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Faculty of Philosophy

GENERAL INFORMATION
Study program in which the course unit is offered
Slovenský jazyk a literatúra
Course unit title
Teória a prax prekladu 1
Course unit code
15СЛСЛ026
Type of course unit Compulsory, optional 
povinný 
Level of course unit First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral)
I., Základné štúdiá (Bachelor)
Field of Study (please see ISCED ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54))
0232, Literatúra a jazyk (slovenský jazyk)
Semester when the course unit is offered
Zimný (winter)
Year of study (if applicable)
3
Number of ECTS allocated
4
Name of lecturer/lecturers
Doc. Dr. Marína Šimáková Speváková
Name of contact person
Marína Šimáková Speváková
Mode of course unit delivery Face-to-face, distance learning, etc.
Face-to-face
Course unit pre-requisites (e.g. level of language required, etc)
Znalosť slovenského jazyka 
PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences)
Oboznámiť  študentov s významom prekladateľskej činnosti a základnými teoretickými koncepciami a metódami prekladu a usmerniť ich k samostatnému prekladu.
LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills)
Uschpniť študentov k samostatnému prekladu literárnych textov zo slovenčiny do srbčiny (materinského jazyka) a opačne.
SYLLABUS (outline and summary of topics)
Veda o preklade – pojem a disciplíny. Stručné dejiny koncepcií prekladu. Rozvoj slovenskej vedy o preklade. Druhy prekladu na základe formy a spôsobu prekladu. Druhy prekladu na základe jazyka a znakov. Druhy prekladov na základe osobnosti prekladateľa. Základné koncepcie v súčasnej translatológii. Prekladateľský posun. Princípy funkčnej ekvivalencie. Literárny preklad a čas v preklade. Literárny preklad a medzikultúrny faktor v preklade. Variantnosť v umeleckom preklade prózy. Preklad poézie. Preklad dramatického textu. 
LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods) 
Prednášky a semináre. Preklad konkrétnych textov a analýza prekladu.
REQUIRED READING
GROMOVÁ, E.: Teória a didaktika prekladu. Nitra 2003., 
KOVAČIČOVÁ, O.: Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu. Bratislava 2009. 
LEVY, J.: Uměni překladu. Praha 1963. 
POPOVIČ, A.: Poetika umeleckého prekladu. Bratislava 1971. 
POPOVIČ, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975. 
VILIKOVSKÝ, J.: Preklad včera a dnes. Zborník príspevkov. Bratislava 1985. 
ZAMBOR, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
Preklad konkrétneho textu a skúška.
LANGUAGE OF INSTRUCTION
Slovenský jazyk.



