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TY PO LO G IC K É  OZVĚN Y VE V Ý R A ZO V É  ROVINĚ

Oldřich Leška (Praha,)

Nedávno mě zaujala asymetrie v případě Angl

l v i  /t/ /k/
/m/ /n/ /r}/.

Asymetrii spatřuji v tom , že z hlediska artikulačního (i akustického) jde 
o dvě paralelní trojice souhlásek nenazálních a nazálních, kdežto z hlediska 
strukturně distribučního o paralelní korespondenci mluvit v případě

[p] M M
[ m ]  [ n ]  [77]

nelze; stačí poukázat na to, že [77] se v Angl v pozici # _  nevyskytuje. Nazál- 
nost (:: nenazálnost), která spojuje naše trojice v paralelní řady, je  aspekt 
přirozené příbuznosti; aspekt strukturně distribuční je  věcí výrazové kon-
venční schematizace (tento výraz je pro mne parafrází Angl sound pattern  
ve smyslu Sapirově). Mohlo by se zdát, že to, o čem mluvíme, lze jednodu-
še převést na rozdíl mezi paradigmatikou a syntagmatikou, ale to by bylo 
opravdu jen zdání. Je snad třeba jen upozornit na to, že výraz přirozený pou-
ze vytýká souvislost s podmínkami produkce, případně vnímání, neznamená 
popření konvence. Stejně tak výrazová konvenční schematizace nevylučuje 
živel přirozenosti. Kdybychom věci takto nechápali, nedovedli bychom např. 
interpretovat rozdíl mezi Č [ ’ba^ira] (:: [ ’banlva] a R [ ’banka] (:: [ ’ba-/-n,ka]. 
To stačí, aby bylo jasné, že fonologie nemůže být (veskrze) přirozená, ale 
také ne (veskrze) konvenční.

Jaký má tento úvod vztah k problémům typologie? Zřejmě ten, že se jako 
partner typologie -  pro její samotnou podstatu -  nabízí taková fonologie, 
která si klade za cíl zachytit výrazovou konvenční schematizaci. Takto chá-
pala svůj úkol v obecné formulaci např. Mathesiova fonologie, ale teprve 
postupně -  přes Firthovu koncepci -  dospěla k té určitosti, kterou vidíme 
v dnešní generativní fonologii.

Vraťme se k distribuci [77] v Angl, kterou jsme začali. V pozici se [77] 
nevyskytuje; je  ale v pozicích _#  (long, walking), V_V|C (singer, singing,
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TRACING TYPOLOGICAL IMPACT ON THE EXPRESSION PLANE 

The paper starts with contrasting the phonetic parallelism

p t k 
m n T]

with the distributional patterns differentiating these two triplets in English. It 
is the distributional features that constitute the conventional sound patterns of 
a language. It should be expected that the sound pattern of the nasals in English 
is related to its intrinsic linguistic structure. This is the case indeed.

Distributional behavior of the nasal compact grave [77] is quite varied, but by 
no means irregular. On the periphery of the system one finds a set o f words that 
can be characterized as lexically idiosyncratic (e.g. rank, funky; hungry, hunger; 
singlehanded, singleton). The rest is categorially motivated: (1) type long, longer, 
(the) longest forms -  together with formally distinctly analytic comparatives and 
superlatives -  functives that can be termed non-verbal attributives. (2) Type 
(sing-) singer, singing, (loving-) lovingly represents the transpositional paradigm 
(the so-called “second verb” in a proposition). All this testifies to the typological 
relevance of the established types: lexical idiosyncracy marks the typical isolating 
individualizing character of the English word, categorially motivated forms provide 
agglutinative means of expression in the predominantly isolating make-up of the 
language structure (cf. longer -  more prolonged,...) contributing to the trans-
parency of the construction.
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M ÍRA INTERFERENCE Z ČEŠTINY DO PRIM ÁRNÍHO 
JAZYKOVÉH O KÓDU U NEJMLADŠÍCH ČLENŮ POLSKÉHO 
ETN IKA V ČESKÉ REPUBLICE

Irena, Bogoczová (Ostrava.)

Úvod
Příspěvek popisuje mluvu Poláků žijících na severní Moravě v pohra-

ničním pásmu česko-polském, a to v úseku od obce Mosty u Jablunkova 
po Bohumín. Jedná se o příslušníky polské národnostní menšiny, kteří jsou 
českými občany, avšak hlásí se k polskému národu. Jsou autochtonními oby-
vateli kraje, který v minulosti několikrát měnil státní příslušnost.

Jen ve 20. století k tomu došlo šestkrát: po pádu rakousko-uherské m o-
narchie byl včleněn do nově vzniklého Československa, v roce 1938 připadl 
Polsku, o rok později třetí říši, po válce Československé socialistické repub-
lice a po rozpadu federace v roce 1992 České republice. Mateřským jazykem 
zdejší polské menšiny je místní nářečí, tzv. těšínské, přesněji západotěšínské. 
Není úkolem tohoto článku podávat charakteristiku zmíněného jazykového 
útvaru, ostatně podrobné informace přinášejí příslušné práce dialektologic- 
ké polských i českých badatelů (Basara, B§,k, Bystroň, Dejna, Malinowski, 
Nitsch, Zar§ba, Bělič, Havránek, Kellner).

Současná mluva zkoumaného společenství je jakýmsi etnodialektem (et- 
nolektem), který vyrůstá z lidového nářečí, obsahuje prvky nejméně dvou 
standardních jazyků (polštiny a češtiny), respektuje a obráží veškeré změ-
ny probíhající v obou národních jazycích a ve verbální komunikaci vůbec, 
jakož i změny ve vývoji jazykové kompetence jednotlivých jeho uživatelů. 
Má tedy všechny typické znaky okrajového útvaru, jehož „slabá místa“ se 
projeví tam, kde již, stejně jako každý jiný nářeční kód, není schopen uspo-
kojit potřebu mluvčího vyjádřit se dostatečně odborně, přesně, adekvátně 
(týká se to zejména odborného pojmosloví, slov spojených s novými reá-
liemi apod.). Sledovaní mluvčí vedle mateřského nářečí ovládají polštinu 
a češtinu, kterým se učí ve škole.

Základem pro jazykovou analýzu byly zvukové zápisy výpovědí více než 
stovky informátorů1 ve věku od 5 do 17 let, tedy asi 1350 minut textu.

1 Ve shodě s novější sociologickou literaturou rozlišujeme označení „informátor“ pro 
objekt dotazníkového výzkumu a spoluúčastníka nahrávaného rozhovoru od pojmu „re-
spondent“ ve významu anonymní dotázaný v anketním výzkumu, s nímž řešitel není 
v osobním kontaktu.
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Závěr
Na první pohled se primární jazykový kód polské mládeže na Těšínsku 

jeví jako silně zasažený většinovou češtinou. Při detailním rozboru jednotli-
vých jazykových rovin zjistíme, že míra interference z češtiny do nářečí není 
všude stejná, že nejvíce postihuje slovní zásobu, méně pak zvukovou stránku 
řeči a minimálně llexivní systém. Příčinou interference je neustálý kontakt 
s jazykem sekundárním, českým, a skutečnost, že spisovný útvar polské-
ho národního jazyka má na zkoumaném území slabou společenskou prestiž 
a jen omezené uplatnění. Polština je pro místní polskou mládež jazykem 
„školním“ , reálné dynamické polské jazykové prostředí je jí  cizí. Současná 
ohraničená použitelnost tradičního lidového nářečí, zejména v rozhovorech 
na odborné téma, v oficiálních komunikačních situacích, v psaném projevu 
apod., je jeho vážným handicapem. Problém tedy nespočívá v bilingvismu, 
ale spíše v diglosii, se kterou se můžeme setkat kdekoliv jinde, a ve skuteč-
nosti, že standardní útvar zde v jistých typech verbální komunikace supluje 
mateřský nespisovný jazykový kód. Výběr vhodného spisovného jazyka je 
u bilingvního mluvčího podmíněn jeho jazykovou kompetencí a řečovou pra-
xí. Vliv faktorů mimojazykových (národní povědomí, pocit sounáležitosti 
s daným prostředím apod.) je v tomto případě zanedbatelný.
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ROZHLEDY

ZÁVĚREM  (?) K ’R EFO RMĚ ’ NĚMECKÉHO PRAVOPISU 

Alena Simečková (Praha)

1. července 1996 podepsali ve Vídni političtí zástupci německy mluvících 
zemí a některých států s německými menšinami (Belgie, Dánsko, Itálie, M a-
ďarsko a Rumunsko) konečné prohlášení k úpravám německého pravopisu.1 
Stojí v něm, že úpravy vstupují v platnost 1. 8. 1998. Po tom to datu pro-
běhne přechodné období, které skončí v roce 2005; do té doby bude starý 
způsob psaní považován za zastaralý, ale ne za chybný. V budoucnosti by 
podle dohody měla nad jednotností německého pravopisu bdít Mezinárod-
ní komise mannheimského ústavu německého jazyka, složená ze zástupců 
Německa, Rakouska a Švýcarska, která by posuzovala nutnost aktuálních 
změn.

Upravená německá ortografie („Neuregelung“ ) -  mluvit nadále o refor-
mě by bylo přehnané -  nahradí dosavadní kodifikaci platnou od roku 1902 
a doplněnou řadou dílčích ustanovení (některých z redakční dílny Dudena). 
Její obsah2 se od poslední vídeňské konference už nezměnil. Zásadní návr-
hy jazykovědců se v ní většinou neprosadily, ale počet dílčích úprav, jak se 
lze přesvědčit v nových ortografických slovnících, je  značný3 (ze základního 
fondu 12 000 slov je  to asi 6 %).

Nová kodifikace je závazná pro školy a úřady („amtliche Rechtschrei-
bung“ ), pro ostatní instituce (tj. redakce, nakladatelství, tiskárny a sou-
kromé osoby) se její dodržování pouze doporučuje, jak vyplývá z formulace 
oficiálního sdělení mannheimského ústavu německého jazyka (Sprachreport 
1996): „Darüber hinaus hat sie (=die Neuregelung, A. Š.) Vorbildcharakter 
für alle anderen Bereiche, in denen sich die Sprachteilhaber an einer möglichst

1Termin podpisu dohody i doba jejího uvedení v život se proti původnímu plánu zpoz-
dily; srov. naši informaci v ČM F 74, 1992, č. 2, s. 104-109.

2Úpravy se týkají korespondence hláska-písmeno, jednoslovného a víceslovného psaní, 
psaní velkým a malým písmenem, interpunkce a dělení slov na konci řádky; podrobněji 
k obsahu úprav srov. ČM F 77, 1995, č. 1, s. 39-44.

3Nový ortografický Duden (Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1996) vyznačuje změny 
červeným tiskem a uvádí je navíc souhrnně zvlášť, Bertelsmannův slovník (1996) vystačí 
s červenými šipkami a zarámovanými odkazy na základní pravidlo v textu slovníku.

Časopis pro moderní filologii, 79, 1997, č. 1
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Mezinárodní komise rozdíly odstranila dříve, než kodifikace nabude 1. 8. 
1998 platnosti.

V postoji veřejnosti k pravopisné kodifikaci se dnes v německy mluvících 
zemích projevují zčásti stejné reakce jako v minulosti: úprava se bouřlivě kri-
tizuje, ale přesto se zavádí -  v polovině spolkových zemí se začalo s výukou 
opravené ortografie už ve školním roce 1996/19974. Rozdíl oproti minulosti 
je  v tom, že vliv postojů  veřejnosti je mnohem silnější než dříve.5 Tento 
vliv ostatně způsobil už dříve to, že se z promyšleného, systematicky pro-
pracovaného původního návrhu reformy stalo jen torzo. Už schválení úprav 
předcházel výrok ústavního soudu, zamítající stížnost na protiústavnost no-
vých úprav. Počet stížností občanů, argumentujících nutností bránit se proti 
jazykové manipulaci (i tak je  možno změnu pravopisu chápat) anebo dru-
hým ústavním článkem o svobodě jednání, se zřejmě znásobí, zvláště proto, 
že právníci, spatřující v tom dobrý obchod, k stížnostem vybízejí. Bouří 
se i spisovatelé: Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, Günter Grass, 
Siegfried Lenz, Ernst Jünger a další podepsali tzv. Frankfurtské prohláše-
ní k ortografické reformě6, iniciované weilheimským učitelem Friedrichem 
Denkern. Kromě spisovatelů, kteří si nakonec vždy vyhrazovali a udrželi jis-
té ortografické zvláštnosti, jsou samozřejmými odpůrci úprav i nakladatelé, 
hlavně vydavatelé učebnic, kteří už teď počítají své obrovské ztráty (vzniklé 
náklady na korektury, přepracování už vydaných textů , nové komputerové 
programy atd.) a pro něž je přechodná doba do roku 2005 příliš krátká. 
Z lingvistů nezúčastněných na přípravě reformy patří k nejaktivnějším od-
půrcům reformy např. Jean Maria Zemb, germanista na College de France 
v Paříži, který vystoupil proti pravopisným úpravám v řadě článků. Ti lin-
gvisté, kteří přípravě původní reformy obětovali téměř dvacet let práce7,

4 Zavádění úprav je různé i u různých školních předmětů.
5„Dennoch sei eine Prognose gewagr: Die orthographische Großwetterlage im deutsch-

sprachigen Raum von morgen wird wohl bestimmt sein von Beliebigkeit“ (FAZ, 25. 10. 
1996).

6Ve Frankfurtském prohlášení stojí: „In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage darf keine Reform, die in den meisten Punkten keineswegs notwendig ist, in vielem 
sogar eine Verschlechterung bedeutet und -  abgesehen von der ss-Regelung -  nur etwa 
0,05 Prozent eines durchschnittlichen Textes betreffen würde, auf keinen Fall dazu führen, 
daß alle Schulbücher und Lexika, die meisten Kinder- und Jugendbücher und dann auch 
literarische Bücher neu gedruckt (und zugleich alte verramscht oder makuliert und „ent-
sorgt“ ) werden müssen.“ Podepsaní požadují (doslova: „prosí odpovědné politiky“ ), aby 
reforma byla neprodleně zastavena a aby se zachovala dosavadní ortografie.

7Srov. Duden. Informationen zur neuen deutschen Rechtschreibung. Dudenverlag 1994, 
též Mentrup, W . (ed.), Rechtschreibreform in der Diskussion, Tübingen 1979.
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většinou znechuceně mlčí; neprávem je jim přičítána vina na nepodařené 
„reformičce“ , uzavřené 1. 7. 1996.
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AN GLICKÉ NEOLOGISM Y A JEJICH LEXIKO G RAFICKÉ 
ZPRACO VÁN Í1

Renata Blatná (Praha)

Neologismy jako specifická vrstva slovní zásoby poutají pozornost lexi- 
kologů a především lexikografů od 60. let. Svědčí o tom studie a slovníky 
vydané ve Francii2, v bývalém Sovětském svazu (Novyje slova i značenija, 
Novoje v russkoj leksike), v Bulharsku (zejména Balgarski neologičen rečnik 
L. Jordánové3), a rovněž v anglofonních zemích, které budou v centru naší 
pozornosti.

Příspěvek vznikl v rámci grantu UJČ AV ČR Popis nové slovní zásoby s využitím  
počítačové techniky, r. č. 405 /94 /0552 , řešeného s podporou G A ČR.

2Srov. stati J. Světlé a J. Filipce věnované této problematice, uveřejněné v ČM F, 77, 
1995, č. 1.

3Bližší informaci o něm podává A. Rangelová, viz ČM F, 77, 1995, č. 2.
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Cílem tolioto článku je podat základní informaci o slovníkovém zpraco-
vání anglických neologismů. Anglickými neologismy rozumíme ty nové lexi-
kální a sémantické prvky, které se užívají v Británii, USA, částečně rovněž 
v Kanadě a Austrálii, tedy v zemích, kde angličtina prochází dynamickým 
vývojem . Zaměříme se na tři anglické slovníky tohoto typu, a to nejen na 
čistě současné, tj. z devadesátých let, ale pro konfrontaci i na jeden slovník 
z let sedmdesátých. Prvním, a současně nejstarším z nich je A DICTIONARY  

o f  n e w  E n g l i s h  (1963-1972) (vydán 1973, dále jen DNE), druhým T h e  

L o n g m a n  r e g i s t e r  o f  n e w  w o r d s ,  jehož autorem je John A yto (1990, 
dále jen LRN W ), a konečně T h e  O x f o r d  d i c t i o n a r y  o f  n e w  w o r d s ,  

který sestavila Sara Tullochová (1992, dále jen O D N W ). Nejprve se budeme 
zabývat cíli, které si jednotliví autoři vytýčili v rámci předmluvy či úvodu 
ke každému slovníku, a posléze přejdeme k porovnání jednotlivých složek 
slovníkového hesla, k nimž tradičně patří především lemma, údaje o výslov-
nosti, zařazení ke slovnímu druhu, tzv. stylové hodnocení (zvi. teritoriální, 
oborová, věková odlišení apod.), slovníková definice, exemplifikace a tzv. 
poznámka4, pod kterou se zpravidla uvádí slovotvorná souvislost s jinými 
slovy, vysvětlení sémantického posunu nebo podmínek přejetí z jiného jazy-
ka, nářečí, popř. přechodu z terminologické, slangové aj. oblasti do neutrální 
slovní zásoby (podrobněji v části 2.7).5

1. M ATERIÁLOVÁ ZÁK LAD N A A HESLÁŘ
Autoři DNE v předmluvě objasňují, že pod označením „new English“ 

chápou angličtinu užívanou ve všech anglicky mluvících zemích za období 
1963-1972. Tento časový údaj explicitně uvádějí přímo v titulu slovníku. 
Východiskem jim bylo půl miliardy slovních tvarů v amerických, britských 
a kanadských textech, zejména v publicistice, částečně též v beletrii, z nichž 
nakonec vznikl heslář o 5000 heslech. V centru jejich pozornosti je běžně 
užívaná slovní zásoba. Při výběru slov byla zohledněna především jejich „le- 
xicality“ (lexikálnost), frekvence, tematická nosnost apod. Navíc byly do

4O D N W  tuto poznámku označuje „etymology“ , tento termín je však zavádějící, neboť 
ve většině případů nejde o etymologii v tradičním slova smyslu.

5V . G. Gak (1978) ve stati věnované sběru a zpracování Jazykových inovací“ ve Francii 
uvádí dva typy francouzských neologických slovníků ze 70. let: 1) Gilbertův „Dictionnaire 
de mots nouveaux“ , jehož hlavní základnou jsou exemplifikace -  tam, kde je z citátu jasný 
význam, chybí slovníková definice; 2) „Neologismen der französischen Gegenwartssprache 
mit besonderer Berücksichtigung des politisches Wortschatzes“ W . Blochwitze a W . Run- 
kewitze, který obsahuje vedle francouzské definice německý překlad, exemplifikaci a někdy 
i důkladnější vysvětlení, např. původu slova, vývoje významu apod. Tento druhý typ je 
anglickému, resp. americkému pojetí bližší, i když některé znaky prvního typu najdeme 
rovněž.
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during which numerous skateparks were built in which skateboarders could pra-
ctise tricks and manoeuvres in safety. The pastime never completely died out, and 
by the second half of the eighties had become fashionable again, perhaps because 
o f its appearance in such films as Back to the Future (1985). Some of the special 
language used by skateboarders (such as gleaming the cube for ’pushing oneself to 
the limits’) also enjoyed wider popularity as a result of films about skateboarding, 
(str. 266)

3. SHRNUTÍ
Anglické neologické slovníky zpracovávají novou vrstvu lexika včetně sé-

mantických posunů. Orientují se převážně na slovní zásobu, která je v rámci 
vymezeného časového úseku dostatečně frekventovaná, všeobecně užívaná, 
přestože ne ve všech případech ji lze označit za již plně ustálenou. Hes-
lář slovníků obsahuje přibližně 1000 až 5000 hesel. Tento relativně malý 
rozsah jim  umožňuje do zpracování včlenit některé prvky v běžných výkla-
dových slovnících méně obvyklé, jako je náhrada slovníkové definice citá-
tem konkrétního textu, v němž je vysvětlení významu obsaženo, nebo tzv. 
poznámku, která osvětluje historické souvislosti, strukturu dané lexikální 
jednotky, popř. její vztah k jiným jednotkám apod. Uvedené slovníky ma-
jí vysokou informativní hodnotu, a to jak praktickou, svým zaměřením na 
požadavky a potřeby uživatele, tak do budoucna rovněž teoretickou.
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PROBLÉM  PŘEKLADU REÁLIÍ V KNIHE KINGY KLAU DYO VEJ 
„TEÓ RIA  A  P R A X  PŘEKLADU “

Dušan Tellinger ( Košice)

Práca doc. Kingy Klaudyovej „Teória a prax překladu“ (Budapešť 1994, 
Scholastica. 383 s.) pósobiacej na budapeštianskej Univerzite Eötvösa Ló- 
ránda (ústav pře přípravu prekladatel’ov a tlmočníkov) nadväzuje svojím za- 
meraním -  skúmaním překladového textu z hl’adiska lingvistického -  na jej 
doterajšie publikované knihy: „Rusko-maďarská překladová technika“ (1980, 
1984); „Zbierka textov z teorie překladuu (1980); „Prekladateťská veda“ 
(1986); přek la d  a aktuálně členenie“ (1987); ,fiuské idiomy a príslovia 
v obrazoch“ (1990); „Transformačně operácie v překlade“ (1991). Taktiež 
aj v řade článkov venuje K. Klaudyová pozornosť změnám, ktorým podlie- 
ha text originálu v procese překladu, napr. štatistický výskům gramatických 
osobitostí maďarských prekladov z ruštiny (Praha 1989), ako aj riešenie vše-
obecných otázok lingvistickej teorie překladu (Praha 1991).

Výskům K. Klaudyovej je orientovaný sociolingvisticky a vychádza z po- 
trieb prípravy budúcich prekladatel’ov a tlmočníkov, o čom svědčí aj štruk- 
túra knihy „Teória a prax překladu“ : popři dvoch teoretických častiach (1. 
Teória překladu; 2. Prax překladu) sú tu aj dve prakticky zamerané časti 
(3. Zbierka príkladov z lexikálnych transformačných operácií; 4. Zbierka prí- 
kladov z gramatických transformačných operácií), ktoré obsahujú materiál 
excerpovaný zo 150 maďarských prekladov diel anglickej, nemeckej, francúz- 
skej a ruskej literatúry ako aj 50 prekladov maďarskej literatúry do týchto 
jazykov, pričom tento bohatý materiál je výsledkom seminárnej práce po-
slu cháčov filozofických fakúlt v Budapešti a Miškolci, ktorým K. Klaudyová 
prednášala v r. 1991-93 teóriu překladu (přepracované přednášky poslúžili 
ako základ pre 1. a 2. časť knihy, utriedený materiál z prekladov nachádzame 
ako příklady v 3. a 4. časti knihy).

Problém překladu reálií (v širšom zmysle ako bezekvivalentnej lexiky) sa 
podrobné rieši už v 1. časti knihy. K. Klaudyová vychádza zo spoločenskej 
funkcie překladu, zo sociolingvistických výskumov, konkrétné z výsledkov 
výskumov jazykových kontaktov. Dotýká sa přitom problému preložitelhosti 
-  nepreložitelViosti, ktorý chápe ako pokračovanie problému vzťahu jazyk -  
skutočnosť.

Ako teda riešiť problém překladu reálií, t. j. pomenovaní pojm ov typic-
kých pre isté jazykové spoločenstvo (jedlá, oblečenie, domáce zariadenie,

Časopis pro moderní filologii, 79, 1997, č. 1
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b /  mien (napr Pooh  z knihy A. A. Milného „Winnie the Pooh. The House 
at Pooh Corner“ v maď. překlade ako Micimackó /m acko P u f/);

c /  dětských hier (napr. egg and spoon races z knihy G. Greena „Collected 
Stories“ v mad’, překlade ako zsákban futás /beh  vo vreci/);

d /  historických reálií (napr. Solovki z knihy M. Bulgakova „Master i M ar-
gerita“ v mad’, překlade ako elmegyógyintézet /psychiatrická liečebňa/);

Spósoby překladu reálií uvádzané K. Klaudyovou nie sú rozpracované do 
takých detailov ako napr. u G. V. Cernova, E. Lendvaia a iných, v prácach 
ktorých nachádzame aj ďalšie spósoby překladu reálií (definovanie, kalky, 
neologizmy, nulový překlad).

Teoretická i praktická časť knihy K. Klaudyovej věnovaná reáliám slú- 
ži tak ako celá kniha budúcim prekladatelbm umeleckej literatury len ako 
základná informácia o danej problematike. Upozorňuje prekladatel’ov na ne- 
bezpečia skryté pri překládání reálií, v širšom zmysle bezekvivalentnej le- 
xiky. Tomu napomáha aj nezvyčajne bohatý materiál príkladov překladu 
reálií, ktorý odkrývá před adeptmi překladu určité zákonitosti tam, kde by 
bez tejto teoretickej a praktickej výzbroje očakávali úplnú vofnosť a možnosť 
subjektivných riešení.
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