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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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