as a whole. 

During the case presentation all pronunciation errors and medical mistakes are corrected. 

However, grammar and vocabulary are only corrected when it changes the meaning, creates 

confusion or the students use an archaic or politically incorrect form.22 

The biggest advantage of this class is that we always have a medical professional to 

provide all the necessary medical knowledge for the class. The detailed answer key does allow 

the English teacher to take part in this part of the class with just a little preparation work before 

the class. So far we have had very positive feedback and the class size grows each semester. 

 

PBL added to language courses 

The second use of PBL at the Institute for History and Foreign Languages is its 

implementation in the second year English classes (Cizi jazyk 3,4) which have a minimum 

CEFR level of B2. The goal of PBL in this setting is slightly different as it combines the medical 

knowledge the students have from their studies with the vocabulary and grammar taught in the 

lesson to give the students an opportunity to practice all three simultaneously with language 

correction by the teacher. 

                                                           
22 For example using the name “Wegener’s granulomatosis” for a systemic vasculitis, inflammation of 

the blood vessels, when the term “granulomatosis with polyangiitis” (GPA) should now be used instead. 

The disease was originally named after the German pathologist Friedrich Wegener, however … after 

2006 … the eponymous name was changed due to the uncovering of his involvement with the Nazi 

regime. 
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The case studies in these lessons are simplified versions of the cases used in a full PBL 

class, because there is no medical professional present and because the students’ level of 

medical knowledge and the time available may be limited. These PBL cases replace the “role 

play” sections of a lesson which are common in teaching languages. The style of teaching and 

correcting is similar to the process described above. Students are separated into small groups 

and given a case study and questions. It is best if the groups are forced to speak English while 

solving the case and questions to give them a chance to practice speaking to each other. The 

teacher also has time to go from group to group discussing their process and answers which 

gives the students a chance to communicate with the teacher in a small group setting rather than 

as an individual in a large class. 

 

Conclusion 

As previously mentioned, the most important aspect of preparing not only PBL classes 

but language classes in general is to know what knowledge the students have already acquired 

from their medical classes.23 With the wealth of books available which focus on medical PBL 

it is increasingly easy for a language teacher to incorporate PBL into a language lesson. 

Teachers should also not hesitate to ask the medical professionals of the faculty to simplify or 

create new case studies for the students as well as provide explanations for the teachers so that 

they understand the materials. The only possible difficulty is knowing what disciplines the 

students have learnt or when they learn them to ensure that they have the practical knowledge 

needed to make PBL as rewarding as it can be. Further study into the efficacy of these types of 

lessons through testing and student feedback of the style through questionnaires would be 

beneficial to finding out how practical are these classes. Based on available feedback and the 

class sizes for the voluntary course we can easily assume that this is something that medical 

students studying a second language not only need, but also desire. 

 

  

                                                           
23 For example it is incredibly difficult for students to understand a CBC (complete blood count = 

medical report of a blood test report) before they have had their course on haematology. 
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Resumé 

Problémové vyučovanie zamerané na výučbu jazykov v prostredí lekárskych fakúlt 

Príspevok je úvodom k používaniu problémového učenia (PBL) pri výučbe jazykov na 

1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. 

Začínajúc stručným popisom vzniku PBL od jeho vzniku v 60. rokoch 20. storočia sa 

zaoberáme vývojom využívania PBL ako pedagogického nástroja na lekárskych a iných 

univerzitách. Príspevok sa ďalej venuje hlavným pojmom PBL a diskutuje ich výhody, 

nevýhody a ťažkosti. Sumarizuje súčasné celosvetové používanie PBL v rôznych prostrediach 

výučby jazykov. Ukončuje sa opisom inovatívneho využívania PBL pri výučbe lekárskej 

angličtiny s prehľadom úspechov a ťažkostí jeho používania pri podpore prirodzenej 

konverzácie v prostredí lekárskych lekcií. 

Kľúčové slová: problémové učenie, anglický jazyk, pedagogika, lekárska angličtina 
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FRUSTRATIONS OF INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS IN SLOVAK LANGUAGE 

ACQUISITION: WHAT COULD HELP? 

Ingrid Madárová 

I keep six honest serving–men 

(They taught me all I knew); 

Their names are What and Why and When 

And How and Where and Who. 

Rudyard Kipling 

 

Abstract: How could we (language teachers) help the foreign students who (1) study medicine 

(2) in a foreign language (English language) and (3) in a foreign country (Slovakia) with the 

preparation for the challenge in a clinical part of their studies; conversations with patients in 

Slovak language? The intention of this paper is to discuss issues mentioned by the international 

medical students related to intercultural misunderstandings in communication with the impact 

on the cultural aspect and its dimensions within the multicultural classroom environment. 

Key words: Slovak as a foreign language (SFL), intercultural communication, multicultural 

classroom environment 

Introduction 

How could we (language teachers) help the foreign students who (1) study medicine (2) 

in a foreign language (English language) and (3) in a foreign country (Slovakia) with the 

preparation for the challenge in a clinical part of their studies; conversations with patients in 

Slovak language? What could contribute to the quality of the provided language courses from 

the point of the teacher’s input?  

The interest in learning Slovak as a foreign language (SFL) increased remarkably after 

1989 year when Slovakia opened its boarders to all countries. Slovak language teachers who 

started to teach SFL, responding the increased demand for SFL courses, experienced many 

challenges realizing the difference between teaching Slovak language and teaching SFL. The 

teachers had only limited access to SFL research findings and they had to overcome those 

challenges by learning from their own experience. M. Sokolová, P. Baláž, T. Dratva, J. Dolník, 

J. Pekarovičová and other Slovak researchers should be mentioned within the contribution in 
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the SFL research of the last decades of the 20th century. Considering the lack of SFL teaching 

material available at that time, an effort to provide the teaching material, for instance, Dratva’s 

textbook published in 1992,1 was highly appreciated by the author of this paper within her first 

SFL teaching experience in the last decade of 20th century.  

The research findings related to SFL are mostly based on the experience streaming from almost 

60-year history of the Institute for Language and Preparatory Studies for Foreigners and 

Compatriots (ILPS) of the Centre for Continuing Education at Comenius University in 

Bratislava as one of the oldest departments in Slovakia, which since 1960 has provided tuition 

of SFL and prepares its students for various degree programs at home universities.2  

SFL research history is relatively short from the point of view of the other world 

languages research history in the language pedagogy field. For instance, the research of English 

as the world most widely studied foreign language exceeds four-hundred-year history of the 

research related to its language pedagogy mostly caused by the fact that English gained in 

importance (together with French and Italian) in the sixteenth century as a result of political 

change in Europe and replaced Latin that gradually became displaced as a language of spoken 

and written communication.3 Considering relatively short research history of SFL, the findings 

of the above-mentioned Slovak researches provide precious background for the further research 

in the field of SFL; for instance, the arguments related to teaching approaches, learning 

strategies, teaching material or the role of the grammar in communication and these findings 

were considered as inspiring for the research within this paper. From the point of view of the 

SFL teaching, these findings help to overcome many challenges experienced by SFL teachers, 

including practical recommendations. For instance, realizing grammar issues within SFL 

teaching, J. Pekarovičová advices to explain the complex Slovak grammar to non-Slavic 

students in the contact (English) language employing comparative and contrastive methods4 or 

R. Kvapil stresses an important role of the teacher in SFL.5 Practical advices of the Slovak 

language researchers related to SFL language pedagogy could be found as inspiring in 

Sedláková’s textbook containing the leading Slovak researchers’ arguments within different 

SFL areas.6 Discussing the research background of SFL, the role of Czech researchers, for 

                                                           
1 DRATVA, T. and BUZNOVÁ, V. Slovenčina pre cudzincov, 1992. 
2 Studia Academica Slovaca, 2019. 
3 RICHARDS J. C. and T.S. RODGERS. Approaches and Methods in Language Teaching, 2001. 
4 PEKAROVIČOVÁ, J. Kultúrne a sociálne špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2015. 
5 KVAPIL, R. et al. Slovenčina ako cudzí jazyk. Príručka pre učiteľov, 2018. 
6 SEDLÁKOVÁ, M. Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2015. 
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instance, Hrdlička’s view of the grammar in teaching Czech as a foreign language7 should be 

mentioned and the cooperation between Slovak and Czech language departments of both 

countries is beneficial considering the similar issues in teaching Czech and Slovak as foreign 

languages including the language research history within Czechoslovakia.  

The remarkable globalization trends in the last decades and the cultural diversity of 

today’s Europe caused that (not only) language teachers need to adapt to the changes in the 

classroom environment streaming from its cultural diversity. Within this paper, the impact is 

on the issues related to teaching SFL in the specific multicultural classroom environment based 

on the author’s observations within the teaching process in study groups of international 

medical students from the point of view of the effective communication.   

Focusing on the questions related to the preparation of the course – tailored for specific 

needs – including the specific needs of medical international students preparing for the practical 

part of their studies, the part of Rudyard Kipling’s poem (Hutchinson,)8 could be found as 

inspiring. Customizing the course preparation processes into parts, a few SFL teaching 

challenges could be outlined within the above-mentioned context; what should be taught – the 

content, why – the purpose, when – the frequency and course length related issues, how – the 

teaching (and learning) procedures applied, where – the institution providing the course and 

who – the student’s and the teacher’s characteristics. The efficient course preparation requires 

that the curriculum needs to follow the purpose of the course, which, consequently, should be 

supported by an adequate course length including the frequency of the sessions and adequate 

teaching methods should be employed. In spite of the fact that those factors influence the 

teacher’s work results, in reality, teachers have only very limited possibilities to influence all 

of the mentioned issues related to the course design. Generally, the factors that are influenced 

by the teachers within the course are mainly related to the nature of the teaching procedures: 

who is the teacher and, consequently, how the course is conducted.  

The question who could be divided into two levels; who (1) – related to the teacher’s 

characteristics and who (2) – discussing the student’s characteristics.  

The student’s characteristics should be considered as determining from the point of view 

of the required teacher’s characteristics considering its impact on the course quality. Discussing 

the student’s characteristics within the above-mentioned context, the most remarkable is the 

variability of the students related to the languages and cultural background.  

                                                           
7 HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka 

v učebnicích češtiny pro cizince, 2009. 
8 HUTCHINSON, T. and A. WATERS, English for specific purposes, 2010. 
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The foreign language background within the classroom usually vary from a bilingual majority 

through a plurilingual minority into a few monolingual individuals. The students report 

different previous experience with learning foreign languages performing different level of their 

linguistic knowledge. Different levels of (language) learning strategies are recognized and used 

by the students in the foreign language acquisition within the study groups. These differences 

are further examined with the impact on the language and intercultural diversity in the 

classroom, realizing the fact that the medical students learning SFL, within their international 

study program in Pavol Jozef Šafárik University in Košice, come from over fifty countries.  

Considering the cultural differences related to the language teaching, three dimensions 

of cultural aspect represented in SFL acquisition process are introduced further in this paper in 

the context of the specific SFL course provided to the international medical students and 

intercultural interactions in the classroom are further discussed from the point of view of the 

improvement of the communication skills in the target (Slovak) language.  

 

Aims of a language teaching 

Related to aims of a language teaching in general, various definitions are suggested. 

From the point of view of the four language skills, Widdowson proclaims that the aims of a 

language teaching course are very often defined with reference to the four language skills: 

understanding speech, speaking reading and writing, and he realizes that these aims, therefore, 

relate to the kind of activity which the learners are to perform. Consequently, he asks: How can 

we characterize these activities, and what is it that learners are expected to understand, speak, 

read and write?9 He admits that the teaching of a language involves developing the ability to 

produce correct sentences but he stresses a concept of communicative aspect as the overall 

goal.10 Related to the above-mentioned communicative concept, the overall goal of the SFL 

course provided within study program for international medical students is stated by its purpose 

– students’ preparation for the challenge in the clinical part of their studies; their 

communication with patients and this goal should determine what to focus on within the 

teaching procedures. Considering the language environment of the students, in spite of the fact 

that students study in Slovakia, it is important to realize that the students have only very limited 

contact with Slovak language; their study program is provided in English language and they 

mostly communicate in English language not only within their studies – with their teachers and 

                                                           
9 WIDDOWSON, H. G. Teaching language as communication, 1978. 
10 WIDDOWSON, 1978. 
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schoolmates – but also outside the classrooms. Everyday life activities in a foreign country do 

not require the target language skills for a “survival”. Living in the era of the digital age causes 

that traditional foreign language topics rarely occur in everyday life; it is very common that 

students do not have the chance to practice their foreign language in situations like shopping, 

ordering a meal, taxi, asking the way or travelling outside the classroom. Internet provides 

unlimited possibilities within shopping related to almost unlimited range of goods and, 

consequently, practicing “shopping” conversations seems to be redundant from the point of 

view of shopping malls without any personal contact involved. Eating in restaurants with menus 

in English and English speaking staff requires no conversation skills in the target language. 

Numerous on-line e-applications supporting various human activities cause that practicing 

vocabulary related to travelling, asking the way or ordering the taxi is considered to be 

redundant from the point of view of the international students’ everyday life in Slovakia. 

Therefore, discussing the communication practice in the classroom, it is noticeable that the 

digital era influences the nature of interpersonal relationships with its impact on communication 

skills in general and language teachers should be aware of this fact from the point of view of 

the teaching procedures related to the communication skill development in the classroom. 

Besides the above-mentioned objective factors influencing the quality of communication in 

general, the teachers should be aware of the possible issues in the procedures related to the 

communication practice resulting from the specific multicultural classroom environment. 

Therefore, discussing the selections of the efficient teaching procedures employed in SFL 

course, the cultural aspect should be understood by the teacher and the multinational and 

multicultural environment should be recognized as the overall determining factor influencing 

all interactions in the multicultural classroom. 

 

Cultural Aspect and its Dimensions in the Classroom 

Considering the above-mentioned fact that the international students who study SFL 

within their medical studies in Pavol Jozef Šafárik University in Košice come of over 50 

countries, it is obvious that an enormous diversity of languages and cultures is represented in 

the classroom. Describing the cultural diversity, its cultural aspect can be identified in its three 

main dimensions within the multicultural study groups of the international medical students.  

The first dimension of the cultural aspect is represented in the interrelation between 

culture and language in general and is manifested in the interrelation between (Slovak) language 

and (Slovak) culture. Understanding the interdependence of culture and language has its 

development and this question is remarkable in the related researches in the 20th century. Franz 
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Boas11 who studied the structure of Amer-indian languages in 1911 noted that relationships 

among thought and language as the means of communication is very complex. The increasing 

interest in the interrelationship between culture and language has been obtainable especially in 

the last few decades in the field of applied linguistics.  E. Hinkel introduces a few studies to be 

considered as a contribution to an understanding of the relationship between culture and 

language.12 All the leading researchers agree that relationship between culture and language 

should be recognized and should be considered as determining from the point of view of the 

effective communication. 

The second dimension of the cultural aspect within the SFL course provided to 

international medical students is represented by interactions between a medical student and a 

patient within the doctor-patient’s communication respecting the overall goal of the course. 

This dimension of the cultural aspect can be discussed from the point of view of the two-level 

cultural stratification;13 Slovak cultural specifications noticeable within the doctor-patient’s 

communication could be defined from the point of view of the horizontal cultural division 

represented in cultural differences determined by “national” characteristics. This specific 

conversation can be also discussed from the point of the vertical cultural stratification14 – from 

the point of view of the specific culture related to hospital environment and should be also 

recognized by the teachers preparing the students for their communication with patients.  

And, finally, the third dimension of the cultural aspect is considered as determining for 

the communication in the classroom. This dimension is manifested by two levels within the 

intercultural interactions in the classroom; the interactions between students and teachers and 

the interactions within the multicultural community of the students. The third dimension of the 

cultural aspect in the classroom has the impact on the general communication in the classroom 

influencing the teaching/learning process within the specific multicultural classroom 

environment.  

Focusing on the nature of teaching methods and strategies related to second/foreign 

language acquisition, the intercultural interactions between students and teachers and the 

interactions within the multicultural community of the students are further discussed in this 

paper with the impact on the classroom atmosphere, recognized as one of the most important 

factors influencing students’ willingness to communicate within their language course. Related 

                                                           
11 HINKEL, E. Culture in second language teaching and learning, 1999. 
12 HINKEL, 1999. 
13 MISTRÍK, E. et al. Kultúra a multikultúrna výchova, 1999. 
14 MADÁROVÁ, I. The influence of culturally–defined beliefs on effective intercultural communication 

within foreign language, 2015. 
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to the specific multicultural classroom environment, all interactions in the classroom are 

influenced by the cultural backgrounds of the students in the classroom including not only the 

communication related to the SFL acquisition but also the communication related to all 

interactions within the organization of the class activities. Therefore, recognizing and accepting 

intercultural differences can support the efficient intercultural communication in the classroom. 

W. Baker explains the difficulties associated with the attempts to develop intercultural 

communication awareness.15 Although the suggestion of  W. Baker16 that learners need to have 

an in-depth understanding of culture is rather unrealistic within the current SFL course 

provided to the international medical students from the point of view of the very limited course 

time donation, it is very important to realize the impact of the cultural awareness of the 

participants on the teaching/learning process and the related class activities. 

Majority of the international students arrive to Slovakia only a few days before they begin their 

studies including SFL course. They are exposed to the different language and cultural 

environment of the new country and to the multicultural environment of the community of the 

international medical students. From this point of view, it is necessary to realize that the 

“cultural shock” can be multiplied by the combination of the cultural differences experienced 

by the students related to the culture of the new country (Slovakia) and cultural differences 

experienced within the numerous cultures in the multicultural community of the international 

medical students. 

The importance of the above-mentioned dimensions of the cultural aspect should be 

recognized by the language teachers to prevent the situations which might lead to 

misunderstandings or even hostility in the classroom. Concentrating on the communicative 

aspect in language teaching, teachers should to be sensitive with the selection of the teaching 

methods. Craig Storti defines culture as the shared assumptions, values, and beliefs of a group 

of people which result in characteristic behaviours.17 Therefore, it is useful to realize that there 

are major differences in students’ perception of different behavior including the teachers’ 

behavior.  

Observing the international medical students within their language preparation formed 

the conviction that lower level of the students’ cultural awareness (and their teachers) has 

negative influence on the atmosphere in the class. Consequently, this negative atmosphere 

                                                           
15 BAKER, W. From cultural awareness to intercultural awareness: Culture in ELT, 2012. 
16 BAKER, 2012. 
17 STORTI, C. Figuring Foreigners Out: A Practical Guide, 1999. 
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caused lower motivation of the students to participate in the classroom activities related to the 

communication practice. 

This observation led to the decision to conduct a survey focused on the cultural aspect 

in language teaching from the point of view of the specific multicultural environment in the 

study groups. Individual interviews were conducted with the sample of 11 international students 

of the Medical Faculty of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in November 2015; a male 

from Afghanistan, a male from Cyprus, a female from Ireland, a male from Arabic and a male 

from Jewish villages in Israel, a female from Italy, a male from Iraq, a male from Philippines, 

a male from Poland, a female from Tunisia and a female from Ukraine. The aim was to inspect 

the relation between the level of cultural awareness of the students and frustrations referred by 

them within the SFL classes related to their interactions experienced in the multicultural 

environment within their groups. Within the interviews, the students complained mostly about 

“inappropriate style of communication” of the students of different cultures and they considered 

it rather offensive. Intending to avoid the confrontations with the students of different cultures, 

the majority of the students preferred to discuss the complains individually or within smaller 

groups of the students of similar cultures. All 11 participants admitted some issues related to 

the interactions within the multicultural study groups; 1 participant reported that he felt 

“surprised and not satisfied”, 1 participant “surprised and not comfortable”, 1 participants 

“disturbed”, 1 participant “disappointed”, 3 participants “annoyed” and 4 participants felt 

“frustrated”. Following the results of individual interviews, the method of loose-structure 

questionnaires was used with the aim to collect the data related to this topic from the thirty 

participating students selected from thirty countries to provide the wider variety of the 

participants in December 2015. Aiming to provide the wide variety of the participants’ cultures, 

the thirty participating students were selected from 30 countries – as expressed by themselves; 

Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Canada, Croatia, Cyprus, England, Greece, Germany, 

Finland, Hawaii, India, Iraq, Iran, Ireland, Arabic and Jewish parts of Israel, Italy, Norway, 

Pakistan, Palestine, Poland, Portugal, Spain, Sri Lanka, Syria, Sweden, Tunisia, Kurdish 

Turkey, Ukraine and U.K. Within the question What did you find as the most 

surprising/frustrating within your interactions in the classroom? all thirty participants 

described at least one issue within their interactions related to the intercultural differences. The 

answers were analyzed by the thematic analyses from the point of view of the participants’ 

identification of the main cultural categories within the intercultural differences and the pattern 

of distance/space or time was recognized in the answers of twenty-three  participants of thirty 

classified, confirming the Hall’s conviction that majority of these aspects are determined by 
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how people are captives of their own time and space system.18 Twenty six participants of  thirty 

classified reported intercultural issues as frustrating, within the classification either the most 

surprising or frustrating. 

The follow-up discussions conducted in December 2015, with the same eleven students, 

about the cultural aspects as the possible cause of the students’ negative feelings expressed in 

the relation to their intercultural communication, were assessed by ten of eleven students (firstly 

interviewed in November 2015) as contributive; being aware of cultural differences, the 

students admitted the improvement in their communication with members of different cultures.  

The experience from the follow-up discussions resulted into the prediction that 

intercultural misunderstandings could be minimized by the increased intercultural competence. 

This deduction formed the conviction that students with increased intercultural awareness feel 

more comfortable in intercultural communication which was preliminary confirmed by the 

results of the above-mentioned research conducted by the author of this paper. This 

predominantly qualitative research is planned to be extended in the near future employing the 

qualitative research methods within the significantly increased number of participants aiming 

to validate the above-mentioned findings. Confirming the assumption that students with 

increased intercultural awareness feel more comfortable in intercultural communication could 

support the conviction that increased intercultural awareness will result into the improvement 

of the students’ communication skills due to the acknowledged findings, that feeling more 

comfortable results into lower anxiety, which further positively influences willingness to 

communicate,19 and that is considered as a factor, which positively influences self-perceived 

communication competence and, consequently, is positively influencing the communication in 

the foreign/second language.20  

Related to the cultural awareness, Kordes21 presents his belief that even though a foreign 

culture is less learnable than a foreign language, intercultural learning is feasible to at least 

some degree. W. Baker explains the difficulties associated with the attempts to develop 

intercultural communication awareness.22 Although the suggestion of W. Baker that learners 

need to have an in-depth understanding of culture23 is rather unrealistic within the context of 

                                                           
18 HALL, E. T. Beyond Culture, 1976. 
19 McCROSKEY, J. and J. BAER. Willingness to communicate: The construct and its measuremen, 

1985; YU, H., LI, H. and X. GOU. The personality-based variables and their correlations underlying 

willingness to communicate, 2011. 
20 ANYADUBALU, C. Self-efficiency, anxiety, and performance in the English language, 2010. 
21 LANTOLF, J. P. Second Culture Acquisition. Culture in Second Language Teaching and Learning, 

1999. 
22 BAKER, 2012. 
23 BAKER, 2012. 
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the current Slovak language course provided to the international medical students, it is very 

important for the teachers to realize the impact of the cultural awareness of the participants on 

the second/foreign language acquisition process.  

 

Conclusion 

Research related to SFL has relatively short history compared to other world languages 

researches focusing on language pedagogy. Teachers of SFL experience many challenges 

within the issues related to teaching material, for instance, the lack of material available for 

teaching Slovak for the specific purpose and they come across with the contradictions in 

teaching approaches that are presented to them or they experience specific issues related to 

teaching grammar in non–Slavic groups. 

Besides the above–mentioned challenges, the SFL teachers need to be aware of the 

challenges related to the specific multinational and multicultural environment in the classroom 

within SFL courses provided to international medical students that are discussed within this 

paper. J. Cenoz mentions that studies in which the results of monolinguals (Spanish) and 

bilinguals (Basque, Spanish) in the acquisition of English as a L3 have been compared 

confirmed the advantages of bilingualism in third language acquisition24 and it could be 

assumed that the similar parallel can be found within the acquisition of Slovak language 

realizing the fact that majority of the international students, provided the international study 

program, are either bilingual or plurilingual. This fact indicates that the comparative and 

contrastive method employed by the teacher in the classroom can be very efficient. From this 

point of view, the diversity of the languages spoken by the students can be understood as a 

contribution. On the other hand, the teacher has to be aware of the challenges related to the 

cultural diversity in the classroom and it should be realized that intercultural differences can 

create misunderstandings within the classroom and they can lead to uncomfortable atmosphere 

or even hostility.  

Recognizing the intercultural differences by the teacher can minimize the intercultural 

misunderstandings and the teacher should avoid any teaching procedures that could lead into 

frustrations caused by the intercultural differences. The research findings presented within this 

paper implies that intercultural misunderstandings could be minimized by the increased 

intercultural competence and that students with increased intercultural awareness feel more 

                                                           
24 CENOZ, J and J. VALENCIA. Additive trilingualism: Evidence from the Basque Country, 1994, p. 

197-209 
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comfortable in the intercultural communication. As mentioned earlier, feeling more 

comfortable results into lower anxiety, which further positively influences willingness to 

communicate,25 and that is considered as a factor, which positively influences self-perceived 

communication competence26 and, consequently, is positively influencing the communication 

in the foreign/second language. 

Although the suggestion of W. Baker that learners need to have an in-depth 

understanding of culture27 is rather unrealistic within the context of the current Slovak language 

course provided to the international medical students, the further research is planned by the 

author within this context to inspect the influence of the cultural awareness of the students (and 

teachers) on the communication skills improvement.  

From the point of view of the efficient intercultural communication within the 

multicultural study group, the possibility of the initial intercultural workshop provided to 

international students could be considered which could consequently minimize the frustrations 

streaming from the cultural differences experienced and reported by the students not only 

related to their stay in a foreign country but also within the multicultural community of the 

international medical students.  
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Resumé 

Frustrácie zahraničných študentov medicíny pri osvojovaní si slovenského jazyka: Čo 

by mohlo pomôcť? 

Štúdia je zamyslením nad otázkou, ako by sme (lektori jazykov) mohli pomôcť zahraničným 

študentom, ktorí (1) študujú medicínu (2) v cudzom jazyku (v angličtine) a (3) v cudzej krajine 

(na Slovensku) v ich snahe zdolať výzvu v rámci prípravy na klinickú časť štúdia – hovoriť s 

pacientom po slovensky? Príspevok je zameraný na skúmanie možností riešenia problémov 

zmienených zahraničnými študentmi medicíny v súvislosti s interkultúrnymi nedorozumeniam 

v komunikácii s dôrazom na kultúrny aspekt a jeho dimenzie v rámci multikultúrneho prostredia 

v „triede.“ 

Kľúčové slová: slovenčina ako cudzí jazyk, interkulturálna komunikácia, multikultúrna 

skupina študentov 

https://fphil.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/studia-academica-slovaca/
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ŠPECIFIKÁ VYUČOVANIA OBCHODNEJ ANGLIČTINY NA UNIVERZITÁCH 

Alexandra Mandáková 

Abstrakt: V príspevku sa zameriame na špecifiká vyučovania obchodnej angličtiny na 

univerzitách a vyšších odborných školách ako ich poznáme v SR ale aj v iných krajinách. 

Budeme analyzovať odborný jazyk z hľadiska najdôležitejších faktorov výučby, špecifík 

slovenského jazykového obchodného priestoru, možných problémov pri vyučovaní, 

komunikatívneho prístupu a rozvíjania komunikatívnych zručností študentov. Spomenieme 

pojmy ako Obchodná inteligencia, ako aj interkultúrny charakter ekonomického jazykového 

vzdelávania. V závere ponúkneme analýzu súčasného stavu vyučovania odborného cudzieho 

jazyka na fakultách vysokých škôl ekonomického zamerania. 

Kľúčové slová: obchodná angličtina (BE), faktory vyučovania obchodnej angličtiny, špecifiká 

slovenského jazykového obchodného priestoru, komunikatívny prístup, obchodná inteligencia 

(BI), interkultúrny charakter obchodnej angličtiny, súčasná prax vyučovania obchodnej 

angličtiny 

 

Najdôležitejšie faktory pri vyučovaní obchodnej angličtiny 

Ako pri akomkoľvek vyučovaní, tak aj pri vyučovaní obchodnej angličtiny na 

univerzitách, vysokých školách aj iných odborných školách vyššieho typu čelíme v procese 

vyučovania rôznym výzvam a ťažkostiam. Prvou a najdôležitejšou výzvou je výber a následné 

používanie čo možno najvhodnejšej učebnice, prípadne nejakých ďalších doplnkových 

učebných materiálov, ak ich považujeme za vhodné a prospešné pre úspešný pedagogický 

proces.  

Pri výbere materiálov musíme mať stále na zreteli, že obchodná angličtina svojou 

podstatou patrí pod ESP (English for specific purposes), teda angličtinu pre špecifické účely, t. 

j. zahŕňa špecifickú odbornú slovnú zásobu, frázy, slovné spojenia, ktoré v rôznych odvetviach  

môžu vyjadrovať aj veci odlišného významu. Dobrým príkladom tu je slovo promotion, ktoré 

v oblasti ľudských zdrojov (HR – Human Resources) znamená povýšenie, postup na vyššiu 

pozíciu a s tým spojenú väčšiu zodpovednosť, kým v oblasti predaja (Sales) promotion 

znamená propagáciu tovaru takým spôsobom, aby sa čo najlepšie predával. Taktiež sa niekedy 

významové odlišnosti jednotlivých termínov Obchodnej angličtiny vyskytujú podľa toho, či 
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používame Britskú alebo Americkú angličtinu (viď napr. slovo billion a jeho rôzne významy 

používané v minulosti).    

V zásade môžeme rozdeliť obchodnú angličtinu na dve základné časti, a to tak ako 

v ekonómii – obchodnú angličtinu viažucu sa na makroekonómiu a obchodnú angličtinu 

pojednávajúcu o mikroekonómii. Napriek tomu, že v ponuke je veľké množstvo rôznych 

učebníc a učebných materiálov, nie je vôbec jednoduché vybrať tú alebo tie „pravé“ tak, aby 

spĺňali čo najviac požiadaviek študentov a ich študijných programov, nakoľko každý študijný 

program je špecifický niečím iným.  

Zároveň je však samozrejmé, že nejaký spoločný základ pre vyučovanie Obchodnej 

angličtiny, alebo aj iného obchodného jazyka existuje pre rôzne odbory – fakulty napr. 

ekonomických univerzít alebo iných vyšších obchodných škôl a podobne.  

 

Špecifiká slovenského jazykového priestoru z pohľadu obchodnej angličtiny 

Pokiaľ náš pohľad upriamime na slovenský jazykový priestor, zistíme, že nám chýbajú 

učebnice / odborné príručky, ktoré by odrážali lingvistické špecifiká slovenského obchodného 

priestoru (Slovak business environment). Táto oblasť preto ostáva výzvou pre odborníkov, 

pedagógov, zaoberajúcich sa špecifickým jazykom/jazykmi používanými pre obchodné účely. 

Väčšina učebníc obchodného jazyka, a predovšetkým obchodnej angličtiny totiž bezpochyby 

odráža reálie britského alebo amerického obchodného priestoru.  

Druhým problémom, ktorý musíme brať na zreteľ pri vyučovaní a vôbec pri používaní 

obchodnej angličtiny alebo iných špecifických obchodných jazykov je, že špecifická 

terminológia pre bankovníctvo a vôbec pre oblasť obchodu, je na Slovensku a v ostatných 

postsocialistických krajinách relatívne novým fenoménom, viac sa vyskytujúcim až od 

deväťdesiatich rokov 20. storočia, podobne ako terminológia pre oblasť IT (Informačné 

technológie). Z tohto vyplýva, že mnohé výrazy ako napr. forfeiting, sú jednoducho prebrané 

z angličtiny do iného jazyka a  používajú sa ako internacionalizmy. To však neznamená, že 

mnohé výrazy nemajú svoj slovenský alebo inojazyčný ekvivalent alebo, že by sme sa nemali 

aspoň snažiť vytvárať vhodné slovenské ekvivalenty aj pre oblasť obchodnej angličtiny, ako aj 

pre oblasť informačných technológií a pod. a taktiež zavádzať ich používanie do praxe, 

v prípadoch, keď je to len trochu možné.  

Hlavným problémom, ako je znalcom problematiky určite známe, je dlhá časová 

vzdialenosť medzi začatím používania nejakého výrazu, väčšinou v anglickej pôvodine, 

a vytvorením a uvedením jeho slovenského alebo iného ekvivalentu do praxe. Väčšinou to 
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v praxi znamená, že kým sa nejaký ekvivalent anglického výrazu ujme, tak už dávno sa zvykne 

používať jeho anglická pôvodina.  

 

Problémy, ktorým čelí učiteľ obchodnej angličtiny 

Z už vyššie spomenutých faktorov vyplýva, že napr. univerzitný učiteľ obchodnej 

angličtiny čelí dvom špecifickým problémom: prvým je, že musí / mal by prezentovať svojim 

študentom správny význam špecifického termínu anglickej pôvodiny a tým druhým je, že by 

mal svojim študentom poskytnúť adekvátny slovenský výraz pre daný odborný termín 

anglického pôvodu.  

Ako je zrejmé, väčšina monolingválnych učebníc vydaných v anglicky hovoriacich 

krajinách takéto kritériá nespĺňa a nie je nápomocná pri riešení týchto dvoch načrtnutých 

problémov. Prvý problém – poskytnutie správneho významu špecifického termínu študentom, 

do istej miery riešia niektoré monolingválne učebnice poskytnutím tzv. Glossary – glosáru 

odborných termínov na konci učebnice, avšak nikdy sa v spomínaných glosároch nevyskytujú 

vysvetlenia úplne všetkých odborných výrazov, ktoré nájdeme v jednotlivých lekciách. Tu je 

možné si pomôcť niektorými vysvetleniami v cvičeniach jednotlivých lekcií, v učebnici alebo 

aj v pracovnom zošite. Taktiež je ešte možné obrátiť sa na rozsiahlejší samostatný glosár 

v online podobe, ktorý je dostupný k niektorým učebniciam.  

Druhý problém, ktorému často čelia učitelia odborného jazyka, ako napr. aj  obchodnej 

angličtiny, a síce snaha poskytnúť svojim študentom adekvátny výraz v ich rodnom jazyku, sa 

v našom jazykovom priestore prekonáva z už uvedených dôvodov ešte ťažšie. Dôvodmi sú 

niekedy neexistujúca odborná terminológia a aj preto neexistujúce odborné príručky pre 

vyučovanie odborného jazyka. Výnimku tu tvoria príručky vytvorené pedagógmi pôsobiacimi 

na jednotlivých jazykových katedrách vysokých škôl zastrešujúcich vyučovanie odborného 

jazyka akými sú napr. učebnica a pracovný zošit Mastering Business English in Banking, 

vydané Ústavom jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.1  

Takýto autorský počin na poli odborného jazyka je samozrejme vždy prínosom, ktorý 

je treba podporovať, avšak nevýhodou môže byť veľmi úzka špecializácia takejto učebnice 

alebo pracovného zošita, z ktorej vyplýva, že je len veľmi málo alebo ak vôbec použiteľná pre 

iný, ako konkrétny študijný odbor konkrétnej vysokej školy alebo univerzity a pod. Takisto je 

potrebné zahŕňať do učebníc/vyučovania jazyka pre špecifické potreby aj cvičenia na aktívny 

                                                           
1 GROSSMANOVÁ, M., ONDREJOVÁ, Z. a E. VEHNEROVÁ. Mastering Business English in 

Banking, 1998., 136 s. 
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aj pasívny preklad, pretože len pomocou nich je možné naozaj overiť, či študent danú 

terminológiu a problematiku ovláda.  

Ďalším zaujímavým zdrojom poznatkov pre vyučovanie jazyka pre špecifické účely je 

analýza chýb, ktorých sa študenti dopúšťajú, či už pri svojom hovorenom alebo písomnom 

prejave, čo môže byť zdrojom pre ďalšie výskumy a z nich vyplývajúce štúdie problematiky 

vyučovania odborného jazyka na rôznych typoch škôl od univerzít, cez vysoké školy až po 

vyššie odborné školy a podobne. Sme toho názoru, že práve rôzne metódy používajúce analýzy 

chýb študentov môžu do budúcnosti poskytnúť rozsiahle údaje pre zlepšenie výučby odborného 

jazyka, čo sa však doposiaľ nevyužíva v dostatočnej miere. Trendom v tejto oblasti však je, že 

používanie informačných technológií tento proces zjednodušuje.   

Žiaľ musíme zároveň konštatovať, že mnohí študenti dnes prichádzajú na univerzity 

alebo školy vyššieho typu často aj s nedostatkami v základoch cudzieho jazyka, ktorý na škole 

vyššieho typu majú študovať už ako formu odborného jazyka, čo samozrejme nijako neuľahčuje 

ich ďalšie štúdium. Pri všetkej snahe pedagógov na univerzitách a školách vyššieho typu, 

kapacitne ani energeticky nie je možné úplne odstrániť rôzne nedostatky v základoch jazyka, 

čo samozrejme komplikuje prácu na obidvoch stranách, na strane pedagóga aj študenta.  

 

Obchodná inteligencia – Business Intelligence (BI) 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa chceme v našej štúdií venovať je oblasť tzv. Business 

Intelligence (BI), t. j. obchodnej inteligencii ako znalosti, môžeme povedať sociálnej zručnosti 

(soft skill), ktorá je a v budúcnosti určite bude nevyhnutnou súčasťou výbavy každého 

výkonného manažéra alebo iného pracovníka zaoberajúceho sa oblasťou obchodu, 

manažmentu, bankovníctva a pod. V tomto zmysle chápeme obchodnú inteligenciu ako 

osobnostnú črtu jednotlivca zaoberajúceho sa ekonómiou, finančníctvom a z toho 

vyplývajúcimi vzťahmi.  

Keďže však žijeme v postmodernej dobe, ktorú by sme mohli nazvať aj „IT – dobou“, 

slovné spojenie Business intelligence môžeme chápať aj ako technológiou riadený proces 

analyzovania dát a získavania hodnotných informácií na pomoc vedúcich pracovníkov, 

manažérov a iných koncových užívateľov aby dokázali robiť dostatočne informované 

rozhodnutia v otázkach obchodu a pod.  

Prax ukazuje, že v budúcnosti budú zodpovední pracovníci v oblasti financií, 

bankovníctva, obchodu a pod.  pri svojom rozhodovaní čím ďalej tým viac využívať rôzne 

analytické programy. Preto aj pojem business intelligence je niekedy navzájom zameniteľný 

s pojmami busisness analytics alebo data analytics. Tu sa však treba vrátiť k pôvodnému 
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významu slovného spojenia a uvedomiť si, že, tak ako aj v iných odboroch, aj v oblasti 

ekonómie je niekedy ešte stále ľudský faktor pri rozhodovaní nenahraditeľný a preto je dobré 

brať analýzu dát získaných rôznymi modernými technológiami pri rozhodovaní s rezervou.       

Z už vyššie spomenutých dôvodov, ako aj z dôvodu drvivej prevahy rôznych ekonomických 

analytických programov používajúcich práve anglický jazyk a odbornú terminológiu spadajúcu 

pod Business English, navrhujeme, aby sa táto oblasť v budúcnosti viac zohľadňovala pri 

vyučovaní odbornej angličtiny pre ekonomické účely. Túto oblasť by bolo vhodné zaradiť aj 

do učebníc zaoberajúcich sa odborným ekonomickým jazykom. 

 

Interkultúrny charakter vyučovania obchodnej angličtiny 

S ohľadom na vyvíjajúci sa charakter modernej doby sa aj vyučovanie na ekonomických 

fakultách našich škôl vyznačuje stále väčším dôrazom na interkultúrny charakter vzdelávania, 

čo predurčuje, aby aj budúci manažéri a ekonómovia vo všeobecnosti, okrem odborných 

vedomostí disponovali aj vysokým stupňom cudzojazyčnej komunikatívnej kompetencie podľa 

možností v aspoň dvoch svetových jazykoch. Nadobúdanie komunikatívnej kompetencie 

v cudzom jazyku je zložitý a dlhodobý proces, ktorý spočíva nielen v schopnosti vedieť 

komunikovať v rozsahu bežnej hovorovej reči, avšak budúci ekonómovia, manažéri 

a obchodníci potrebujú zvládnuť predovšetkým komunikáciu v svojom odbore, či už ide o 

bankovníctvo, ekonomiku, marketing, obchod, finančníctvo a pod.2 Uľahčenie v tejto oblasti 

im poskytujú aj medzinárodné programy a výmenné pobyty pre študentov a pedagógov, 

ktorých sa aktívne zúčastňuje aj Ekonomická univerzita v Bratislave (napr. Erasmus a pod.). 

Pri osvojovaní si odborného jazyka, sa študenti zameriavajú na pomenovanie odborných 

pojmov, ale zároveň tiež prenikajú do myšlienkových štruktúr a pracovných stratégií, s ktorými 

sa oboznámili alebo sa zároveň oboznamujú pri výučbe odborných predmetov. Môžeme teda 

skonštatovať, že osvojovanie si odborného jazyka je zamerané predovšetkým na budúce 

profesijné potreby účastníkov výučby.  

Tu chceme zdôrazniť, že pre budúcich ekonómov je v dnešnom globalizovanom svete 

nevyhnutné ovládať aj interkultúrne rozdiely medzi jednotlivými kultúrami, ktoré im môžu byť 

viac ako nápomocné napr. pri obchodných rokovaniach s potenciálnymi budúcimi obchodnými 

partnermi, čo aspoň do istej miery môže byť taktiež súčasťou syláb odborného ekonomického 

jazyka.  

                                                           
2 DVOŘÁKOVÁ, M.  Internacionalizace vzdělání a úloha odborné cizojazyčné přípravy na ČZU Praha, 

1997, s. 24 – 29. 
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Z tohto hľadiska môžeme povedať, že je potrebné pravidelne a priebežne inovovať 

koncepcie cudzojazyčnej prípravy na katedrách ekonomických fakúlt a univerzít. Tu je 

potrebné sa zamerať na organizačnú ale predovšetkým obsahovú stránku vyučovacieho procesu 

a podľa možností ju inovovať v určitých pravidelných intervaloch. Toto samozrejme zahŕňa 

požiadavky na inováciu syláb a učebných materiálov, ako aj zavedenie metodických postupov 

a foriem práce, ktoré predstavujú integráciu komunikatívnych a socio-kultúrnych zručností 

a rozvíjajú kognitívnu stránku budúceho ekonóma, manažéra a pod.3 

 

Súčasná prax vo vyučovaní odborného cudzieho jazyka na fakultách vysokých 

škôl ekonomického zamerania 

V súčasnosti asi na väčšine ekonomických vysokých škôl a univerzít každý študent 

absolvuje výučbu minimálne jedného, spravidla aj dvoch cudzích jazykov. Napr. na Fakulte 

aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave si študenti všetkých fakúlt 

Ekonomickej univerzity zapisujú v rámci svojho študijného programu jeden prvý – hlavný 

cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk. Treba povedať, že anglický jazyk je na školách ekonomického 

zamerania vo veľkej prevahe v porovnaní s ostatnými cudzími jazykmi, čo je spôsobené najmä 

dôležitosťou anglického jazyka pre obchod, bankovníctvo, finančníctvo a pod.  

Ďalšou dôležitou časťou výučby cudzích jazykov na fakultách ekonomických vysokých 

škôl a univerzít je aj nácvik prezentácií, ktorému sa venujeme aj na Fakulte aplikovaných 

jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tu treba podotknúť, že nácvik prezentácií si 

vyžaduje dôkladnú prípravu aj zo strany učiteľa, aby konečný cieľ – príprava dobrého a 

suverénneho rečníka bol splnený. Študentom je vhodné na začiatku poskytnúť teoretický základ 

prípravy prezentácií a treba mať samozrejme na pamäti, že väčšina študentov nemá veľké 

skúsenosti s tvorbou a prednesom prezentácií a preto najmä menej sebavedomí študenti 

potrebujú aj istú dávku povzbudenia a pochvaly na odbúranie strachu z vystúpenia pred 

publikom.  

V niektorých študijných odboroch na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave majú študenti dokonca možnosť zapísať si a absolvovať špecializované 

predmety vyučované v cudzích jazykoch zamerané na obchodné rokovania ako aj na reálie 

rôznych krajín. S čoraz globálnejším charakterom ekonomiky súvisí aj výučba na Ekonomickej 

univerzite, ktorá presahuje lokálne zameranie štúdia. Na Fakulte aplikovaných jazykov 

                                                           
3 BORSUKOVÁ, H. a M. UŽÁKOVÁ. Systém cudzojazyčnej edukácie v študijných odboroch Fakulty 

ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2004 , s. 43 – 47. 
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Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí aj špeciálna katedra zameraná na komunikáciu 

a interkultúru – Katedra interkultúrnej komunikácie, ako aj iné katedry zamerané na špecifickú 

analýzu jazykov (viď Katedra jazykovedy a translatológie). 

Ďalšou nezanedbateľnou súčasťou výučby odborného jazyka na školách vyššieho typu 

je aj odborný preklad. Pri preklade odborného textu z východiskového jazyka do cieľového 

jazyka sa snažíme podľa možností pracovať s autentickými materiálmi. Študentov vedieme 

k tomu, aby si boli vedomí toho, že pri preklade je primárna účelnosť a efektívnosť vyjadrenia 

obsahu a nie doslovnosť prekladu. Základom tohto je presný a zrozumiteľný preklad vecnej 

informácie, takže študenti môžu robiť prestavbu vetných celkov, ak je to v záujme lepšej 

zrozumiteľnosti prekladaného textu.  

 

Záver 

V príspevku sme sa snažili načrtnúť aktuálnu situáciu v oblasti vyučovania obchodnej 

angličtiny a aj iných odborných jazykov patriacich do kategórie jazykov používaných pre 

špecifické účely na katedrách a fakultách našich vysokých škôl, univerzít a podobne. Venovali 

sme sa najdôležitejším faktorom pri vyučovaní odborného ekonomického jazyka, špecifikám 

slovenského jazykového obchodného priestoru, problémom, ktorým často musí čeliť učiteľ 

odborného jazyka v procese výučby, ako aj rôznemu potenciálnemu chápaniu pojmu obchodná 

inteligencia (Business Intelligence).  

Nevynechali sme ani interkultúrnu stránku vyučovania obchodnej angličtiny a nakoniec 

sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu vyučovania odborného jazyka na fakultách 

vysokých škôl ekonomického zamerania.  
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Resumé 

Specifics of Business English education at universities 

 

In this contribution we have aimed at the specifics’ of the Business English education 

at universities and higher vocational schools as known in the Slovak republic and also in other 

countries. We offer a special language analysis from the most important education factors point 

of view, the Slovak business environment specifics’ view, the possible educational problems’ 

view, the communicative approach and the development of students’ communicative skills’ 

view. We mention notions like Business Intelligence (BI) as well as the intercultural character 

of the business language education. To conclude, we offer the analysis of the contemporary 

ESP and other languages’ state of education at the universities and other higher vocational 

schools for economy. 

Key words: Business English (BE), Business English education factors, the Slovak language 

business environment specifics, communicative approach, Business Intelligence (BI), Business 

English Intercultural Character, current Business English education practice  
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INTERKULÚRNY PRÍSTUP K VÝUČBE NEMČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA 

Magdaléna Paté 

Abstrakt: Interkultúrny prístup k  výučbe cudzích jazykov sa dostal do popredia v 90. rokoch 

20. storočia a odvtedy patrí k dôležitým témam didaktiky cudzích jazykov, a teda aj didaktiky 

nemčiny ako cudzieho jazyka. Učenie sa cudzieho jazyka je neoddeliteľne späté s poznávaním 

kultúry cieľovej krajiny, pre úspešnú komunikáciu je nevyhnutné poznať a pochopiť kultúru, 

ktorej jazyk sa učíme. Tento prístup je úzko spojený s ekonomickými cieľmi, má umožniť 

interkultúrnu komunikáciu a rozvíjať interkultúrnu kompetenciu členov globalizovanej 

spoločnosti. Hoci sa interkultúrny prístup presadil aj v moderných učebných plánoch a 

materiáloch, jeho skutočná aplikácia vo výučbe je naďalej obtiažna. Nové možnosti sľubujú 

moderné technológie.  

Kľúčové slová: didaktika, cudzie jazyky, nemčina ako cudzí jazyk, interkultúrny prístup 

Úvod 

V období globalizácie hospodárstva, presunov veľkého počtu obyvateľov v migračných 

vlnách a internacionalizácie celospoločenského života sa stáva nevyhnutnou komunikácia 

medzi predstaviteľmi rôznych kultúr. Vyžaduje sa schopnosť komunikovať v cudzích jazykov, 

preto sa veľký dôraz kladie na rozvoj komunikatívnej kompetencie aj v didaktike cudzích 

jazykoch. Ďalším rovnako dôležitým aspektom je interkulturalita. Pojem interkulturalita má 

medziodborový charakter a stala sa predmetom výskumu vedných odborov ako sú sociológia, 

psychológia, kulturológia či história. Interkultúrny prístup má svoje zvláštne postavenie aj vo 

výučbe cudzích jazykov. S jazykom cieľovej kultúry spoznávame a učíme sa pochopiť aj 

cieľovú kultúru samotnú. Jazyk je podstatnou súčasťou istej kultúry alebo kultúrneho okruhu. 

Spoznávanie cudzej kultúry nám zase umožňuje lepšie si uvedomiť a pochopiť, čo pre nás naša 

vlastná kultúra znamená a rovnako nám umožňuje komunikovať s predstaviteľmi iných kultúr. 

Hovoríme o interkultúrnej kompetencii. 

Nemčinu ako cudzí jazyk môžeme chápať z dvoch pohľadov. Na jednej strane je to 

výučba nemčiny ako cudzieho jazyka, na strane druhej ide o vedný odbor, kde sa veľká 

pozornosť venuje jeho didakticko-metodologickému zameraniu. Z tohto hľadiska možno brať 

didaktiku nemčiny ako cudzieho jazyka ako súčasť didaktiky cudzích jazykov. Interkultúrny 

prístup k výučbe cudzích jazykov sa začal presadzovať od 90. rokov 20. storočia aj vo výučbe 

nemčiny ako cudzieho jazyka. Hoci je súčasťou učebných plánov a učebných materiálov, jeho 
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skutočné realizácia v konkrétnej výučbe nie je jednoduchá a rovnako problematická naďalej 

zostáva merateľnosť dosiahnutia interkultúrnej kompetencie, ako cieľa cudzojazyčnej výučby. 

 

Interkultúrny prístup v didaktike cudzích jazykov 

Didaktika cudzích jazykov prešla viacerými štádiami vývoja, ktoré môžeme 

charakterizovať podľa globálnych metód využívaných vo výučbe cudzích jazykov v 

jednotlivých obdobiach. Vplyv na jej vývoj mala celospoločenská situácia odzrkadľujúca sa aj 

v jazykovedných disciplínach, najmä vo všeobecnej jazykovede, ktorá ovplyvnila aj prístupy k 

výučbe cudzích jazykov. 

Každá z globálnych metodických koncepcií mala za cieľ rozvoj inej kompetencie v 

rámci výučby cudzích jazykov. Kým v klasickej výučbe cudzích jazykov išlo o rozvoj 

gramatickej a jazykovej kompetencie, pragmatizmus nastolený v 70. rokoch 20. storočia 

znamenal príklon ku komunikatívnej funkcii jazyka.1 V dôsledku študentskej revolúcie,  ktorú 

začali študenti vo Francúzsku v roku 1968 a prejavila som potom aj v iných krajinách západnej 

Európy,  sa vyžadovalo od každej vednej disciplíny celospoločenské využitie jej poznatkov. 

Rovnako to bolo v jazykovede. Základným pojmom sa stala komunikácia a jej výskum. Možno 

konštatovať odklon od systémovej jazykovedy smerom k jazykovede aplikovanej. V rámci 

aplikovanej jazykovedy sa jazyk nechápal ako systém, ale ako prostriedok využívaný 

v konkrétnych komunikačných situáciách na dosiahnutie istých komunikačných cieľov.2 

Tieto skutočnosti mali vplyv aj na didaktiku cudzích jazykov. V 70. rokoch 20. storočia 

vzrástla celosvetovo mobilita, a tým aj potreba znalosti cudzích jazykov. Cudzojazyčná výučba 

mala za úlohu v čo možno najkratšom čase pripraviť učiacich sa na rôzne komunikačné situácie 

v cudzom jazyku.3 Komunikatívny prístup vychádzal väčšinou zo situácií v každodennom 

živote a dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu znamenalo pre učiacich sa schopnosť správne 

jazykovo komunikovať s predstaviteľmi cieľovej kultúry. Inak povedané, hlavným cieľom bolo 

dosiahnuť úroveň materinského jazyka v cudzom jazyku.4 Preto sa musel zmeniť aj prístup v 

didaktike cudzích jazykov. Pragmatika zmenila pohľad na jazyk ako taký, keďže ho začala 

chápať ako spôsob sociálneho konania. Ako cieľ cudzojazyčnej výučby sa presadila 

komunikatívna kompetencia. Komunikatívno-pragmatický prístup znamenal významný posun 

                                                           
1ERNST, P. Germanistische Sprachwissenschaft, 2008, s. 238.  
2ERNST, 2008, s. 238.  
3FELD-KNAPP, I.  Deutsch als Fremdsprache: Von der Sprachlehre zur wissenschaftlichen Disziplin, 

2012, s. 19. 
4MAIJALA, M. Zwischen den Welten – Reflexionen zu interkulturellen Aspekten im DaF-Unterricht 

und in DaF-Lehrwerken, s. 2. 
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vo výučbe cudzích jazykov, keďže dovtedajšia výučba cudzích jazykov koncentrovaná na prácu 

s učebnicou a činnosť učiteľa bola ďaleko vzdialená od skutočnej komunikácie v cudzom 

jazyku. Pri využívaní komunikatívneho prístupu sa prisudzuje gramatike len druhoradá úloha, 

v popredí sú ústne a písomné výrazy používané v každodennej komunikácii5. Ako učebné 

materiály sa využívajú autentické texty a učiaci sa jazykovo pripravujú na konkrétne situácie 

ako sú napr. návšteva u lekára, rezervácia izby v hoteli, kúpa cestovného lístka. Autentické 

materiály ako sú napr. novinové články, recepty na varenie, jedálne lístky majú pomôcť učiacim 

sa dostať sa do kontaktu s jazykovou skutočnosťou danej krajiny. Rovnako sa menia formy 

práca na vyučovaní, uprednostňuje sa práca v skupine, hra rolí, kreatívne písanie a projekty.  

Keď sa na komunikatívny prístup pozeráme kriticky, má aj svoje úskalia. Ak je výučba 

redukovaná na jazykové napodobňovanie dialógov z bežného života, stráca sa z výučby ľudský 

aspekt a výchovná dimenzia.  

Nedostatky komunikatívneho prístupu mal odstrániť interkultúrny prístup v didaktike 

cudzích jazykov, ktorý sa začal rozvíjať v druhej polovici 80. a v 90. rokoch 20. storočia.  I. 

Feld-Knappová ho charakterizuje nasledovne: komunikatívna výučba cudzieho jazyka v 

interkultúrnom koncepte znamená, že tematické oblasti a ich aspekty nadväzujú na základné 

životné skúsenosti konkrétnej skupiny učiacich sa.6 Z tohto pohľadu nejde pri výučbe o 

imitovanie dialógových vzorov, ale o proces porozumenia, ktorý predchádza možnostiam 

adekvátne sa vyjadriť v cudzom jazyku. 

Z komunikatívneho prístupu odvodený interkultúrny prístup mal za cieľ porozumieť   

cudzej kultúre. Dosiahnutie štádia hovoriacich materinským jazykom ako cieľ cudzojazyčnej 

výučby bol spochybnený, namiesto toho sa začal používať pojem interkultúrne hovoriaci 

(intercultural speaker). Majú byť zohľadnené pravidlá, konvencie, hodnoty a postoje cudzej 

kultúry, aby sme sa v určitých situáciách vyjadrili správne, neporušili sme žiadne tabu a správne 

porozumeli ostatným. Učitelia cudzích jazykov nemajú vyžadovať bezchybnosť jazykového 

prejavu, ale majú naučiť bezproblémovo komunikovať s príslušníkmi inej kultúry. Stále väčšia 

dôležitosť sa pripisovala porovnávaniu kultúr (vlastnej a cieľovej). Nestačí len hovoriť s členmi 

cieľovej kultúry, je nutné ich aj hlbšie pochopiť.7  

 

 

 

                                                           
5LIEDKE, M. Linguistik und Fremdsprachendidaktik, 2005. 
6FELD-KNAPP, 2012, s. 5. 
7MAIJALA, 2008, s. 2. 
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Interkultúrna kompetencia ako cieľ výučby cudzích jazykov  

Interkulturalita sa stala dôležitou témou didaktiky cudzích jazykov v 90. rokoch 20. 

storočia. Môžeme sa stretnúť tiež s pojmom interkultúrna didaktika cudzích jazykov, ktorú B. 

Apfelbaumová charakterizuje ako čiastkovú oblasť didaktiky cudzích jazykov, ktorá sa zaoberá 

efektívnym sprostredkovaním interkultúrnej kompetencie. 8 

Čo možno rozumieť pod pojmom interkulúrna kompetencia? Ide o kompetenciu, ktorá 

má umožniť interkultúrnu komunikáciu a pomáha vyhnúť sa problémom vznikajúcim pri 

kontakte s predstaviteľmi inej kultúry. Interkultúrna kompetencia býva charakterizovaná aj ako 

kľúčová kompetencia 21. storočia. Kľúčové kompetencie (Schlüsselqualifikationen, soft skills) 

sú nezávisle od vzdelania a odboru vyžadované v pracovnom živote a bývajú označované za 

nevyhnutný predpoklad pracovného úspechu. Aktuálny spoločenský vývoj možno 

charakterizovať globalizáciou hospodárstva, internacionalizáciou vedy a stúpajúcou 

multikultúrnosťou v bežnom živote, preto hrá interkultúrna kompetencia stále dôležitejšiu 

úlohu. 9 

Na druhej strane, interkultúrna kompetencia je tiež predmetom vedeckého výskumu. 

Skúmanie interkultúrnej kompetencie má interdisciplinárny charakter, keďže je predmetom 

výskumu sociálnej psychológie, jazykovedy, ekonomických vied, sociológie, pedagogiky, 

antropológie, filozofie, kulturológie a rôznych filológií. Z tohto dôvodu existuje niekoľko 

definícií pojmu interkultúrna kompetencia a tiež niekoľko vedeckých modelov, ktoré majú za 

cieľ vymedziť tento pojem v jeho komplexnosti.10 Podľa J. Kucharovej sa odborná literatúra 

zhoduje na podstate obsahu tohto pojmu a interkultúrnu kompetenciu chápe ako schopnosť 

vhodne a efektívne reagovať v interkultúrnych situáciách. Ide tu o jazykovú, sociálnu a 

psychickú schopnosť človeka úspešne komunikovať s ľuďmi patriacimi do inej kultúry.11 

Odborníci zaoberajúci sa touto témou sa snažia vymedziť čiastkové znaky (elementy, 

zložky) interkultúrnej kompetencie a tieto zoskupiť na základe určitých variabilných kritérií do 

rôznych dimenzií. Väčšina autorov12 rozlišuje tri dimenzie: kognitívnu, afektívnu a 

komunikačnú dimenziu.  A. Erllová a M. Gymnichová podrobnejšie charakterizujú jednotlivé 

zložky interkultúrnej kompetencie, ktoré sú vo vzájomnej interakcii, ale samé osobe 

komplexné, nasledovne: 

                                                           
8APFELBAUM, B. Interkulturelle Fremdsprachendidaktik, 2007, s. 154. 
9ERLL, A. und  M. GYMNICH. Interkulturelle Kompetenzen: Erfolgreich kommunizieren zwischen 

den Kulturen, 2008.  
10STRAUB, J. Kompetenz, 2007, s. 35 – 47. 
11KUCHAROVÁ, J. Krajinovedné poznatky ako súčasť interkultúrnej kompetencie, 2019, s. 59.  
12Por. napr. STRAUB, J. Kompetenz, 2007 a iné.  
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1. Kognitívna zložka zahŕňa relevantné vedomosti o iných kultúrach, s ktorými má dôjsť 

k interakcii. Zbieraním informácií o cieľovej kultúre sa možno pripraviť na vzájomnú 

interakciu a vytvoriť tak dobré predpoklady pre úspešnú komunikáciu. Teoretické 

poznatky z kulturológie pomáhajú lepšie pochopiť cudziu, ale zároveň aj vlastnú 

kultúru. Uvedomenie si kultúrnych rozdielov vedie k ďalšej sebareflexii o vlastných 

kultúrnych a komunikačných vzorcoch.  

2. Afektívna zložka obsahuje názory a postoje, ktoré tvoria nevyhnutný predpoklad pre 

interkultúrnu komunikáciu. Potrebná je najmä otvorenosť voči iným kultúram a 

pozitívny postoj. Ako pri každej komunikácii, tak obzvlášť pri komunikácii 

interkultúrnej, je potrebná empatia a tolerancia, ktorá pomáha prekonávať rozpory. 

Všetky tieto vlastnosti vedú k lepšiemu porozumeniu cudzieho.  

3. V pragmaticko-komunikatívnej zložke ide o schopnosť komunikovať a zároveň o 

znalosť vhodných postupov pri riešení konfliktov. 

 

Znalosť cudzieho jazyka, ktorým sa hovorí v cudzej kultúre, nie je podľa  A. Erllovej 

a M. Gymnichovej nevyhnutnou podmienkou úspešnej interkultúrnej komunikácie, hoci 

komunikáciu môže do veľkej miery uľahčiť. S učením sa cudzieho jazyka je totiž spojený 

ďalekosiahly proces spoznávania a kontaktov s cieľovou kultúrou. M. Kováčová13 predstavuje 

interkultúrnu kompetenciu ako komplexný koncept, ktorý nie je celkom preskúmaný. Jej 

implementácia do výučby cudzích jazykov je veľkou výzvou pre didaktikov, ktorí pracujú na 

modeloch jej progresívneho nadobúdania. 

 

Interkultúrny prístup v predmete nemčina ako cudzí jazyk 

Interkultúrny prístup v predmete nemčina ako cudzí jazyk dostal dôležité odborné 

impulzy z interkultúrnej germanistiky.14 Interkultúrna germanistika je interdisciplinárny 

germanistický vedný odbor, ktorý vychádza vo svojich výskumných aktivitách z naviazanosti 

spoločnosti na kultúru. Kultúrnu rôznorodosť považuje za výhodu, svoje praktické využitie vidí 

práve v kultúrnom dialógu, v umožnení medzinárodnej spolupráce. 

H. W. Huneke15 opisuje základné princípy interkultúrneho prístupu v predmete nemčina 

ako cudzí jazyk. Najdôležitejšou je koncentrácia na porozumenie cudzieho – jazyka, kultúry, 

                                                           
13KOVÁČOVÁ, M. Ist der interkulturelle Ansatz im slowakischen Fremdsprachenunterricht 

angekommen? 2015, s. 74.  
14HUNEKE – STEINIG, 1997, s. 154. 
15HUNEKE – STEINIG, 1997, s. 154. 
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mentalitity atď. preto sa väčšia pozornosť aj vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka začala 

venovať receptívnym jazykovým zručnostiam počúvaniu a čítaniu.  

Keďže do učenia sa cudzieho jazyka sa má zapojiť celú osobnosť učiaceho sa, jednotlivé 

témy vo výučbe majú vychádzať práve z jeho skúseností a majú byť pre neho relevantné. Nové 

témy vyplývajúce z kontaktu s novou kultúrou môžu rozšíriť horizont učiacich sa. Dôsledkom 

je nové chápanie reálií vo výučbe nemčiny a tiež regionalizácia učebníc. Učebnice vznikajú v 

krajinách, kde sa nemčina učí, takže môžu najlepšie zohľadniť vlastnú kultúru učiacich sa a tí 

ju môžu porovnať s nemeckou kultúrou. Podiel informácií o cieľovej krajine v učebniciach 

rastie. Majú pomáhať učiacim sa orientovať sa v novej kultúre a okrem toho majú učiť 

otvorenosti voči cudzím kultúram a prispievať k odbúravaniu klišé a predsudkov. Nejde len o 

poskytovanie faktických informácií, ale aj o aktívny dialóg s novou kultúrou.16 I. Feld-

Knappová navrhuje ako texty pre reálie predmetu nemčina ako cudzí jazyk autentické texty, 

ktoré sú obsahovo zaujímavé a zároveň odrážajú historické, politické, kultúrne a jazykové 

rozdiely medzi jednotlivými nemeckými regiónmi. Na druhej strane literárne texty, ktoré 

pôsobia esteticky a majú afektívnu funkciu, môžu ovplyvňovať emocionálnu zložku osobnosti 

a subjektívne názory.  

Aj pre oblasť interkulturality vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka platí, že 

budúcnosť patrí novým technológiám a novým formám výučby. Práve ony dokážu dobre 

prepojiť učenie sa cudzieho jazyka so získavaním interkultúrnej kompetencie. Virtuálne sa dajú 

veľmi dobre vytvoriť autentické situácie, ktoré sú pre interkultúrnu výučbu najvhodnejšie. 

Podľa A. Hettingera spája kombinované vzdelávanie (blended learning) efektívnosť a 

flexibilitu elektronických foriem výučby so sociálnymi aspektami priamej komunikácie, čo je 

zvlášť dôležité pre precvičovanie interkultúrnej kompetencie.17 

 

Interkultúrny prístup pri výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave 

Nemčina ako cudzí jazyk sa vyučuje na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave na 

všetkých siedmich fakultách. Pre väčšinu študentov predstavuje nemčina druhý cudzí jazyk, 

pričom prvým cudzím jazykom je zväčša angličtina. Hoci angličtina zaujíma v dôsledku 

globalizácie prvé miesto ako cudzí jazyk na Slovensku už od základných škôl, znalosť nemčiny 

je z hľadiska geografickej polohy Slovenska a čulých hospodárskych vzťahov s 

                                                           
16FELD-KNAPP, 2012, s. 15. 
17HETTIGER, A.Interkulturelle Kompetenz in nicht-sprachlichen Studiengängen: Fachliche und 

strategische Überlegungen, 2012, s. 97 – 106. 
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germanofónnymi krajinami stále potrebná v osobnom aj pracovnom živote. 

Nemčina ako cudzí jazyk sa vyučuje na EU ako všeobecná nemčina alebo nemčina pre 

špecifické účely (nemčina pre povolanie – Berufsbezogenes Deutsch). Používané učebnice 

zohľadňujú interkultúrny prístup v didaktike cudzích jazykov. Učebnica Perspektive Deutsch. 

Kommunikation an Arbeitsplatz A2/B118 je určená pre  učiacich sa, ktorí chcú pracovať v 

Nemecku, preto je jej hlavnou témou pracovný život v Nemecku a jeho kultúrou podmienené 

znaky, najmä však komunikácia na pracovisku. Nejde o nemecké reálie, ale o vysvetlenie, ako 

jazykovo, ale aj obsahovo správne zvládnuť konkrétne situácie na pracovisku. Študenti sa 

najskôr učia, ako byť úspešní pri hľadaní si práce t.j. ako správne napísať životopis, žiadosť o 

zamestnanie, aké otázky môžu dostať pri pracovnom pohovore ako na ne správne reagovať. 

Jednou z tém je aj zdvorilostný rozhovor (small talk), pričom sa upozorňuje na témy, ktorým 

by sme sa mali v Nemecku vyhnúť (tabuizované témy). Ďalšími témami sú napr. 

predstavovanie sa na pracovisku, zdvorilé prosby, písomné či ústne pracovné inštrukcie, 

správne používanie tykania a vykania, nedorozumenia v komunikácii a tiež jednotlivé kľúčové 

kompetencie ako sú spoľahlivosť, flexibilita alebo priateľskosť. K nim patrí aj interkultúrna 

kompetencia, ktorá je predstavená ako požadovaná charakteristika pre konkrétnu pracovnú 

pozíciu. K jednotlivým témam sa majú učiaci sa vyjadrovať aj z pohľadu vlastnej kultúry, čiže 

majú možnosť uvedomiť si, ako to je u nich, a tak lepšie pochopiť aj nemeckú kultúru. Táto 

orientácia na učiacich sa je ďalším zo znakov interkultúrneho prístupu vo výučbe.  

Okrem tejto výučby sa veľká pozornosť venuje interkultúrnej komunikácii na dvoch 

fakultách EU – Fakulte medzinárodných vzťahov (FMV) a Fakulte aplikovaných jazykov 

(FAJ). Študenti FMV študujú nefilologický odbor, ktorý má pripravovať odborníkov pre 

medzinárodné vzťahy, preto sú na nich kladené vyššie požiadavky, čo sa týka jazykových 

znalostí. Študenti FAJ študujú dva cudzie jazyky v kombinácii. Študenti majú v svojom 

študijnom programe Reálie nemecky hovoriacich krajín, ktoré vyučujú nemeckí a rakúski 

lektori kontrastívnou metódou spolu so slovenskými reáliami, čo je jedným zo znakov výučby 

interkultúrnych reálií. Na tento predmet nadväzuje predmet interkultúrna komunikácia, kde sa 

študenti oboznamujú so základnými pojmami ako kultúra a rozdelenie kultúr podľa viacerých 

hľadísk, kultúrny štandard, hodnoty a normy, interkultúrna kompetencia, interkultúrna 

komunikácia. Vo výučbe sa používa skriptum Grundbegriffen der Kultur und Kommunikation19 

(Základné pojmy kultúry a komunikácie), ktoré prezentuje najdôležitejšie poznatky k téme 

                                                           
18 ROS, L. Perspektive Deutsch, 2014. 
19 KUCHAROVÁ, J.; KUNOVSKÁ, I.: Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Bratislava: 

Ekonóm, 2017. 
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kultúra a jej prejavy, čím sa poskytuje študentom kognitívna zložka interkultúrnej kompetencie. 

Na teoretickú časť každej kapitoly nadväzujú cvičenia, ktoré sú primárne orientované na rozvoj 

jazykových zručností, rovnako však slúžia na lepšie upevnenie si znalostí, ich praktické 

využitie na konkrétnych príkladoch. V skripte sú predstavené jednotlivé dimenzie slovenskej a 

nemeckej kultúry, takže študenti si môžu uvedomiť jednotlivé zložky vlastnej kultúry 

kontrastne k cudzej kultúre. Spomínané dva predmety tvoria spolu s predmetom Obchodné 

rokovania v nemčine obsah štátnej jazykovej skúšky, ktorú študenti absolvujú v treťom alebo 

štvrtom ročníku štúdia.  

 

Záver 

Interkultúrny prístup sa v didaktike cudzích jazykov presadil ako globálna metodická 

koncepcia, nemecký jazyk nevynímajúc. Hlavnou myšlienkou je nové definovanie cieľa 

cudzojazyčnej výučby, ktorým je v tomto prípade získanie interkultúrnej kompetencie. Byť 

interkultúrne kompetentný znamená mať schopnosť správne komunikovať s príslušníkmi inej 

kultúry, s čím je tiež spojené lepšie uvedomenie si vlastnej kultúry. Interkulturalita je úzko 

spätá s výučbou cudzieho jazyka, a preto túto výučbu aj významne ovplyvňuje. Vznikajú nové 

učebné materiály, nové spôsoby práce na vyučovaní a nové možnosti využitia moderných 

komunikačných technológií. Napriek tomu je v tejto oblasti ešte veľa otvorených otázok, čo sa 

týka metodiky, ale aj merateľnosti nadobudnutej interkultúrnej kompetencie.  
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Resumé 

Intercultural Approach to Teaching Foreign Languages on the Example of Teaching a 

German as a Foreign Language 

The intercultural approach to foreign language teaching was introduced in the 1990s, 

since that time has been one of the most important topics of foreign language didactics and 

didactics of German as Foreign language. Learning a foreign language is linked to learning 

about the culture of the target country, for a successful communication it is essential to know 

and understand the culture whose language we learn. This approach is closely linked to 

economic objectives, to facilitate intercultural communication and to develop the intercultural 

competence of members of a globalized society. Although the intercultural approach has also 

been upheld in modern curricula and materials, its actual application in teaching remains 

difficult. New technologies provide new possibilities.  

Key words: didactics, foreign languages, German as a foreign language, interculural attitude  
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SÚČASNÉ VÝZVY, KTORÝM ČELIA UČITELIA ANGLICKÉHO JAZYKA V ODBORNEJ 

KOMUNIKÁCII NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Edita Poórová 

Abstrakt: Angličtina sa stala komunikačným jazykom vo všetkých vedeckých disciplínach, a 

preto je prirodzené, že vysokoškolskí študenti ale aj učitelia by mali byť schopní komunikovať 

v anglickom jazyku na profesionálnej úrovni. Táto schopnosť je základným predpokladom 

rozvoja medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami v Európe, ale aj v celom svete, ktorý 

súvisí s  rastúcou internacionalizáciou vzdelávania, vedy a výskumu ako aj s požiadavkami trhu 

práce v krajinách Európy. Preto by mala byť v 21. storočí výučba anglického jazyka v odbornej 

komunikácii (ESP) prioritou aj na slovenských univerzitách. Tento príspevok je zameraný na 

hlavné výzvy, ktorým čelia učitelia ESP na slovenských vysokých školách. Autorka poukazuje 

na dôležitosť posilnenia postavenia výučby ESP v nefilologických študijných programoch na 

všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Článok sa zaoberá výučbou odbornej 

angličtiny ako aj implementáciou anglického jazyka ako prostriedku výučby (EMI) na  

vysokých školách, pričom teoretické východiská sú ilustrované prípadovou štúdiou, ktorá 

prezentuje túto tému na  Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Kľúčové slová: ESP, EMI, univerzita, internacionalizácia, sociálne vedy 

Úvod 

Anglický jazyk sa postupne stal komunikačným jazykom vo všetkých vedeckých 

disciplínach, a preto je prirodzené, že vysokoškolskí študenti ale aj  učitelia by mali byť schopní 

komunikovať v angličtine na profesionálnej úrovni. Je to základný predpoklad rozvoja 

medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami v Európe ale aj na celom svete. Preto by mala 

byť angličtina pre odbornú komunikáciu v nefilologických odboroch na vysokých školách, 

spolu s implementáciou anglického jazyka ako vyučovacieho jazyka odborných predmetov za 

účelom komunikácie vo vede a výskume, prioritou aj pre slovenské vysoké školstvo 21. 

storočia.  

Rastúca  internacionalizácia vzdelávania, vedy a výskumu a trhu práce v krajinách 

Európy, v ktorých vyučovanie a učenie sa angličtiny zohráva už niekoľko rokov kľúčovú úlohu, 

je v súčasnosti nielen fakt, ale aj často sa opakujúci pojem, ktorý používajú predstavitelia 

univerzít ako aj vplyvní aktéri v oblasti vzdelávacej politiky v Slovenskej republike.   
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Slovensko je členskou krajinou Európskej únie, a hoci neexistuje spoločná vzdelávacia 

politika EU, naša vzdelávacia politika sa opiera o mnohé dokumenty EU a to aj vo výučbe 

cudzích jazykov. Najznámejším dokumentom je Spoločný referenčný rámec pre jazyky, ktorý  

bol vytvorený Radou Európy v roku 2004. Relevantné sú aj iné dokumenty, ako napríklad 

Európske štandardy a smernice  pre zabezpečenie kvality v európskom priestore 

vysokoškolského vzdelávania,20  podľa ktorých by sa vzdelávanie na univerzitách malo 

sústrediť na študenta a výsledky vzdelávania, ktoré sú explicitne definované ako súbor istých 

kompetencií v profiloch absolventov.  V súlade s filozofiou znalostnej ekonomiky zameranej 

na celoživotné vzdelávanie sa kompetencie dosiahnuté na vysokej škole, vrátane jazykových 

kompetencií,  majú rozvíjať nielen počas vysokoškolského štúdia, ale aj po jeho ukončení.   

Tento fakt by sa mal brať do úvahy aj pri výučbe cudzích jazykov na vysokých školách. Jej 

cieľom by malo byť poskytnúť študentom adekvátne vedomosti a zručnosti pre používanie 

jazyka v odbornej komunikácii v odbore, v ktorom získajú kvalifikáciu a zároveň ich viesť 

k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa v tomto jazyku. Študenti cudzieho jazyka v odbornej 

komunikácii na vysokej škole by si mali v prvom rade uvedomiť, že výučba cudzieho jazyka 

v odbornej komunikácii nie je jazykový kurz, kde by sa mohli zdokonaliť v hovorovej 

angličtine.  

Tento článok sa zaoberá významom výučby angličtiny v odbornej komunikácii (ESP – 

English for Specific Purposes ) na vysokej škole ako aj implementáciou angličtiny ako 

prostriedku výučby (EMI – English as a Medium of Instruction) zameranej na odbornú 

komunikáciu v oblasti vedy a výskumu a poskytovanie kurzov pre zahraničných študentov 

najmä v rámci programu ERASMUS +.  

 

Angličtina v odbornej komunikácii (ESP) 

Angličtina sa stala medzinárodným komunikačným jazykom a preto patrí medzi veľmi 

dôležité predmety v nefilologických študijných programoch a mala by sa vyučovať a učiť 

spôsobom, ktorý je vhodný pre potreby súčasnej spoločnosti. V týchto študijných programoch 

sa bežne používa metodický prístup ESP.21  

V metodickom prístupe ESP je potrebné vnímať jazyk nielen  ako samostatný  jazykový  

systém,  ale ako prostriedok pre koordináciu jazykového a obsahového učenia sa.22  Tento 

                                                           
20 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015.  
21 CELCE-MURCIA, M. Teaching English as a Second or Foreign Language, 2001. 
22 MOHAN, B. A. Knowledge Structures in Social Practices, 2007, p. 303. 
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prístup zvyčajne napĺňa  praktické  jazykové potreby rôznych vedcov, ktorí pracujú s materiálmi 

zameranými na témy týkajúce sa rôznych špecifických odborov.23  

Špecifickosť tohto metodického prístupu si vyžaduje v každej etape vyučovacieho procesu  

interdisciplinárny prístup.  Učitelia ESP musia brať do úvahy špecifické potreby študentov, a 

tak založiť svoje učebné osnovy na obsahu kľúčových predmetov v rámci študijného 

programu.24    

Interdisciplinárna spolupráca vysokoškolských učiteľov alebo iných odborníkov je 

veľmi dôležitá, pretože znalostná ekonomika závisí od kolektívnej inteligencie a sociálneho 

kapitálu a môže mať tiež významný vplyv na motiváciu študentov, ktorí v súvislosti so 

vzdelávaním v rámci ESP vidia zmysel v súvislosti obsahu študovaného na hodinách 

anglického jazyka a v študijnom odbore. 

Učitelia ESP majú špecifické postavenie, je pre nich prirodzené byť skôr facilitátormi 

než učiteľmi jazykov, keďže vykonávajú mnohé úlohy, ktoré môžu považovať za ťažké, hlavne 

preto, že zvyčajne nie sú odborníkmi v rámci odboru, pre ktorý anglický jazyk vyučujú. Na 

druhej strane to môže byť pre nich výzvou, pretože je potrebné preniknúť do študijného odboru 

a využívať spätnú väzbu od študentov v súvislosti so špecifickosťou študijného odboru.  

Na splnenie požiadaviek špecifikovaných v profiloch rôznych študijných programov 

učitelia ESP na univerzitách bežne používajú metodický prístup nazývaný CLIL (Content  

Language Integrated Learning), v rámci ktorého sa učí jazyk prostredníctvom  obsahu a naopak. 

Táto metóda predstavuje  plánovanú  pedagogickú integráciu kontextualizovaného obsahu, 

poznávania, komunikácie a kultúry do vyučovacej a učiacej sa  praxe.  Jednou z 

charakteristických čŕt CLIL je, že: … úspešnosť  efektívnych komunikačných zručností  už 

nevidíme  v zmysle dosiahnutia úrovne ovládania cudzieho jazyka približujúcej sa úrovni jeho 

nositeľov, ale v rozvíjaní rôznych vhodných zručností podľa potreby. 25  

Aby sa zabezpečila kvalita výučby a učenia sa ESP, je potrebné pokúsiť sa o 

udržateľnosť výučby a učenia CLIL a o systematické vzdelávanie učiteľov s cieľom navrhnúť 

programy, ktoré konceptualizujú integráciu obsahu a jazyka, spájajú učiteľov obsahu a učiteľov 

jazykov a špecialistov na všetkých úrovniach a riešiť potreby študentov.26  

 

 

                                                           
23 WHYTE, S. and C. SARRÉ. Introduction to new developments in ESP teaching and learning 

research, 2017, p. 1 – 12.  
24 HUTCHINSON, T. and  A. WATERS. English for Specific Purposes, 1987, p. 16. 
25 COYLE, D., HOOD P. and M. MARSH. CLIL: Content and Language Integrated Learning, 2010. 
26 HARGREAVES, A. Teaching in the Knowledge Society, 2003. 
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Angličtina ako vyučovací prostriedok (EMI)  

Globalizácia a vplyv konvergentných technológií vedie k vytvoreniu nového globálneho 

poriadku, ktorý v nebývalej miere ovplyvňuje mnohé spoločnosti. Kvôli potrebe mať spoločné 

jazykové médium sa v rámci nového jazykového globálneho poriadku ako jazyk komunikácie 

etablovala angličtina. 

Preto sa anglický jazyk v odbornej komunikácii (ESP) na vysokých školách často 

prelína s angličtinou ako vyučovacím prostriedkom (EMI), ktorú definoval J. Dearden ako 

používanie anglického jazyka na výučbu akademických predmetov v krajinách alebo 

jurisdikciách, kde prvý jazyk väčšiny obyvateľstva nie je angličtina.27 

Význam  internacionalizačnej politiky  nadobúda EMI na univerzitách v krajinách, kde 

sa angličtina bežne používa ako druhý ale aj ako cudzí jazyk, aby sa zabezpečilo vyučovanie 

ESP v rôznych študijných odboroch. 28 Keďže Slovensko patrí tiež medzi tieto krajiny, je 

dôležité sústrediť pozornosť na implementovanie, respektíve rozšírenie výučby odborných 

predmetov v anglickom jazyku, či už v rámci špecifických študijných programov 

alebo  predmetov, ktoré sú v ponuke pre zahraničných študentov v rámci programu 

ERASMUS+.  

 

ESP a EMI na slovenských vysokých školách 

Posilnenie postavenia kurzov ESP a EMI v študijných programoch vo všetkých 

oblastiach a na všetkých úrovniach štúdia na slovenských vysokých školách je spojené s 

aspektmi internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu a trhu práce v krajinách strednej a 

východnej Európy, v ktorých výučba a učenie sa angličtiny zohráva kľúčovú úlohu. 

Hoci v rámci terciárneho vzdelávania na Slovensku existuje všeobecný súhlas s potrebou 

získania odborných jazykových kompetencií, ktoré sú deklarované v mnohých dokumentoch 

týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, výučba odborných jazykov na vysokých školách 

nie je dostatočne podporovaná. Výučba ESP nie je taká bežná, ako by mala byť, keďže nie 

každá univerzita považuje vyučovanie ESP za dôležité a dôvody sú odlišné, napr. nedostatok 

peňazí, iné priority učebných osnov, nezáujem vedenia a pod. Podľa slovenského práva je 

poskytovanie výučby ESP, ako aj iných cudzích jazykov, výlučne v kompetencii univerzít alebo 

fakúlt.29  

                                                           
27DEARDEN, J. English as a medium of instruction: A growing global phenomenon, 2014, p. 4.  
28CORRIGAN, P. C. English for the Medium of Instruction, 2015, p. 158 – 170.  

 

29 Zákon o vysokých školách, 2002. 
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Nespoľahlivý systém výučby cudzích jazykov na nižších stupňoch inštitucionálneho 

vzdelávania na Slovensku prináša problémy, ktorých dôsledky sú evidentné najmä 

v neadekvátnej úrovni jazykových kompetencií stredoškolských študentov. Na vysokú školu 

prichádzajú študenti, ktorí absolvovali štúdium anglického jazyka väčšinou na základnej aj 

strednej škole, avšak ich úroveň je veľmi rozdielna. Úroveň B1 alebo B2, ktorá by mala byť 

garantovaná maturitným vysvedčením, často nezodpovedá reálnym vedomostiam študentov, čo 

spôsobuje vysokoškolským učiteľov anglického jazyka značné problémy, hlavne ak cieľom 

ESP je dosiahnuť úroveň C1.  

Ďalším problémom na slovenských vysokých školách je, že učitelia ESP sa často cítia  

ako „osamelí aktéri“. Na fakultách väčšinou nepatria do komunity akademikov v študijnom 

odbore, v rámci ktorého učia anglický jazyk, prípadne zabezpečujú preklady.  Učitelia 

anglického jazyka  sú zaradení  buď do jazykových katedier, oddelení alebo centier, ktoré však 

nemajú rovnaký štatút ako iné katedry, keďže zvyčajne neposkytujú vlastné študijné programy, 

ale  „slúžia“ všetkým. Jazykové katedry a oddelenia sú často rušené a učitelia jazykov sú 

prepustení alebo v lepšom prípade zaradení na iné katedry. 

Hoci existujú organizácie, v ktorých môžu byť na Slovensku vysokoškolskí učitelia 

anglického jazyka v odbornej komunikácii organizovaní, napr. Česká a Slovenská asociácia 

jazykových centier vo vysokoškolskom vzdelávaní (CASAJC), podľa výsledkov výskumu 

realizovaného v rámci mojej dizertačnej práce, sú učitelia ESP v rôznych študijných 

programoch veľmi autonómni. Na Slovensku, na rozdiel od iných európskych krajín, neexistuje 

špecifické vzdelávanie učiteľov ESP, ani systematický výskum v tejto oblasti.30 

EMI na slovenských vysokých školách sa zvyčajne vzťahuje na kurzy pre zahraničných 

študentov prichádzajúcich na Slovensko v rámci programu ERASMUS +. Tieto kurzy sú buď 

plne akreditované ako celý študijný program, alebo sú poskytované len čiastočne, t. j. v 

niektorých predmetoch študijného programu. Problémy, ktorým musia univerzity čeliť, súvisia 

najmä s nedostatočnými jazykovými kompetenciami učiteľov predmetu, keďže nie je 

zabezpečená ich odborná príprava a celá zodpovednosť za zabezpečenie kvality takýchto 

kurzov spočíva na inštitúcii vyššieho vzdelávania. Medzinárodný charakter účastníkov 

programu ERASMUS +, ktorý patrí medzi najdôležitejšie programy EÚ aj na slovenských 

vysokých školách, si vyžaduje adekvátnu znalosť angličtiny, ktorá predstavuje spoločný 

komunikačný jazyk. Je teda prirodzené, že študenti, ktorí majú študovať v zahraničí, by mali 

                                                           
30 POÓROVÁ E. Skúška na vysokej škole ako pedagogický problém. Dizertačná práca, 2016.  
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absolvovať anglický jazyk v odbornej komunikácii, aby boli schopní splniť požiadavky 

zahraničnej univerzity. 

 

Výučba ESP a EMI na Fakulte sociálnych vied 

Spoločenské vedy sa v posledných rokoch veľmi rýchlo vyvíjajú a vďaka globálnej 

povahe ich disciplín a zvyšujúcej sa internacionalizácii vzdelávania a výskumu, význam 

odborných jazykových kompetencií pre vedcov, výskumníkov, akademikov, vysokoškolských 

učiteľov a študentov  je nesporný. V súlade s teoretickými definíciami metodologického 

prístupu ESP v odbornej literatúre a praxi sa táto metóda vyučovania a učenia považuje za 

najvhodnejšiu aj pre spoločenské vedy. 

Fakulta sociálnych vied je najmladšou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

na Slovensku. Fakulta sa zameriava na štúdium politológie a európskych politík, verejnej 

správy a verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Anglický jazyk na Fakulte 

sociálnych vied sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet a je určený pre študentov všetkých 

študijných odborov bakalárskeho stupňa štúdia v štvorsemestrálnom kurze. Vyučovanie začína 

v druhom semestri a je založené na predpokladanej úrovni B1 - B2 študentov, ktorí zložili 

záverečnú skúšku z angličtiny na strednej škole. V súlade so Spoločným európskym 

referenčným rámcom pre jazyky, výučbu, učenie a hodnotenie  je cieľom dosiahnuť úroveň C1. 

Učitelia anglického jazyka na FSV UCM nemajú v súčasnosti vlastnú katedru, 

v druhom roku existencie fakulty vzniklo Centrum cudzích jazykov, ktoré sa neskôr 

premenovalo na Katedru cudzích jazykov, až nakoniec bolo zrušené a učitelia cudzích jazykov 

boli rozdelení na jednotlivé katedry. Na fakulte sa vyučuje anglický, nemecký, ruský 

a španielsky jazyk. Anglický, prípadne aj nemecký  jazyk, sa ponúka študentom, ktorí majú 

maturitnú skúšku, ruský a španielsky jazyk ponúka fakulta ako cudzí jazyk pre začiatočníkov.  

  Na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa pre ESP vo 

výučbe angličtiny rozhodli učitelia anglického jazyka vo všetkých študijných programoch. 

Študijný program Európske štúdiá sa vyučuje čiastočne v angličtine, pričom jednotlivé 

predmety vyučujú slovenskí aj zahraniční lektori, ktorí nie sú učiteľmi jazyka.  Cieľom výučby 

angličtiny v študijných programoch je poskytnúť študentom jazykové kompetencie potrebné v 

ich budúcej kariére. Preto sa učitelia ESP sústreďujú na vedomosti a zručnosti, ktoré sú 

potrebné pre študentov prostredníctvom dosiahnutia špecifickej kľúčovej slovnej zásoby a 

uplatnenia adekvátnych zručností, ako je čítanie, rozprávanie a písanie prostredníctvom práce 

s odbornými textami, diskusie, prezentácie, atď. 
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Vo výučbe ESP sa používa metodika CLIL, ktorá umožňuje učiteľovi vychádzať z 

rozmanitosti učebných osnov. Tento prístup je založený na niekoľkých predpokladoch, ako je 

nadobudnutie jazyka, autenticita, integrácia angličtiny do učebných osnov, motivácia, ďalšie 

vzdelávanie, rozširovanie slovnej zásoby, zlepšovanie rečových zručností. Pri príprave 

učebných osnov pre výučbu angličtiny v akomkoľvek nefilologickom študijnom programe na 

univerzite je potrebné vykonať analýzu potrieb, ktorá je jednou z charakteristických čŕt, ktoré 

odlišujú učebné osnovy ESP od iných prístupov.31  

Využíva sa aj prístup k angličtine pre špecifické akademické účely (ESAP), ktorý sa 

podľa R. R. Jordana32 považuje za vhodnejší pre konkrétny vyučovací kontext, pretože integruje 

akademické zručnosti so zručnosťami špecifickými pre daný predmet, ktoré vyplývajú priamo 

z predmetovej disciplíny študentov. Podľa  J. D. Cowlinga 33 takýto prístup vplýva na  

motiváciu študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do kurzu ESP. Študenti a najmä vysokoškolskí 

študenti zvyčajne nemajú dostatočné vedomosti v oblasti svojho štúdia, a preto ESP znamená 

pre nich nielen jazykové, ale aj disciplinárne vedomosti, ktoré môžu byť pre nich veľmi 

motivujúce. 

Naši študenti prichádzajú na univerzitu s rôznou úrovňou ovládania cudzieho jazyka 

a podobne, ako uvádzajú aj viacerí autori v odbornej literatúre (napr. Mc Kay & Tom),34 aj my 

sa často stretávame so situáciou, že študenti sa nedajú zaradiť do homogénnych skupín a preto 

musíme túto skutočnosť zvážiť a študijný materiál vyberať a didaktizovať tak, aby bol 

zrozumiteľný a vhodný na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je učiť sa a efektívne využívať 

špecializovanú terminológiu, pričom sa stále snažíme motivovať študentov, aby sa snažili 

v jazyku zdokonaľovať sami.  

Pri výučbe ESP uplatňujeme interdisciplinárny prístup, pričom spolupráca 

s vyučujúcimi profilových predmetov je v každom smere na veľmi dobrej úrovni. Prekonávať 

problémy špecifického charakteru pomáhajú učiteľom ESP aj študenti, ktorí si uvedomujú, že 

učitelia anglického jazyka v odbornej komunikácii nie sú odborníkmi v odbore. Učitelia ESP 

reflektujú aj požiadavky, ktoré by mali študenti ESP spĺňať v  súvislosti so štúdiom, ako  

výskum, písanie príspevkov pre medzinárodné konferencie alebo štúdium na zahraničných 

univerzitách. Tieto aktivity sú veľmi motivačné a študenti si naozaj „užívajú“ objavovanie 

                                                           
31 UR, P. A Course in English Language Teaching, 2012, p. 220. 
32 JORDAN, R. R. English for academic purposes, a guide and resource book for teachers, 1997. 
33 COWLING, J. D. Needs analysis: planning a syllabus for a series of intensive workplace courses at a 

leading Japanese company, 2007, p. 426 – 442.  
34 McKAY, H. and A. TOM. Teaching adult second language learners, 1999.  
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použiteľnosti svojich vedomostí z ESP, písania a prezentačných alebo výskumných zručností. 

Angličtina ako vyučovací prostriedok (EMI) sa na fakulte uplatňuje len v študijnom programe 

Európske štúdiá, ktorý je akreditovaný čiastočne v angličtine, pričom výučbu  realizujú lektori, 

ktorých rodný jazyk je angličtina, ako aj kvalifikovaní učitelia, ktorí sú schopní poskytovať 

výučbu v angličtine na primeranej úrovni. Okrem tohto špecifického bilingválneho študijného 

programu fakulta ponúka kurzy pre všetky študijné programy, ktoré sa môžu vyučovať v 

angličtine v prípade, že by si ich vybrali študenti ERASMUS +. Kurzy sú zaradené do zoznamu 

v Katalógu kurzov, ktorý je vytvorený podľa príručky ERASMUS + a publikovaný na stránke 

fakulty. Avšak na fakultu neprichádza veľa zahraničných študentov, a tí, ktorí prídu, často 

pochádzajú z krajín východnej Európy a preto sú schopní študovať v slovenčine. Hlavným 

dôvodom tejto skutočnosti je, že zahraniční študenti, ktorí sa zúčastňujú na programe 

ERASMUS +, uprednostňujú kurzy, ktoré sú poskytované v angličtine ako celok. Preto sa 

fakulta, aj keď je teoreticky pripravená na poskytovanie kurzov EMI, keďže si uvedomuje 

potrebu dosiahnuť ciele spojené s internacionalizáciou vysokoškolského priestoru, nemusí 

vyrovnávať s problémami súvisiacimi s realizáciou kurzov EMI.  Fakulta sa však snaží nájsť 

podporu pre realizáciu ďalších študijných programov poskytovaných v anglickom jazyku a 

následne iniciovať všetky potrebné aktivity spojené s rozvojom EMI vrátane prípravy učiteľov 

na dosiahnutie čo najvyššej kvality takejto výučby. 

 

Záver 

Výzva (vo význame prekladu anglického slova challenge) predstavuje problém, ktorý 

chce človek prekonať, pretože napriek ťažkostiam je presvedčený o pozitívach, ktoré jeho 

vyriešenie prinesie. Učitelia anglického jazyka v odbornej komunikácii na slovenských 

vysokých školách čelia viacerým výzvam, a pretože sú profesionálne presvedčení a rovnako aj 

uistení prostredníctvom spätnej väzby od svojich študentov - absolventov, že vyučovať ESP na 

univerzite má význam, tieto výzvy prijímajú. Ak by však tieto výzvy prestali byť výzvami, 

pretože v skutočnosti sú to riešiteľné problémy, mohli by sa objaviť iné výzvy, ktoré by určite 

znamenali kvalitatívny posun v našom vysokom školstve.   

Pre zabezpečenie kvality výučby jazykov na vysokých školách je v prvom rade 

potrebné, aby študenti dosiahli primeranú úroveň všeobecnej angličtiny pred nástupom na 

vysokú školu, čo znamená vybudovanie spoľahlivého základu pre ďalšie jazykové vzdelávanie 

v základnom a sekundárnom stupni vzdelávacieho systému a to je podľa môjho názoru 

zodpovednosť štátu. Nestačí deklarovať, že na Slovensku sa učí angličtina od základnej školy 

a väčšina študentov stredných škôl odchádza zo strednej školy s maturitným vysvedčením 
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potvrdzujúcim úroveň ovládania anglického jazyka minimálne na úrovni B1, keď prax 

potvrdzuje, že výučba anglického jazyka na slovenských školách často nemá adekvátnu úroveň 

a neprináša požadované výsledky. Za najväčšie problémy považujem nesystémové vyučovanie 

cudzích jazykov, nedostatok kvalifikovaných učiteľov, priveľkú autonómnosť učiteľov cudzích 

jazykov, absenciu priebežného testovania napriek povinnosti absolvovať záverečný externý test 

v rámci maturitnej skúšky, ktorého percento úspešnosti (niečo vyše 30%) je veľmi nízke na to, 

aby bola hodnota certifikátu o úrovni ovládania cudzieho jazyka akontabilná.  

Význam anglického jazyka v odbornej komunikácii je vzhľadom na požiadavky 

súčasného pracovného trhu nesporný a študent môže získať špecifické jazykové kompetencie 

iba v rámci študijného odboru na vysokej škole, keďže v jazykových školách nie je možné 

takýto typ štúdia poskytnúť.   

Implementovanie kurzov EMI na univerzitách je takisto dôležité, pretože je nevyhnutné 

v súvislosti s internacionalizáciou vysokoškolského vzdelávania ako reakcie na globalizáciu 

sveta, a tým aj sféry vzdelávania. 

Zabezpečenie kvality výučby a učenia sa ESP vo vysokoškolskom vzdelávaní by malo 

byť trvalo udržateľnou stratégiou vzdelávacej politiky štátu a nie úlohou len pre učiteľov ESP, 

pretože nie je možné dosiahnuť a udržať dobré výsledky bez inštitucionálnej podpory. 

Bolo by prospešné  implementovať vzdelávanie učiteľov ESP do vzdelávacej politiky štátu ako 

aj vykonávať relevantný výskum v oblasti výučby ESP na vysokých školách na podporu 

odborného riešenia tohto problému. 
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Resumé 

Current Challenges faced by English Language Teachers in Professional 

Communication at the Universities 

English has become a language of communication in all scientific disciplines, so it is 

natural that university students as well as teachers should be able to communicate in English 

on a professional level. This capability is a prerequisite for the development of international 

cooperation between universities in Europe, but also worldwide, linked to the growing 

internationalization of education, science and research as well as the labor market requirements 

of the countries in Europe. Therefore, in the 21st century, the English language in professional 

communication (ESP) should be a priority for English language teaching at Slovak universities. 

This paper focuses on the main challenges faced by ESP teachers at Slovak universities. The 

author points out the importance of strengthening the position of ESP in non-philological study 

programs at all levels of higher education. The article deals with teaching of professional 

English in the framework of study programs together with the implementation of EMI at 

universities, while the theoretical background is illustrated by a case study presenting this topic 

at the Faculty of Social Sciences of the University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. 

Key words: ESP, EMI, university, internationalization, social sciences 
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