Jazyk ako nástroj moci
Všeobecne je dnes vyzdvihovaný najmä cieľ dohovoriť sa. Súvisí to s neustálou propagáciou
turistiky, cestovania a poznávania cudzích krajín. To cielene presadzujú svojimi komerčnými
komer
aktivitami veľké
ké obchodné spoločnosti.
spolo
Aktívne ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov
okrem iného zvyšuje konkurencieschopnosť,
konkurencieschopnos podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom
priestore, na trhu práce a dáva predpoklad pre vytvorenie silného ekonomického priestoru.
Slová bežnej slovnej zásoby a odborné termíny sú v neustálom vzťahu
ťahu a vzájomne sa
ovplyvňujú, keďže
že slová bežnej slovnej zásoby často prenikajú
kajú do terminologickej vrstvy.
Hranica medzi terminologickými pomenovaniami a slovami bežnej slovnej zásoby teda nie je
jednoznačne
ne vymedzená. Preto i obraznéé jazykové prostriedky majú svoje miesto a dôležitosť
v odbornom aj akademickom jazyku. Prvky obrazného jazyka pridávajú odborným
informáciám živosť,, zvyšujú predstavivosť
predstavivos a uľahčujú
ujú porozumenie a osvojenie si
opisovaných javov. Nové informácie sprostredkované
sprostredk
prenáša ním významu sú spravidla
ľahšie pochopiteľné.
né. Emocionálny a hodnotiaci aspekt, ktoré sú pri používaní týchto
jazykových prostriedkov v bežnom jazyku charakteristické,
charakteristické, však pri odbornom vyjadrovaní
ustupujú do úzadia.
Čím hlbšie jazyk zvládneme, tým schopnejší sme spolupracovať,
spolupracova
spolupracovať
porozumieť si
a zjednocovať sa. V tom je skutočné
skuto
nebezpečenstvo
enstvo pre oslabovanie obchodu a znižovanie
ziskov obchodných spoločností.
čností. Keď
Ke obsah komunikácie precítime a nadviažeme pri nej
trvalé ľudské vzťahy, pochopíme,
chopíme, ako nás jazyk môže zblížiť.
zblíži . Vtedy si hlbšie uvedomíme aj
to, že sa jazyk môže staťť „nástrojom moci“ a ako to môže „fungovať“,
ť“, keď
ke ho neovláda
človek
lovek dôkladne. Ak nemá k dispozícii jazykové prostriedky, pretože sa „nestihol“ naučiť
nau
chápať pojmy v súvislostiach,
úvislostiach, bude oveľa
ove
jednoduchšie ovládnuťť ho a presvedčiť
presved
o čomkoľvek. Cieľom
om je, aby sa sme naučili
nau
cudzie jazyky čoo možno najrýchlejšie
najrý
a „najbezbolestnejšie“, čoo poskytuje aj kurz „Master of plastic language“.
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