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Termíny (slova nebo sousloví přesně označující
předměty nebo jevy v určité odborné oblasti)
jsou nejtypičtějším znakem vědeckého jazyka.
Odkazují vždy i na určitou nadjazykovou logickou
kategorii – koncept [1]. Způsob práce s termíny
je pak jedním z měřítek kultury vědeckého
vyjadřování a podílí se na příznivé recepci
textu; odchylky od ustálené terminologie působí
rušivě [2]. V kontextu publikování v angličtině
mají čeští sociální vědci k dispozici nejen
placené služby (překlad, korektura), ale i
svépomocné nástroje na zkvalitnění
terminologické vrstvy textu.

TECHNIKY TERMINOLOGICKÉ REŠERŠE
Nejjednodušší situace je u termínů dohledatelných v odborně zpracovaném informačním zdroji
– tezauru, číselníku, encyklopedii, oborovém
glosáři aj. Obdobně, ale obtížněji prohledáváme
i jiné konceptualizace, kde předpokládáme existenci anglického znění – klasifikace, typologie, inventáře, programy, teorie. K teorii je
samozřejmě prvním zdrojem literatura, kterou
jsme sami nastudovali; dále handbooky, učebnice,
přehledové články. Lze s výhodou prohledávat ČJ
výsledky v RIVu, kde je název a popis výsledku
(abstrakt) doplněn anglickým ekvivalentem.

TAB. 1: VELIKOST VYBRANÝCH
INFORMAČNÍ ZDROJŮ (V TIS. HESEL) [3]
TEZAURY
Mezinárodní desetinné třídění
Digital Europa Thesaurus
EuroVoc
European Language Social Science Thesaurus

71
28
17
3

TREQ, INTERCORP, ENGLISH CORPORA
U jednoslovných termínů lze začít s nástrojem
Treq [6]. Proklik ukáže kolokaci vybraného
ekvivalentu v paralelním korpusu InterCorp, na
němž je Treq postaven – viz příklad 2.
InterCorp umožňuje pokládat jednoduché dotazy,
kde si vystačíme se znalostí módů lemma a word,
i pokročilé dotazy v jazyce CQL [7].

PŘIPOJTE SVŮJ KOMENTÁŘ
na libovolné téma, např.:
•
•
•
•

moje oblíbené zdroje,
zkušenost s externím překladem,
redakční připomínky k mojí AJ,
o čem se chci dozvědět více.

• „známý osobnost“ v módu lemma → výskyty
termínu ve všech pádech a obou číslech =
celebrity, public figure, important person...
• Pokročilý dotaz [lemma=".*pad.*" &
tag="A.*"][lemma="listí"] → spadané, spadlé,
opadané, popadané listí = fallen, dead leaves
COCA [8] je korpus AJ první volby, mj. se
speciální kolekcí akademické literatury. Lze
porovnávat s britskou angličtinou v BNC.
Odbornou terminologii ověřujeme i ve Wikipedia
Corpus. Všechny tyto zdroje fungují na uživatelsky přátelské platformě English Corpora [9].

PŘÍKLAD 2: SEBEVĚDOMÍ
Treq ukázal výrazné zastoupení termínů (self-)
confidence (57 %) a self-esteem (16 %). Rešerše
pak odhalila významové porovnání obou termínů.
První označuje dílčí projev kompetence v daných
podmínkách a druhý trvalou osobnostní
charakteristiku. Doslovný překlad self-awareness
sice existuje, ale může být chybným kalkem [10].

ČÍSELNÍKY
Kombinovaná
Klasifikace
Klasifikace
Klasifikace

nomenklatura (cel. sazebník)
produkce (CZ-CPA)
zaměstnání (CZ-ISCO)
ekon. činností (CZ-NACE)

12
6
2
1

ZDROJE S PRVKY V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ
Wikipedie: názvy hesel
RIV spol. vědy: název a popis výsledku
Mnohojazyčný demografický slovník: hesla
Velký sociologický slovník: názvy hesel

333
200
4
4

Při práci s tezaury může vzniknout chybný dojem,
že k výběru správného ekvivalentu postačí technika „kus za kus“. Ve společenských vědách jsme
častěji než ve vědách exaktních nuceni zvažovat
jazykový nebo věcný kontext [4]. Zde se uplatní
práce s jazykovými korpusy. V jednojazyčném
korpusu AJ (někdy ale jen prostým googlováním)
zjišťujeme kolokace preferovaného termínu - „co
se říká okolo“. V paralelním korpusu ČJ-AJ pak
porovnáváme kolokace i vícera nabízených
ekvivalentů. Žádoucí kontext lze aproximovat i
omezením korpusu na určitou kolekci [5].

PŘÍKLAD 1: SAMOSPRÁVA
K pojmu „místní samospráva“ je
v kolekci Syndicate převažující
ekvivalent local government,
v Acquis local authorities.
Wikipedie preferuje první verzi.
Otázka k diskusi: uplatní se
druhá verze i mimo právo EU?

Právně-administrativní terminologie, která do
sociálněvědních prací často prostupuje, je
zpravidla národně specifická. U překladu
preferujeme (podobně jako u profesionalismů)
obecný mezinárodně srozumitelný termín. Není-li
termín ustálen, nezbývá než použít opis.

PŘÍKLAD 3: VĚCNÝ ZÁMĚR
U pojmu „věcný záměr zákona v připomínkovém
řízení“ zjišťujeme značnou odlišnost národních
praxí; EK provádí public consultation [11],
komparativní studie [12] pracuje s termíny jako
prelegislative stages, legislative draft,
government bills, consultation with interest
groups, seeking advance opinions. Možný výsledný
opis: draft government bill under public
consultation.

ZÁVĚREM
Reflexivní přístup autorů k vlastnímu jazykovému
projevu umožňuje i rozpoznání jeho terminologické
vrstvy. Pro správnou volbu termínů je třeba uvažovat o jejich významu, kontextu a mezinárodně
komunikované podobě. Do repertoáru terminologických rešerší si lze zařadit nejrůznější informační
zdroje, ale také nástroje korpusové lingvistiky.
Odměnou je více jednoznačné a srozumitelné sdělení, které o výsledcích našeho bádání přinášíme.
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