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Abstract:  
In this research we deal with cross-curricular activities and opportunities how to develop 
these activities during the teaching process. The paper focuses on relations between 
audiovisual translation and simultaneous or consecutive interpretation within the field of 
study Translation and Interpreting. The manuscript is based on two assumptions: first, 
working with audiovisual material has a positive impact on students' motivation and 
second, subtitling as a form of audiovisual translation contributes to achieve efficient 
techniques for the economization of discourse in interpreting, which is essential for both 
genres of interpretation. The main objective of this paper is to highlight the similarity of 
the process of interpretation and audiovisual translation (text reception, decoding and 
encoding phase, interpretation of the text) and present possible innovations in the 
preparation of future translators and interpreters. 

Key words:  
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Úvod 
Medzipredmetové vzťahy predstavujú nevyhnutnú súčasť odborného vzdelávania 
budúcich prekladateľov a tlmočníkov na UMB v Banskej Bystrici. Kladie sa na nich 
dôraz už pri príprave študijných plánov a prehlbujú sa v závislosti od konkrétnych 
úväzkov jednotlivých vyučujúcich a obsahového naplnenia vyučovaných predmetov. 
Študenti sa už počas štúdia naučia vnímať prekladateľské a tlmočnícke problémy 
v širších logických súvislostiach a riešiť ich komplexne, tvorivo a v súlade 
s požiadavkami rýchlo sa meniaceho prekladateľsko-tlmočníckeho trhu. 
Absolventi bakalárskeho stupňa študijného odboru 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo 
(študijný program: španielsky jazyk a kultúra) sú schopní na základe získaných 
vedomostí v jazykovednej oblasti (morfológia, syntax, lexikológia, základy frazeológie) 
a kultúrnej oblasti (literatúra, dejiny a kultúra španielsky hovoriacich krajín, interkultúrna 
komunikácia) zvládnuť stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej 
forme a môžu efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a 
slovenskom jazyku. Na základe získaných vedomostí z translatologických disciplín 
vedia prekladať stredne náročné texty a vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho 
tlmočenia, dokážu pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového 
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sprostredkovania. Poznatky absolventov bakalárskeho stupňa sa následne rozširujú 
a zdokonaľujú v magisterskom stupni, k čomu prispieva i vzájomné a cielené prepojenie 
a náväznosť v rámci ponúkaných povinných, povinne voliteľných a voliteľných 
predmetoch.  
V príspevku predstavíme možné prepojenia medzi audiovizuálnym prekladom, 
simultánnym a konzekutívnym tlmočením vo vyučovacom procese budúcich tlmočníkov 
a prekladateľov. Vychádzajúc z teoretických prác popredných odborníkov vo vybraných 
oblastiach poukážeme na prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára, ktoré je možné 
trénovať a zlepšovať už v rámci prípravných cvičení v magisterskom stupni s cieľom 
postupného zautomatizovania žiadaných činností a postupného získavania odborných, 
jazykových, kultúrnych a technických kompetencií. 
Nemáme vedomosť o existencii odborných alebo vedeckých štúdií pojednávajúcich o 
možnostiach rozvoja medzipredmetových vzťahov medzi audiovizuálnym prekladom  
a tlmočením v priestore vysokoškolského vzdelávania, hoci izolovane sa problematike 
audiovizuálneho prekladu a tlmočenia venujú viacerí odborníci z akademického 
prostredia na Slovensku i v zahraničí.  
Stav rozpracovania teórie audiovizuálneho prekladu na Slovensku a v Španielsku nie je 
porovnateľný. Aj napriek tomu, že prvé štúdie na tému audiovizuálny preklad (termín 
používaný predovšetkým počnúc od 21. storočia) sa na Slovensku začali objavovať už 
pred 35 rokmi, na publikáciu komplexnejšieho charakteru stále čakáme. Za kľúčové 
diela z oblasti titulkovania považujeme (aj) vzhľadom na našu jazykovú špecializáciu 
monografie La traducción audiovisual. El subtitulado (J. Díaz Cintas, 2001) a 
Titulkujeme profesionálně (M. Pošta, 2011), ktoré podrobne predstavujú stav skúmanej 
problematiky z teoretického, praktického – a v prípade Díaza Cintasa –  i z didaktického 
hľadiska. Aj napriek tomu, že akademické prostredie na Slovensku ešte stále nevenuje 
audiovizuálnemu prekladu dostatočnú pozornosť (najmä kritike prekladu 
audiovizuálnych diel), pozitívne hodnotíme skutočnosť, že jednotlivé univerzity 
postupne implementujú audiovizuálny preklad do svojich inovovaných študijných plánov 
v rámci prekladateľsko-tlmočníckych odborov. Taktiež pozorujeme zvýšený výskyt 
odborných prác zaoberajúcich sa problematikou didaktiky a teoreticko-praktických 
aspektov audiovizuálneho prekladu (E. Gromová, M. Hardošová, E. Janecová, M. 
Smetanová, atď.). 
Výučba tlmočenia má v porovnaní s audiovizuálnym prekladom na Slovensku už 
dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí nielen počet, ale i pomerne široké tematické 
zameranie jednotlivých odborných publikácií zameraných na metodiku tlmočenia a 
prípravu budúcich tlmočníkov (Z. Bohušová, A. Keníž, J. Lauková, M. Melicherčíková 
a iní).  
 

Prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára  
Titulkovaniu sa v súčasnosti prikladá nemalá dôležitosť, pretože okrem toho, že vďaka 
titulkom je možná rýchlejšia distribúcia zahraničných (najmä európskych) filmov, titulky 
výrazne napomáhajú aj pri výučbe cudzích jazykov. Medzi výhody učenia sa cudzích 
jazykov prostredníctvom výroby alebo využívania titulkov (interlingválnych alebo 
intralingválnych) patrí predovšetkým zlepšenie auditívnej schopnosti porozumenia 
cudzojazyčného textu, možnosť kontextualizácie konkrétnej informácie a  priamy 
kontakt s reálnym svetom východiskovej kultúry a to aj napriek tomu, že často ide 
o „umelo vytvorený hovorený diskurz“ (Hardošová, 2012, s. 87). 
Aktívna znalosť cudzieho jazyka (minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky) je nevyhnutnou podmienkou, aby bol 
nácvik tlmočníckeho procesu na univerzitách v magisterskom stupni vôbec možný. 



191 

 
Edukácia. Vedecko-odborný časopis.                                          Ročník 1, číslo 2, 2015 
 

Budúci tlmočníci si musia postupne zvykať na tematicky rôznorodé druhy materiálov, 
odlišné tempo reči a rôznych expedientov textu. Pri nácviku tlmočníckych zručností 
a stratégií je nevyhnutné, aby vyučujúci so študentmi pracovali systematicky, 
prechádzali od jednoduchých k náročnejším textom a využívali k tomu širokú škálu 
čiastkových, komplexných a špeciálnych cvičení (Bohušová, Lauková, 2005). 
Audiovizuálny text nám túto rôznorodosť ponúka, preto by jeho využívanie v rámci 
vyučovacieho procesu nemalo byť len náhodné a doplnkové, ale malo by tvoriť jeho 
pevnú súčasť.  
Po zvládnutí príjmu sa vo výučbe tlmočenia zameriavame na významovú analýzu 
vypočutého textu. Študenti sa postupne učia vo východiskovom texte odlišovať 
podstatné informácie od nepodstatných, prípadne redundantných(1), a to nielen 
v zmysle jazykovej ekonómie z pohľadu expedienta, ale i v rámci zjednodušenej 
recepcie z pohľadu percipienta. Ako tvorcovia nového textu v cieľovom jazyku sa 
snažia o dosiahnutie kondenzácie reči a pracujú na ekonomizácii vlastných výpovedí. 
V tlmočníckej terminológii tomuto javu hovoríme „umenie skratky“ (Keníž, 1986, s. 83). 
Z hľadiska tlmočníckej komunikácie sa študenti sústreďujú na ústny prejav, ktorý by mal 
byť adekvátny vo všetkých sledovaných úrovniach (morfologickej, syntaktickej, 
fonetickej, lexikálnej i štylistickej). Rovnako ako tlmočníci, aj prekladatelia titulkov sa 
v rámci adekvátneho písomného prejavu (titulky) usilujú o hľadanie takých riešení, ktoré 
„dosahujú najvyššiu možnú mieru účinnosti pri najmenšej prekladateľskej námahe 
(minimax-stratégia)“ (Bohušová, 2009, s. 86, podľa Köhler et al. 2005: 778).“ 
Pri tlmočení i titulkovaní si študenti zvykajú na určitý druh časovej tiesne a konkrétne 
technické i priestorové obmedzenia, preto „všetky textotvorné procesy smerujú 
k redukujúcemu medzitextovému nadväzovaniu, čiže východiskový text sa bude 
redukovať na istú časť sémantickej informácie, na najviac významovo zaťažené 
jednotky textu“ (Keníž, 1986, s. 48).  
Pre preklad vo forme titulkov je charakteristická pomerne výrazná kondenzácia textu, 
ktorá prebieha na niekoľkých úrovniach. V prvotnej fáze prekladu dialógovej listiny a pri 
prvom načasovaní titulkov sa využívajú prekladateľské stratégie komprimácie, selekcie 
a generalizácie. K dodatočnej kondenzácii textu dochádza aj vo fáze záverečnej 
kontroly – pri finálnom časovaní titulkov. Titulkár berie do úvahy možnosti a nároky 
možného cieľového diváka i spôsob distribúcie otitulkovaného audiovizuálneho diela, 
vždy v súlade s pokynmi zadávateľa prekladu. Pošta (2011, s. 42) upozorňuje na 
dôležitosť predchádzajúcej tlmočníckej skúsenosti, ktorá titulkárovi pomáha pri 
záverečných korektúrach, „kdy si titulkář přehrává video s hotovými titulky, pozorne 
poslouchá originál a titulky kontroluje“. 
Pri tlmočení i titulkovaní si študenti zvykajú na určitý druh časovej tiesne a konkrétne 
technické i priestorové obmedzenia, preto „všetky textotvorné procesy smerujú 
k redukujúcemu medzitextovému nadväzovaniu, čiže východiskový text sa bude 
redukovať na istú časť sémantickej informácie, na najviac významovo zaťažené 
jednotky textu“ (Keníž, 1986, s. 48).  
Pre preklad vo forme titulkov je charakteristická pomerne výrazná kondenzácia textu, 
ktorá prebieha na niekoľkých úrovniach. V prvotnej fáze prekladu dialógovej listiny a pri 
prvom načasovaní titulkov sa využívajú prekladateľské stratégie komprimácie, selekcie 
a generalizácie. K dodatočnej kondenzácii textu dochádza aj vo fáze záverečnej 
kontroly – pri finálnom časovaní titulkov. Titulkár berie do úvahy možnosti a nároky 
možného cieľového diváka i spôsob distribúcie otitulkovaného audiovizuálneho diela, 
vždy v súlade s pokynmi zadávateľa prekladu. 
 
1 K jednotlivým formám a funkciám redundancie pozri napr. Bohušová, 2009, s. 87 – 89. 
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Pošta (2011, s. 42) upozorňuje na dôležitosť predchádzajúcej tlmočníckej skúsenosti, 
ktorá titulkárovi pomáha pri záverečných korektúrach, „kdy si titulkář přehrává video 
s hotovými titulky, pozorne poslouchá originál a titulky kontroluje“. 
Všeobecné kritériá na tvorbu titulkov definovalo už niekoľko autorov, medzi inými už 
spomínaní J. Díaz Cintas alebo M. Pošta. Dôležitým predpokladom kvality titulkov je 
stručnosť, ktorá je podmienená časovým zobrazením titulku na obrazovke. Jeden 
riadok titulkov obsahuje v priemere 30 – 40 znakov, v závislosti od spôsobu ďalšieho 
sprístupňovania audiovizuálneho diela (kino, televízia, DVD alebo iné médiá), prípadne 
jazyka, z/do ktorého sa prekladá. Na obrazovke sa titulky objavujú spravidla v jej 
spodnej časti a majú jeden, dva, niekedy i tri riadky. Každý titulok môže byť zobrazený 
maximálne 5 – 6 sekúnd, minimálne však 2 sekundy v prípade jednoriadkového 
krátkeho titulku. Titulok by mal predstavovať samostatnú sémantickú myšlienku, 
v ideálnom prípade jednu vetu, aby sa divák mohol sústrediť predovšetkým na 
umelecký dojem z audiovizuálneho diela, nie na titulky – „aditívnu zložku k vizuálnemu 
a auditívnemu diskurzu originálu“ (Hardošová, 2012, s. 87).  
Rovnako ako pri ústnej translácii (tlmočení), aj pri titulkovaní je nevyhnutné text 
správne interpretovať a dbať na to, aby výsledný translát obsahoval predovšetkým 
podstatné informácie/repliky. Tlmočník i prekladateľ sa musia vyhýbať nezrozumiteľným 
a komplikovaným súvetiam, ich úlohou je eliminovať redundantné časti textu, a to 
napríklad prostredníctvom adaptačných textotvorných procesov selekcie, substitúcie 
a niekedy i (nevyhnutnej) explikácie. Ako poznamenáva Smetanová, žiadané sú tiež 
komprimované konštrukcie a ak je to možné, treba „použiť transgresíva, particípiá a nie 
vedľajšiu vetu, syntetické formy uprednostniť pred analytickými, krátke formy pred 
dlhými ai., využiť kratšie synonymá, vypustiť to, čo je zrejmé zo scény, vynechať často 
opakované výrazy, ako napríklad onomatopoje, konjunkcie, partikuly, prepozície, 
pomocné slová, tiež nepodstatné informácie, ktoré odpútavajú od deja, oslovenia a 
pozdravy, osobné pronominá, ktoré sú už z kontextu známe, taktiež floskuly, rečové 
vaty, tautologické výrazy ap.“ (Smetanová, 2011). 
Titulky ako forma písomného prekladu by sa mali vyznačovať dôkladnou 
pripravenosťou a logickosťou stavby. Pri simultánnom tlmočení aj pri príprave titulkov je 
nevyhnutné časovo „kopírovať“ reč postáv/komunikantov, pričom z vyššie uvedeného 
vyplýva, že titulky (najmä pri rýchlom tempe reči postáv) budú vždy kondenzovanejšie 
a teda kratšie než reč komunikantov v audiovizálnom diele. Ústna bilingválna 
komunikačná činnosť tlmočníka je tak pri titulkovaní nahradená písomnou bilingválnou 
komunikačnou činnosťou prekladateľa-titulkára, ktorá priamo súvisí s vizuálnou a 
neverbálnou zložkou audiovizuálneho diela.  
Tlmočník a titulkár pôsobia ako mediátori, recipientom ponúkajú vlastnú interpretáciu 
počutého/čítaného textu. Pôsobia ako filter, ktorý nevyhnutne pohlcuje časť informácií, 
a tým vlastne do istej (prípustnej) miery i ochudobňuje východiskový text. K tlmočníkovi 
sa konkrétny text dostáva po častiach, preto nemá možnosť „neviditeľnej“ rektifikácie. 
Výhodou titulkára je, že disponuje aj celkovým kontextom (dialógová listina alebo 
časovo a formálne uzavreté audiovizuálne dielo), v ktorom sú jednotlivé výrazové 
prostriedky bližšie a presnejšie vymedzené. Tlmočník sa musí spoliehať len 
na predchádzajúce súvislosti (kontext), prípadne dokáže anticipovať. Titulkár 
schopnosť anticipácie rozvíjať nemusí, pretože k jednotlivým problematickým častiam 
textu sa môže vracať a pri preklade využívať všetky dostupné slovníky, databázy, atď. 
Je však potrebné dodať, že keďže titulkári z praxe často pracujú pod veľkým časovým 
stresom, na nejaké významné korektúry v procese prekladu a spottingu/timingu  
(načasovania titulkov) nie je priestor. 
„Pro teorii tlumočeni je důležite, že trenovana paměť dokaže jako jednotky paměti 
pracovavat pojmy v kontextu, asociacich a souvislostech a vytvařet tak cele sitě pojmů. 
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(Čeňková, 2001, s. 56, podľa Kurz 1996: s. 86). Predpokladom pre úspešnú tlmočnícku 
prácu je teda i dokonalé ovládanie krátkodobej pamäte, ktorá je zosynchronizovaná 
s prekódovacou fázou. Táto chvíľková fixácia východiskového textu za účelom 
zachytenia kľúčových informácií predstavuje pri tlmočení predpoklad ďalšej translačnej 
činnosti – reprodukcie/pretlmočení počutého v cieľovom jazyku. Na precvičovanie 
a zlepšovanie krátkodobej pamäte slúžia napríklad cvičenia so synonymami 
a synonymickými radmi, ktoré zároveň výrazne posilňujú i jazykovú kompetenciu 
audiovizuálneho prekladateľa, čo nás len utvrdzuje v presvedční, že vzájomné 
prepojenie predmetov audiovizuálny preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie 
môže byť v rámci inovatívneho prístupu k výučbe budúcich prekladateľov a tlmočníkov 
podnetné a zaujímavé. 
 

Záver 
Titulkovanie ako prípravná fáza na tlmočnícky výkon v rámci práce so študentmi 
magisterského stupňa študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo môže byť 
príjemným a efektívnym spestrením vyučovacieho procesu a to vždy za predpokladu, 
že precvičovanie prekladateľských a tlmočníckych zručností a stratégií bude zo strany 
pedagóga tematicky i časovo vhodne zosúladené.  
Práca s audiovizuálnym materiálom má pozitívny vplyv na motiváciu študentov a 
titulkovanie ako jedna z foriem audiovizuálneho prekladu napomáha k osvojeniu 
efektívnych techník ekonomizácie prejavu, nevyhnutnej pri oboch žánroch tlmočenia. 
Študenti si aj vďaka titulkovaniu dokážu zlepšovať svoje vyjadrovacie schopnosti, 
neprekladajú doslovne, ale sústreďujú sa na zachytenie podstaty východiskového textu 
v cieľovom jazyku.  Po hodinách práce, ktoré si každé titulkovanie audiovizuálnych 
textov vyžaduje, sa dokážu vyjadrovať spontánne (v ústnej i písomnej podobe), veľmi 
plynulo a gramaticky korektne. Citlivo rozlišujú medzi rozličnými významovými 
nuansami a prízvukmi, komunikujú konštruktívne, bez ohľadu na kultúrne rozmanitosti. 
Už počas štúdia si vytvárajú a dopĺňajú špecifické viacjazyčné glosáre, ktoré im neskôr 
pomôžu lepšie preklenúť počiatočné náročné získavanie skúseností v tlmočníckej praxi, 
pravidelne precvičujú tlmočnícke stratégie komprimácie, generalizácie či selekcie. 
V neposlednom rade ovládajú na dostatočnej úrovni prácu s titulkovacími softvérmi, čo 
im nezanedbateľným spôsobom zabezpečí lepšiu uplatniteľnosť na tlmočnícko-
prekladateľskom trhu. 
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