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Základem evropské integrace je zásada mnohojazyènosti, o kterou se opírají práva
obèanù a legitimita Unie. Postupná integrace evropských zemí a rozšiøování Evropské unie
vytváøí v evropském prostoru mnohonárodnostní jazykové spoleèenství. Jednou z klíèových
otázek pro vzájemné porozumìní a mo�nost vzájemné komunikace je nutnost hledání slovní
zásoby pro oznaèení evropských témat ze všech oblastí a jejích adekvátních ekvivalentù
v národních jazycích, v pøípadì potøeby pak vytváøení nové evropské terminologie, která je
schopna plnit komunikaèní po�adavky celého evropského jazykového spoleèenství.

Snaha o podporu multikulturnosti a jazykové rozmanitosti v Evropì se nejzøetelnìji
projevuje v pøekládání všech dùle�itých materiálù EU do všech – v souèasné dobì 20 – ja-
zykù èlenských zemí. Na tomto úkolu se podílejí kvalifikovaní pøekladatelé a odborníci
z oblasti jazykovìdy a z dalších specializovaných oborù, zejména práva, ekonomie a politi-
ky. Pro dosa�ení pøesnosti terminologie jsou vytváøeny pøekladové pamìti a databáze obsa-
hující nejdùle�itìjší terminologii evropského spoleèenství.

Studium a porovnávání rùzných jazykových verzí oficiálních dokumentù Europské
unie souèasnì skýtá bohatý a cenný materiál pro komparativní studie. Nejde pøitom jen
o pouhé porovnání vhodnosti èi pøesnosti zvoleného ekvivalentu, lze se zabývat studiem
slovotvorných zpùsobù obohacování slovní zásoby, rozdíly morfosyntaktickými, typolo-
gickými, ale také otázkami sémantickými a semaziologickými. Kromì lingvistického
pøístupu k rozboru evropské terminologie je mo�no zvolit i pøístupy sociolingvistické
a srovnáváním jednotlivých jazykových mutací dolo�it spoleèné evropské kulturní tradice
i odlišný spoleèenský, kulturní a historický vývoj evropských zemí. Na zpùsobu volby ekvi-
valentu lze pozorovat rozdíly v tradicích myšlení a chápání reality okolní svìta, a to jak
mezi jednotlivými jazyky, pøípadnì i mezi rùznými jazykovými skupinami.

Èeština vstupuje do tohoto bruselského pøekladatelského procesu se zpo�dìním a øada
dùle�itých dokumentù je teprve do èeštiny pøekládána, èeská terminologická databáze je
postupnì vytváøena a je zøejmé, �e nìkterá pøekladatelská øešení nejsou ještì definitivní. To
je také dùvodem, proè právì na pøekladech do èeštiny lze dosud sledovat silný vliv
domácích tradic a èeského zpùsobu vyjadøování i myšlení.

1. Neologizmy a cizí slova

V evropském prostøedí nejèastìji vznikají pro oznaèení nových skuteèností nová jed-
noslovná i víceslovná pojmenování a zkratky, nové frazeologizmy, pøejímají se výpùjèky
z jiných jazykù, atd. Ze slovotvorných postupù jsou to pøedevším zpùsoby odvozování
pøíponami a pøedponami, dále skládání slov, zejména tzv. rekompozice (Dubský), pøípadnì
parasyntéza (Bartoš), nìkdy pova�ované také za formu derivace.
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V evropské terminologii jsou rozšíøena pøedevším pojmenování se slovotvornou
slo�kou euro, která se snadno pøejímají do dalších evropských jazykù:

eurobarometr = angl. Eurobarometer, fr. eurobaromètre, it. eurobarometro, nìm. Euroba-
rometer, šp. eurobarómetro

eurokrat = ang. eurocrat, fr. eurocrate, it. burocrate, nìm. Eurokrat, šp. eurócrata

euroland = ang. Euroland, fr. Euroland, it. Eurolandia, nìm. Euroland, šp. Eurolandia

euroskeptik = ang. Eurosceptic, fr. eurosceptique, it. euroscettico, nìm. Euroskeptiker, šp.
euroescéptico

eurozóna = ang. eurozóna, fr. zone f euro, it. eurozona, nìm. Eurozone, šp. eurozona

euro�argon = ang. eurojargon, fr. eurojargon, it. gergo europeo, nìm. EU-Jargon, šp. eu-
rojerga/jerga de la UE apod..

Ve španìlštinì najdeme øadu dalších, napøíklad eurización (eurizace), euroatlántico
(euroatlantický, euroatlantik), euroatlantismo (euroatlantizmus), eurobillete (eurobankov-
ka), eurobono (eurobond), eurocracia, eurócrata (eurokracie, eurokrat), euromoneda (eu-
romince), euroventanilla (eurookno), eurozona (eurooblast), eurodiputado, -a
(europoslanec, -kynì), eurocheque (eurošek), eurotúnel (eurotunel), eurotur (euroturisti-
ka) a další. Nìkteré z nich, napø. europarlamentario (poslanec Evropského parlamentu) ne-
mají zatím v èeštinì obdobný jednoslovný ekvivalent.

Slovníky neologizmù nestaèí zachycovat stále další novì odvozené tvary. V èeském
Slovníku neologizmù (1998) je uvedeno pouze 21 tvarù se slo�kou euro-, ve stejné dobì je
ve španìlském Clave jen (1999) 22 tvarù, avšak ve 2. díle èeského slovníku neologizmù
(2004) ji� najdeme bezmála stovku dalších kompozit s euro-. Pøitom je zajímavé pozorovat
jejich sémantický vývoj ke kvalifikujícím významùm: euroskeptik, eurokritik, euromani-
ak, euronadšenec, euronegativista, objevuje se i euronihilizmus atd., vèetnì odvozených
adjektiv a sloves. V èeštinì je ovšem ještì mo�nost vyu�ít vedle slo�ky euro- také tvaru
evro- europeo (evropský), europeizar (europeizovat/poevropštit).

Skuteènost, �e se stávají základem pro odvozování dalších slovních druhù svìdèí
o produktivitì tìchto tvarù, napø. europeísta (europeista) – europeísmo (europeizmus / ev-
ropeizmus) – europeización (evropeizace) – europeizar (poevropštit). Stejnì je tomu
v èeštinì: euronadšenec – euronadšenecký – euronadšený = (šp. europtimista), eurorealis-
mus – eurorealista – eurorealisticky – eurorealistický = (šp. eurorealista), podobnì eurona-
ivista – euronaivistický – euronaivita – euronaivizmus – euronaivní, euronegativista –
euronegativistický – euronegativizmus aj.

Z dalších èastých zpùsobù odvozování se v rùzných jazycích setkáváme se slovotvornou
slo�kou multi-: angl. multilingualism, fr. multilinguisme, it. multilinguismo, šp. multi-
lingüismo. Podobnì multicultural (multikulturní/multikulturální), multiculturalismo (multi-
kulturalita), multidisciplinar (multidisciplinární), multilateral (mnohostranný), multinacio-
nal (multinacionální), multirracial (multirasový), multiusuario (multiu�ivatelský) aj.

Také pluri- je poèetné: plurianual (víceletý), pluridimensional (vícerozmìrný), pluriem-
pleo (víceprofesnost), pluriempleado (víceprofesní), plurilingüe (vícejazykový), pluripartidis-
mo, pluripartidista (vícepartajní). Nìkdy je synonymem pluri-/multi-: víceletý = angl.
multiannual, fr. pluriannuel, it. pluriennale, šp. plurianual.
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Pokud jde o pøípony, jimi� jsou odvozovány španìlské i èeské evropské termíny, je mo�no
konstatovat, �e jsou vyu�ívány bì�né slovotvorné zpùsoby. V èeštinì se pøi hledání vhodných
ekvivalentù uplatní výjimeènì i nìkteré zastaralé tvary, napøíklad pro pøeklad významu „volun-
tario“, „voluntariado“ je v dokumentech EU pou�ito tvaru „dobrovolnický, dobrovolnictví“,
které dnes pùsobí velmi neobvykle. Ve Slovníku spisovné èeštiny (1978) najdeme pouze “dob-
rovolný“ a “dobrovolník“, nicménì ve starší slovní zásobì nalezneme i tvar „dobrovolnictví“,
„dobrovolnický“, dokonce i „dobrovolnice“ (Pøíruèní slovník jazyka èeského, 1935–1937).

V souèasné dobì silnì pronikají do slovní zásoby èeštiny i románských jazykù,
pøedevším ve vybraných oborech (informatika, technika, ekonomie aj.), cizí slova, zvláštì
anglicizmy. Ve španìlské evropské terminologii se nìkdy uvádìjí s ekvivalentem
v národním jazyce – „opting out (cláusula de exención)“, „ombudsman (Defensor del Pu-
eblo)“, pøípadnì s uvozovkami „screening“. V pøípadì „acquis communautaire“ je zpra-
vidla u�íván tento termín i v èeštinì, ve španìlštinì je však jeho ekvivalentem „acervo
comunitario“.

Podobnì “mainstreaming“ (zohlednìní urèité zále�itosti ve všech politikách EU) =
ang. mainstreaming, it. mainstreaming, nìm. Mainstreaming, ALE: šp. integración, fr.
intégration d’une mati�re. “Stakeholder“ (zainteresovaný subjekt) = ang. stakeholder, it.
stakeholder, nìm. Stakeholder, ALE šp. interesado, fr. partie prenante. „Technika/metoda
benchmarking“ = ang. benchmarking technique, it. metodo di benchmarking, nìm. Ben-
marching, ALE ve šp. técnica de evaluación comparativa, fr. étalonnage des performances.

Ve španìlštinì i v èeštinì lze pozorovat postupnou integraci anglicizmù do souèasné
nové slovní zásoby, jejich lexikografické zachycování je však mnohem pomalejší a stále
aktuální zùstává otázka kritérií pro posouzení, zda jde ještì o cizí slovo nebo ji� o neologizmus.

2. Interference mezi evropskými jazyky

2.1 Interference v dùsledku pravopisných a morfosyntaktických rozdílù

Formální podobnost je jednou z pøíèin interference mezi evropskými jazyky, napø.: in-
terkulturalismus = šp. interculturalismo, angl. interculturalism, nìm. Interkulturalismus,
ALE angl. interculturalism, fr. interculturalité, it. interculturalit�. V èeštinì se setkáme
s obìma formami, ve slovnících neologizmù ale zatím nejsou zachyceny: interkulturalita
i interkulturalismus.

Podobnì mnohojazyènost = angl. multilingualism, fr. multilinguisme, it. multilinguis-
mo, šp. multilingüismo, komunitizace = ang. communitisation, fr. communautarisation, it.
comunitarizzazione, šp. comunitarización a mnohá další.

Jedním z velmi èastých “evropských“ problémù je také psaní velkých písmen, v tomto
ohledu je nejsnazší nìmèina a španìlština, pou�ívající v celém názvu dùslednì velká
písmena. Pro srovnání uvádíme oficiální názvy v daných jazycích:

„Evropská úmluva o ochranì lidských práv a základních svobod = šp. Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, nìm. Eu-
ropäisches Abkommen über den Schutz der Menschenrechte. Ale: angl. European Conven-
tion for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, fr. Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, it. Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libert� fondamentali“.
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Také varianty plynoucí z typologických rozdílù mezi jazyky se mohou stát zdrojem omylù.
Je to zejména vyjádøení stejného sémantického obsahu jiným slovnìdruhovým ekvivalentem
v cílovém jazyce. Èastým pøípadem je u�ití èeského substantiva místo slovesa v románských ja-
zycích, napø.: „prosazování mnohojazyènosti“ = it. sostenere il multilinguismo, šp. potenciar el
multilingüismo.

Volba pøedlo�ky v èeštinì/nìmèinì umo�òuje struènìjší vyjádøení ne� je tomu v jiných ja-
zycích:

Smlouva o Ústavì pro Evropu – obdobnì je pøedlo�ka v nìmèinì: Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa, v dalších jazycích najdeme slovesné tvary: angl. Treaty establishing a Consti-
tution for Europe, fr. Traité établissant une Constitution pour l’Europe, it. Trattato che adotta
una Costituzione per l‘Europa., šp. Tratado m por el que se establece una Constitución para
Europa.

Podobnì je tomu u pøívlastkù shodných, v èeštinì vyjadøovaných adjektivem, zatímco
v ostatních jazycích je pro pøívlastek neshodný nutno pou�ít pøedlo�kovou vazbu s podstatným
jménem: mezigeneraèní solidarita – šp. solidaridad entre las generaciones, angl. solidarity
between generations, fr. solidarité entre les générations, it. solidariet� tra le generazioni, nìm.
Solidarität zwischen Generationen.

Èeskému adjektivu „rámcový“, ve funkci pøívlastku shodného, odpovídá v románských
jazycích pøívlastek tvoøený substantivem v postavení za substantivem: rámcový zákon = fr.
loi-cadre, it. legge quadro, šp. ley marco, avšak v angl. a nìm. jde o kompozita a framework
law, nìm. Rahmengesetz.

Nìkdy èeskému víceslovnému pojmu odpovídá pouze jednoslovné vyjádøení: „výmìnné
pobyty tøídních kolektivù“ vyjadøuje v jiných jazycích pouze slovo „tøída“: = angl. class ex-
changes, šp. intercambio de clases, fr. échanges de classes, it. soggiorni di scambio di classi.

2.2 Sémantické rozdíly jako pøíèina interference

Pøi studiu rùznojazyèné evropské terminologie jsou však dùle�itìjší rozdíly séman-
tické. Porovnáním zvolených ekvivalentù v rùzných jazycích lze dolo�it sémantické
rozdíly pøi oznaèování té�e “evropské“ skuteènosti v evropském hesláøi, pøípadnì studovat
historické souvislosti volby ekvivalentu.

Pojem „udr�itelný“ nalezneme v doslovném významu v nìkolika jazycích – udr�itelný
rozvoj = šp. el desarrollo sostenible, it. lo sviluppo sostenibile, angl. the sustainable deve-
lopment, nìm. eine nachhaltige Entwicklung, nicménì ve francouzštinì nalezneme
význam „trvající/trvalý“ fr. le développement durable.

Podobnì ve vìtšinì jazykù je pro pojem „výkon pravomocí“ zvolen obdobný význam:
šp. ejercicio de las competencias, fr. exercice des compétences, it. esercizio delle compe-
tenze, nìm. Ausübung der Zuständigkeiten – ALE v angliètinì je významový obsah jiný
angl. the use of competencies.

Rùzný sémantický obsah najdeme zvláštì v pøípadì metafor: „most k vìtší solidaritì“
= angl. a bridge to greather solidarity, it. ponte verso una maggiore solidariet�, ALE šp.
tierra de abono de la solidaridad (úrodná pùda), fr. voie vers une plus grande solidarité
(cesta), nìm. Weg zu mehr Solidarität (cesta). Avšak „most Spoleèenství“ je ve vìtšinì ja-
zykù opravdu mostem/mùstkem = ang. the Community bridge, fr. passerelle communauta-
ire, it. passerella comunitaria, nìm. gemeinschaftsrechtliche Brücke, šp. puente
comunitario.
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Zámìna pojmù èas a prostor zøejmì vedla k vytvoøení dvouslovného spojení „èasový
prostor“, v ostatních jazycích jde spíše o pojem „dostatku èasu“: „odpovídající èasový
prostor“ = šp. tiempo suficiente, angl. enough curriculum time, fr. plage horaire suffisante,
it. numero di ore sufficiente. Jiné ekvivalenty jsou pak v pøípadì skuteèného „prostoru“:
prostor svobody, bezpeènosti a práva = angl. area of freedom, security and justice, šp. es-
pacio de libertad, seguridad y justicia, fr. espace de liberté, de sécurité et de droit, it. spa-
zio di libert�, sicurezza e guistizia, nìm. Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.

Ve spojení „informovanost o pøínosech je v románských jazycích místo „pøínosu“ pou�ito
slova „výhoda“= šp. sensibilización sobre las ventajas, fr. sensibiliser aux avantages, it. conos-
cenza dei vantaggi. Také pojem „informovanost“ není ekvivalentem pojmù v románských ja-
zycích a jeho doslovný pøeklad by nebyl snadný.

Také napø. u termínu „listina“ nalézáme v románských jazycích jiný ekvivalent ne� v ang-
liètinì a nìmèinì: ratifikaèní listina = angl. ratification document, nìm. Ratifizierungsurkunde,
ALE: šp. instrumento de ratificación, fr. instrument de ratification, it. strumento di ratifica.

Èastým úskalím jsou adjektiva „vnitrostátní, celostátní, státní“, napø.: vnitrostátní strate-
gie, slov. vnútroštátna stratéga, ale v ostatních jazycích pouze „národní“:= angl. national stra-
tegy, šp. estrategia nacional, fr. stratégie nationale, it. strategie nazionale, nìm. nationale
Strategie.

Pojem „celo�ivotní“ lze ve španìlštinì a italštinì vyjádøit pojmem „permanentní/stálý“:
celo�ivotní vzdìlávání: = šp. aprendizaje permanente, it. apprendimento permanente, ALE:
angl. lifelong learning, fr. formation tout au long de la vie, nìm. lebenslanges Lernen.

3. Projevy èeského euro�argonu

Evropská komise uveøejnila pod názvem Euro�argon (Prùvodce euro�argonem ve sro-
zumitelné øeèi) výbìr základních termínù, doporuèených k u�ívání v institucích a zále�itos-
tech Evropské unie. Termín �argon má ovšem v èeštinì expresivní význam s nádechem
despektivním, nicménì k tomuto významu se blí�í nìkteré èeské ekvivalenty, zpravidla
víceslovné, ménì pøesné a ménì výsti�né, porovnáme-li je s doporuèenými termíny
pùvodními.

Ve snaze dodr�et sémantický obsah pùvodního cizojazyèného spojení, pravdìpodo-
bnì v angliètinì, nejsou nìkterá novì vzniklá dvouslovná spojení v èeštinì srozumitelná.
Napø. ve spojení „obezøetnostní dohled“ – tvar adjektiva „obezøetnostní“ není zatím
souèástí èeské slovní zásoby, odvozen z angl. prudential supervision, šp. supervisión pru-
dencial, fr. contrôle prudentiel, it. vigilanza prudenziale.

V nìkterých pøípadech je v èeštinì zvolena úøednická floskule, napø. „osvìdèené postupy“
má v evropských jazycích srozumitelnìjší ekvivalent „dobrá praxe“ = angl. good practice, fr.
les bonnes pratiques, it. buone pratiche, nìm. bewährte Verfahren, šp. buenas prácticas.

Provádìní dolo�ky solidarity = odpovídá doslovný ekvivalent pouze v nìm. Durchführung
der Solidaritätsklausel, ALE v jiných jazycích se u�ívá významu „uplatnìní, aplikace“: angl.
application of the solidarity provision/clause, šp. aplicación de la cláusula f de solidaridad, fr.
application de la la clause de la solidarité, it. attuazione della clausola di solidariet�.

Èeský obrat v krátkodobém horizontu je dnes oblíbenou floskulí, nicménì v jiných ja-
zycích „horizont“ nenajdeme: = ang. in the short term, fr. � court terme, it. a breve termine, šp.
a corto plazo.
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Znaèné sémantické rozdíly mezi cizojazyèným termínem a èeským ekvivalentem
nacházíme èasto v pøípadì sloves. Ve španìlštinì a jiných evropských jazycích se mateøským
jazykem „mluví“, „ovládat“ lze cizí jazyk (šp. dominar). V èeštinì však ovládáme i svùj jazyk
mateøský: „ovládat jen svùj mateøský jazyk“ = šp. hablar sólo su lengua materna, it. parlare
soltanto la propria lingua materna, nìm. lediglich seine Muttersprache sprechen.

Spojení „povzbuzovat mnohojazyènost“ = má ekvivalent v jiných jazycích spíše ve význa-
mu „podporovat“ = angl. to promote multilingualism, šp. promover el multilingüismo, nìm. die
Mehrsprachigkeit fördern, pøípadnì « dávat pøednost » : fr. favoriser le multilinguisme, it. favo-
rire il multilinguismo.

Rovnì� obrat „sdílet osvìdèené postupy“ je spíše úøednickou floskulí, její� sémantický ob-
sah není na první pohled zøejmý, na rozdíl od cizojazyèných ekvivalentù: = angl. to share good
practice, šp. compartir buenas prácticas, fr. partager les bonnes pratiques, it. scambiare buone
pratiche, nìm. sich über bewährte Verfahren austauschen.

Podobnì „vycházet z osvìdèených postupù“ = angl. to draw on good practice, šp. basarse
en las buenas prácticas, fr. s’appuyer sur les bonnes pratiques, it. prendere le mosse dalle buo-
ne pratiche. Zajímavé øešení kombinace s anglicismem pøitom zvolila nìmèina „aus Good
Practice ausgehen“.

Také spojení „vymezit pøednostní cíle“ je v ostatních jazycích vyjádøeno srozumitelnìji
významem „definovat“, „stanovit“:= angl. to define priority objectives, šp. determinar los obje-
tivos prioritarios, fr. définir les objectifs prioritaires, it. definire gli obbiettivi prioritari, nìm.
vorrangige Ziele festlegen.

Doslovný význam obratu „posílit znalost mateøského jazyka“ = angl. strengthen mother
tongue skills, fr. renforcer les compétences dans la langue maternelle, mù�e mít ekvivalent
„zlepšit“ = it. migliorare le competenze nella propria madre lingua, nìm. muttersprachliche
Kompetenz verbessern, pøípadnì „upevnit“: šp. consolidar el conocimiento de lengua materna.

Obratu „zohlednit výuku jazykù“ = odpovídá angl. to take into account as appropriate the
teaching of languages, nìm. den Unterricht von Sprachen berücksichtigen – ALE také: šp. pres-
tar una atención adecuada a la ense�anza de las lenguas, fr. prendre en considération l’enseig-
nement des langues , it. prendere in considerazione l’insegnamento delle lingue.

Pro ilustraci bylo zvoleno pouze nìkolik pøíkladù, vybraných z oficiálních verzí evropských
dokumentù v jazycích EU, tedy také v jazyce èeském. Èeská terminologie vzniká a vyvíjí se do-
dateènì, od našeho vstupu do EU se intenzivnì pracuje na pøelo�ení všech základních doku-
mentù do èeštiny. Na pøekladech pracuje skupina školených pøekladatelù a jsou konzultovány
s pøíslušnými odborníky, pøesto porovnáním rùzných jazykových verzí lze na èeských ekviva-
lentech sledovat silný vliv dlouhodobé politické a kulturní degradace, je� pøispìla k poklesu
èeského úøedního jazyka, k jeho sémantickému vyprázdnìní, u�ívání klišé a bezobsa�ných
frází. Vznikající èeská evropská terminologie by si jistì zaslou�ila peèlivìjší volbu zpùsobu vy-
jadøování. Je otázkou, zda mnohojazyènost evropské integrace postupnì pøispìje ke zkvalitnìní
èeské slovní zásoby a stylu mluveného a psaného projevu.
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Závìr

Srovnáváním rùznojazyèných ekvivalentù lze sledovat rozdíly v pohledu na mimoja-
zykovou skuteènost a jejím pojmenování mezi rùznými evropskými jazyky i mezi rùznými
jazykovými skupinami. Na základì analýzy podobností a rozdílù ekvivalentù v rùzných
evropských jazycích lze odhalit také pøíèiny interference v plánu ortografickém, morfosyn-
taktickém i sémantickém, a vìnovat jim pak ve výuce jazyka zvýšenou pozornost. Je proto
tøeba mít neustále na pamìti riziko plynoucí z doslovného pøekladu èeského pojmu
do cizího jazyka a pøi práci se slovníkem upozoròovat na úskalí èeského euro�argonu.
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Mnohojazyènost v Evropské unii a její odraz pøi vytváøení
evropské terminologie

Vlasta Hlavièková

Abstrakt

Na rozboru nìkolika pøíkladù, vybraných z oficiálních verzí evropských dokumentù,
jsou podány nìkteré spoleèné i odlišné rysy tvorby evropské terminologie. Srovnáváním
rùznojazyèných ekvivalentù lze sledovat rozdíly v pohledu na mimojazykovou skuteènost
a jejím pojmenování mezi rùznými evropskými jazyky i mezi rùznými jazykovými skupi-
nami. Zvláštní pozornost je vìnována problémùm èeského euro�argonu.

Klíèová slova: mnohojazyènost; evropská terminologie; rozdíly v pohledu na mimojazy-
kovou skuteènost; rozdíly v tvorbì terminologie; mezijazyková interferen-
ce; èeský euro�argon.

Multilingualism in the European union and its reflection
in the European terminology

Abstract

Through an analysis of some examples, excerpted from the official versions of EU do-
cuments some common and specific characteristics related to creating European terminolo-
gy are presented. By comparing the equivalents in different languages, we can see the
differences in the perception of the extralingual reality as well as in the creation of Europe-
an terminology in different languages and language groups. A special attention is dedicated
to problems related to “Czech eurojargon“.

Key words: multilingualism; european terminology; differences in the perception of the
extralingual reality; differences in creating terminology; interlingual interfer-
ence; Czech eurojargon.
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