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Predhovor
V živote sa þasto stretávame so skutoþnosĢou, že práve tie
najbežnejšie a najþastejšie sa opakujúce aktivity sú tými, ktorým sa venuje
najmenšia pozornosĢ. Aj napriek tomu, že tlmoþenie je jednou z najstarších
Đudských profesií, aj ono patrí k tým odvetviam, o ktoré až do nedávnej
minulosti veda neprejavila dostatoþný záujem a z oblasti translatológie sú
dostupné skôr exkurzy v podobe štúdií, než ucelené väþšie práce. Dovolíme
si teda tvrdiĢ, že ako v každej novovzniknutej vede nevyhnutne existuje
oblasĢ neprebádanej dimenzie, tak aj teória a prax tlmoþenia v sebe skrývajú
stále veĐa otáznikov.
Komunikácia v rozdielnych semiotických systémoch determinuje
prítomnosĢ spoloþného mediátorského kontinua na premostenie dvoch
sémantických trojuholníkov, aby sa ideová predstava o realite prekryla.
SprostredkovaĢ komunikáciu v takto štruktúrovanej situácii je preto þasto
práve úlohou tlmoþníka. Rovnako ako v minulosti, jeho jazyková a širšia
kultúrna erudícia aj dnes v mnohých prípadoch predstavuje nevyhnutnú
podmienku pre sprostredkovanie dôležitých informácií potrebných na
zachovanie mieru, podpísanie obchodného kontraktu, þi vyriešenie iného
konkrétneho problému. Z toho logicky vyplýva, že þinnosĢ tlmoþníka nie je
len mechanickým prekódovaním dvoch rôznojazyþných odkazov, ale aj
momentom, v ktorom sa stretávajú dva názory, dve rozdielne kultúry, dva
rozdielne svety. V osobe tlmoþníka sa zosobĖuje snaha o dialóg, snaha o
pochopenie komunikaþného partnera, snaha o nájdenie spoloþnej cesty,
cesty kompromisu, až zhody v reálej praktickej þinnosti prostredníctvom
dosiahnutia kongruentnej kognície.
Práve s akcentom na uvedené, je cieĐom tejto publikácie cez
prizmu sumarizácie už existujúcich poznatkov o danej problematike,
naþrtnúĢ vlastný model riešenia otázok, ktoré vznikli na základe konkrétnej
praxe v spomínanej oblasti. Vytýþený zámer kopíruje tak analytické, ako aj
komparatívne metódy, ktoré umožĖujú priblížiĢ empirickú stránku danej
práce v rámci aplikaþnej roviny.
Ambíciou monografie je aproximovaĢ komplexnosĢ a nároþnosĢ
procesu nami vyþleneného druhu tlmoþenia, konkrétne konzekutívneho, na
pozadí viacerých premenných, þím zároveĖ chceme v tejto
oblasti stimulovaĢ ćalší vedecký výskum.
Autorka
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ÚVOD
Súþasná prax indikuje, že pristupovaĢ k tlmoþeniu len ako k
aktivite, na základe ktorej kto tlmoþí, môže prezentovaĢ a postulovaĢ
všeobecne platné závery, ku ktorým dospel vlastnou empíriou, nie je
postaþujúce. Ostatné roky priniesli množstvo kritických slov na
adresu takto intuitívne generalizovaných konklúzií, na základe
ktorých zaþali pribúdaĢ praktické výskumy.
Tieto experimentálne výskumy na poli translatologickej
praxe sú exkvizitným východiskom, z ktorého môžu þerpaĢ nielen
študenti tlmoþenia, ale aj pedagógovia a profesionálni tlmoþníci a
obohatiĢ tak zatiaĐ stále mladú vedu, ktorou tlmoþenie je.
Ak uvažujeme o kvantite empirických štúdií þi
monografických prác z oblasti tlmoþenia a berieme do úvahy jeho
základné typy, t. j. konzekutívne a simultánne tlmoþenie, máme na
mysli hlavne priestor simultánneho tlmoþenia, ktorému sa najmä
kvôli jeho apodiktickým výhodám v podobe þasovej úspory, resp.
väþšej prestížnosti tejto aktivity, v súþasnosti venuje þím ćalej, tým
viac odborníkov. Na adresu konzekutívneho tlmoþenia hlavne na
území našej krajiny, aj väþšiny ostatných krajín toto konštatovanie
aplikovaĢ nemôžeme. Týmto nechceme tvrdiĢ, že publikácie o
konzekutívnom tlmoþení v knižných fondoch úplne absentujú, ale þo
do kvantity sú tieto v komparácii s publikáciami o simultánnom
tlmoþení v minoritnom postavení. Aj to je jeden z dôvodov, preþo je
potrebné posilniĢ výskum konzekutívneho tlmoþenia, ktoré je v
edukaþnom prostredí z metodologického hĐadiska predstupĖom
prípravy a nácviku simultánneho tlmoþenia.
SúþasnosĢ nám prináša rad nových poznatkov a objavov na
poli mnohých vedných disciplín. Tlmoþenie ako autonómna veda
integruje zistenia, poznatky a postuláty
nielen samotných
profesionálnych tlmoþníkov a uþiteĐov tlmoþenia, ale aj lingvistov,
psycholingvistov, neurológov, psychológov, sociológov a iných
výskumníkov, pretože jazyk a reþ, komunikácia vo všeobecnosti, je,
ako ukazuje prax, fascinujúcou oblasĢou výskumu. Je teda
prirodzené, že vonkajší svet je reflektovaný práve prostredníctvom
verbálneho prejavu Đudského indivídua, špecifík jeho idiolektu, štýlu
jazykového prejavu príznaþného pre neho aj spoloþnosĢ ako celok.
Pri tlmoþení ide prioritne o prácu s jazykom, ktorý možno považovaĢ
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za determinans a nástroj komunikácie, bez ktorej si dnes nemožno
predstaviĢ fungovanie sveta.
V monografii sa prioritne snažíme formulovaĢ konklúzie
o jazyku použitom v notaþných zápisoch probandov-tlmoþníkov, ktorí
na výskume participovali, aby sme následne, v nadväznosti na uvedené,
sústredili našu pozornosĢ na kvalitatívny a kvantitatívny výskum v
oblasti konzekutívneho tlmoþenia, analýzou jeho premenných
z pohĐadu rezistentnosti nekorektností, posunov a dilém ako možného
východiska konštituovania systému istých metodických postupov, resp.
odporúþaní pri eliminácii chýb v edukaþnom priestore.
V prvej kapitole rezumujeme poznatky z oblasti doterajšieho pre
nás dostupného výskumu konzekutívneho tlmoþenia priblížením
konkrétnych informácií o procese tlmoþenia þi o tlmoþníckych stratégiách.
Veríme, že prínosnou bude najmä podkapitola, v ktorej sme navrhli
vlastný model hodnotenia tlmoþenia.
Druhá kapitola je vstupom do problematiky tlmoþníckej notácie
a dokumentáciou komplexného obrazu, ktorý súþasná svetová
translatológia predkladá ako riešenie istého komplementárneho, ale
nezanedbateĐného problému. Notaþné techniky a postuláty o princípoch a
modeloch sú analýzou, ktorá cez prizmu najvýznamnejších európskych
tlmoþníckych škôl sprístupĖuje kontext teoretických univerzálií
akcentujúcich práve notaþný problém, aj keć je v literatúre prezentovaný
len ako pars pro toto.
V tretej kapitole sme sa pokúsili o praktický náhĐad na
problematiku zastúpenia východiskového þi cieĐového jazyka
v tlmoþníckych notáciách, priþom v pozícii zásadných sa nám
ponúkli dve hypotézy, ktoré majú smerovaĢ k verifikovaniu progresu
formy notácie participujúcich probandov poþas pribúdajúcej
kontinuálnej praxe.
Empirickému výskumu venovanému evaluácii chýb
a nekorektností, ktorých sa tlmoþníci poþas svojho výstupu dopustia,
predchádzala úvodná þasĢ štvrtej kapitoly, ktorá mapuje najmä súþasný
stav poznania riešenej problematiky so zreteĐom na prezentáciu
parametrov hodnotenia rôznych nedostatkov.
Na základe realizovaného výskumu sa pokúsime prezentovaĢ
vedecké poznatky z oblasti tlmoþenia, priþom za prínos pre slovenské
þitateĐské spektrum budeme považovaĢ najmä aproximáciu stavu
bádanej problematiky v španielskom vedeckom prostredí a tiež
implementáciu teoretických poznatkov do konkrétnej praxe.
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