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Ty tam jsou doby národního obrození, kdy 
se mnoho Čechů snažilo všude uplatňovat svůj 
rodný jazyk. Již v předválečném Českosloven
sku však mnohé soukromé firmy a živnostníci 
dávali svým podnikům německé, anglické i jiné 
cizojazyčné názvy, což ostatně platí dodnes ze
jména v pohostinství. Nedávno si jeden reno
movaný restauratér v Lidových novinách stě
žoval na zfušované překlady českých jídelníčků 
do angličtiny. To ještě není žádné velké neštěstí, 
postihne nanejvýš chybující podnik. 

Daleko horší důsledky mohou mít české pře
klady evropské legislativy. Například český pře
klad Nařízení ES č. 244 a č. 245 týkajících se po
žadavků na světelné zdroje a svítidla je termino
logicky velmi nekvalitní a pro pochopení by bylo 
nejlepší jejich text ještě jednou přeložit. Je s po
divem, že MPO tento výtvor překladatelského 
týmu v Bruselu nereklamovalo, když má ve svém 
resortu ÚNMZ. Normalizační úřad sice v rámci 
úspor zrušil Český normalizační institut, řada 
dobrých terminologických mezinárodních slov
níků – norem však naštěstí zůstala v platnosti.

V běžném životě se pronikání stále nových ci
zích slov do češtiny nelze ubránit, vždyť počíta
če, internet a všelijaké smart phony, iPody pro
dukují stále nová slova, která obchodníci pou
žijí, včetně originálního pravopisu, aniž by je 
zajímaly problémy s výslovností. Zde si připo
meňme historii termínů lux a luxovat pro vy
savač a vysávat. V současné době je však nápor 
na jazyk a názvosloví obzvláště silný. Veřejní či
nitelé, novináři i manažeři často používají cizí 
slova v běžném vyjadřování snad proto, aby 
předvedli své znalosti, nebo jim cizí slova připa
dají vznešenější. Velmi zneužívané slovo je např. 
transparentní, jehož přesný český význam je 
průhledný. Je možné se setkat s lidmi, kteří toto 
slovo chápou jako právní termín a jeho vlastní 
význam ani neznají. Mnohem běžnější a dávno 
převzatá cizí slova jako vertikální a horizontál
ní místo svislý a vodorovný si mnozí pletou. Na
bízí se otázka, proč používat cizí slova zbytečně, 
zejména v těch případech, kdy jde o srozumitel
nost v českém prostředí.

V technickém vyjadřování je používání nor
malizovaných nebo aspoň obecně přijatých ter
mínů zvláště důležité. Uveďme zde jako příklad 
termíny světelná účinnost a měrný výkon, ve svě
telné technice dávno zavedené, a jejich anglic
ké ekvivalenty efficiency a efficacy. První ter
mín znamená část využité přivedené energie ur
čitým zařízením, např. „v žárovce se na výrobu 
světla využijí jednotky procent“. Druhý termín 
znamená převod energie jednoho typu na jiný, 
např. „zářivka o příkonu 18 W s určitým spekt
rálním složením světla vyprodukuje světlo 1 500 
lm, tj. energii hodnocenou lidským okem, takže 
tato zářivka má měrný výkon 83,3 lm/W“. Prv
ní termín je tedy bez fyzikálního rozměru a dru
hý má v daném případě rozměr lm/W. Toto roz
lišení a správný překlad nejsou možné pro něko
ho, kdo nemá alespoň základní vzdělání v oboru.

Několik dalších námětů k terminologii ve 
světelné technice viz str. 52. 

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor
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