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Abstrakt

Štúdia sa zaoberá problematikou audiovizuálneho prekladu. Venuje sa niektorým aspektom inter-
kultúrnej pragmatiky, filmového dialógu, dabingu, sémantickým a pragmatickým posunom v pre-
klade s cieľom ponúknuť interdisciplinárny pohľad zohľadňujúci kultúrne javy. Sústreďuje sa na 
kultúrne viazanú informáciu ovplyvňujúcu proces prekladu, konkrétne na kultúrne posuny spô-
sobené neprimeranou voľbou techniky prekladu. V prvej časti uvádzame príklady nevhodného 
sémanticko-pragmatického posunu získané na základe vlastného pozorovania (príklady ilustrujú 
nevhodné použitie kalku). Druhá časť prezentuje analýzu epizódy zo sitkomu Priatelia so zreteľom 
na kultúrny kontext a na kultúrne determinované posuny. V jazykovom materiáli analyzovanej epi-
zódy sa vyskytli nasledujúce kategórie: a) posun na škále formálnosti, b) nevhodné použitie kalku, 
c) rozdielna hĺbková štruktúra originálnej a dabovanej verzie, d) rozdielna organizácia rozhovorov 
v originálnej a v dabovaných verziách.

Abstract

The present paper falls in the field of audiovisual translation studies. In order to offer an interdis-
ciplinary approach to translation issues with regard to cultural phenomena it comments on some 
aspects of intercultural pragmatics, film dialogue, dubbing, semantic and pragmatic shifts during 
translation. It focuses on culture-related information determining the translation process, namely 
cultural shifts caused by inapt choice of translation techniques. Part 1 provides anecdotal evidence 
of inappropriate semantic-pragmatic transfer (the examples in the paper demonstrate inappropri-
ate use of calque). Part 2 presents an analysis of an episode from sitcom Friends with regard to cul-
tural context and culture-determined shifts. The analysis unveiled the following categories: a) shifts 
on the scale of formality, b) inappropriate use of calque, c) different deep and surface structure of 
the original and dubbed versions, and d) different dialogue structuring. Each category is exempli-
fied by the cases that the studied corpus provided for.
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Prešovskej univerzite v Prešove, Filozofickej fakulte.

Úvod 
Kontext je vytváraný koexistenciou jazykových a mimojazykových faktorov. Inými slo-
vami, kontext predstavuje vnútrotextové alebo mimotextové súvislosti (Findra, 2004). 
J. Mistrík (1989, s. 277) interpretuje „textový kontext“ (porov. Skalička in Mistrík, 1989) 
ako „súvislosť ... výpovede so susednými, ale i so vzdialenejšími výpoveďami alebo hoci 
s časťou textu, prípadne s celým textom.“ Mimojazyková dimenzia komunikačného pro-
cesu zahŕňa sociálne podmienky účastníkov, miesto, čas, prostredie prehovoru (verejné či 
súkromné), počet účastníkov, stupeň ich spoločnej znalosti o danej téme, komunikačný 
zámer hovoriaceho, komunikačné stratégie, v širšom chápaní i spôsob komunikácie 
(ústna, písomná, telefonická a pod.) (Černý, 1996). Tieto mimojazykové faktory vytvárajú 
fyzický (situačný) kontext, sociálny kontext a kultúrny kontext; kultúrny kontext zahŕňa 
životný štýl, hodnotovú orientáciu, spôsoby správania sa, sociálne normy, znalosť objek-
tívneho sveta, poznatky spoločné komunikantom (McArthur, 1998; Chang, 2004). Kon-
text tak môžeme definovať ako informáciu so silnou väzbou na istú udalosť, informáciu 
potrebnú pre efektívnu komunikáciu. Heath (1986) tvrdí, že väčšina ľudskej interakcie 
nie je založená na tom, že ľudia zdieľajú informácie o sebe navzájom, ale na tom, že poz-
najú kontext, v ktorom konverzácia prebieha. Poznanie kontextu znamená, že si uvedomu-
jeme kultúrne významy spájajúce sa s časom, miestom, osobou a okolnosťami. Situačný 
a sociálny kontext však nie je pre efektívnu komunikáciu, pre správanie sa komunikantov 
postačujúci; dôležitú úlohu tu zohráva práve kultúrny kontext, pretože sprostredkováva 
významy dané kultúrou (Chang, 2004). Kultúrny kontext predstavuje informácie, vedo-
mosti spoločensko-historického charakteru odrážajúce dynamiku spoločnosti, čo môže 
blokovať sémantický transfer v interkultúrnom prostredí.

Interkultúrnu komunikáciu nechápeme len ako komunikačný akt medzi predstaviteľmi 
rôznych kultúr, ale aj ako predmet štúdia iných spoločenskovedných disciplín zaoberajú-
cich sa jazykom, napr. translatológie. V tomto kontexte preklad znamená transfer myšlie-
nok vyjadrených príslušnými výrazovými prostriedkami istej sociálnej skupiny do výra-
zových prostriedkov inej sociálnej skupiny a za jednotku prekladu je považovaná kultúra 
cieľového jazyka, a nie text (Hrehovčík, 2006). Existuje mnoho definícií kultúry, no ani 
jedna nie je akceptovaná ako norma, čoho dôvodom je s najväčšou pravdepodobnosťou 
multidisciplinárny charakter kultúry (porov. napr. Mistrík et al., 1999). V danom kon-
texte budeme chápať kultúru ako societu ľudí s istým kultúrnym zázemím, ktorých spá-
jajú rovnaké významy. Pri sémanticko-pragmatickom transfere ide o niekoľko na seba 
nadväzujúcich procesov interkultúrnej komunikácie – kultúrneho dekódovania (v rámci 
analýzy zdrojového textu), prekódovania a zakódovania do cieľového jazyka ako súčasti 
inej kultúry. V tejto súvislosti sa na prekladateľa kladú nové požiadavky, nemá byť len 
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bilingválnym, ale aj bikultúrnym (Hrehovčík, 2006; Nida, 2001), prípadne multikultúrnym 
odborníkom. Preklad výlučne hovoreného alebo písaného textu je do istej miery odlišný 
od prekladu dramatického textu a dabovania filmových dialógov. Dramatický text nemá 
len jedinú správnu interpretáciu, takýto text sa spravidla úplne dotvára až v konkrétnom 
čase a v konkrétnom priestore (na konkrétnej scéne). Filmový dialóg je „nekompletný“, 
jeho úplný potenciál sa realizuje až pri samotnom predstavení/hraní a tento aspekt drama-
tického, respektíve filmového textu treba pri preklade brať do úvahy.

Filmový dialóg, tzv. audiovizuálny prejav (porov. Romero Fresco, 2009), má významnú 
úlohu, rozvíja dej a slúži ako prostriedok charakterizácie postáv a autor/scenárista podľa 
toho vyberá znaky hovoreného prejavu (napr. výrazy z dialektu, slangu, a pod.). Hovorený 
prejav je typický spontánnosťou, krátkym časom, ktorý má hovoriaci na jeho plánova-
nie, čo vedie k opakovaniu, prerušovaniu, syntaktickej neúplnosti, lexikálnej vágnosti, 
atď. Tieto vlastnosti, „normálnu ne-plynulosť“ (normal non-fluency, porov. Chang, 2004), 
môžeme pozorovať aj vo filmových dialógoch, čím sa filmové postavy stávajú reálnymi/
realistickými a individualizovanými. Je tu ale potrebné brať do úvahy, že dialógy v drama-
tických textoch nie sú doslovnými transkriptmi spontánnych hovorených prejavov (Feren-
čík, 2003). Aj tie najrealistickejšie dialógy sa podstatne líšia od skutočného neformálneho 
hovoreného prejavu. Dôvod je jednoduchý, absolútna autentickosť by bola na škodu, iri-
tovala by čitateľa/diváka, dramatický a filmový dialóg musí byť kompaktnejší. Rovnako 
však nadmerná štylizácia by bola jeho nerealistickou a nevierohodnou realizáciou.

Preklad sa posudzuje podľa princípov platných pre všetky druhy prekladu: zmysel, 
forma, register, prirodzenosť a idiomatickosť (Hrehovčík, 2006). Inými slovami, preklad 
v cieľovom jazyku má odrážať zmysel pôvodného textu a sled myšlienok; úroveň (ne)
formálnosti pôvodného textu a jeho prekladu má v čo najväčšej miere korešpondovať, pre-
klad má pôsobiť zrozumiteľne a čo najprirodzenejšie. Zrejme najproblematickejšie oblasti 
prekladu sú idiomatickosť, preklad metafor, hovorových a slangových výrazov, prísloví, 
slovných hračiek a pod. V tejto súvislosti sa uvažuje aj o kategórii nepreložiteľnosti, kon-
krétne o dvoch typoch nepreložiteľnosti – lingvistickej (pri absencii lexikálneho alebo gra-
matického ekvivalentu v cieľovom jazyku) alebo kultúrnej (pri absencii relevantnej črty 
v cieľovom jazyku) (Bassnett, 2004). Uvedené princípy možno aplikovať aj na preklad 
filmového dialógu a na dabing.

Predkladaná štúdia si kladie za cieľ priblížiť problematiku kultúrne podmienených 
posunov, resp. úlohu kultúrneho kontextu pri preklade filmového dialógu. Na základe 
náhodných pozorovaní vo filmoch a seriáloch americkej proveniencie na obrazovkách slo-
venských televízií sme zaznamenali niekoľko izolovaných situácií, pri preklade ktorých 
sa domnievame, že nebola zohľadnená kultúrna podmienenosť. Jednotlivé mikroštruk-
túry ilustrovali tak syntaktické, ako aj sémantické a pragmatické odlišnosti slovenského 
a anglického jazyka (pozri bod 1). Toto nás podnietilo venovať sa danému problému na 
väčšej ploche a zároveň výskumnú sondu rozšíriť o nemeckú mutáciu. Za jednotku našej 
analýzy sme si zvolili jednu ucelenú epizódu zo sitkomu Priatelia. Východisková verzia 
analyzovaného diskurzu bola v anglickom jazyku, ďalšie dve boli dabované do nemec-
kého a do slovenského jazyka. Naším zámerom bolo poukázať na kultúrne reprezentácie 
a posuny pri preklade textu danej epizódy a na základe analýzy identifikovať a kategorizo-
vať pozorované posuny (pozri bod 2). 
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1 Kultúrne posuny pri preklade filmového dialógu
1.1 Niekoľko poznámok k dabingu a posunom pri preklade z originálu  
      do dabovanej verzie
Dabing je ovplyvňovaný hovoreným slovom, obrazom a hereckými prejavmi (Makarian, 
2009). Dabingový herec text „nečíta“, ale svoju postavu „zahrá“ – sleduje obraz a dianie 
na filmovom plátne, aktivitu jednotlivých filmových postáv a celkovú situáciu (Makarian, 
2009). Cieľom dabingu je poskytnúť filmovému divákovi autentický zážitok porovnateľný 
so zážitkom filmového diváka sledujúceho film v pôvodnom jazyku. Náročnosť dabingu 
spočíva v tom, že nie je založený iba na sémantike hovoreného prejavu, ale berie do úvahy 
aj herecké prejavy, pohyby hercov na scéne a ich neverbálnu komunikáciu (gestikuláciu, 
mimiku a pod.). Navyše je veľmi dôležité, aby sa dabovaný prejav a originálny hovorený 
prejav zhodovali v čase, aby boli synchrónne. Paquin (1998) rozlišuje tri typy synchroni-
zácie – fonetickú, sémantickú a dramatickú. Pod fonetickou synchronizáciou chápe zosú-
ladenie pohybov pier herca a dabingového herca tak, aby ich artikulačná aktivita vzájomne 
korešpondovala. Pod sémantickou synchronizáciou rozumie nielen to, že originálny hovo-
rený prejav a jeho preklad majú ten istý význam, ale je dodržaná aj istá miera reálnosti 
(napr. ak herec originálu neverbálnou komunikáciou signalizuje zápor, v dabovanom pre-
jave nebude kladná veta). Je dôležité, aby sa aj dabingový herec „zžil“ s filmovou posta-
vou do takej miery, aby jeho hovorený prejav vyznel autenticky. Dabovaný text má spĺňať 
nielen kritériá prekladu, ale má byť nápomocný aj filmovému obrazu, a tým umocniť jeho 
pôsobenie (Makarian, 2009).

Pri dabingu prirodzene dochádza k rôznym posunom. Dabovaný prejav je monotónnejší 
než originál, používa neprirodzene zreteľnú artikuláciu, nevyužívajú sa v plnej miere fone-
tické kontrasty a intonačná škála, uprednostňuje sa spisovná výslovnosť aj v situáciách, 
v ktorých by sme očakávali hovorový štýl, dochádza k pragmatickej interferencii (Herbst, 
1997). M. Pavesi (2008) upozorňuje, že dabovaný text charakterizuje neutralizácia regis-
tra a štýlu. Domnievame sa, že táto neutralizácia sa prejavuje nevýraznou diferenciáciou 
v rámci poľa, rolí a módu (porov. Halliday, 1978): na úrovni poľa nedôslednou geografic-
kou diferenciáciou (spisovný jazyk namiesto regionálneho dialektu), na úrovni rolí nepri-
meranou diferenciáciou idiolektu postavy, na úrovni módu nedostatočnou diferenciáciou 
formálneho a neformálneho prejavu, najmä vo výbere lexém (výskyt formálnych výrazov 
v neformálnom prejave). K uvedeným posunom môžeme zaradiť aj modifikácie zapríči-
nené objektívnymi obmedzeniami (napr. dĺžka slov v pôvodnom a v cieľovom jazyku), 
nedostatočnú kohéziu a prefabrikované syntaktické štruktúry (Romero Fresco, 2009). 
Dabovaný text ako výsledný produkt predstavuje premostenie štruktúry jazyka so sociálne 
determinovaným idiolektom. Zároveň sprostredkováva kultúrne reprezentácie; tieto ope-
rujú na textovej makroúrovni, sú súčasťou diskurzov a vyjadrujú obrazy a naratívne tex-
tové štruktúry určitej kultúrnej komunity v určitom kontexte.

Môžeme uvažovať o dvoch základných druhoch kultúrnych reprezentácií: o repre-
zentácii kultúry vo všeobecnosti (t.j. informácia o kultúrnych zvykoch, tradíciách, kon-
venciách konkrétneho spoločenstva – slovenského, amerického, nemeckého a i.) alebo 
o reprezentácii kultúry v zmysle pohľadu na konkrétny jav z istej kultúrne podmienenej 
perspektívy (domácej alebo cudzej). Obe reprezentácie zohrávajú pri preklade významnú 
rolu a neraz predstavujú pre prekladateľa značný problém. Na prekonanie sociokultúrnej 
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lexikálno-sémantickej nulovej ekvivalencie slúžia rôzne translatologické postupy, napr. 
transkripcia alebo transliterácia, kalk, adaptácia, analogický výraz, opis, komentár alebo 
definícia (porov. Tellinger, 1998). V tejto súvislosti vystupuje do popredia aj problematika 
tzv. kultúrnych výrazov (Risager, 2007; Newmark, 1988), v anglickej translatologickej 
teórii cultural words, v nemeckej Kulturwörter, ktorých prototypom je výraz označujúci 
javy úzko špecifické pre istú jazykovú a kultúrnu komunitu. Presné vymedzenie tohto 
pojmu je však diskutabilné, pretože niektorí lingvisti zastávajú názor, že všetky lexi-
kálne jednotky majú viac-menej kultúrne podmienené denotácie (porov. Risager, 2007). 
K. Risager (2007) navrhuje chápanie kultúrnej podmienenosti denotácie skôr ako konti-
nuum od úzko špecifickej až po málo kultúrne podmienenú denotáciu. Na základe týchto 
úvah potom nie je reálne dosiahnuť absolútnu korešpondenciu medzi pôvodným textom 
a jeho prekladom do cieľového jazyka, je nevyhnutné uvažovať o posunoch v preklade. 

Posuny v preklade sú nevyhnutné a okrem kultúrnych rozdielov sú spôsobované aj 
rozdielmi v jazykových systémoch. Okrem toho v niektorých prípadoch sú posuny výsled-
kom rozhodnutí samotného prekladateľa. Na ilustráciu uvádzame nasledujúcu scénu z jed-
ného kanadského televízneho seriálu:

Je obyčajné piatkové popoludnie. Dve pätnásťročné dievčatá, najlepšie priateľky, sa 
pohodlne usadili v izbe, aby si mohli porozprávať svoje zážitky a vyriešiť jeden prob-
lém. Zrazu začuli nejaký zvuk. A: „Myš.“ „Určite je v skrini.“ „Choď sa tam pozrieť, 
prosím ťa.“ B: „Áno, jedna tu je, ale veľká.“ Vtedy vybehlo zo skrine sedemročné 
dievčatko, nevlastná sestra jednej z tínedžeriek. 

Ak by sme danú scénu sledovali v origináli, v angličtine, vypočuli by sme si, že tá myš 
v skrini nie je veľká, ale „ťažká“ (B: Yeah, a heavy one). Daný príklad nemá poukazovať 
na neadekvátny preklad, práve naopak. Prekladateľovi sa podarilo zvládnuť odlišnosti slo-
venského a anglického jazyka; podarilo sa mu preniknúť do hĺbkovej štruktúry a vyjadriť 
to v jazyku prekladu. V uvedenom príklade ide o kultúrne viazanú informáciu; keďže 
prekladateľ mal podmienky na zohľadnenie konvencií jazyka (aj fonetická synchronizácia 
bola možná), podarilo sa mu vyhnúť pragmatickému posunu.

1.2 Ilustrácia opomenutia kultúrne viazanej informácie pri preklade 
Nasledujúce príklady demonštrujú situácie, v ktorých prekladateľ neidentifikoval kultúrne 
špecifickú informáciu, čo sa vo výslednom dabingovom texte prejavilo neprimeraným 
použitím kalku. Kalk, t.j. doslovný preklad cudzieho slova kopírujúci jeho morfematickú 
a sémantickú štruktúru (Masár, 1991), je akceptovateľný translatologický postup, ak nespô-
sobuje komunikačný šum. Audiovizuálny text je špecifický v tom, že prezentuje konven-
cionalizované verbálne aj neverbálne kultúrne determinované správanie, a preto prípadná 
necitlivosť prekladu voči daným špecifikám pôsobí rušivo a v niektorých prípadoch až 
zavádzajúco. Nasledujúce dabované verzie replík sme pozorovali vo filmoch a v seriáloch 
americkej proveniencie prezentovaných na obrazovkách slovenských televízií v rokoch 
1995–2005 (tituly, stanicu a vysielací čas nekonkretizujeme z dôvodu zachovania ano-
nymity prekladateľa). Tak, ako sme uviedli v úvode, jazyk je neoddeliteľnou súčasťou 
kultúry. Kultúra slúži ako prostriedok na pochopenie fungovania jazyka a naopak jazyk 
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pomáha pochopiť základné sociálne hodnoty konkrétnej kultúry. Nasledujúce príklady 
ilustrujú túto vzájomnú interakciu a podmienenosť. 

 
„Nejde o efekty, náš komerčný čas je veľmi drahý, potrebujeme vás, Jared.“
[epizóda z kriminálneho seriálu] 

Kontext tejto repliky tvorila nehoda pri výrobe reklamy. Výraz „komerčný“ sa v sloven-
čine spája s obchodom a ako adjektívum sa interpretuje v zmysle „obchodný, obchodnícky, 
trhový“. V angličtine výraz „commercial“ má funkciu substantíva aj adjektíva. V spojení 
s lexémou „time“ („čas“) ide o substantívum vo funkcii atribútu, a teda sprostredkovaný 
význam je „súvisiaci s reklamou v televízii alebo v rozhlase“. Ak berieme do úvahy 
význam adjektíva „komerčný“ v slovenčine, potom spojenie „komerčný čas“ nedáva zmy-
sel. Úplne sa stráca pôvodný zmysel tohto spojenia – „čas vyhradený na reklamu“, t. j. 
reklamný čas. 

„Máme jeho parkovací lístok.“
[epizóda z kriminálneho seriálu]

Táto replika bola vyslovená počas preverovania alibi jednej z postáv. Kompozitum „par-
kovací lístok“ v slovenčine nedáva zmysel. Pri troche fantázie si môžeme predstaviť lís-
tok, potvrdenie, ktoré dostaneme po odchode z parkoviska. V kontexte slovenskej kultúry 
však nie je dôvod, aby potvrdenie o zaplatení parkovného bolo archivované na polícii. 
Anglické spojenie „parking ticket“, ktoré dedukujeme na základe doslovného prekladu, 
v angličtine zodpovedá pokute za parkovanie.     

A: „Čo robíš?“ 
B: „Som veterinár.“
A: „Ja som vo Vietname nebol.“ 
[romantický film]

Pozornosti prekladateľa unikol fakt, že lexéma „vet“ má v angličtine dva významy – je 
skrátenou verziou výrazu „veterinár“ a zároveň „veterán“. Zatiaľ čo v anglickom origi-
náli ide o zmysluplný dialóg, v slovenskej dabovanej verzii sú prezentované výpovede 
nekoherentné.  

„Jess vedel, čo robiť. Najprv zavolal ambulanciu.“ 
[epizóda z rodinného seriálu]

Táto replika je súčasťou dialógu dcéry s mamou v nemocnici po autonehode. Slovenský 
výraz „ambulancia“ a anglický výraz „ambulance“ sú tzv. faux amis (falošní priatelia), 
formálne zhodné, no sémanticky odlišné výrazy. V prvom prípade je denotátom miestnosť, 
v ktorej lekár ordinuje, v druhom prípade je to sanitka. Vzhľadom na kultúrne determino-
vanú informáciu spojenie „zavolal ambulanciu“ nie je zrozumiteľné.   

„Čo keby sme išli do kina, kde je pekne a tma?“ 
[epizóda z kriminálneho seriálu]
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Predpokladáme, že v originálnom texte sa vyskytlo spojenie „nice and dark“, v ktorom 
„nice“ a „dark“ („pekne“ a „tma“) nepredstavujú samostatné lexémy. Lexéma „nice“ 
(„pekne“) je v tomto spojení modifikujúci prvok použitý s cieľom umocniť príznak vyjad-
rený lexémou „dark“ („tma“). Domnievame sa, že v danom kontexte v pôvodnom texte 
výraz „nice“ spĺňa funkciu príslovky miery; v preklade je použitý vo funkcii príslovky 
spôsobu. Pre rodeného slovensky hovoriaceho takéto spojenie vyznieva neprirodzene.

„Kedy si naposledy videl starého pána?“ 
[epizóda z rodinného seriálu]

Slovné spojenie „starého pána“ bolo použité v rozhovore medzi otcom a jeho adoptív-
nym synom, pričom rozhovor sa týkal biologického otca. Z kontextu vyplýva, že v pôvod-
nom texte je použitý neformálny výraz označujúci otca („old man“). V slovenčine by sme 
v takejto situácii o tomto spojení neuvažovali: spája sa s iným registrom, má všeobecnejší 
charakter a stráca svoje expresívne zafarbenie.

 
„Keď sme sa zasnúbili, bola rodina šťastím hore nohami.“  

Slovné spojenie „hore nohami“ sa v slovenčine nevyskytuje v spojení „byť šťastím hore 
nohami“. Z daného kontextu je zrejmé, že dané spojenie má metaforický charakter a jeho 
slovenský ekvivalent je „byť šťastím celý bez seba“.

 
„Bola ubytovaná v princezninej suite.“ 
[epizóda z kriminálneho seriálu]

Výraz bol použitý v súvislosti s ubytovaním v hoteli, teda v kontexte, v ktorom by sme 
v slovenčine použili výraz apartmán. Výraz suita v slovenčine označuje druh hudobnej 
skladby, resp. sprievod. Prekladateľ sa dal zviesť rovnakou formou sémanticky odlišných 
výrazov (faux amis).

A: „Hralo sa to predstavenie aj minulý štvrtok? Hral tam aj Eddie?“
B: „Neviem.“
A: „Neviete?! Tak hral v tom kuse?“
[epizóda z rodinného seriálu]

Kontext napovedá, že v pôvodnom texte bol pravdepodobne použitý výraz „piece“ ako 
synonymný výraz pre substantívum „predstavenie“. V anglickom origináli je tento výraz 
lexikálne vágny, nemá konkrétny denotát; nejde tu o plnovýznamové substantívum, ale o 
prostriedok anaforickej referencie. V slovenskom dabingu by mu tak mohol zodpovedať 
výraz „tam“, „v ňom“.

...z mäsa a krvi... 
[viacero dabovaných filmov a epizód seriálov]
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Domnievame sa, že ide o doslovný preklad anglického spojenia „flesh and blood“, pre 
ktoré máme v slovenčine ustálené spojenie „z mäsa a kostí“.

„Je to na dome.“ 
[epizóda zo sitkomu]

Spojenie „na dome“ bolo súčasťou dialógu prebiehajúceho v kaviarni, v situácii, v ktorej 
sa od hostí neočakávala platba za občerstvenie, pretože bolo na účet podniku. Toto spoje-
nie je doslovným prekladom anglického výrazu „on the house“. 

Uvedené príklady ilustrujú vplyv kultúry na formálnu stránku jazyka a predstavujú 
bohaté možnosti pre analýzu spätosti kultúry s jazykom, ktorá je obzvlášť viditeľná pri 
preklade. Kultúra nie je vrodená – musíme si ju osvojiť; kultúrny kontext vytvárajú myš-
lienky, názory a pocity prameniace z našich skúseností. Tak ako existujú rozdiely v systé-
moch jazykov, tak je potrebné rozdielne vnímať mimojazykovú realitu jednotlivých kultúr 
a rozdielne sa správať aj v objektívne podobných situáciách. Primárnym zdrojom skúmaní 
performancie jazyka je jeho aktuálne použitie, každodenná rečová prax, najčastejšie vo 
forme dialogického prejavu. Domnievame sa, že filmový dialóg predstavuje vhodnú alter-
natívu reálneho hovoreného prejavu, zároveň si však uvedomujeme, že filmový dialóg, 
resp. audiovizuálny text má isté špecifiká: nie je autentický v zmysle autentických nahrá-
vok reálnych ľudí v ich prirodzenom prostredí, no na druhej strane ho považujeme za 
dostatočne hodnoverný pre potreby analýzy.

2 Analýza prekladu epizódy zo sitkomu Priatelia (do slovenčiny a do nemčiny)
Naším cieľom je analyzovať preklad diskurzu filmového dialógu, pričom za cieľový korpus 
sme si zvolili sitkom Priatelia, konkrétne epizódu „Ako nikto nikoho nepožiadal o ruku“ 
(1. časť, séria IX, 2002/03). Východisková verzia analyzovaného diskurzu je v anglickom 
jazyku a ďalšie dve sú dabované do nemeckého a do slovenského jazyka. Tento sitkom 
prezentuje rodinno-priateľské prostredie, dialogickosť, familiárnosť, spontánnosť, expre-
sívnosť, zreteľnú intonáciu, autentické tempo reči, aj prostriedky neverbálnej komuni-
kácie. Dochádza tu k častému striedaniu replík, častej výmene hovoriacich a prezentuje 
sa variabilita tém. Zvolený diskurz ukazuje spôsob života a sociálne (príp. iné) hodnoty 
vlastné americkej spoločnosti, americkej kultúre. Tieto hodnoty a významy sú dabingom 
sprostredkované divákom z iných kultúr, ktorí sú tak vystavení konfrontácii vlastných 
návykov, presvedčení a predstáv o živote s návykmi, presvedčeniami a predstavami ame-
rickej kultúry, spoznávajú jej spôsob života a majú možnosť posúdiť mieru zhody prezen-
tovanej skutočnosti so zaužívanými stereotypmi. 

V analyzovanej epizóde sa dej rozvíja okolo témy imaginárnych zásnub a v súvislosti 
s tým sme postrehli niektoré typické kultúrne prvky – americkú záľubu v usporadúvaní 
osláv, tendenciu zdieľať oslavu zásnub v kruhu priateľov (s čím súvisí aj zdvorilostne via-
zaná potreba zablahoželať k zásnubám), snaha vymyslieť čo najoriginálnejšie zásnuby, či 
porovnávanie veľkosti diamantu v zásnubnom prsteni. V celej epizóde je zrejmá americká 
neformálnosť a prejavuje sa najmä v pozdravoch. V originálnej anglickej verzii sa vyskytli 
len výrazy „Hey“ a „Hi“, a to bez ohľadu na status a sociálnu rolu komunikantov. Nemecký 
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dabing podčiarkol akceptáciu amerického kultúrneho kontextu v súlade so súčasným tren-
dom v nemčine, zatiaľ čo slovenské ekvivalenty boli prispôsobené slovenským konven-
ciám. V cieľovom korpuse nachádzame aj ilustráciu amerického prejavu rešpektu či uve-
domovanie si vážnosti titulu Ph.D.: replika Phoebe: „Doktori by mali byť múdri“. Ďalšou 
ilustráciou kultúrneho kontextu je použitie mena typicky neamerického pôvodu v replike 
„To mi pripomína, že pán Hazmegian má môj Game boy“, čo navodzuje myšlienku multi-
kultúrnosti a tolerancie voči iným kultúram.

Naším zámerom je poukázať na kultúrne reprezentácie a posuny pri preklade filmového 
dialógu tejto epizódy. Na základe konfrontácie anglickej originálnej verzie a dabovaných 
verzií slovenskej a nemeckej sme identifikovali posuny, ktoré je možné kategorizovať do 
štyroch skupín: 

A) posun na škále formálnosti, 
B) nevhodné použitie kalku,
C) rozdielna hĺbková štruktúra originálnej a dabovanej verzie,
D) rozdielna organizácia rozhovorov v originálnej a v dabovaných verziách.
(Pozn. Výrazy vyznačené tučným písmom poukazujú na diskrepancie pri preklade.) 

A) POSUN NA ŠKÁLE FORMÁLNOSTI
1. Jeden z úvodných rozhovorov medzi Joeym, Rossom a Rachel:  

Joey: Hey, Ross is here! Hey, look, it’s my good friend Ross! Hey, Ross.
Ross: Hey, Joey. Hey, you. 
Rachel: Hey, you.
Joey: And he brought fIowers! Thanks, Ross.  

I’m really more of a candy kind of guy.

Joey: Hej, Ross je tu! Vidíš, môj dobrý priateľ Ross! Ahoj Ross.
Ross: Ahoj Joey. Ahoj, Rachel.
Rachel:  Ahoj.
Joey: To je dobre. Pozri, priniesol kvety!  

Vďaka Ross, ale ja som skôr na sladkosti.

Joey:  Das ist mein guter Freund Ross. Hey Ross.
Ross: Hey Joey. Hey Rach.
Rachel: Hey Ross.
Joey: Du hast ja sogar Blumen mitgebracht? Hey danke Ross. 

Aber ich bin mehr für Süßigkeiten, Liebling.

Tieto minidialógy poukazujú na rozdielnu mieru formálnosti v jednotlivých jazykových 
verziách. Zatiaľ čo zámeno you (v pozdrave „Hey you“) v angličtine signalizuje blízky až 
familiárny vzťah komunikantov, domnievame sa, že v slovenčine a v nemčine by takéto 
oslovenie v danom kontexte pôsobilo neprimerane, ba až urážlivo. Nemecký prekladateľ 
zrejme v snahe sa tomu vyhnúť, namiesto spomínaného zámena zvolil krstné meno. Slo-
venský prekladateľ sa obmedzil iba na neutrálny pozdrav bez oslovenia menom. V nemec-
kej verzii sa navyše objavuje výraz „Liebling“, ktorý v pôvodnej originálnej anglickej 
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a v dabovanej slovenskej verzii absentuje. Predpokladáme, že bol doplnený so zámerom 
evokovať ironický podtón, keďže v danom kontexte ide o interakciu dvoch mužov.

2. Záverečný rozhovor medzi Monikou, jej otcom a Chandlerom:

anglický originál a nemecký dabing  slovenský dabing
Monica: Hey, Dad. Monica: Ahoj ocko.
Chandler: Hi. (Monikinmu otcovi) Chandler: Dobrý. (Monikinmu otcovi) 

V anglickom origináli a v nemeckom dabingu Chandler pozdraví Monikinmu otcovi „Hi“. 
S cieľom priblížiť sa pôvodnému kultúrnemu a jazykovému prostrediu nemecký preklada-
teľ automaticky prevzal originálny pozdrav aj oslovenie. Vzhľadom na to, že ide o noto-
ricky známe výrazy, predpokladáme, že nepociťoval potrebu použiť ich nemecké ekviva-
lenty. Domnievame sa, že dôvodom je aj to, že v súčasnosti je možné pozorovať vyššiu 
mieru tolerancie voči prenikaniu anglicizmov/amerikanizmov v prejave nemeckých hovo-
riacich v porovnaní so slovenskými. Podobná situácia sa nachádza aj na iných miestach 
v danej epizóde. V slovenskom dabingu prekladateľ použil výraz „Dobrý“ implikujúci 
vzťah vykania. Anglický pozdrav „Hi“ pôsobí na prvý pohľad familiárne, no konvenciona-
lizoval sa ako univerzálny bez ohľadu na formálnosť situácie. Slovenský prekladateľ tak 
vhodne zareagoval a v súlade s požiadavkami synchronizácie použil len adjektívnu časť 
slovenského pozdravu. Vzťah medzi Monikiným otcom a Chandlerom je síce formálny, 
no na škále formálnosti ho môžeme lokalizovať bližšie k súkromnosti ako k oficiálnosti; 
skrátená verzia pozdravu „Dobrý deň“ preto v danom kontexte nepôsobí rušivo.

3. Jeden z úvodných rozhovorov: Rossova reakcia na Joeyho správanie

anglický originál: Ross: You’re weird today.  
   „Ty si zvláštny“ v zmysle divný/čudný 

nemecký dabing:  Ross: Du bist eigenartig. 
   „Ty si zvláštny“ v zmysle svojrázny/osobitý 

Adjektívum weird používané v neutrálnom až neformálnom registri je v nemeckom 
dabingu preložené výrazom, ktorý sa na škále formálnosti približuje skôr k formálnemu 
prejavu; výraz eigenartig v kolokviálnom priateľskom prostredí nie je v nemeckom jazyku 
taký bežný.  

B) NEVHODNÉ POUŽITIE KALKU
Rachelina replika ilustruje transfer formy, nie významu, a to v dvoch prípadoch:   

Monica:  It’s so inappropriate. No, it is worse than that. It is wrong.  
And it is bigger than mine!

Rachel:  I know. Days of our Lives, thank you very much.

Monica:  To je také nevhodné. Je to zlé, je to je to … Veď je väčší ako môj. 
Rachel:  Ja viem. „Dni nášho žitia“  ďakujem veľmi pekne. 
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Monica:  Er ist größer als meiner!
Rachel:  Ich weiß. <i>Days of our Lives,</i> danke.

Rachel zareagovala použijúc názov soap opery, ktorá u divákov v USA vyvoláva dve aso-
ciácie: prvá sa týka jednej z najdlhšie vysielaných soap opier v USA (vďaka svojim 45 
sezónam); druhá sa spája s rovnomenným príbehom zakomponovaným do deja sitkomu 
Priatelia, v ktorom Joey hrá jednu z úloh. Pravidelní diváci dabovaných verzií dokážu 
identifikovať len druhú asociáciu. Táto fráza tak nie je pre divákov dabovaných verzií 
natoľko zmysluplná ako pre amerického diváka. Druhý spomínaný aspekt v Rachelinej 
replike je anglická fráza, ktorej doslovný preklad je „ďakujem veľmi pekne“. V kon-
texte anglického jazyka má daná fráza iné konotácie ako v slovenskom, príp. v nemec-
kom jazyku. Vzhľadom na lingvistický aj situačný kontext anglického originálu táto fráza 
v hĺbkovej rovine neznamená poďakovanie, ale slušné konštatovanie vo význame „niet 
pochýb,“ resp. „Pochybuješ o tom?“. Nemecký prekladateľ sa vyhol zamýšľanej konotácii 
danej anglickej frázy a uprednostnil neutrálne „danke“.  

C) ROZDIELNA HĺBKOVÁ ŠTRUKTÚRA ORIGINÁLNEJ A DABOVANEJ VERZIE
Pri porovnaní originálnej a nemeckej dabovanej verzie sme identifikovali situáciu, v ktorej 
výpovede nie sú totožné ani formálne ani sémanticky. 

Nasledujúce príklady (1, 2) podľa nášho názoru ilustrujú nie celkom adekvátny preklad, 
keďže v oboch prípadoch s anglickým originálom nekoreluje ani forma ani obsah, nie je dodr-
žaná fonetická synchronizácia; rezervy vidíme aj z hľadiska sémanticko-pragmatického.

1. Jedna z úvodných replík: reakcia Joeyho na Rachelinu repliku 

anglický originál   nemecký dabing
Joey: Look, Rach, I.... Joey: Aber zu menschlich. 
    („Ale priveľmi ľudské.“; doslovný vlastný preklad) 

2. 
Ross: But I really want to talk to you. 
Rachel: I know. I still need to talk to you. 
Joey: But before you guys do that, I need to talk to you.  

And Ross, I need to talk to you.
Phoebe:  And I need to talk to you.
Monica:  About what?
Phoebe:  To see if you know what these guys are talking about. 

(„Zistiť, či vieš, o čom títo hovoria.“; vlastný preklad)

Ross: Aber dann muss ich gleich mit dir reden.
Rachel: Aber ich will dir auch etwas sagen.
Joey: Ok. Bevor ihr miteinander redet, will ich was sagen. 

Und Ross dir will ich auch was sagen.
Phoebe:  Ich wollte dir auch noch etwas sagen. 
Monica:  Was Phoebe?
Phoebe:  Das ist so etwa das gleiche Thema.  

(„To je asi/vari/snáď tá istá téma.“; vlastný preklad)
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Predpokladáme, že v nasledujúcich príkladoch (3, 4) prekladateľ považoval text v origi-
náli za kultúrne viazanú informáciu, a tak nemeckému divákovi ponúkol ekvivalent, ktorý 
síce na úrovni repliky s originálom nekorešponduje, no z hľadiska konverzácie ako celku 
nevyznieva rušivo. Jediný pozorovaný nesúlad je narušenie dramatickej synchronizácie. 
Výpoveď nie je v súlade s neverbálnou komunikáciou postavy Chandlera.       

3.
anglický originál:  That’s funny. This conversation’s how I got the bullet hole  

in my head. 
slovenský dabing: Táto konverzácia je akoby som dostal guľku do hlavy.
nemecký dabing:  Ich kriege durch diese Unterhaltung Schmerzen  

in meinem Kopf. („Táto zábava mi spôsobuje bolesti hlavy.“;  
vlastný preklad)

4.
anglický originál: Seriously, sir, my brains, all over the wall. 
slovenský dabing: Vážne pane, mozog mám už celý na stene. 
nemecký dabing:  Wie so ratest mir eine unglaubliche Hilfe.  

(„Ako to, že mi tak neuveriteľne pomáhaš?; vlastný preklad)

D) ROZDIELNA ORGANIZÁCIA ROZHOVOROV V ORIGINÁLNEJ  
      A V DABOVANÝCH VERZIÁCH
Nie je vždy v kompetencii prekladateľa rozhodnúť, ako bude vyzerať finálna verzia pre-
zentovaná televíziou. Vo zvolenej epizóde sme identifikovali sedem situácií, v ktorých sa 
dabované verzie nezhodovali s originálom. Pri porovnaní anglického originálu s nemec-
kou a so slovenskou dabovanou verziou nachádzame jednu situáciu, keď sa replika v dabo-
vaných verziách nachádza na inom mieste ako v origináli a šesť situácií s chýbajúcimi 
rozhovormi. Na základe toho, že ide o identickú situáciu v obidvoch dabovaných verziách, 
domnievame sa, že prekladatelia pracovali s inak zostrihanou verziou, než je originálna 
verzia v angličtine.

1. Rozdielne umiestnenie replík

Rozhovor medzi Monikou, jej otcom a Chandlerom. 

Chandler: That‘s funny. This conversation‘s how I got the bullet hole  
in my head. 

[Chandler:  Táto konverzácia je akoby som dostal guľku do hlavy.]
[Chandler:  Ich kriege durch diese Unterhaltung Schmerzen in meinem Kopf.]  

(„Táto zábava mi spôsobuje bolesti hlavy.“)
...

Otec: Tak sa do toho pusti, princezná. Keď sme sa snažili, 
aby ťa tvoja matka počala, vždy, keď mala ovuláciu, 
bum sme to robili. Tak som si vykĺbil bedrá. 

Chandler:  Táto konverzácia je akoby som dostal guľku do hlavy. 
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Otec: Raz som mal nohu takto v umývadle a tvoja matka, tá bola… 
Chandler:  Vážne pane, mozog mám už celý na stene. [umiestnenie repliky  

v anglickom origináli]
Monica: Ocko, myslím, že nepotrebujem vedieť, aké 

polohy ste s mamou používali. 
Otec: Máš pravdu, ja hovorím o vašich polohách. Takže, 

to, čo som videl tam vedľa, vôbec nebola optimálna 
poloha na počatie dieťaťa. Hoci bola príjemná.

Monica: Mne teraz príjemne nie je. 
Otec: Mať z toho radosť je dôležité a pomôže aj ak  žena 

má orgazmus. Zvládnete to námorník? 
Chandler:  Vážne pane, mozog mám už celý na stene. [umiestnenie repliky  

v slovenskom dabingu]
Chandler:  Wie so ratest mir eine unglaubliche Hilfe. [„Ako to, že mi tak 

neuveriteľne pomáhaš?, umiestnenie repliky v nemeckom dabingu]

Chandlerova replika (Vážne pane, mozog mám už celý na stene) sa v anglickom origináli 
nachádza pred Monikinou replikou (Ocko, myslím, že...); v slovenskom dabingu na konci 
tohto rozhovoru (ako je uvedené v príklade vyššie). Domnievame sa, že kvôli zmenenej 
organizácii rozhovoru spomínaná fráza svojím obsahom k téme signifikantne neprispieva, 
len podčiarkuje Chandlerov cynizmus. V originálnej verzii je priamym pokračovaním 
Chandlerovej repliky Táto konverzácia je akoby som dostal guľku do hlavy. V dabovanej 
verzii sa objavuje o štyri repliky neskôr, čo môže skomplikovať pochopenie tejto anaforic-
kej referencie a vzbudiť dojem jej irelevantnosti. Podľa nášho názoru v dabovanej verzii 
vyznieva osamelo a nekoherentne. Napriek tomu, že robí dojem kultúrne podmienenej 
idiomatickej frázy, nazdávame sa , že sprostredkovaný význam je odvoditeľný (a v koneč-
nom dôsledku aj odvodený) z jednotlivých lexém tejto frazémy, a preto samotná frazéma 
je preložiteľná (a v konečnom dôsledku aj doslova preložená). V nemeckej dabovanej 
verzii je umiestnenie replík identické so slovenskou. V porovnaní s originálnou anglickou 
a dabovanou slovenskou verziou pozorujeme v nemeckej mutácii sémanticko-pragma-
tický posun (pozri komentár v C).

2. Absencia replík
Pri porovnaní dabovaných verzií s originálom sme zaznamenali šesť rozhovorov s absen-
tujúcimi replikami. Spravidla predstavujú situácie, v ktorých vynechanie replík nenaru-
šuje pochopenie dabovaných verzií. Považujeme to za kondenzáciu dabovaných verzií. 
Ako príklad uvádzame rozhovor Phoebe a Rossa, v ktorom chýbajúce repliky vyznačené 
tučným písmom opakujú to, čo už bolo povedané predtým, preto z hľadiska sémantického 
transferu ich prítomnosť nie je nevyhnutná. 

Ross: Čo? Čože?
Phoebe: Oh, je to tajomstvo? O, Bože, áno, už veľmi dlho sme tu nemali  

nič tajné. 
Ross: No, Rachel and I are not engaged.
Phoebe: I think you are.
Ross: What are you talking about? Who told you that?
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Phoebe: Rachel, your betrothed.
Ross: We’re not engaged.
Phoebe: Oh, that’s right. It’s a secret. Right, you are not engaged.  

I misunderstood her.
Ross: Phoebe, žiadne tajomstvo to nie je. Jasné? Nepožiadal som ju.

Analyzovaná epizóda poukázala na niekoľko aspektov prítomnosti kultúrneho kon-
textu. Nachádzame v nej interné aj externé odkazy na hodnoty americkej kultúry, avšak nie 
všetky môže prekladateľ výberom vhodných výrazových prostriedkov cieľového jazyka 
prekladu sprostredkovať divákovi. Istá miera transferu informácií závisí od sociokultúr-
nej kompetencie diváka a jeho schopnosti porozumieť spoločenským normám a konven-
ciám správania sa ľudí v inej cudzojazyčnej kultúre. Kultúrny kontext filmového dialógu 
v komplementarite s adekvátnou interpretáciou hĺbkovej štruktúry môže prispieť k efek-
tívnej interkultúrnej senzibilizácii.

Záver
C. Fries (1993) tvrdí, že jazyk je súbor návykov a používatelia jazyka ako členovia urči-
tého národa získavajú isté lingvistické návyky. Pri používaní cudzieho jazyka sa stretá-
vame s iným videním mimojazykovej skutočnosti. Tento fakt je nevyhnutné uvedomiť 
si aj pri preklade. Ako tvrdí V. Krupa (1991, s. 61), „kvalitný preklad nemožno dosiah-
nuť prevodom z povrchovej roviny druhého jazyka, ale len nepriamo, cez hĺbkovú rovinu 
štruktúry obidvoch jazykov“. Uvedomenie si existencie povrchovej a hĺbkovej štruktúry 
usmerňuje prekladateľov výber výrazových prostriedkov. Od predkladateľa závisí, či sa 
recipientovi uľahčí alebo skomplikuje vnímanie toho, čo sa odohráva. Jazyk je viazaný 
na istý kultúrny kontext, t.j. interpretácia jazykového kódu vyplýva z kultúrnych a séman-
tických systémov. Špecifiká obsahov (významov) v jednotlivých jazykoch pri používaní 
cudzieho jazyka sú zdrojom mnohých ťažkostí. V jednotlivých jazykoch sú pojmy, výrazy, 
ktoré nemajú v materinskom jazyku používateľa cudzieho jazyka ekvivalentné pomeno-
vanie, ba často ani zodpovedajúci obsah. Súhlasíme s názorom Changa (2004), že dielo 
Sapira a Whorfa prinieslo dva pohľady: jeden je ten, že jazyk odráža kultúru a vymedzuje 
náš spôsob myslenia; ďalší je ten, že jazyk nemôžeme dekontextualizovať a že kultúra je 
vyjadrená prostredníctvom samotného použitia jazyka.

Predkladaná štúdia prináša pohľad na problematiku kultúrne podmienených posunov, 
resp. na úlohu kultúrneho kontextu pri preklade filmového dialógu. Dlhodobejšie pozoro-
vania neadekvátneho prekladu dabovaných verzií filmov a seriálov americkej provenien-
cie prezentovaných na obrazovkách slovenských televízií nás podnietili pozorovať daný 
problém v jednej epizóde ako uzavretej jednotke. Pre potreby našej analýzy sme si zvolili 
epizódu zo sitkomu Priatelia. Východisková verzia analyzovaného diskurzu bola v anglic-
kom jazyku, ďalšie dve boli dabované do nemeckého a do slovenského jazyka. Naším 
zámerom bolo poukázať na kultúrne reprezentácie a posuny pri preklade textu danej 
epizódy. Na základe analýzy sme identifikovali posuny, ktoré sme kategorizovali nasle-
dovne: A) posun na škále formálnosti, B) nevhodné použitie kalku, C) rozdielna hĺbková 
štruktúra originálnej a dabovanej verzie, D) rozdielna organizácia rozhovorov v originál-
nej a v dabovaných verziách. Štvrtá kategória je do istej miery špecifická – demonštruje 
situáciu, v ktorej sa dabované verzie nezhodujú s originálnou v zmysle organizácie replík. 
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Identická situácia v oboch dabovaných verziách naznačuje, že verzie pre zahraničnú dis-
tribúciu majú rozdielnu podobu. Nie je tak vždy v kompetencii prekladateľa rozhodnúť, 
aká verzia bude prezentovaná televíziou. Prvé tri kategórie reflektujú rozhodnutie prekla-
dateľa, aký prekladateľský postup si zvolí v závislosti od pochopenia hĺbkovej štruktúry 
východiskového textu i kultúrnych súvislostí, resp. kultúrne viazanej informácie.

Uvedomovanie si prítomnosti kultúrneho kontextu v komunikačnej situácii znamená, 
že prihliadame na základné funkcie jazyka, neoddeľujeme od seba hovoriaceho a poslu-
cháča, berieme do úvahy vplyv situácie a ostatné faktory sprevádzajúce a ovplyvňujúce 
dorozumievací proces. Prepojenie jednotlivých fonologických, gramatických a sémantic-
kých prostriedkov jazyka so sociálnymi funkciami predstavuje východisko pre zadefino-
vanie kultúrneho kontextu, inými slovami pre zadefinovanie vhodných, resp. akceptova-
teľných foriem s ohľadom na konkrétny kontext či register. Pohľad jednotlivca na svet je 
pohľad, na ktorý ho pripravila rodná kultúra. Keďže jazyk je arbitrárny a konvenčný, je 
logické, že aj prejavy (ne)lingvistického správania sa sú arbitrárne a konvenčné, z čoho 
vyplýva prirodzená potreba oboznamovať sa s prejavmi správania sa konvencionalizo-
vanými v istom kontexte a následne si ich osvojiť. Úspešná interkultúrna komunikácia 
vyžaduje prispôsobenie sa kultúrnemu zázemiu komunikantov. Kultúrny kontext navyše 
definuje lingvistický kontext, t.j. jazykové štruktúry použité, keď sa istí ľudia stretnú za 
istých podmienok, v istom čase a na istom mieste.
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