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Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme problematikou prekladu a titulkovania audiovizuálnych 

diel a možnosti ich využitia ako prostriedku pri vyučovaní cudzích jazykov 

a interkultúrnej komunikácie. Hoci sa táto problematika čoraz častejšie vyskytuje 

v niekoľkých domácich a zahraničných publikáciách, nazdávame sa, že je potrebné 

uchopiť ju komplexnejšie – a to nielen z hľadiska jej atraktívnosti, ale práve 

prostredníctvom predstavenia osobitostí prekladu audiovizuálnych textov ako 

špecifického typu textov, základných atribútov titulkovania, spôsobov komunikácie 

audiovizuálneho diela, kľúčových kompetencií a až následne ich využitia vo 

vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie. V príspevku sa 

sústredíme konkrétne na preklad a titulkovanie dokumentárnych filmov s kultúrne 

špecifickou výpovednou hodnotou a postupy, akými ich možno využiť ako 

doplňujúcu, interaktívnu a zážitkovú metódu vo vyučovaní.  
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Úvod 

Oblasť audiovizuálneho prekladu, ktorá ešte donedávna stála v domácom 

myslení o jazykovej, kultúrnej a prekladovej komunikácii na okraji záujmu, dnes 

možno z hľadiska slovenskej translatológie považovať za značne rozpracovanú. 

Teoretici prekladu sa venujú nielen spracovaniu základných otázok tohto osobitého 

typu prekladu, ale i konkrétnym problémom prekladateľskej praxe, kritiky či 

didaktiky audiovizuálneho prekladu. Interdisciplinárny charakter tejto disciplíny však 

umožňuje jej presah do iných odvetví a ponúka úvahy o jej ďalšom využití, a to najmä 

v oblastiach, ktoré sa venujú vzdelávaniu v jazykovej, mediálnej či interkultúrnej 

komunikácii.  

V našom príspevku sa sústredíme na možnosti využitia prekladu 

a titulkovania audiovizuálnych diel ako doplňujúcej metódy v jazykovom vzdelávaní, 

so zreteľom na rešpektovanie základných atribútov interkultúrnej komunikácie. 

Audiovizuálne dielo pritom chápeme ako priestor ale aj médium komunikácie, ktoré 

v sebe uchováva hodnoty a významy istého kultúrno-spoločenského prostredia. Tie 

jeho recipient dešifruje na základe jazykových, ale aj kultúrnych znalostí a dielo 

dokáže interpretovať. Ak sa k tejto fáze komunikácie pridruží sekundárna, prekladová 

fáza, nasleduje v procese prekladu snaha o prenesenie daných špecifík nielen do iného 

jazykového, ale i kultúrneho kontextu. Prekladateľ musí v tomto procese – analogicky 

ako i pri preklade iných typov textov – preukázať schopnosť identifikovať jednotlivé 

špecifiká v pôvodnom texte a hľadať správne postupy ako ich pri transfere do 

cieľového jazyka preniesť tak, aby zachoval výpovednú hodnotu textu v čo najväčšej 

možnej miere. Osobitosťou takéhoto procesu pri preklade audiovizuálneho diela je 

vrstvenie daných významov, a to nielen na rovine slova, ale i obrazu a zvuku, ktoré sú 

bezvýhradne prepojené. Úlohou potenciálneho prekladateľa sa preto stáva práca so 

všetkými významami na všetkých rovinách diela vo východiskovom jazyku 
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a v procese prenosu musí dbať o nenarušenie väzieb, ktoré sa medzi týmito 

významami nachádzajú – a to na priestore, ktorý mu umožňuje daný prekladateľský 

mód (dabingový preklad, titulkovanie, tzv. slepý dabing, titulky pre nepočujúcich 

alebo audiodeskripcia). Práve ten totiž dotvára možnosti, ktoré prekladateľa 

ovplyvňujú pri voľbe, ale i možnostiach jeho riešení, najmä s dôrazom na časové 

a priestorové obmedzenia vyplývajúce z charakteristiky uvedených typov 

audiovizuálneho prekladu.  

Takto vymedzený proces bezpochyby vyžaduje nielen jazykové, ale 

i komunikačné schopnosti prekladateľa, a to na veľmi vysokej úrovni, čo sa ukázalo 

ako kľúčové i pri príprave študentov v oblasti audiovizuálneho prekladu. Práve naša 

autentická skúsenosť pri práci so študentmi poukázala na problematickosť nie 

jazykových, ako skôr kultúrnych a kultúrno-komunikačných znalostí a zručností, 

ktoré boli potrebné vo fáze interpretácie pôvodného diela a jeho transferu do 

cieľového prostredia. Naše zistenia nás preto priviedli k uvažovaniu o využití 

niektorých zo špeciálnych atribútov audovizuálnej komunikácie a prekladu ako 

doplnkovej metódy vo vyučovaní jazykovej a interkultúrnej komunikácie. 

V príspevku preto predstavíme nielen naše základné východiská, ale i konkrétne 

postupy, ktoré sme overovali pri vzdelávaní študentov jazykových prekladateľských, 

učiteľských a jednoodborových neučiteľských programov.  

 

Otázka kľúčových kompetencií  

Otázke a problematike prístupu ku kompetenciám pri jednotlivých typoch 

audiovizuálneho prekladu sme sa detailnejšie venovali v našej štúdií Audiovizuálny 

preklad: teória vs. prax (2014), kde pri definovaní kľúčových kompetencií 

v audiovizuálnom preklade vychádzame z tradičných teoretických prístupov – 

definície skúsenostného komplexu prekladateľa (Popovic, 1983, s. 164) 

a systematizácie prekladateľských kompetencií E. Gromovej (2000, s. 29). Vzhľadom 

na vyššie spomenuté osobitosti audiovizuálneho prekladu taktiež čerpáme z prístupov, 

ktoré sa venujú jednotlivým typom audiovizuálneho prekladu, konkrétne z popisu 

kompetencií potrebných pri dabingovom preklade, ktoré vo svojej práci naznačuje 

Gregor Makarian (2005) a zistení českého titulkára a teoretika prekladu a titulkovania 

Miroslava Poštu (2011). Postupy a stratégie pri dabingovom preklade a titulkovaní 

považujeme v hierarchii ďalších typov za fundamentálne, nakoľko by sa dalo povedať, 

že ostatné typy audiovizuálneho prekladu (titulkovanie pre nepočujúcich, 

audiodeskripcia, či tzv. slepý dabing) ich uplatňujú ako hlavné princípy, prirodzene, 

zohľadňujúc špecifiká vyplývajúce najmä z osobitých potrieb ich prijímateľov.  

Medzi oboma základnými postupmi audiovizuálneho prekladu nachádzame 

viacero analógií, ktoré by mali byť zohľadnené i pri uvažovaní o ich využití v procese 

výučby. V dabingovom preklade naznačuje na základe svojich skúseností z mediálnej 

praxe kľúčové kompetencie najmä v súvislosti s interpretáciou a spracovaním textu, 

ako i identifikovaním významu a výpovednej hodnoty diela, Gregor Makarian. 

Zdôrazňuje potrebu identifikovať špecifické vrstvy jazyka a ich požadované vyznenie 

(humor, irónia), identifikovať a interpretovať jednotlivé charaktery, vzťahy medzi 

nimi, ich zasadenie do deja a zámer autora, schopnosť preniesť kvality a osobitosti 

originálu do prekladovej podoby a dokázať pri tom potlačiť subjektívne nesprávne 

interpretovanie či vlastný postoj k originálu, schopnosť parafrázovať text a zachovať 

štylistické špecifiká originálu a taktiež cit pre jazyk a jeho prirodzené – živé podoby 

(Makarian, 2005, s. 50). Menovaním kľúčových schopností Makarian nepriamo 

zdôrazňuje potrebu práce s jazykom vzhľadom na rôzne komunikačné situácie, ktoré 

závisia od typu a spracovania konkrétneho diela. V súvislosti s objektom nášho 

záujmu teda dielo poskytuje rôzne variácie komunikačných situácií, kontextov 

a okolností, ktoré možno považovať za analogické s reálnymi komunikačnými 
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situáciami a ktoré taktiež reflektujú jazykové i kultúrne osobitosti týchto 

komunikačných situácií (odborný jazyk, hovorový jazyk, zastaraný jazyk, nárečia, 

slang, humor, irónia, individuálny idiolekt, mimojazykové faktory a pod.). Cieľom 

prekladateľského procesu potom je, aby konečný komunikát, ktorý prekladateľ tvorí, 

niesol paralelné atribúty v cieľovom jazyku. Obdobná je i situácia v titulkovaní, kde 

sa prekladateľ v diele vo východiskovom jazyku stretáva s rôznymi typmi diskurzov. 

Odlišný je však spôsob transferu a spracovania výsledného komunikátu, a to najmä 

kvôli časovým a priestorovým obmedzeniam, vyplývajúcich zo základnej 

charakteristiky titulkov. Okrem identifikovania a interpretácie jazykových, 

komunikačných a kultúrnych osobitostí diela tak prekladateľa-titulkára čaká neľahká 

úloha spracovať tieto významy do podoby prijateľnej pre daný typ prekladového 

transferu. Na tomto mieste preto zdôrazňujeme ďalšie schopnosti a zručnosti podľa 

Miroslava Poštu, a to: schopnosť interpretovať a extrahovať význam textu či 

schopnosť kondenzácie a segmentácie významov (Posta. 2011, s. 11). Súhlasíme 

i s Poštovým začlenením technických zručností a ovládaní špecifických postupov pri 

preklade titulkov, nakoľko práve formálne parametre titulkov zásadne ovplyvňujú 

prekladateľa pri voľbe jeho prekladateľských riešení. Preto sme pri sledovaní 

možností využitia prekladu a titulkovania filmov ako doplnkovej metódy pri výučbe 

jazyka a interkultúrnej komunikácie zakomponovali i nadobudnutie či rozvíjanie tejto 

kompetencie. 

V snahe zhrnúť všetky kompetencie potrebné pri preklade audiovizuálnych 

textov do všeobecnejšej systematickej klasifikácie, rozhodli sme sa oprieť o členenie 

prekladateľských kompetencií na základe odporúčaní expertnej skupiny EMT, ktorá 

sa zaoberá stanovením európskych štandardov vo vzdelávaní v oblasti prekladu 

vzhľadom na požiadavky prekladateľskej praxe. Tá vyčleňuje nasledovné 

kompetencie: jazyková kompetencia, interkultúrna kompetencia, schopnosť získavať 

informácie, tematická (odborná) kompetencia, technická kompetencia a 

poskytovateľská kompetencia, ktorá sa zameriava na praktickú stránku získavania, 

riadenia a plnenia konkrétnych úloh. Podrobné definície jednotlivých kompetencií 

možno nájsť v materiáloch expertnej skupiny zverejnených internete 1 , avšak ich 

základné chápanie je v princípe analogické s tradičným vymedzením 

prekladateľských kompetencií slovenskej translatológie. Za signifikantný posun – a to 

najmä ak uvažujeme o audiovizuálnom preklade – považujeme explicitné začlenenie 

interkultúrnej kompetencie, ktorá spočíva v súbore vedomostí, schopností a zručností 

identifikovať, interpretovať, ale i komunikovať o kultúrnych významoch a špecifikách, 

ako i v začlenení technickej a poskytovateľskej kompetencie, ktorých opodstatnenosť 

sme už v našom príspevku načrtli.  

Predstavené prístupy k súčasnému chápaniu prekladateľských kompetencií, 

ako i osobité schopnosti a zručnosti potrebné pri jednotlivých typoch audiovizuálneho 

prekladu, na ktoré sme poukázali, reflektujú reálne požiadavky prekladateľskej praxe. 

Prirodzene, pri príprave študentov prekladateľstva a tlmočníctva sú podstatné všetky 

vyčlenené kompetencie rovnako, nakoľko len ich rozvinutie zabezpečí uplatnenie 

absolventa v danom odbore. Bolo by však možné analogicky využiť metódy výučby 

audiovizuálneho prekladu ako doplnkovej výučby vo vzdelávaní v oblasti jazykov či 

interkultúrnej komunikácie? V nasledujúcej časti nášho príspevku predstavíme 

niektoré z postupov, ktoré sme overovali vo výučbe nielen u študentov 

                                                 

 
1  Pozri: GAMBIER, Y. Competences for professional translators, experts in 

multilingual and multimedia communication. Brusel: EMT EXPERT GROUP. 

Dostupné na: <http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/ 

emt_competences_translators_en.pdf>. 
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prekladateľstva a tlmočníctva, ale i u študentov v učiteľských či neučiteľských 

jazykových špecializáciách, konkrétne na magisterskom stupni štúdia. Z dôvodu 

obsiahlosti témy sa zameriame na preklad a titulkovanie a možnosti ich využitia 

preukážeme na príklade prekladu titulkov k dokumentárnym filmom s kultúrne 

špecifickou výpovednou hodnotou. 

 

Audiovizuálny preklad a výučba cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie: 

modelová situácia 

Pri výučbe audiovizuálneho prekladu ako samostatného predmetu sme sa 

zameriavali na rozvíjanie kompetencií definovaných podľa expertnej skupiny EMT, 

ktorým sme sa venovali vyššie. Pri výučbe v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo 

sme pritom kládli silný dôraz i na tzv. poskytovateľskú kompetenciu, pri výučbe 

v iných odboroch1 zameraných na štúdium cudzích jazykov sme sa tejto kompetencii 

venovali len okrajovo. Vzhľadom na tému nášho príspevku sa však budeme sústrediť 

najmä na prvé dve kompetencie. Jazykovú kompetenciu pritom z pohľadu 

translatológie chápeme ako schopnosť dešifrovať a tvoriť gramatické, lexikálne 

a idiomatické štruktúry, s dôrazom na zachovanie jeho grafických a typografických 

konvencií v jazyku A ich adekvátne použitie v jazyku B (prípadne C), schopnosť 

použiť tie isté štruktúry v jazyku A a B či schopnosť rozvíjať citlivosť na zmeny 

a odchýlky v oboch jazykoch2. K interkultúrnej kompetencii pristupujeme v dvoch 

dimenziách – sociolingvistickej a textovej. Chápeme ju teda najprv ako schopnosť 

rozoznať funkciu a význam jazykových variácií (sociálnych, geografických, 

historických, štylistických) vo východiskovom aj cieľovom jazyku, schopnosť 

identifikovať pravidlá interakcie so špecifickými skupinami príjemcov (kultúrne 

špecifiká) a schopnosť konštruovať v oboch jazykoch komunikát vzhľadom na danú 

situáciu. Z hľadiska textu sa zas zameriavame na rozvíjanie schopnosti pochopiť 

a analyzovať makroštruktúru východiskového komunikátu, schopnosť identifikovať 

a spracovať skryté významy, alúzie, ale i stereotypy či intertextové odkazy, schopnosť 

extrahovať a sumarizovať kľúčové informácie z textu, schopnosť identifikovať 

a adekvátne použiť elementy reprezentujúce tú-ktorú kultúru, schopnosť porovnať 

a identifikovať rozdiely medzi kultúrami, ktoré sa prejavujú v texte a schopnosť 

vytvoriť, parafrázovať a rekonštruovať text v oboch jazykoch3 . Pri rozvíjaní takto 

stanovených kľúčových kompetencií možno precvičovať zároveň produktívne 

i receptívne komunikačné jazykové procesy a stratégie.  

Ak teda vnímame audiovizuálne dielo vo východiskovom jazyku ako 

materiál, s ktorým chceme pracovať v procese prekladu, vyššie opísané kompetencie 

sa v procese interpretácie sústredia na všetky informácie podané prostredníctvom 

prehovorov postáv, príp. komentátora v diele, ale i na ďalšie informácie na rovine 

obrazu a zvuku, alebo dokonca na vzťahy medzi významami reprezentovanými na 

jednotlivých rovinách. V prvej fáze preto potenciálny prekladateľ musí pristúpiť 

k interpretácii a analýze audiovizuálneho diela, pričom musí identifikovať, dešifrovať 

a správne interpretovať všetky obsiahnuté významy. Pre názornosť uvádzame 

                                                 

 
1  učiteľstvo: anglický jazyk a neučiteľský program: anglický jazyk v odbornej 

komunikácii  
2  Pozri: GAMBIER, Y. Competences for professional translators, experts in 

multilingual and multimedia communication. Brusel: EMT EXPERT GROUP. 

Dostupné na: <http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/ 

emt_competences_translators_en.pdf>. 
3 Pozri: ibid. 
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niekoľko príkladov z práce na preklade filmu Ústavu pamäti národa November +20, 

ktorý zaujímavou formou ponúka pohľad na udalosti z novembra 19891. Zadaním pre 

študentov bolo vypracovať preklad a titulky k filmu v anglickom jazyku, a to práve so 

zámerom o rozvíjanie ich jazykovej a interkultúrnej kompetencie. Zámerne sme 

zvolili film, ktorý mal osobité obsahové i formálne charakteristiky – išlo o film so 

špecifickou tematikou a kultúrne príznačnou výpovednou hodnotou, ktorý obsahoval 

odkazy na kľúčové udalosti slovenskej histórie, známe osobnosti z domácej politickej 

či kultúrnej scény, spoločnosti, organizácie, a pod. Pokiaľ ide o formálnu stránku, 

príznačným bolo najmä množstvo doplnkového materiálu a miera, v akej tento 

materiál sprostredkúva recipientovi ďalšie významy a komunikuje s ním – napr. 

prostredníctvom plagátov s nápismi, oznámeniami či politickými heslami. Samostatne 

v niektorých momentoch komunikovali i texty, ktoré recipienta vo filme oboznamujú 

s historickým kontextom. Osobitou formou v tomto filme komunikuje i rovina zvuku, 

kde okrem hovoreného slova často zaznievajú dobové piesne či vyhlásenia – 

napríklad pieseň pesničkára Karla Kryla (Bratříčku, zavírej vrátka), ktorá má 

v kontexte východiskovej kultúry nielen silný emočný náboj, ale i značnú výpovednú 

hodnotu. Keďže nešlo o ideálny smer prekladu (z cudzieho do materinského jazyka), 

interpretácia a analýza významov na jednotlivých rovinách bola o čosi jednoduchšia, 

no druhá fáza, v ktorej prekladateľ zvažuje možnosti transferu diela do prostredia 

prijímajúcej kultúry, bola značnou výzvou. 

V ďalšej fáze procesu sa študent – prekladateľ zamýšľa nad 

príbuznosťou/odlišnosťou vysielajúcej a prijímajúcej kultúry, ktorú nevníma len na 

základe jazykových, ale i kultúrnych, historických a spoločenských odlišností. V tejto 

fáze začína uplatňovať okrem jazykovej (a tematickej) kompetencie najmä 

kompetenciu interkultúrnu, pričom zvažuje spôsoby, ako sa so spomenutými 

odlišnosťami vyrovnať. Taktiež pripomíname, že úlohou študentov bolo vypracovať 

preklad titulkov2, a teda časové a priestorové možnosti, ktoré im na toto premostenie 

boli umožnené, boli značne limitované a pri analýze výpovednej hodnoty konkrétnych 

významov museli o to viac preniknúť k ich podstate. Otázna bola voľba vhodnej 

stratégie – či už exotizačnej, naturalizačnej alebo kreolizačnej – a to najmä pri 

špecifických kultúrne podmienených výrazoch, ktoré vo vysielajúcej krajine nie sú 

známe (napr. VPN, ÚV KSČ), nie sú známe anticipovanému príjemcovi (napr. 

kolektivizácia, normalizácia), príp. v cieľovej kultúre nesú odlišný význam (napr. 

arbitráž, dekulakizácia). Hľadanie spôsobov, ako sa s nimi v prijímajúcej kultúre 

vyrovnať na úrovni významu, ale i štýlu, podľa našich skúseností ponúka nové pútavé 

možnosti, ako rozvíjať schopnosť abstrahovať, parafrázovať a spracovať význam 

v cudzom jazyku. V záverečnej fáze sa potenciálny prekladateľ snaží o rekonštrukciu 

diela v jazyku prijímajúcej kultúry. Zvažuje, ktoré významy (a z ktorých rovín) sú pre 

recipienta v prijímajúcej kultúre najpodstatnejšie a ako mu ich podať čo najvernejšie. 

Prekladateľ sa ďalej rozhoduje o spôsobe ich vyjadrenia – niektoré významy vysvetlí, 

niektoré neutralizuje, niektoré vypustí. Riešenia však nevolí intuitívne, ale na základe 

interpretácie a analýzy danej komunikačnej situácie, čím rozvíja kompetencie, na 

ktoré sme sa v našom príspevku zamerali. V záverečnej fáze nasledovala modelová 

                                                 

 
1  Na preklade titulkov k filmu pôvodne spolupracovali s ÚPN študenti Katedry 

translatológie FF UKF v Nitre v rámci projektu Sila svedectva/The Power of 

Witnessing. Po ukončení projektu sme so súhlasom partnerov použili film ako 

pomôcku na didaktické účely.  
2 Formálny štandard pri titulkoch k dokumentárnym filmom na DVD je 32 znakov na 

jeden riadok, pričom na jeden záber umiestňujeme najviac dvojriadkový titulok s max. 

dĺžkou zobrazenia 6 sekúnd. 
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spätná väzba od možného príjemcu. Konkrétne v tomto prípade šlo o kontrolu diela 

v cieľovom jazyku rodeným hovoriacim, ktorého postrehy a komentáre neboli 

zacielené len na jazyk samotný, ale i na zrozumiteľnosť, expresívnosť, či celkové 

vyznenie niektorých pasáží diela v preklade. Vďaka tomu mohli študenti zhodnotiť 

adekvátnosť zvolených riešení, ale i konfrontovať svoje vedomosti a schopnosti 

získané počas štúdia vzhľadom na osobité jazykové, kultúrne a komunikačné 

okolnosti. Analogicky sme postupovali i pri práci s inými typmi diel, v ktorých sme sa 

sústredili na iné jazykové a komunikačné javy (krátke hrané filmy – hovorový jazyk, 

slang; vzdelávacie filmy – odborný jazyk; umelecké filmy – práca s metaforou, 

umeleckými prostriedkami; piesňové filmy – rytmus v jazyku, a pod.), a to v preklade 

z cudzieho ale i do cudzieho jazyka.  

 

Záver 

V príspevku sme naznačili, ako môže audiovizuálne dielo a jeho preklad 

slúžiť ako pomôcka pri výučbe cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie. Na 

konkrétnom príklade sme predstavili spôsoby, akými možno rozvíjať jednotlivé 

zložky viacerých kompetencií, potrebných nielen pri vzdelávaní budúcich 

prekladateľov, ale i pri vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov. Zamerali sme sa na 

možnosti využitia prekladu a titulkovania audiovizuálnych diel s kultúrne špecifickou 

výpovednou hodnotou. Poukázali sme na skutočnosť, že postupy a stratégie, ktoré sú 

pri tomto osobitom type prekladu využívané, vyžadujú dôsledné identifikovanie a 

interpretovanie nielen jazykových, ale aj kultúrnych obsahov zakomponovaných 

v diele vo východiskovom jazyku. V druhej fáze je kľúčový spôsob, akým sa tieto 

významy prenesú nielen do jazykového, ale aj kultúrneho kontextu prijímajúceho 

prostredia a ako budú príjemcovi podané tak, aby z nich dokázal percipovať čo 

najviac. V tomto štádiu už prekladateľ vyrovnáva rozdiely medzi dvoma odlišnými 

jazykovými, ale aj kultúrnymi spoločenstvami a hľadá vhodné premostenie, ktoré 

medzi nimi zabezpečí adekvátnu komunikáciu. Titulkovací mód navyše vnáša do 

takéhoto postupu ďalší aspekt – a to potrebu vyjadrenia významov za časových aj 

priestorových obmedzení, ktoré vyplývajú zo základných parametrov titulkov 

k audiovizuálnym dielam. Tradičné stratégie volené pri transfere komplexnejších 

významov, ako napríklad explikácia, ktoré sú často používané v iných typoch textov, 

tu podliehajú oveľa prísnejším obmedzeniam, ktoré musia byť v záujme 

zrozumiteľnosti transferovaného diela zohľadnené. 

Ako sme poukázali v našom príspevku, jednotlivé fázy pri preklade 

a titulkovaní audiovizuálnych diel vyžadujú schopnosť rozlíšiť, interpretovať, ale 

i preniesť jazykové a kultúrno-komunikačné významy medzi dvoma jazykovo-

kultúrnymi kontextami, čo sú taktiež procesy kľúčové pri jazykovej a interkultúrnej 

komunikácii. Nazdávame sa, že oboznámenie sa a precvičovanie týchto postupov 

v odlišných formách a typoch audiovizuálnych diel môže ako doplnková metóda 

slúžiť ako zaujímavý alternatívny spôsob pri vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov 

a interkultúrnej komunikácie.  
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