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Zadání

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v 
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uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého 

záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité 

překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, 

syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého 
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Abstrakt

Tato bakalářská práce zprostředkovává překlad sedmi vybraných kapitol z publikace autorky 

Maggie Laneové Jane Austen’s World, konkrétně „The Accomplished Woman“, „Dancing“, 

„The Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ a 

„Interiors“. Komentář k překladu obsahuje analýzu výchozího textu a popis překladatelských 

problémů, postupů a posunů.

Klíčová slova: Jane Austenová, společenský život, historický kontext, vizuální kultura, 

překladatelská analýza, překladatelský posun, překladatelský postup

Abstract

This bachelor thesis provides a translation of seven chapters from Maggie Lane’s book Jane 

Austen’s World – „The Accomplished Woman“, „Dancing“, „The Royal Family“, „The Royal

Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ and „Interiors“. The commentary of 

the translation includes the source text analysis and a description of the translation problems, 

translation method and shifts.

Key words: Jane Austen, daily life, historical context, visual world, translation analysis, 

translation shift, translation method
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Úvod

 Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První zprostředkovává překlad sedmi 

kapitol z knihy Maggie Laneové Jane Austen's World: the life and times of England's most 

popular author, ve kterých autorka mluví o historickém a společenském kontextu a vizuální 

kultuře Spojeného království za života Jane Austenové. K výběru tohoto tématu mě vedl 

zájem o britské dějiny a literaturu, který podnítilo právě dílo Jane Austenové. 

Druhou část tvoří odborný komentář zahrnující analýzu výchozího textu podle modelu

německé translatoložky Christiane Nordové, typologii posunů a překladatelských problémů, 

se kterými jsem se setkala, a popis metody překladu.

Mým cílem bylo vytvořit překlad, který bude funkčním ekvivalentem výchozího textu v 

cílové kultuře.
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1. Překlad

VZDĚLANÁ ŽENA
Zásadní součástí vzdělání ženy střední nebo vyšší třídy bylo rozvíjení dovedností. 

Většinou je ale ženy nerozvíjely pro vlastní potěšení, nebo proto, aby se zlepšily, i když v 

některých případech tomu tak samozřejmě bylo. Dovednosti představovaly spíše jakousi 

přidanou hodnotu, díky níž měly ženy větší šanci přilákat potenciálního ženicha a mohly také 

vítaně zpestřit průběh nejrůznějších společenských událostí.

V Pýše a předsudku se vede živá debata o tom, jak se pozná opravdu vzdělaná žena. 

Charles Bingley považuje všechny mladé dámy, které zná, za vzdělané, ale také nemá vysoké 

nároky. Jeho představa vzdělání není nic než malování stolků, vyšívání zástěn a háčkování 

kabelek. Jeho sestra je ale puntičkářštější:

Za vzdělanou je možno považovat jen tu ženu, která ční vysoko nad běžný průměr. 

Musí umět skutečně dobře hrát, zpívat, kreslit a tančit, musí znát cizí řeči, aby byla 

toho označení hodna, a navíc musí mít ještě něco, co se projeví v jejím držení i v její 

chůzi, v zabarvení jejího hlasu i v tónu jejího oslovení a volbě výrazů, jinak si toto 

označení plně nezaslouží.

Slečna Bingleyová nepochybně věří, že popisuje samu sebe. Darcy ovšem požaduje, aby 

vzdělaná žena měla „navíc ducha zušlechtěného hojnou četbou“.

 

Volba dovedností

Darcy je se svými vysokými nároky ale spíše výjimkou. Jak napovídá definice slečny 

Bingleyové, obvyklé dovednosti zahrnovaly hru na hudební nástroj, zpěv a kreslení.

Je patrné, že sestry Bennetovy navštěvoval soukromý učitel hudby, zpěvu, kreslení, nebo 

všech těchto forem umění. Soukromý učitel navštěvuje také Catherine Morlandovou, která se 

od svých osmi do devíti let učí hrát na klavír. Jí se to ale protiví a její laskavá a pragmatická 

matka své dcery do rozvíjení dovedností proti jejich vůli nenutí. „Den, kdy se rozloučila s 

učitelem hudby, byl jeden z nejšťastnějších v jejím životě.“

Rodiče dívek vzdělávaných ve škole museli za tyto lekce platit navíc, přičemž do škol 

s největší pravděpodobností docházel opět soukromý lektor. Počet dovedností tak odrážel 

finanční status rodiny a to, jak velké oběti byli rodiče ochotni přinést, aby zlepšili vyhlídky 

svých dcer na dobré manželství.
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V některých případech si sestry rozdělily klasické dovednosti mezi sebou podle nadání

. Jane Austenová hrála na klavír, její sestra kreslila. V Rozumu a citu hraje Marianne, Elinor 

kreslí. Mezi sestrami Bennetovými je to Elizabeth, kdo hraje a zpívá, i když ne nijak zvlášť 

dobře, protože necvičí. Mary cvičí pečlivě, ale v jejím případě je to proto, že jako jediná z 

rodiny nepobrala moc krásy a snaží se to kompenzovat.

Emma Woodhousová je další mladá dáma, která necvičí tak často, jak by měla, ale má 

základy jak hry na klavír, tak kreslení. Anna Elliotová hraje dobře a mluví také trochu italsky,

což je mezi hrdinkami Jane Austenové ojedinělá dovednost. Henrietta a Louisa Musgrovovy 

se ve škole učily hrát na harfu, zřejmě módnější hudební nástroj než klavír. Mary 

Crawfordová ovládá hru na klavír výtečně, a kdyby Jane Fairfaxová jen mohla vyučovat jak 

hru na klavír, tak hru na harfu, mohla by si podle paní Eltonové jako guvernantka sama 

určovat podmínky. Co se týče Harriety Smithové, té nikdo lekce navíc v rámci vzdělání 

neplatil. Na klavír hrát neumí, ale stejně jako ostatní mladé dámy v románech Jane Austenové

umí tančit.

Na lekce tance musel chodit každý, kdo se chtěl společenského života alespoň trochu 

účastnit. Podívejme se ostatně na příklad ze života. Martha Lloydová a její sestry byly 

přítelkyně a vrstevnice Jane Austenové a stejně jako ona dcery kněze a jediná dovednost, na 

jejímž rozvíjení paní Lloydová trvala, byl tanec. O zbytek jejich poněkud skromného vzdělání

se postarala sama, ale tanec a vybrané chování byly dvě věci, které považovala u mladé dámy 

za „naprosto zásadní“. Po několik let dívky posílala jednou za týden brzy ráno do školy paní 

Hutchinové, kde je vyučoval taneční mistr pan Dore. Tancovalo se celý den. Dívky začaly 

ráno, zůstaly a naobědvaly se s žákyněmi školy, odpoledne následovala další lekce a po brzké 

večeři je kočár odvezl domů. Toto byla 80. léta 18. století.

 

Jak se dovednosti využívaly a zneužívaly

Jane Austenová kritizuje případy, kdy rodina vzděláním staví na odiv svoje postavení 

a majetek, nebo jím vyzdvihuje svoje dcery nad vlastní společenskou třídu, a stejně kritická je

také, když vzdělání až příliš očividně slouží jako vábnička na ženichy. Slečna Bingleyová je 

vinna v obou případech, stejně jako Augusta Hawkinsová v Emmě, později paní Eltonová. Z 

jejího odhodlání zanechat hraní ihned, jakmile si zajistí manžela, je patrné, že její láska k 

hudbě, kterou se tak ráda chlubí, není nic než fraška s účelem polapit ženicha. Všechny její 

vdané přítelkyně udělaly to samé. Netvrdíme samozřejmě, že Jane Austenová pohrdá 

samotnými dovednostmi a jejich rozvíjením, když ovládnutí toho či onoho druhu umění 
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dívkám samotným poskytuje požitek. Elinor a Marianne sklízí samou chválu za to, jak se 

„zaměstnávají“ vybraným druhem umění. Anna Elliotová představuje ztělesnění kultivované 

ženy, jejíž nabyté dovednosti nikdo neocení, ale ji samotnou těší. Jane Austenová nemá 

námitky ani proti potěšení, které nacházejí muži ve společnosti mladých dam u hudebního 

nástroje. „Vy obě se slečnou Fairfaxovou jste nám poskytly pěkný hudební zážitek,“ sděluje 

pan Knightley Emmě. „Neznám většího potěšení, než se pohodlně usadit a celý večer se těšit 

chvíli z hovoru a chvíli z hudby takových dvou mladých dam.“ Úsudku pana Knightleyho 

můžeme vždy věřit. Zpříjemnění večera pro všechny přihlížející bylo pro ženu nejzáslužnější 

motivací pro tříbení jejích dovedností.

TANEC

Jane Austenová zbožňovala tanec. V dopisech o něm často mluví, ve dvaceti letech 

například napsala: „Včera tady byl nanejvýš uspokojivý ples… Tančilo se dvacet tanců, já 

jsem ani jednou neseděla a vůbec jsem nebyla unavená!“ Že byl tento druh zábavy mezi 

dámami střední třídy oblíbený, není vůbec překvapivé. Představoval totiž jednu z mála 

fyzických aktivit, které byly pro ženy vhodné, a navíc jim poskytoval příležitost obléct si své 

nejlepší šaty a šperky, předvést ladné pohyby, seznámit se s novými lidmi, zaflirtovat si a v 

některých případech si i najít manžela.

 

Plesy a taneční zábavy

Nejprestižnější plesy byly ty, které se konaly na venkovských sídlech. Takové události

se vždy plánovaly s předstihem, bylo třeba rozeslat pozvánky okolní šlechtě, sehnat 

profesionální hudebníky a připravit velkolepou večeři. V románech Jane Austenové takové 

plesy pořádá sir Thomas Bertram na Mansfieldském panství a Charles Bingley na 

Netherfieldu. Když bydleli Austenovi ve Steventonu, navštěvovali ještě mnohem honosnější 

taneční události, které pořádali aristokraté lord Portsmouth a lord Bolton. Tím, že veřejnosti 

poskytovali co rok, či dva, tento druh zábavy, blahosklonně projevovali dobrou vůli vůči 

svým níže postaveným sousedům. Od nich se pak očekávalo, že se hned po skončení zábavy 

vrátí tam, kam společensky patří.

         Na druhém konci žebříčku pak byly spontánní taneční zábavy, kterými se po večeři v 

rodinném kruhu s pár přáteli rádi bavili běžní lidé. Takovou zábavu iniciovali pravděpodobně 

mladí účastníci. Nábytek se odsunul, jedna ze starších dam byla usazena ke klavíru a dvě či tři
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dvojice se pustily do tance. Přesně tímto druhem zábavy končí společenské večery na faře v 

Uppercrossu, přičemž za klavírem sedí Anna Elliotová. 

 

 

Veřejné bály

Jane Austenové se naskytly příležitosti k tanci většinou na bálech v Basingstoku. Mezi

lety 1792, kdy už Jane měla na tancování věk, a 1801, kdy se Austenovi odstěhovali z 

Hampshiru, se na tamní radnici se v zimní sezóně konalo více než padesát takových událostí. 

Starší lidé je navštěvovali kvůli známým, konverzaci a hře v karty, pro mladé to byla 

příležitost, jak si zatančit, zaflirtovat a případně i najít manžela či manželku. Přestože na 

místní bály mohl dorazit v podstatě kdokoli, kdo si mohl dovolit kočár a odpovídající oděv, 

čas od času je svou přítomností poctili i Boltonové či Portsmouthové. V Pýše a předsudku 

prokáže Bingley s doprovodem stejnou čest účastníkům merytonského bálu, nad jehož 

„provinčností“ Darcy ohrnuje nos.

         Každé město s povědomím o módních trendech a početnou střední třídou, ať už ji 

tvořili starousedlíci, nebo návštěvníci, už tou dobou mělo vlastní plesový sál. V Bath se kvůli 

velkému počtu návštěvníků postavilo takových sálů několik, a to v horní a dolní části města. 

Hrdinka Northangerského opatství Catherine Morlandová se ocitne v sálech horní části města,

tzv. Upper Rooms, které jsou tak přeplněné, že se skoro nemůže pohnout. Naopak sama Jane 

Austenová zažila na konci sezóny v roce 1801 bál, jehož se tamtéž zúčastnilo jen dvacet párů.

 „Na Bath poněkud chabé,“ napsala sestře Kasandře, „byly by z toho ale dva nebo tři hezké 

bály v Basingstoku.“

V sálech v dolní části města, Lower Rooms, Je Catherine představena Henrymu 

Tilneyovi, což měl na starosti mistr ceremonií. Této funkci také jednu dobu dělal čest „Beau“ 

Nash, módní guru, který se regulováním pravidel etikety zabýval s velkým nasazením v éře 

před narozením Jane Austenové. Národ nevzdělaných venkovanů, kteří se do Bath přišli 

pobavit, se postupně přerodil v jednu z nejkultivovanějších společností vůbec. Tohle byla 

společnost, jak ji znala Jane Austenová a její generace.

 

Anglické kontratance

Na rozdíl od klasického tance konce 19. a začátku 20. století, při němž všechny dvojice krouží

po sále soustředěné víceméně pouze na sebe, byl tanec 18. a začátku 19. století mnohem více 

společenský. Tanečníci stáli naproti sobě v řadách a ty se při tanci měnily v rozmanité tvary, 
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které přihlížejícím nabízely estetický zážitek.

         Tento taneční styl přišel do Anglie z francouzského dvora, kde stál daný počet 

tanečníků na parketu ve čtverci, nebo kruhu. V Anglii se však musel vzít v úvahu podlouhlý 

tvar většiny tanečních sálů na panských sídlech i ve městech. Hlavní bylo zaplnit prostor na 

délku tolika dvojicemi, kolik se jen vešlo, a tak vznikl styl, kterému se později začalo říkat 

anglický kontratanec. Jeho cílem bylo předvést vybroušenost, eleganci a dekorum 

společenských způsobů 18. století. Přesně tuto určitou sebechválu ztělesňuje sám sir William 

Lucas, když se obrací k Darcymu: „Tanci se přece nic nevyrovná. Pokládám tanec ve vybrané

společnosti za rozkošné rozptýlení“, načež Darcy opáčí, že „kdejaký divoch umí tančit“. Jako 

příklad Darcyho arogance je tato replika vynikající, ale projednou má pravdu sir William. 

Naučit se tančit anglický kontratanec, a pak jej bezchybně provádět, vyžadovalo nemalou 

dávku talentu – tanečníci museli stát pouze, když stát měli, a tančit také jen když tančit měli, 

nemluvě o zdvořilé konverzaci, kterou museli vést, a přitom dávat pozor, aby nespletli kroky. 

Byla to ale dovednost, která přinášela ovoce. Jak ukazují filmová zpracování, technika 

anglických kontratanců – pár kroků následovaných několika slovy, která si dvojice vyměnila 

třeba přes rameno, nebo zdviženou paži – představovala účinný způsob, jak zaujmout opačné 

pohlaví.

 KRÁLOVSKÁ RODINA

Po politicky a nábožensky nestálém sedmnáctém století se vlády ujala protestantská 

hannoverská dynastie. Její příslušníci v době, kdy se narodila Jane Austenová, seděli na trůnu 

pevně už více než šedesát let – s poslední hrozbou, Mladým pretendentem Charlesem 

Edwardem Stuartem, se hravě vypořádali v roce 1745, třicet let před jejím narozením.

Jane prožila celý život pod dlouhou vládou Jiřího III., který nastoupil na trůn po svém dědovi 

v roce 1760 a zemřel v roce 1821, čtyři roky po její vlastní smrti. Kvůli královu špatnému 

psychickému stavu se ovšem v roce 1811 vlády ujal jeho nejstarší syn, a stal se tak princem 

regentem. Pozdní léta života Jane Austenové a léta, kdy byly vydány její romány, tedy patří 

do krátké, ale jedinečné éry známé jako Regency, období regentství.

Šílený král

Jiří III., mezi poddanými známý jako „sedlák Jiří”, byl nejšťastnější, když se mohl 

chovat jako obyčejný člověk střední třídy. Rád si užíval venkovských aktivit a domácího 

života, měl počestné a skromné návyky a byl bezmezně oddaný své poněkud nudné německé 
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manželce a matce jeho patnácti dětí, královně Šarlotě. Ani jeden z nich neměl v oblibě 

Londýn, a tak žil královský pár převážně na hradě Windsor nebo v rezidenci v Kew. Tu jejich 

dcery kvůli své naprosté izolaci od světa nazývaly „klášterem“. 

Dvůr Jiřího III. byl rezervovaný, formální a naprosto mravný. Fanny Burneyová, 

spisovatelka a na pár let v 70. letech 18. století také královnina garderobiérka, ve svých 

denících zanechala živý popis zdlouhavých procesů a protokolu, podle nějž se na královském 

dvoře řídilo úplně všechno. Jejich Veličenstva, při osobních setkání vždy velmi milá, si ale 

oblíbila. 

Když byly děti malé, představovala královská domácnost vzor rodinného života, v 

dospělosti se ale všech sedm princů začalo bouřit proti otcovým morálním zásadám. Vyrostli 

ve zhýralce a marnotratníky, kteří si vydržovali milenky, dělali dluhy, plodili nemanželské 

děti, pili a jedli přesmíru a s politiky spřádali plány, jak otce svrhnout. Nejhorší prostopášník 

byl ten, od kterého se nejvíce očekávalo – nejstarší syn Jiří, princ z Walesu, v rodinném kruhu

zvaný „Prinny“. 

Rok 1788 přinesl další problém, když se u krále poprvé projevila psychická nemoc. 

 Dnes se předpokládá, že trpěl porfyrií, dědičnou metabolickou poruchou, jejíž symptomy 

zahrnují paralýzu, bolest a delirium, tedy vše, co ubohého krále trápilo. Metody léčby byly 

tehdy barbarské a zahrnovaly také svěrací kazajku. Během následujících dvaceti let se nemoc 

projevovala opakovaně a v mnohých případech ohrozila politickou stabilitu země. Proto byl v 

roce 1811 schválen zákon o regentství a vlády se jako princ regent ujal Prinny. Posledních 

deset let svého života strávil Jiří III. prakticky sám, jedinou útěchou mu zůstala hra na 

cembalo, ovšem jen do té doby, než ztratil zrak i sluch.

Princ regent

Jiří IV., jak se mu jako králi říkalo, byl rozporuplný muž. Nedbal na nic jiného než na 

svoje vlastní potřeby, neuměl krotit ani svoje výdaje, ani svoje vášně. Po intimní stránce dával

přednost starším, smyslným a nejlépe inteligentním ženám. Měl přelétavou mysl, vždy se 

nechal ovlivnit tím, s kým právě mluvil. Přes to všechno žádný jiný anglický panovník nebyl 

tak kultivovaný a tolik se nezajímal o umění jako Jiří IV. Požadoval, aby Jane Austenová svůj

další román věnovala jemu, což dokazuje, že přes svůj odpudivý vzhled a návyky dokázal 

rozlišit mravní krásu i v literatuře, kterou bychom na jeho vkus mohli považovat za příliš 

nezábavnou. Nejednalo se ani o králův chvilkový rozmar, protože měl soubor jejích románů v

každém svém sídle. 
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Hojně také podporoval výtvarné umění a architekturu. Část Londýna kolem Regent’s 

Parku byla postavena právě pod jeho záštitou a princovo oblíbené sídlo, brightonský Royal 

Pavilion s cibulovitými kupolemi, dodnes tohoto prince plného paradoxů připomíná. 

V roce 1785 se princ nechal oddat s dvakrát ovdovělou katoličkou Marií 

Fitzherbertovou, ale manželství porušovalo jak zákon o královských sňatcích, tak zákon o 

nástupnictví, a bylo tak neplatné. O deset let později princovy dluhy dosáhly částky 630 000 

liber, což je poměrně šokující suma, když si uvědomíme, že Austenovi žili z příjmu 600 liber 

ročně, a roční příjem pana Darcyho, bohatého vlastníka půdy, dělal 10 000. Princ uzavřel 

dohodu s otcem. Slíbil, že si vezme jakoukoli německou princeznu, kterou mu otec vybere, a 

ten na oplátku vyrovná všechny jeho dluhy a zdvojnásobí mu příjem. 

Výsledek byl katastrofální. Princ a jeho bujará sestřenice princezna Karolina 

Brunšvická, která se měla stát jeho nevěstou, se před svatbou nikdy neviděli a už na první 

pohled se nenáviděli. O svatební noci se jim sice podařilo počít princeznu Šarlotu, ale jejich 

manželství se nenávratně rozpadlo dlouho před jejím narozením v lednu roku 1796. Sama 

Šarlota pak zemřela při porodu v roce 1817 a Jiří III., přestože měl patnáct dětí, zůstal bez 

legitimního vnoučete.

Víme dobře, co si Jane Austenová o princi myslela. V roce 1813 byl v tisku vydán 

dopis královny Karoliny adresovaný jejímu odloučenému manželovi, ve kterém popisovala 

své strasti. „Celý svět teď princeznu z Walesu nejspíš odsuzuje,” napsala Jane. „Chuděra, 

budu ji podporovat tak dlouho, jak budu moci, protože je žena, a protože nenávidím jejího 

manžela.” Jak se o dva roky později musela trápit, když právě jemu měla věnovat svoji 

líbeznou Emmu. 

KRÁLOVSKÉ NÁMOŘNICTVO 
Za života Jane Austenové se Královské námořnictvo těšilo v zemi stále rostoucí úctě, 

úspěšně totiž mařilo francouzské pokusy o světovou námořní převahu. Bitva u Trafalgaru v 

roce 1805, kterou Francis Austen ke svému velkému zklamání těsně propásl, byla 

pravděpodobně první námořní bitva, jejíž jméno vyvolávalo v povědomí národa stejnou 

vlasteneckou hrdost, jakou již tradičně probouzely pozemní bitvy u Agincourtu, Höchstädtu a 

jim podobné. 

Po smrti admirála Nelsona u Trafalgaru vyšla řada jeho biografií, o nichž Jane 

Austenová ve svém dopisu napsala: „Životy admirála Nelsona už nemůžu ani vidět.“ Kult 

osobnosti admirála Nelsona a stálá upomínka v podobě Nelsonova sloupu a Trafalgarského 
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náměstí dokazovaly, jak jsou Britové na svoji námořní převahu hrdí. Udrželi si ji od roku 

1805 po celé století, během něhož Británie neměla na moři rovnocenného rivala.

Jane Austenová toto nadšení bezesporu sdílela – její dva milovaní bratři také narukovali k 

námořnictvu a ona sama ve svém posledním dokončeném románu Anna Elliotová 

nevynechala jedinou příležitost, kdy námořnictvo mohla vychválit.

 

Podmínky u námořnictva

„(U)jišťuji vás, milostpaní,“ říká v Anně Elliotové paní Croftová, která svého muže 

doprovázela na moře na pěti různých lodích, „že nad ubytování muže na válečné lodi není.“ 

Také její bratr kapitán Wentworth škádlí přítomné dámy pro jejich představu, „že námořníci 

žijí na lodi bez jídla, anebo pokud se tam něco k snědku najde, nemá jim to kdo uvařit, nikdo 

je neobslouží a musí se obejít bez vidliček a nožů.“ Přese všechnu tuto chválu byl život na 

moři krutý, což nejvíce pociťovali řadoví námořníci. Bičování bylo na denním pořádku a 

jídelníček se skládal ze soleného hovězího nebo vepřového, tvrdého sýra, nekynutého chleba, 

nebo krekrů, a 4,5 litru piva na den. Nejenže takový jídelníček zoufale postrádal vitamín C, 

ale všechno jídlo bylo tvrdé a nestravitelné. Blahodárné účinky čerstvého ovoce, obzvláště 

citrusů, a zelené zeleniny, které mužům pomáhaly zotavit se z kurdějí, byly známy už od 

poloviny 18. století, ale teprve od roku 1795 začalo námořnictvo dostávat denní přísun 

limetkové nebo citronové šťávy.

Obzvláště náchylní ke kurdějím byli nucení rekruti, naverbovaní po dlouhé cestě na 

obchodní lodi, když se vraceli do svých domácích přístavů. Přestože notoricky známé skupiny

verbířů operovaly převážně na pevnině a zadržovaly muže v přístavech, nejlepší zdroj 

zkušených námořníků představovalo moře, kde byla také naverbována většina rekrutů. 

 Během válek francouzské revoluce a napoleonských válek klesl poměr dobrovolníků k 

nuceným rekrutům z 50:50 na začátku na 25:75 na konci; přitom mnozí z těch, kteří byli 

vedeni jako dobrovolníci, narukovali z donucení za úplatu (1-3 libry), protože si uvědomili, že

nemají šanci uniknout. Během téhož konfliktu zahynulo na 100 000 námořníků. Z toho bylo 

pouze 7% zahynulo rukou nepřítele, příčina úmrtí dalších 13% bylo ztroskotání lodi, 20% 

obětí zahynulo při nehodách a 60% zemřelo na nemoci. Mimo kurdějí se na palubě rozmohl i 

tyfus, další velký zabiják, přenášený vešmi mezi muži, kteří v podpalubí spávali blízko sebe.

Lodě a posádka
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Válečné lodě se dělily na lodě řadové o šedesáti až sto dělech a křižníky – fregaty, 

šalupy a brigy, u nichž byl počet děl podstatně menší. V roce 1810 činila síla Britského 

námořnictva 152 řadových lodí a 390 křižníků. V aktivní službě sloužilo 800 kapitánů, 600 

fregatních kapitánů a 3270 poručíků a měli na povel 142 000 mužů, z nichž 30 000 tvořili 

muži námořní pěchoty. Námořní pěchota představovala speciální bojovou jednotku 

vycvičenou k boji s pěchotními zbraněmi na moři i na pevnině, od které se neočekávaly velké 

námořnické dovednosti. Pan Price z Mansfieldského panství slouží jako důstojník u námořní 

pěchoty a slečna Frances Wardová si ho vezme „rodině natruc.”
Kariéry obou bratrů Jane Austenové ukazují strasti i radosti života námořního 

důstojníka. Oba svou kariéru začali ve dvanácti letech na portsmouthské Royal Navy 

Academy a v patnácti už poprvé vyrazili na moře. Společnost byla toho názoru, že by chlapci 

měli začít žít na moři co nejdříve, aby si zvykli na těžký život, který je čekal.

Hlásili se pod velení kapitána, dobrého rodinného známého nebo příbuzného, a doufali

, že jim, pokud si získají jeho dobré mínění, pomůže při hledání práce na vyšší pozici. Kapitán

si na oplátku mohl být jistý oddaností a pílí svých mladých důstojníků. Na rozdíl od 

armádních postů se totiž ty u námořnictva nedaly koupit. Mít někoho, kdo na něj dohlížel, 

bylo pro mladého námořníka na začátku kariéry naprosto zásadní; vlivné známosti mohly 

postup na kariérním žebříčku výrazně urychlit, jak jasně dokazují Janiny starostlivé dopisy o 

bratrech a epizoda týkající se Williama Price a admirála Crawforda v Mansfieldském panství.

Námořní důstojníci mohli za časů války zbohatnout jediným způsobem – odměnami 

vypsanými za zadržení lodě, jež se odvozovaly od hodnoty lodi, nákladu a zajatých 

námořníků. Kapitán dostal čtvrtinu odměny, muži s nižší hodností dostali menší podíl a řadoví

námořníci si pak všichni mezi sebou rozdělili zbylou čtvrtinu. Taková nabídka poskytovala 

také nuceným rekrutům motivaci k dobrým výkonům na lodi i v boji. Mladý Charles Austen 

utratil svých 30 liber z první získané odměny na topazové křížky pro své sestry, Francis 

Austen se zase díky odměně z bitvy u Santa Dominga v roce 1806 mohl oženit. V Anně 

Elliotové si kapitán Wentworth za svých 8 let u námořnictva ušetřil 20 000 liber. On i jeho 

bratr se narozdíl od dnešních námořníků na další válku opravdu těšili a stejně tomu bylo s 

bratry Jane Austenové. Ti nakonec díky svému neohroženému velení, píli a bystrému úsudku, 

který po celou svou kariéru vykazovali, dosáhli postu admirála.

 

PRÁVA ŽEN
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Koncept osvícenství a racionalismu v 18. století vytvořil předpoklady pro první vlnu 

feminismu. Bylo jen otázkou času, než se na společensky hojně diskutované téma morálky a 

mravů začnou ozývat také jisté vzdělané dámy a zajímat se obzvláště o to, proč by se ženám 

neměla přiznávat stejná rozumová a mravní vyspělost jako mužům. 

         Tato raná generace „filozofek”, jak se jim tehdy říkalo, neboli feministek, jak bychom 

je nazvali dnes, byla nemilitantní a jejím cílem bylo pouze opodstatněnou argumentací 

vyvrátit mužské předsudky. Co se postavení žen týče, nepožadovaly žádné legislativní ani 

ústavní změny. Autorky sdružené v klubu The Blue Stocking Society jako Mary Astellová, 

lady Mary Chudleighová nebo Catherine Macaulayová se ve svých esejích a pamfletech 

vyjadřovaly na téma manželství, vzdělání a mravní autonomie žen a jejich autority v rodině. 

Přesně těmito tématy se Jane Austenová zabývá ve svých románech, které, vezmeme-li v 

úvahu věrohodná vyobrazení životu ženy a plnou mravní autonomii hrdinek, bezesporu nesou 

stopy feminismu. Mezitím ale na feministickou scénu vtrhla mnohem barvitější a 

kontroverznější postava.

 

Mary Wollstonecraftová

Mary Wollstonecraftová byla učitelka a autorka románů a polemických spisů, které 

psala s nevšední otevřeností. Celý život prožila v duchu svých nekonvenčních zásad a z 

dlouhodobého hlediska znamenala pro feministické hnutí mnohem víc než její umírněnější 

předchůdkyně. Nevědomky mu ale také zasadila tvrdou ránu, ze které se vzpamatovávalo 

dlouhá léta.

 Obrana práv žen, její nejznámější dílo, vyšla roku 1792. V té době bylo Jane 

Austenové šestnáct let, a dosáhla tedy věku, v němž jsou názory snadno ovlivnitelné. Na 

jednu stranu není jisté, že knihu četla, na druhou stranu je nepravděpodobné, že by si ji 

nemohla opatřit, kdyby chtěla, protože byla v následujících letech členkou různých knižních 

spolků a knihoven.

        V Obraně shrnula Mary Wollstonecraftová feministické myšlenky, které se vyvíjely 

během 18. století, a zasadila je do kontextu Evropy po první vlně Velké francouzské revoluce,

což bylo samo o sobě hrou s ohněm. Tím, že veřejně přiznala své sympatie k revolučním 

myšlenkám, riskovala ztrátu mnohých příznivců, jako samotné Jane Austenové, která by její 

názory jinak nezpochybňovala. Kniha zdůrazňuje, že by se všichni, ať muži, či ženy, měli 

řídit rozumem a logickým uvažováním. Odsuzuje mužské intelektuální autority, obzvláště 

Miltona a Rousseaua, podle nichž by ženy měly být poddajné a křehké, aby se zalíbily mužům
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. Jeden z jejích hlavních bodů se opírá o tvrzení, že dívky jsou vzdělávány tak, aby přilákaly 

ženichy, spíše než tak, aby se z nich staly dobré manželky a matky: „S pár výjimkami se 

vzdělané ženy v dnešní době zoufale snaží vzbudit v mužích lásku místo toho, aby měly na 

paměti vyšší cíle a vydobyly si uznání svými ctnostmi a dovednostmi.“

 

Rozporuplný rok 1798

Šest let po vydání Obrany zemřela Mary Wollstonecraftová při porodu dcery Mary 

Godwinové, budoucí autorky románu Frankenstein a manželky básníka Percyho Shelleyho. 

Manžel Mary Wollstonecraftové, radikální spisovatel William Godwin, vydal pár měsíců poté

její biografii nazvanou Memoirs of the Author of A Vindication of the The Rights of Woman. 

Tam s upřímným přihlédnutím k pravdě vylíčil takzvané „odchylky“ v životě své ženy: 

románek, ze kterého vzešlo nemanželské dítě, pokusy o sebevraždu a početí jejich vlastního 

potomka ještě před svatbou. Pošetile ale ignoroval odezvu, jakou bude taková pravda mít.

         Po publikaci knihy byla Mary Wollstonecraftová označena za poběhlici a ateistku, 

protože Godwin zveličil její odpor ke křesťanské víře tak, aby to odpovídalo jeho vlastním 

postojům. Znehodnoceny tak byly nejen její vlastní názory, ale také názory jakékoli jiné 

spisovatelky, která se opovážila na toto téma psát. Všechny takové ženy společnost vnímala 

jako vzbouřenkyně, které chtějí zničit instituce manželství a víry. Hlasy feministek tak byly 

na půl století umlčeny.

         Pokud byla pro autorky do té doby cesta za uznáním v mužském světě trnitá, 

Godwinova odhalení jim ji rozhodně neusnadnila. Ať už autorky psaly, nebo nepsaly na 

feministické téma, musely si nyní dávat víc než kdy dřív pozor na to, aby ve své tvorbě 

dostatečně zdůraznily svůj počestný soukromý život, přednosti ve vedení domácnosti a 

noblesu, která se očekávala od pravé dámy. 

         Další rok přinesl jako součást bouřlivé mužské reakce na Godwinova odhalení také 

antifeministickou satirickou báseň reverenda Richarda Polwhela „The Unsex’d Females“. V 

ní předkládá tvrzení, že to, že by se ženská práce měla posuzovat podle prospěšnosti, stejně 

jako mužská, je znamením mravní zkaženosti doby. „Jiskru sebejisté inteligence” samu o sobě

označil za projev drzé opovážlivosti u jakékoli spisovatelky.

         Pokud by nakladatel Thomas Cadell přijal rukopis Jane Austenové, který mu její otec 

nabízel v listopadu 1797, byl by rok 1798 nejen rokem plným rozporů kvůli Godwinovým 

odhalením, ale také rokem, kdy by světlo světa spatřily První dojmy, „nejoptimističtější“ z 

jejích románů. Je přirozené, že Jane byla zklamaná, ale necítila nakonec i kapku úlevy? 
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Čekala ještě pět let, než se nějaký svůj dokončený rukopis pokusila prodat znovu.

 

VENKOVSKÁ SÍDLA 

V georgiánském období (1714-1830) vznikla spousta krásných věcí, nejkrásnější 

z nich byla ale bezesporu venkovská sídla. Georgiáni měli stavitelského ducha a nechyběly 

jim ani peníze, ani vkus. Jejich odkaz tak zahrnuje domy všech velikostí z kamene i cihel, 

všechny postavené v palladiánském stylu, vynikajícím dokonalými proporcemi a symetrií. 

Tento sloh inspirovaný dílem renesančního architekta Andrey Palladia slušel jak skromnějším

obydlím, například venkovským farám, tak velkolepým sídlům bohatých pánů, která byla 

zasazená do malebné anglické krajiny. Menší domy měly v patře na šířku mnohdy jen pět 

oken a v přízemí měly vedle hlavních dveří z každé strany okna dvě, ale právě to jim 

propůjčovalo kouzlo domečku pro panenky.

Jane Austenová takové domy velmi dobře znala, jak ty velké, například Godmersham 

Park ze třicátých let osmnáctého století, který patřil jejímu bratrovi Edwardovi, tak ty menší, 

jako hampshirský Ibthorpe House, okouzlující příklad středně velkého georgiánského domu z 

cihel, který si načas pronajali její přátelé Lloydovi.

         Majestátní palladiánská architektura byla ztělesněním sebevědomé a spořádané doby. 

Téměř všechny domy, ve kterých se odehrává děj románů Jane Austenové, by byly v tomto 

stylu, pokud nám autorka přímo neříká, že jsou starší, jako například alžbětinský Sotherton, 

nebo naopak nedávno postavené jako Trafalgarský zámeček v románu Sanditon. Sídla z 

románů Jane Austenové jsou pouze fiktivní, jejich vzory ve skutečnosti neexistují. Autorka si 

je vymyslela na základě domů, které znala, přičemž se nechala inspirovat škálou různých 

architektonických prvků.

 

Architektonické styly počátku 19. století

Když se nakonec začalo zdát, že se veškerá zdrženlivá dokonalost klasicismu 

vyčerpala a nové nápady nepřicházely, přišly pozdější generace stavitelů v georgiánském 

období a stavitelé regentského období s rafinovanými a hravými prvky, které byly inspirované

orientální, antickou a gotickou architekturou. To, co bylo dříve jediným přijatelným slohem, 

se nyní roztříštilo do různorodé směsice, ze které si architekti mohli vybírat. Královský palác 

v Brightonu, postavený roku 1780 jako klasicistní vila, získal díky architektu Johnu Nashovi v

roce 1815 svůj úžasný cibulovitý dóm a byl pouze jednou z několika takových budov 



20

postavených začátkem osmnáctém století v orientálním stylu, přestože tou nejpůsobivější. 

Charakteristickým prvkem klasicistního období zvaného Greek Revival bylo dórské průčelí, 

ale tento styl působil poněkud chladně důstojným dojmem, a tak se spíše než pro běžné domy 

využíval pro veřejné budovy. Později v 19. století však nakonec převládla tzv. High Gothic, 

viktoriánská neogotika, ať už se jednalo o stavby veřejné, soukromé nebo sakrální. Regency 

Gothic, neboli regentská neogotika, byla hravější a nenucenější. Okna s lomeným obloukem 

charakteristická pro tento sloh se používala i u domů, které měly jinak symetrické rysy 

klasicismu. Také zasklení okna vestavěného v roce 1809 do Chawton Cottage, domova Jane 

Austenové, odráželo gotický sloh, přestože dům samotný byl postaven o sto let dříve. 

Regentská neogotika, vyznačující se mnohdy také věžičkami a cimbuřím, se s mimořádnou 

oblibou používala pro výstavbu přímořských obydlí.

              Štuk a svářková ocel tvořily dva oblíbené dekorativní stavební materiály regentského

období a domům, které zdobily, propůjčovaly lehkost a hravost. Na kentském Wrotham 

Rectory, kde Jane Austenová strávila v roce 1813 dvě noci, můžeme vidět oba materiály 

použité v hojné míře. Toto okouzlující stavení bylo možná inspirací pro faru v Uppercrossu v 

Anně Elliotové, jež se vyznačuje „verandou a jinými krásami“.

Opatství, zámky a dekorativní stavby

Jeden typ venkovských sídel se od ostatních podstatně lišil. V módě bylo vše s 

historickou hodnotou, a tak se terčem závisti stali obzvláště majitelé nefalšovaných 

historických opatství a zámků. Mnohá opatství přežila anglickou reformaci a později se z nich

staly domovy aristokratů a příslušníků vyšší střední třídy. V románech Jane Austenové takové

stavby také najdeme, například Donwellské a Northangerské opatství, obě přetvořená v útulný

domov, byť každé jiným způsobem. Catherine Morlandová, která si četbou gotických románů 

vypěstovala „nadšení pro historické stavby“, je při představě pobytu v opravdovém opatství 

radostí bez sebe. Ke svému velkému zklamání ale zjistí, že bylo důkladně modernizováno a 

rozšířeno o klasicistní křídla. Stoneleigh Abbey ve Warwickshiru, kde žila rodina paní 

Austenové, Leighovi, prodělalo podobnou změnu. Bez ohledu na slohovou čistotu celku 

přibylo k původní středověké struktuře barokní křídlo. Donwellské opatství z Emmy bylo 

přestavěno citlivěji - „zabíralo velkou plochu a rozebíhalo se do všech stran”, bez patrných 

známek moderních úprav. Když zámožní georgiáni zatoužili po své vlastní historické relikvii, 

která by jejich pozemkům dodala kouzlo, obvykle si ji jednoduše nechali postavit. John 

Thorpe tvrdí Catherine Morlandové, že Blaise Castle je nejstarším hradem v zemi, přitom byl 
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postaven v roce 1766. Jane Austenová předpokládala, že čtenáři budou vědět, že jde o pouhou

dekorativní stavbu, tzv. folly. Jejím hlavním účelem bylo zkrášlovat výhled ze sídla Blaise 

Castle House, které bylo postaveno ve velmi střídmém palladiánském slohu. Zatímco Blaise 

Castle je opravdový hrad, plně vybavený, přestože malých rozměrů, tradiční follies se stavěly 

jako zříceniny. 

 Anglický umělec a kněz William Gilpin se o jejich stavění vyjádřil následovně: 

„Vytvořit zdání, že se na kameni podepsal zub času, iluzi kdysi pevných spojů, které jsou 

nyní rozpukané, a rozptýlit kusy zříceniny tak, aby působily dojmem nenuceným a nedbalým 

– to je velké dílo umělcovo.“ Nato dodal, že dokud se na stavbě nepodepíše příroda a počasí, 

„vaše zřícenina bude stále nedokonalá – stejně tak si na bránu můžete napsat ‚postaveno roku 

1772‘.“ Jeho doporučení, že by se do takového počinu neměl pouštět nikdo, kdo nemá na 

útratu 30 000 liber, je sice přehnané, nicméně národ, který si mohl dovolit vynakládat peníze 

a fantazii na stavění ruin, měl určitě dostatek obojího.

INTERIÉRY
Styl interiérů velkých venkovských sídel se zhruba v 70. letech 18. století podstatně 

změnil. Sídla postavená na začátku 18. století byla navržena tak, aby návštěvníci mohli 

obdivovat dlouhou galerii, kterou po otevření všech dveří tvořilo několik sousedících 

přijímacích salónů. Časem se ale zásadním faktorem stalo pohodlí a soukromí rodiny, a tak 

byla v moderních domech postavena jedna hlavní hala, k níž přiléhaly jednotlivé pokoje, 

každý na jiný účel – jídelna, knihovna, přijímací salónek, zábavní salónek, a tak podobně. 

Reprezentační prostory se dříve nacházely na tzv. piano nobile, zvýšeném přízemí domu nad 

polosuterénem s kuchyní a pracovnami služebnictva, avšak v moderních domech byly 

umístěny v přízemí, aby měli členové rodiny a hosté snadný přístup do zahrady. Zhruba na 

začátku 18. století přišla do módy francouzská okna a později byly na scénu uvedeny zimní 

zahrady a verandy, aby ještě zpříjemnily přechod z domu ven. 

Atmosféra domova

Změnou procházelo také umístění nábytku. Dříve se nacházel u stěn, od kterých ho 

podle potřeby přisunuli sloužící, nyní byl v nahodilých skupinkách rozmístěn v různých 

částech místnosti. Přesně tak se mění i „staromódní podélný salónek“ v panském domě v 

Uppercrossu, „kam současné dospělé dcery vnesly náležitý zmatek velkým klavírem a harfou 
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a všemožně rozestrkanými květinovými stolky“. Interiéry měly nyní budit dojem, že v domě 

opravdu někdo bydlí. Vyšívání, dopisy a knihy se mohly povalovat po místnosti. Fanny 

Burneyová v roce 1801 poznamenala, že dům, ve kterém chybí takový důkaz ženské 

přítomnosti, vypadá „vždy pochmurně“. 

 Celý domov, jak jeho atmosféra, tak interiérové detaily, v době Jane Austenové 

procházel feminizací. Dříve spíše mužské prostory, které demonstrovaly okázalost a majetek, 

a kam ženské záležitosti nepatřily, se nyní staly místem vyzařujícím teplo domova, kde muži 

mohli vyhledat ženský konejšivý a kultivující vliv. Dům začal být uznáván jako ženské pole 

působnosti. S konceptem „anděla domu“, ženy neposkvrněných mravů, která střeží posvátný 

domov, přišli sice až viktoriáni, ale základní kámen tomuto konceptu položily už rodiny 

začátku 18.století. Sir Thomas Bertram tak představuje pouze prvního z mnoha, když si „cení 

víc než jeho děti rodinného klidu a domova jako útočiště před hlučnými radovánkami“ a 

raději než „radovánkami“ by trávil všechny večery posezením u krbu se ženou a dcerami.

  

Styly interiérů

Nejen exteriéry a architekturu, ale i interiéry a design nábytku charakterizovala na 

počátku18. století vzdušnost a lehkost, stejně jako rozmanitost zahraničních vlivů. Gotické, 

řecké a orientální prvky bychom mohli najít v obou případech, i když ne nezbytně v tom 

samém domě. Čtvrtý a velmi oblíbený styl byl styl egyptský, inspirovaný Nelsonovým 

vítězstvím nad Napoleonem v námořní bitvě u Abúkíru v roce 1789. 

Vybavení pokojů začátku 18. století se skládalo z obecně většího množství věcí a více 

kusů nábytku než v 2. polovině 17. století, zato byl ale nábytek méně robustní a netradičně 

podlouhlý, takže působil křehčím dojmem. Nejznámějším výrobcem skříněk a komod byl od 

90. let 18. století do počátku 19. století před svou smrtí v roce 1806 Thomas Sheraton. 

Šestinohý příborník (se čtyřmi nohami vepředu a dvěma vzadu) vynalezl právě on. Oblíbený 

sheratonský motiv tvořily ovály, které se hojně využívaly při zdobení nábytku intarzií. Mezi 

typické dobové designy patřilo také křeslo nůžkového typu a lenoška v antickém stylu, jejichž

koncepce počítala s tím, že by mohly být umístěny také uprostřed místnosti, a tak být vidět 

zepředu i zezadu. Novinku 19. století představovalo také polehávání na lenoškách, které 

pobuřovalo starší generaci naučenou na sedátkách a židlích sedět vzpřímeně. 

 K elegantním designovým řešením vybízely také krby. Římsa mohla být ozdobena 

„ukázkami vybraného anglického porcelánu“ jako v Northangerském opatství. Velké zrcadlo 

nad krbem odráželo zpět do místnosti světlo víceramenných svícnů, kterých v domácnostech 



23

postupně přibývalo. Podlahy z tmavého dřeva nyní v mnohých případech zakryly koberce, 

nebo nově vynalezené voskované plátno, předchůdce linolea. S koncem 18.století zlevnily 

tapety a jejich proužkované a květinové pastelové motivy také přispívaly k celkovému dojmu 

vzdušnosti interiéru. Okna se zvětšila, okenní rámy se ztenčily a závěsy se začaly vyrábět z 

lehčích látek.

Hrabivá společnost

Přestože zde popisujeme dekorativní trendy počátku 18. století, nesmíme zapomenout, 

že spousta, možná většina domů, které Jane Austenová navštěvovala a o kterých psala, byla 

vybavena nábytkem z předchozí doby, nebo směsicí nábytku z různých období. Nemůžeme 

tak dělat stejnou chybu jako mnozí dnešní filmaři a představovat si všechny interiéry v jejích 

románech podle trendů začátku 19. století. Je každopádně pravda, že větší počet 

prosperujících obyvatel a širší povědomí o posledních výkřicích módy byly určitě podnětem 

pro výměnu a renovaci nábytku, vybavení a dalších předmětů domácí potřeby. Když Mary 

Crawfordová ještě předtím, než nalezne zalíbení v Edmundovi, přemýšlí o sňatku s Tomem 

Bertramem, hodnotí Mansfieldské panství jako ucházející za podmínky, že by se všechny 

pokoje nově vybavily. Přesto se stavba zdá moderní v porovnání s pokoji na Sothertonu, které

jsou tak staromódní, že si jako jeden z mála interiérů Jane Austenové vysloužily popis: 

„bohatě zařízené podle vkusu panujícího před padesáti lety, s naleštěnými podlahami, 

solidním mahagonovým nábytkem, těžkými damašky, s mramorem, zlacením a řezbami.“

 Krátce před návštěvou Elizabeth Bennetové na Pemberley dal pan Darcy pro svou sestru 

nově vybavit hezký salónek, který se vyznačuje větším „půvabem a lehkostí“ než zbytek 

domu. V Rozumu a citu se Willoughby zmínil, že až bude Allenham jeho, vybaví každý pokoj

moderním nábytkem v hodnotě zhruba dvě stě liber. Starého nábytku si nikdo necenil, 

dokonce i sentimentálnější povahy jako Marianne Dashwoodová toužily vlastnit nábytek 

podle nejnovějších módních trendů.
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Komentáře u neverbálních prvků podle kapitol:

„The Acomplished Woman“:

Kasandřin portrét dámy s hudebním nástrojem. Hudba i umění patřily mezi hodnotné 

dovednosti.

Georgiana Darcyová a Elizabeth Bennetová u klavíru.

„Dancing“:

Děti se učí tancovat čtverylku.

Taneční zábava v cliftonských tanečních sálech v Bristolu. Sály byly zprovozněny roku 1806, 

kdy Jane Austenová v Cliftonu přebývala.

 „The Royal Navy“:

Temžské pohřební procesí admirála Nelsona na plavbě z Greenwiche do Whitehallu v roce 

1806.

Charles Austen, mladší bratr Jane Austenové, v době své svatby.

„The Royal Family“:

Jane Austenová prožila celý život pod vládou Jiřího III.

Karikatura Jamese Gillraye z roku 1792 zobrazující prince z Walesu, budoucího krále Jiřího 

IV. Svými odpuzujícími návyky si princ znepřátelil i Jane Austenovou.

„The Country House“:

Godmersham Park, domov bratra Jane Austenové Edwarda, který Jane často navštěvovala.

Kedleston Hall v Derbyshiru, dílo architekta Roberta Adama, je elegantním příkladem 

neoklasicistního venkovského sídla.

„Interiors“:

Interiér domu Kenwood House v Hampsteadu na severu Londýna.

Mahagonová sesle s pozlacenými detaily z doby krále Jiřího IV.
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Dobová tapeta.

„The Rights of Woman“:

Herečka Dorothea Jordan, která konvence omezující společenské uplatnění ženy.

Naproti: Portrét Mary Wollstonecraftové od Johna Opieho, 1797.

2. Analýza výchozího textu

Při analýze výchozího textu jsem vycházela z rozdělení funkcí textu podle Romana 

Jakobsona a modelu Christiane Nordové, ve kterém analýzu rozděluje na dvě části podle 

vnětextových a vnitrotextových faktorů. Dále jsem čerpala také ze Současné stylistiky Marie 

Čechové, Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny Libuše Duškové a Překladu a 

překládání Dagmar Knittlové.

Odkazy na text výchozího textu a překladu budou uvedeny v závorce zkratkou O pro 

strany originálu a P pro strany překladu. 

 

2.1.   Vnětextové faktory

2.1.1. Autor a vysilatel

Nordová uvádí, že přestože autor a vysilatel („text producer“ a „sender“) jsou mnohdy

jedna a tatáž osoba, v procesu překladu je důležité jejich úlohy rozlišit.1 Vysilatele definuje 

jako osobu (či instituci apod.), pro kterou účel textu spočívá v podání informace, nebo 

vyvolání určitého efektu, jako je tomu například u reklam.2 V tomto případě je většinou 

jméno autora neznámé. Pokud známe vysilatele i autora, autor je v procesu tvorby textu 

upozaděn, jelikož jeho úkolem bylo vytvořit text podle představ vysilatele a jeho podíl na 

výsledném produktu je spíše mechanický – neočekává se, že bude nést stopy jeho 

komunikačního záměru. V případě publikace Jane Austen’s World je autorkou textu, jak již 

bylo zmíněno v úvodu, Maggie Laneová. Z historie jejích prací na toto téma (viz dole) lze 

předpokládat, že vydání knihy také iniciovala a zastává tak rovněž roli vysilatele. 

Spisovatelka je členkou The Jane Austen Society in the United Kingdom a The Barbara Pym 

Society, prezidentkou klubu The Burney Society a bývalou konzultantkou pro časopis Jane 

Austen’s Regency. Laneová je ve světě příznivců Jane Austenové známým jménem, jak 

dokládá například internetový záznam z konference na téma „Svět Jane Austenové“ v Torontu

1 NORD, Christiane: Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 
translation-oriented text analysis, s.47
2 tamtéž, s.48
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z roku 2002, kam byla pozvána jako hlavní mluvčí3. Mimo komunitu zabývající se 

tímto tématem lze ale o autorce zjistit velmi málo.

Jane Austen’s World není její první publikací na toto téma – mezi její další publikace 

patří například Jane Austen’s England (1986), Jane Austen and Food (1995), Understanding 

Austen (2012), Growing Older with Jane Austen (2014) a On the Sofa with Jane Austen (2016

). Z těchto pár příkladů lze vyvodit, že autorka se tématem zabývá dlouhodobě, což samo o 

sobě nasvědčuje tomu, že o něm má rozsáhlé znalosti.

Pro naše potřeby můžeme předpokládat, že vysilatelem textu a zároveň zadavatelem 

překladu bude nakladatelství Slovart, které bylo založeno v Praze v roce 1994. Jeho tematický

repertoár je poměrně široký, najít mezi ním můžeme i populárně naučné publikace jako 

Panství Downton, tématem paralelní našemu výchozímu textu, Filmový génius Woody Allen 

nebo Harry Potter: Magická místa z filmů. Mimo to má v nabídce všechny romány Jane 

Austenové v angličtině i v českém překladu a biografii spisovatelky od autorky Lucy 

Worsleyové.

 

2.1.2. Záměr autorky, funkce a funkční styl textu

V úvodu knihy Brian Southam, předseda The Jane Austen Society, uvádí, že Jane 

Austen’s World je jedinečná publikace. Na knižním trhu vyniká mezi ostatními knihami na 

téma Jane Austenové díky svému zaměření na celkový kulturněhistorický kontext doby – od 

politiky a válek až po módu a architekturu. Můžeme tedy říci, že záměrem autorky bylo 

vytvořit ucelený přehled o životě a díle Jane Austenové a obohatit ho informacemi o různých 

aspektech života v druhé polovině 18. a na začátku 19. století. Publikace tedy funguje jako 

určitá příručka, klíč k rozluštění chování a jednání, jež Austenová ve svých románech 

zobrazuje, a jejichž pochopení poskytne dnešnímu čtenáři zcela nový úhel pohledu na 

autorčino dílo – publikace demonstruje spletitost a rafinovanost jejích románů, čímž ukazuje, 

že se v nich skrývá mnohem víc než jen milostná zápletka, na niž by si mnozí dnešní čtenáři 

mohli její dílo redukovat.  

Dominantní funkce textu (vycházíme zde z funkcí textu podle Jakobsona) je referenční

, tedy text je orientován na kontext sdělení. V textu převažuje výkladový slohový postup, 

který je ovšem syntakticky rozvolněn a místy doplněn o postup vyprávěcí, například u 

podkapitoly „The Prince Regent“ (O: 67), ve které autorka z velké části objasňuje nástup a 

vládu prince regenta, a popisný, který je nejlépe vidět v podkapitole „Ships and men“ (O: 75) 

3 Jane Austen Society of North America (JASNA) [online]. Dostupné z: http://www.jasna.org/agms/toronto
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uvedené výčtem bojových lodí, jejich názvů a členů posádky. Výkladový slohový 

postup se vyznačuje nocionálností a objektivitou, ve výchozím textu se ale objevují i známky 

expresivity a subjektivity (kterou v populárně naučném stylu připouští také Čechová v 

Současné stylistice). Děje se tak v případech některých přívlastků, například rather dull 

German wife v kapitole „The Royal Family“ (O: 66), kterým Laneová obdařila manželku 

krále Jiřího III. Dále můžeme uvést komentář v téže kapitole, který má formu věty zvolací: 

How it must have galled her, two years later, to be obliged to dedicate her lovely Emma to 

him (O:67). Jako další můžeme uvést například rétorickou otázku na konci kapitoly „The 

Rights of Woman“ (Was there an element of relief in Jane Austen’s natural disappointment? (

O: 95)) nebo intenzifikátory dreadfully harsh, fatally lacking v kapitole „The Royal Navy“ (

O: 75). 

Výše uvedená fakta a samotná funkce textu tedy jasně signalizuje populárně naučný 

funkční styl, jehož texty Čechová řadí pod styl odborný a definuje je následovně: “Tyto texty 

se obracejí k zájemci, který má jen nevelké poznatky z oboru, a tomu se podřizuje jak výběr 

faktů, tak i forma zpracování, které se beletrizuje.”4 

2.1.3. Médium a místo 

Dalším důležitým faktorem analýzy výchozího textu je způsob, jakým bude informace

předána, tedy médium. To také ovlivňuje specifické prostředky na všech úrovních textu. 

V našem případě se v originálu jedná o písemné médium ve formě tištěné publikace o 

144 stranách. Publikace je rozčleněna na úvod, samotný obsah v šesti částech („Jane Austen’s

Life“, „Who Was Jane Austen?“, „Daily Life in Jane Austen’s England“, „Society and the 

Spirit of the Age“, „The Visual World“ a „The Immortal Jane Austen“), které jsou pak dále 

členěny na kapitoly, a na závěr následuje rejstřík a poděkování. Předpokládáme, že médium 

překladu bude podobně strukturovaná publikace, ve které budou zachovány také nonverbální 

prvky.

2.1.4. Adresát a čas

Při analýze výchozího textu a tvorbě textu cílového je také nutné brát v úvahu rozdíly 

mezi adresátem původního textu a adresátem překladu. V našem případě je adresát výchozího 

i cílového textu široká veřejnost se zájmem o dané téma, která se chce dozvědět více 

informací. Autorka podává veškeré informace přístupnou formou a strukturuje text tak, aby 

4 ČECHOVÁ, Marie: Současná stylistika, 224
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publikaci mohl číst jak méně sečtělý čtenář, který nejprve potřebuje úvod do života Jane 

Austenové, a bude tedy číst od začátku, tak čtenář, který si chce prohloubit pouze znalost 

vybraných témat. Rozdíl mezi příjemcem výchozího a cílového textu tvoří převážně úroveň 

znalostí tématu a reálií, což bude také jeden z problémů překladu, viz Presupozice (1.2.2.).

Přestože byla publikace vydána před více než dvaceti lety, v roce 1996, informace jsou

pro adresáta vzhledem k zaměření textu stále stejně relevantní, autorka neuvádí žádná fakta, 

jejichž aktuálnost by se s časem mohla změnit. Po původním vydání kniha vyšla ve třech 

dalších edicích v roce 1997, 2005 a 2013. Pro reálný překlad by bylo namístě použít poslední 

edici, jelikož v jednotlivých vydáních byly pravděpodobně provedeny úpravy, já jsem však 

měla k dispozici pouze první vydání. 

 

2.2. Vnitrotextové faktory

2.2.1. Téma a obsah

Výchozí text tvoří sedm tematicky rozmanitých kapitol; do sekcí je Laneová 

v publikaci rozděluje následovně: dvě se zabývají společenským životem v době Jane 

Austenové („The Accomplished Woman“, „Dancing“), tři historickým kontextem doby („The

Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“) a zbylé dvě vizuální kulturou (

„The Country House“, „Interiors“). Ve všech kapitolách je výrazná intertextualita, autorka 

používá citace z děl spisovatelky i citace z označených či neoznačených zdrojů (viz 1.2.3.) a 

více či méně uvádí reálie do vztahu k obsahu románů a životu Jane Austenové – například v 

kapitole „The Royal Navy“ přibližuje výchovu mladých rekrutů námořnictva na příkladu 

bratrů Jane Austenové nebo v kapitole „The Accomplished Woman“ mluví o uměleckém 

vzdělání Jane Austenové a jejích přítelkyň. Čtenáři výchozího textu je téma známé, autorka 

mu však v jeho rámci beletrizující formou zprostředkovává specializované, odborné znalosti, 

které nepatří do běžného všeobecného přehledu – najdeme zde například popis 

architektonických slohů v kapitole „The Country House“ nebo osobního života spisovatelky 

Mary Wollstonecraftové.

První tři kapitoly, které jsem si zvolila jako předmět své bakalářské práce, jsou 

součástí sekce „Society and Spirit of the Age”. První, „The Royal Navy“, informuje čtenáře o 

tom, jaké byly podmínky života na moři, jak fungovalo královské námořnictvo, a jak se tato 

instituce odrážela v osobním životě Jane Austenové a v jejích románech. Druhou kapitolu 

nazvanou „The Royal Family“ tvoří popis situace v královské rodině. Přestože v této kapitole 

opět nechybí reference k Jane Austenové, autorka se jí zabývá na rozdíl od ostatních kapitol 
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mnohem méně, můžeme zde najít pouze okrajové zmínky o oblíbenosti spisovatelky u 

královské rodiny a jejích názorů. V kapitole „The Rights of Woman“ autorka vysvětluje, jaká 

práva ženy měly, nebo spíše postrádaly, a jak feministické hnutí ovlivnila Mary 

Wollstonecraftová. V kapitolách „Dancing“ a „The Accomplished Woman“ zařazených pod 

sekci „Daily Life in Jane Austen’s England“ mluví o náležitostech a společenské důležitosti 

tance, plesů a s tím spojené stavby plesových sálů a konečně také zmiňuje, jakého vzdělání se 

ženám dostávalo, k jakému účelu primárně sloužilo, a jaký na něj Jane Austenová měla názor.

V kapitolách „The Country House“ a „Interiors“, jež patří do části knihy nazvané „The Visual

World” Laneová hovoří o architektuře, exteriérech a interiérech, a o tom, jak se jejich styl se 

začátkem století změnil, přičemž uvádí příklady staveb ze Spojeného království i z děl Jane 

Austenové.

 

2.2.2. Presupozice

      Nordová chápe presupozice jako vědomosti, jejichž znalost vysilatel u příjemce 

předpokládá, a nemusí je tak explicitovat.5 Je potřeba si uvědomit, že kultura adresáta, tedy 

kultura, v níž je text původně přijímán, je značně odlišná od kultury adresáta překladu. Téma 

naší publikace je poměrně silně kulturně zakotveno, což se primárně ukazuje na očekávaném 

přehledu o díle Jane Austenové jakožto jedné z nejvýznamnějších spisovatelek dějin britské 

literatury. Všechny kapitoly vyžadují alespoň základní znalost jejího díla, protože Laneová v 

publikaci nevysvětluje ani vztahy mezi postavami, ani děje samotných románů. Ve výchozím 

textu se vyskytují odkazy na Pýchu a předsudek, Mansfieldské panství, Annu Elliotovou, 

Northangerské opatství, Rozum a cit, Emmu a v kapitole „The Country House“ i krátká 

zmínka o nedokončeném románu Sanditon.

Dále se v textu vyskytují také britské reálie z oblasti kultury i historie, například v 

kapitole „The Royal Family”:

Disliking London, the royal couple lived as much as possible at Windsor or 

Kew, which their daughters referred to as „The Nunnery”. (O: 66)

První reálií je zde hrad Windsor, který i dnes poskytuje královské rodině zázemí dostatečně 

blízko Londýnu, ale zároveň mimo ruch velkoměsta. Pro pochopení narážky na „klášter“ je 

třeba znát alespoň základní fakta o osobnosti krále Jiřího III. a umístění královské rezidence v

Kew, která sice není tak daleko jako Windsor, ale je mnohem menší a obklopená rozlehlými 

zahradami přispívajícími k pocitu izolovanosti. Aby i příjemce v cílové kultuře narážku 

5 NORD, Christiane: Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 
translation-oriented text analysis, s. 106
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pochopil, bylo potřeba text amplifikovat a reálii explikovat. Jako další příklad lze 

uvést název historického období the Georgian era v kapitole „The Country House“ (O: 104). 

V britském úzu se pro kapitoly z dějin běžně používají jména panovníků, například 

Elizabethan era, Edwardian era atp., v překladu ale bylo stejně jako u předchozího příkladu 

potřeba explicitovat vnitřní vysvětlivkou, aby bylo běžnému českému čtenáři jasné, o jaké 

období se přesně jedná. 

2.2.3. Výstavba textu a nonverbální prvky

Jak Nordová, tak Čechová chápe členění textu z hlediska makrostruktury a 

mikrostruktury.6 Čechová přidává ještě termíny horizontální členění textu, jímž rozumí „jeho 

lineární členění na úvodní, střední a závěrečnou část, v psaném textu i členění na kapitoly, 

odstavce“, a vertikální členění textu odrážející „hierarchii jednotlivých informací a jejich 

vzájemné vztahy“.7 Již dříve zmíněných šest tematických celků publikace obsahuje kapitoly 

rozvíjející určitý aspekt daného tématu, například v sekci „The Visual World” najdeme 

kapitoly „A Very English Art”, „Landscape Gardening”, „The Country House” a podobně. 

                                   

Výchozí text tvoří, jak jsem již uvedla, sedm monotematických kapitol ze tří různých 

tematických celků (v publikaci Laneová kapitoly rozčleňuje do pěti celků). Každá zahrnuje 

úvod a menší významové celky označené nadpisem, jež jsou dále rozčleněny na odstavce, 

například kapitola „The Rights of Woman“ obsahuje podkapitoly „Mary Wollstonecraft“ a 

„The 1798 Controversy“. Výraznou složku vertikálního členění textu tvoří také nonverbální 

prvky, které poskytují čtenáři vizuální oporu k danému tématu, komentáře, které se u nich 

nacházejí, a citace. 

Citací autorka využívá hojně a z různých zdrojů. Ve výchozím textu najdeme tři druhy

citací. Prvním jsou výňatky z korespondence Jane Austenové:

There are frequent references to (dancing) in her letters, for example this written 

when she was twenty: „We had an exceedingly good ball last night … There were 

twenty dances, and I danced them all, without any fatigue.” (O: 54).

Druhým jsou citace z jejích děl:

„The day which dismissed Catherine’s music-master was one of the happiest of 

Catherine’s life.” (O: 48).

6 NORD, Christiane: Text analysis in translation, s. 112
   ČECHOVÁ, Marie: Současná stylistika, s. 109
7 ČECHOVÁ, Marie: Současná stylistika, s. 119, 120
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A třetí tvoří citace z neoznačených zdrojů:

„They were sent early in the day once a week to Mrs Hutchin’s school, where the 

dancing master Mr Dore gave his attendance. (...)” (O: 49).

Pro citace z korespondence spisovatelky bylo potřeba vytvořit autorský překlad – dopisy Jane 

Austenové vyšly v českém překladu pouze jednou jako Ztracené memoáry Jane Austenové, 

kniha však již není dostupná. Pro citace ze spisovatelčiných románů můžeme v překladu buď 

najít české protějšky v uznávaném překladu, například od Evy Kondrysové, nebo se 

popřípadě také uchýlit k překladu vlastnímu. Co se týče citací z neoznačeného zdroje, 

nenabízí se nám jiná možnost než autorský překlad.

2.2.4. Lexikum 

Výchozí text je vesměs faktický a mimo jména postav a míst z románů Jane 

Austenové obsahuje každá kapitola výchozího textu specializované lexikum, které náleží 

k danému tématu. Pasáží s terminologickými výrazy, k jejichž pochopení by příjemce textu 

potřeboval buď „určitého vzdělání v oboru nebo přinejmenším zkušenosti“8, v textu není 

mnoho a autorka je navíc doplňuje vedlejšími informacemi, které jsou výrazným dynamickým

prvkem – například faktickou pasáž „Regency styles“ (O: 104) popisující styly, které 

ovlivnily vývoj architektury v pozdějším georgiánském období a období regentství, vystřídá 

volnější podkapitola „Abbeys, castles and follies“ (O: 104), která je méně faktická. Ve 

výchozím textu převažuje formální rejstřík, výrazné je lexikum latinského původu jako 

estranged, grievance (O: 67) a diligence (O: 75). Mísí se ovšem s neformálními výrazy a 

kolokacemi jako to catch a husband (O: 49) a místy také citově zabarvenými výrazy, 

například intenzifikátory dreadfully harsh, fatally lacking (O: 75).

Kapitola „The Accomplished Woman“ (O: 48-49) se soustředí kolem lexikálního jádra

z oblasti umění – painting tables, covering screens, netting purses, visiting masters, 

accomplishments, harp, piano, drawing, dancing master. 

V kapitole „Dancing“ (O: 54-55) můžeme najít výrazy spojené s tanečními zábavami 

včetně výrazů týkajících se módy a prostor: the quadrille, balls, dances, assemblies, Upper 

Rooms, Lower Rooms, the Master of Ceremonies, the English country dance.

Lexikum zaměřené na historii a monarchii definuje kapitolu „The Royal Family“ (O: 

66-67): Protestant Hanoverians, Young Pretender, Prince Regent, Regency, subjects, Keeper 

of the Queen’s Wardrobe, atp., zatímco kapitola „The Royal Navy“ (O: 74-75) doplňuje 

8 ČECHOVÁ, Marie: Současná stylistika, s. 219
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lexikum z oblasti historie, např. land battles of Agincourt, Blenheim a Napoleonic Wars, o 

výrazy a termíny spojené s životem na moři jako frigates, sloops, brigs, lieutenants, marines, 

atp. 

Lexikum kapitoly „The Rights of Woman“ (O: 94-95) tvoří převážně výrazy spojené s

genderem a rolí ženy ve společnosti – wife, mother – odkazy na literaturu a historické 

osobnosti zastávající feminismus, např. blue-stocking authors, Mary Shelley, Mary 

Wollstonecraft, a mužské oponenty práv pro ženy a jejich díla – Milton, Rousseau, Reverend 

Richard Polwhele. 

Kapitoly orientované na vizuální kulturu „The Country House“ (O: 104-105) a 

„Interiors“ (O: 106-107) jsou si lexikálně velmi blízké, obě obsahují výrazy specifické pro 

daná umělecká a historická období, názvy konkrétních staveb a znaků architektury a interiérů 

– Ibthorpe House, Georgian, Palladian, Greek Revival, Doric portico, follies, piano nobile, 

French windows atp. 

2.2.5. Syntaktická výstavba textu

Syntax výchozího textu se skládá ze čtyř typů výpovědí: věty jednoduché, souvětí, 

citáty a komentáře u nonverbálních prvků.

Věty jednoduché autorka používá ve většině případů na začátku kapitoly nebo 

odstavce, a využívá tak jejich údernosti ke zdůraznění informace, kterou bude v textu dále 

rozvádět, např. One kind of country house was quite different from any of these. (O: 105) a 

Jane Austen loved dancing. (O: 54). Naopak nominální struktura angličtiny spolu s 

kondenzovaností informací jí dovoluje do souvětí obsáhnout co nejvíce informací na pár 

řádcích, např.

The novelist Fanny Burney, who was Keeper of the Queen’s Wardrobe for several 

years in the 1780s, has left a vivid picture in her diaries of the tedium and protocol 

that surrounded every aspect of life at court, though she became fond of both their 

majesties, who were personally very kind to her. (O: 66)

Na tomto příkladu můžeme také vidět převládající druh vět vedlejších – autorka hojně 

využívá přívlastkových vedlejších vět. V překladu bylo potřeba souvětí rozdělit – přestože 

v angličtině velký počet vztažných vět nevadí, čeština je nepoužívá v takové míře, a tak bylo 

potřeba provést určitou transpozici. S rozvitým souvětím souvisí také nominálnost, která je 

pro angličtinu typická. V textu můžeme najít hojně postmodifikované větné členy, například 

crucial role in frustrating French attempts at world domination (O: 74), a také členy 
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rozvíjené zleva pomocí verbonominální konstrukce, například (f)ond of country pursuits and 

domestic life, frugal and chaste in habit, he was devoted (O: 67).

Třetím druhem výpovědí jsou citáty (viz 1.2.3.) a posledním komentáře u ilustrací, 

fotografií, obrázků, které mají tři formy. Někdy slouží pouze jako popis, například v kapitole 

„Dancing“: Children learning to dance quadrille (O: 54). Jindy obsahují dodatečnou 

informaci v podobě věty jednoduché, například v kapitole „The Royal Family“: The Prince of 

Wales, later George IV, in a gillray cartoon of 1792. His gross habits made him hateful to 

Jane Austen (O: 67). Nebo jsou samy realizovány větou jednoduchou: George III who was on 

the throne for the whole of Jane Austen’s lifetime. (tamtéž). 

3. Proces překladu – překladatelské problémy a posuny

V této části své bakalářské práce se budu zabývat příklady problémů, se kterými jsem 

se v procesu překladu setkala na lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické rovině 

textu, přičemž při popisu překladatelských postupů budu odkazovat na Knittlovou (2010) a 

Duškovou (buď elektronické vydání, nebo publikaci z roku 2012). Zvlášť vyčlením 

intertextualitu a převod reálií a jmen. Zároveň vysvětlím, jak jsem u překladu postupovala, a 

uvedu typy vzniklých posunů podle Levého a Popoviče. 

3.1. Morfologicko-syntaktická rovina

Všechny syntakticko-morfologické problémy převodu výchozího textu do češtiny 

plynuly z charakteru anglického jazyka jakožto jazyka analytického a nominálního. Rozdílný 

charakter češtiny a angličtiny se v překladu odrazil v konstitutivních posunech, které bylo 

nutné provést, aby byla zachována přirozenost a dynamika původního textu, a aby měl 

komunikát totožný význam.9 Zároveň také bylo nutné dbát na dvojí normu v překladu, na 

kterou upozorňuje Levý. Největším problémem, který se vyskytoval ve všech kapitolách textu

, byla rozvitá souvětí a nominální tendence angličtiny. V souvětích se hojně vyskytovaly 

polovětné vazby a nerestriktivní vztažné věty, které v češtině v takové míře nelze použít. 

Například v kapitole „The Royal Family“ bylo překladatelským oříškem následující souvětí:

The novelist Fanny Burney, who was Keeper of the Queen’s Wardrobe for several 

years in the 1780s, has left a vivid picture in her diaries of the tedium and protocol 

that surrounded every aspect of life at court, though she became fond of both her 

9 KNITTLOVÁ, Dagmar: Překlad a překládání, s. 13,14
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majesties, who were personally very kind to her. (O: 66)

Fanny Burneyová, spisovatelka a na pár let v 70. letech 18. století také královnina 

garderobiérka, ve svých denících zanechala živý popis zdlouhavých procesů a 

protokolu, podle nějž se na královském dvoře řídilo úplně všechno. Jejich Veličenstva, 

při osobních setkáních vždy velmi milá, si ale oblíbila. (P: 13)

Věta hlavní je zde rozvita nerestriktivní vztažnou větou uvozenou zájmenem who, restriktivní 

vztažnou větou klasifikující frázi tedium and protocol, která sama také jmennou frázi rozvíjí, 

následující vedlejší větou though she became fond of both her majesties, kterou dále rozvíjí 

neresktriktivní vztažná věta, opět uvozená zájmenem who. Abych v překladu redukovala 

výskyt přívlastkových vedlejších vět, rozhodla jsem se člen apozičního spojení the novelist 

Fanny Burney přesunout a následující vedlejší větu transponovat do přístavku. V tomto 

případě byla ale oříškem nejen složitá syntaktická stavba, ale také problém interpretace u 

spojovacího výrazu though – snažila se autorka říci, že přestože měla Fanny krále a královnu 

ráda, popsala všechny nudné útrapy královského dvora, nebo že si vedla deník, ve kterém 

zanechala ten „živý popis“, ale Jejich Veličenstva si oblíbila, a tak se jich to netýkalo? 

Doktorka Brůhová z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK mi potvrdila, že obě 

interpretace jsou možné. Pravděpodobnější je ale dle mého názoru druhá interpretace – 

usoudila jsem tak jak z postavení věty na konci souvětí, mimo réma, tak z logického hlediska 

– Burneyová určitě musela u dvora už chvíli být, aby mohla získat pozici královniny 

garderobiérky, tudíž mohla vědět, jak to na dvoře chodí dřív, než se více poznala s králem a 

královnou. Nutným konstitutivním posunem byla také konvergence u časového údaje 1780s. 

Jiným způsobem jsem řešila restriktivní a nerestriktivní vztažné věty v kapitole „The 

The Royal Navy“:

The Battle of Trafalgar of 1805, which Francis Austen narrowly missed, to his very 

great chagrin, was perhaps the first sea battle whose name inspired the same patriotic

pride in the public consciousness as the land battles of Agincourt, Blenheim and so 

forth had traditionally done. (O: 74)

Bitva u Trafalgaru v roce 1805, kterou Francis Austen ke svému velkému zklamání 

těsně propásl, byla pravděpodobně první námořní bitva, jejíž jméno vyvolávalo v 

povědomí národa stejnou vlasteneckou hrdost, jakou již tradičně probouzely pozemní 

bitvy u Agincourtu, Höchstädtu a jim podobné. (P: 14)



35

V tomto případě jsem až na detaily zachovala gramatickou strukturu věty v originále. 

Nejvýraznějším konstitutivním posunem je v překladu postavení rématu bitvy u Agincourtu, 

Höchstädtu a jim podobné, v češtině se tradičně nová informace nachází na konci věty. Mým 

záměrem bylo také v celém textu překladu stylistická řešení obměňovat, aby se v něm často 

nevyskytovaly věty vztažné, popřípadě nepravé věty vztažné, v této větě ale zachování jak 

nerestriktivní, tak restriktivní věty nevadí, nijak nenarušují kohezi věty, a navíc se ve větě 

vyskytují dva různé spojovací výrazy – kterou a jejíž.

Jako příklad dalšího řešení rozvitých souvětí poslouží následující věta v kapitole 

„Dancing“: 

Considering that it was one of the few forms of physical excercise which could be 

indulged in by women, that it gave an excuse for wearing one’s best clothes and 

ornaments and showing off how gracefully one could move as well as opportunity for 

meeting new people, for flirting and even serious courtship, the popularity of dancing 

among women of Jane Austen’s class is hardly surprising. (O: 54)

Že byl tento druh zábavy mezi dámami střední třídy oblíbený, není vůbec překvapivé. 

Představoval totiž jednu z mála fyzických aktivit, které byly pro ženy vhodné, a navíc 

jim poskytoval příležitost obléct si své nejlepší šaty a šperky, předvést ladné pohyby, 

seznámit se s novými lidmi, zaflirtovat si a v některých případech si i najít manžela. (P:

10)

Souvětí je tvořeno dvěma větami, vedlejší a hlavní, které mají mezi sebou vztah příčinný – 

první je uvozena konjunktem considering a tvoří ji výčet důvodů, proč byl tanec populární, a 

druhá komentuje, že popularita tance proto nebyla překvapivá. V angličtině je přirozené 

rozvíjet větné členy na začátku vět, ale v češtině by takové rozvíjení narušovalo kohezi věty, 

proto jsem se rozhodla souvětí rozdělit a pořadí vět vyměnit tak, aby příčina následovala 

komentář, a tak ho logicky rozvíjela. Konstitutivní posun zde tvoří také záměna obecného 

osobního podmětu one10 za předmětový tvar zájmena jim anaforicky odkazující na podmět 

ženy. Také jsem využila tzv. „translation by omission“11, protože ve výchozím textu mají 

slova excuse a opportunity téměř totožný sémantický náboj. Mohla jsem si tak v překladu 

dovolit kondenzovat důvody, proč byl tanec oblíbený, do valence jednoho slovesa. 

10 DUŠKOVÁ, Libuše a kol.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Elektronické vydání. Kapitola 13.
13.4. Pro následující reference bude užito zkratky EMSA.
11 BAKER, Mona: In Other Words: A Coursebook on Translation
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Velkou součástí nominálního vyjadřování v textu byly také polovětné vazby – 

gerundium, participium a infinitiv. Jako příklad můžeme uvést větu z kapitoly „Interiors“:

Reclining on a sofa was itself a Regency idea, shocking to the older 

generation who had been trained to sit bolt upright on settees and chairs.

Novinku 19. století představovalo také polehávání na lenoškách, které pobuřovalo 

starší generaci naučenou na sedátkách a židlích sedět vzpřímeně.  (P: 22)

Máme zde gerundium reclining, které ještě navíc tvoří podmět věty, a infinitiv to sit 

v adverbiální funkci. Gerundium jsem se rozhodla převést na deverbativum polehávání, což 

by byl podle Popoviče posun jak konstitutivní, tak individuální – gerundium bylo nutné 

převést z hlediska odlišné struktury jazyka, ale paradigmata byla různá. S infinitivem problém

nebyl, potřebovala jsem pouze najít sloveso, jehož valence by dovolovala infinitivem navázat.

Slovo shocking je sice formou shodnou jak pro gerundium, tak participium, ovšem jedná se o 

adjektivum, do kterého participium často přechází. U něj jsem využila větně členskou 

transpozici – přestože v angličtině je tento typ navazování přirozený, čeština přece jen dává 

přednost vedlejším větám. Přívlastek v anglické větě jsem tedy transponovala na přísudek 

nerestriktivní věty vztažné.

V souvětí se také vyskytovaly polovětné vazby, které v angličtině slouží ke 

kondenzovanému rozvíjení, v češtině ale představují překladatelský oříšek. Ve výchozím 

textu se takový příklad vyskytl mimo jiné také v kapitole „The Rights of Woman“:

Meanwhile, to add to their difficulties in trying to gain respect for their work in a male

-dominated sphere, women writers of any kind, even those not addressing feminist 

issues, had to be more careful than ever to stress their respectable private lives, 

domestic virtues and ladylike credentials. (O: 95)

Pokud byla pro autorky do té doby cesta za uznáním v mužském světě trnitá, 

Godwinova odhalení jim ji rozhodně neusnadnila. Ať už autorky psaly, nebo nepsaly 

na feministické téma, musely si nyní dávat víc než kdy dřív pozor na to, aby ve své 

tvorbě dostatečně zdůraznily svůj počestný soukromý život, přednosti ve vedení 

domácnosti a noblesu, která se očekávala od pravé dámy. (P: 18)

Prvním problémem byla polovětná vazba vložená do věty hlavní, která představuje 

dodatečnou informaci pro čtenáře, specifikaci situace. V kontextu celé podkapitoly poukazuje 

na fakt, že už před vydáním biografie Mary Wollfstonecraftové narážely autorky na překážky,

pokud si chtěly vydobýt uznání, a Godwinova odhalení situaci jen zhoršila. Rozhodla jsem se 

pro volnější překlad celé této vložené věty – gerundium s infinitivem trying to gain respect 
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značící určitou kontinuitu nebo proces jsem transponovala do podstatného jména ve funkci 

podmětu s přívlastkem těsným, cesta za uznáním, což mi umožnilo dát lépe vyniknout 

stupňovacímu poměru mezi situací před Godwinovými odhaleními a po. Not adressing, 

atributivní participium v postpozici, jsem vyřešila vedlejší větou se souvztažným spojovacím 

výrazem, která mi syntakticky také ulehčila napojení a zdůraznění of any kind. Infinitivy be a 

to stress žádný větší problém nepředstavovaly.

Dalším překladatelským problémem bylo aktuální členění větné. Dušková uvádí, že 

„na rozdíl od češtiny, v níž je aktuální členění (funkční větná perspektiva) hlavním 

slovosledným principem, v angličtině se slovosled jako prostředek aktuálního členění 

uplatňuje v menší míře,“12 což vyplývá z rozdílného charakteru češtiny a angličtiny. Příklad 

konstitutivních posunů v překladu v důsledku změn AČV můžeme najít například v kapitole 

„The Country House“: 

Of all the lovely things created in the Georgian Era, the country house was 

undoubtedly the loveliest. (O: 104)

V georgiánském období (1714-1830) vznikla spousta krásných věcí, nejkrásnější z nich

byla ale bezesporu venkovská sídla. (P: 19)

Věta je založena na stupňování adjektiva lovely, the loveliest, což se v překladu odráží na 

blízkosti krásných, nejkrásnější. Krásné věci jako réma výchozí vytýkací předložkové 

konstrukce of all the lovely things je v překladu na konci první věty, v druhé se ale stává 

tématem a v rématu jsou venkovská sídla. Jako další příklad řešení aktuálního členění větného

je možné uvést větu z kapitoly „Dancing“:

In the Lower Rooms, Catherine is introduced to Henry Tilney by the master of 

ceremonies, a role once graced (…). (O: 55)

V sálech v dolní části města, Lower Rooms, je Catherine představena Henrymu 

Tilneyovi, což měl na starosti mistr ceremonií. (P: 11)

Réma bylo v tomto případě kontextově zakotveno na the master of ceremonies, a vzhledem 

k tomu, že děj má tři účastníky, použití skloňování u podmětu a předmětů by bylo 

nepřehledné. Proto jsem se rozhodla využít vedlejší větu, abych následně mohla réma dál 

rozvíjet.

Dušková také uvádí, že k prostředkům aktuálního členění větného patří i kontext13. Na

ten angličtina při zpracovávání tématu oproti češtině spoléhá častěji, a tak je při překladu 

12 EMSA: kapitola 14.3.
13 EMSA, kapitola 14.3
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nutné myslet i na posílení koheze textu. Ve svém překladu jsem posílení koheze řešila 

explicitací implikovaných vztahů ať už mezi větami (využití spojek), nebo v kontextu celé 

kapitoly, nebo podkapitoly. Druhý příklad řešení je v překladu nejvýrazněji vidět v kapitole 

„The Rights of Woman“, například v posledním odstavci (O: 95; P: 18). Jsou v něm 

vysvětleny události, které se odvíjely od vydání Godwinovy knihy, přičemž rok 1798 je 

zmíněn pouze v titulku – angličtina spoléhá právě na něj a na obecnou znalost, pro českého 

čtenáře je ale nutné kohezi posílit a zopakovat, čím byl rok 1798 významný. 

Další problém představovalo pasivum. Angličtina ho využívá v případech, kdy chce 

vyjádřit slovesný děj bez konatele, a mimo jiné tvoří také jeden z prostředků aktuálního 

členění větného, umožňuje totiž „jiné lineární řazení účastníků slovesného děje“14. Pasivum 

v češtině ale není až tak běžným syntaktickým jevem, proto je mnohdy potřeba účastníka 

vyjádřit, jako například v následujícím případě:

No accomplishments have been paid for as part of Harriet Smith’s education. (O: 49)

Co se týče Harriety Smithové, té nikdo lekce navíc v rámci vzdělání neplatil. (P: 9)

V případě implikovaného obecného konatele lze v češtině anglické pasivum převést například

jednočlennou větou se zvratným slovesem:

Their neighbors were expected to return to their respective stations in life when the 

fun was over. (O: 54)

Od nich se pak očekávalo, že se hned po skončení zábavy vrátí tam, kam společensky 

patří. (P: 10)

Dušková také uvádí, že „anglické pasivum s pomocným slovesem be nerozlišuje vyjadřování 

děje a stavu“15, protože význam většinou vyplyne z kontextu. České sloveso má na rozdíl od 

anglického pro vyjadřování děje a stavu kategorii vidu, kterou jsem ve svém překladu plně 

využívala.

Dále bych také ráda zmínila problematiku překladu titulků kapitol a podkapitol a 

komentářů u nonverbálních prvků. V obou případech je žádoucí, aby byl titulek krátký a 

výstižný. Knittlová uvádí, že „anglický titulek je hutný, obsažný a atraktivní (…). Těchto rysů

dosahuje tím, že používá v hojné míře krátkých slov (…), nebo vynechává členy a pomocná 

slovesa.“16. V překladu jsem výraznější transpozici provedla v názvu podkapitoly „The use 

and abuse of accomplishments“ (O: 49), který je založený na stejném kořeni slov use a abuse,

což je pro podkapitolu významná polarita, a také naznačuje, že od využití je ke zneužití jen 

14 EMSA: kapitola 8.84.22
15 tamtéž
16 KNITTLOVÁ, Dagmar: Překlad a překládání, str. 179
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malý krůček. Přeložila jsem tedy slovesně jako „Jak se dovednosti využívaly a zneužívaly“ (P:

9). V titulcích se také projevovala kategorie determinace v podobě členů. Jejich využití je 

vidět například v porovnání titulku „The Country House“ (O: 104) s titulkem „The 

Accomplished Woman“ (O: 48). V obou případech se jedná o referenci generickou, klasifikaci

typického představitele dané třídy, avšak v první kapitole se mluví o více sídlech, kdežto ve 

druhé je debata o univerzálním označení „vzdělaná žena“, což také odkazuje na konverzaci v 

Pýše a předsudku. Proto se překlady liší a první titulek je přeložen v plurálu jako „Venkovská 

sídla“ (P: 19), a druhý v singuláru jako „Vzdělaná žena“ (P: 8).

Komentáře u nonverbálních prvků byly podobným problémem. Zkratkovitost a 

kondenzovanost byly prioritou i v překladu, a tak jsem se v některých případech nevyhnula 

nominálnímu rozvíjení, například Pohřební procesí admirála Nelsona na plavbě po Temži z 

Greenwiche do Whitehallu v roce 1806 (P: 24), nebo Herečka Dorothea Jordan, která 

odmítala konvence omezující uplatnění ženy ve společnosti (P: 24). 

3.2. Lexikálně-sémantická rovina

V překladu na lexikálně-sémantické rovině působily v překladu obtíže převody 

některých termínů a s abstraktním charakterem anglických lexikálních jednotek – paradigma 

bylo mnohdy široké a někdy bylo potřeba text amplifikovat, což ovšem vyžadovalo další 

změny ve větné stavbě. 

V kapitole „The Accomplished Woman“ bylo největším problémem samotné 

accomplished a accomplishments (O: 48-49). Význam slova se v textu pohybuje mezi 

„vzděláním“ a „dovednostmi“, podle čehož jsem také volbu ekvivalentu přizpůsobila – 

záleželo tedy spíš na tom, jestli se mluvilo o ženě, která oplývala takovými „přidanými 

hodnotami“, tedy byla vzdělaná, o jednotlivých dovednostech (hra na klavír, kreslení, jazyky 

atp.), nebo o procesu učení, rozvíjení dovedností (P: 8-10). Celkově se v kapitole mluví spíše 

o dovednostech, které ale obecně spadají pod hyperonymum vzdělání, jak se slovu rozumělo 

v době Jane Austenové. V jednom případě jsem také použila více generický a modulovaný 

výraz lekce navíc (P: 9) místo accomplishment, protože přesně to kontext věty (n)o 

accomplishments have been paid for (…) (O: 49) implikuje. Interpretaci jsem tak musela řešit 

případ od případu podle kontextu. Jeden anglický lexém se tak divergoval do více českých 

částečných ekvivalentů, abych předešla nivelizaci významu.
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U kapitoly „Dancing“ bylo zajímavé rozlišení třech typů společenských tanečních 

událostí – ball, assembly a dance (O: 54), což bylo také nutné rozlišit v překladu, protože 

autorka termíny používá k odlišení stupně prestiže – ball značí nejprestižnější událost, 

assembly méně exkluzivní městskou událost a dance autorka používá k označení zábavy po 

večeři. Plně funkční ekvivalenty byly v tomto případě ples pro označení honosné taneční 

události, bál jako výraz pro veřejnou taneční zábavu, která nebyla tak prestižní jako plesy na 

panských sídlech, a taneční zábava specifikující skromný druh zábavy v rodinném kruhu (P: 

10-12). Tato kapitola také zmiňuje funkci master of ceremonies (O: 55, P: 11), kterou jsem se

rozhodla přeložit kalkem jako mistr ceremonií (což by podle Popoviče byl individuální posun

), protože ceremoniář, byť definice na Internetové jazykové příručce zmiňuje také toho, „kdo 

má na starosti dodržování ceremonií“17, má spíše náboženské konotace. 

Další výraz, u kterého je nutná interpretace, byl přívlastek ladylike.  Ten se v textu 

objevil dvakrát v rámci jedné kapitoly, přičemž v každém případě jsem zvolila jiný ekvivalent

. V kapitole „The Rights of Woman“ se vyskytuje ve spojení more ladylike predecessors a 

ladylike credentials. V prvním případě autorka vysvětluje, jak důležitá byla Mary 

Wollstonecraftová pro budoucnost feminismu, a líčí ji jako odhodlanou a ráznou ženu, která 

pro kritiku nezašla daleko a pramálo se starala o to, co si kdo myslí o ní a jejích „odchylkách“

, jak je později nazval její manžel: (…) Mary Wollstonecraft did more for female 

emancipation than her more ladylike predecessors (O: 94). Nabízel se zde ekvivalent 

ženštějští, to by ovšem spíše než charakter evokovalo fyzické vlastnosti a přidávalo by to 

Wollstonecraftové mužské rysy – šlo by tedy o nežádoucí konkretizaci, překlad hyponymem 

s jiným diferenciačním sémantémem. Nakonec jsem se rozhodovala mezi sémanticky 

vyrovnanými ekvivalenty méně radikální a umírněnější, přičemž byla z hlediska větné stavby 

vhodnější druhá varianta (P: 17) – představovala kratší řešení, flexe se zde navíc zdála 

přirozenější než analytické oslabení antonymického překladu. 

Kompozitum ladylike autorka v textu zmiňuje ještě podruhé, a to když mluví o 

dopadech odhalení Williama Godwina: (…) woman writers (…) had to be more careful than 

ever to stress their respectable private lives, domestic virtues and ladylike credentials (O: 95).

V tomto případě se již nejednalo o charakteristiku osob, ale vlastností, což bylo na interpretaci

vzhledem k abstraktnímu náboji řídícího jména náročnější. Ve spojení se slovem credentials, 

které si v tomto kontextu můžeme vyložit jako vybrané chování a způsoby, se dá celá 

nominální fráze uchopit jako „chování, které se očekávalo od pravé dámy“. Taková 

17 Internetová jazyková příručka [online], heslo: ceremoniář
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amplifikace je však vzhledem k syntaxi věty příliš dlouhá, bylo tak nutné hledat výraz,

který by sdílel archisém i diferenciační sémy s daným typem chování. Nejlepším 

ekvivalentem bylo slovo noblesa, celou frázi jsem tedy přeložila jako noblesa pravé dámy (P: 

18).

Ve stejné kapitole byla dalším překladatelským oříškem fráze (…) when Jane was in 

the most impressionable age of sixteen (O: 95). Adjektivum impressionable jako takové nemá

v češtině vhodný ekvivalent, bylo tedy jasné, že se problém bude muset řešit amplifikací textu

, která opět bude zahrnovat určitou konkretizaci. Nakonec jsem se rozhodla větu rozdělit a 

zdůraznit fakt, že kniha Mary Wollstonecraftové mohla Austenovou výrazně ovlivnit: V té 

době bylo Jane Austenové šestnáct let, a dosáhla tedy věku, v němž jsou názory snadno 

ovlivnitelné. (P: 17) Záměrně jsem přitom nespecifikovala, že to byly její názory, protože je 

zřejmé, že se o daném věku mluví obecně, neplatí to jen pro případ Jane Austenové. Vznikl 

tedy určitý posun, který by Levý označil jako typ intelektualizace, zlogičťování textu.

Podobné případy konkretizace, amplifikace, konvergence atp., se vyskytují v celém 

textu překladu, mezi další příklady patří například tedium and protocol a had separated 

acrimoniously (O: 66,67), přeloženo jako zdlouhavé procesy a protokol (zde dochází také 

k určité nivelizaci diferenciačního sému nudy) a jejich manželství se nenávratně rozpadlo (P: 

14), nebo soothing and civilising influence (O: 106) v kapitole „Interiors“, přeloženo jako 

konejšivý a kultivující vliv (P: 22).

Přestože jsem se snažila co nejméně využívat cizích slov, v některých případech se 

tomu pro vystižení daného výrazu vyhnout nedalo. V kapitole „Interiors“ se jednalo o 

feminization of home (O: 106). Ze začátku jsem zvažovala do větné stavby začlenit ženský 

vliv, nebo ženský element, ale anglické feminization je přece jen implicitně trochu radikálnější.

Proto jsem se ve finální verzi překladu přiklonila ke kalku feminizace (P: 22), který podle 

Akademického slovníku cizích slov značí „obsazení, ovládnutí něčeho ženami“18. Podobný 

příklad se vyskytl u kapitoly „The Rights of Woman“, kde se jednalo o výraz non-militant (

94). Nejprve jsem zvažovala nekonfliktní, což by ale zahrnovalo také verbální kritiku, kterou 

se autorky jako Mary Astellová v pamfletech rozhodně nezdráhaly použít. V překladu jsem se

také snažila vyhnout doplňování informací, které v původním textu nejsou, přestože 

v některých případech jsem se k takovým řešením uchýlila ať už kvůli kohezi, nebo řešení 

reálií. Místo toho, že byly v porovnání s pozdějšími feministkami nekonfliktní, jsem se tedy 

uchýlila k výrazu nemilitantní (P: 17), který lze najít také v textech na stránkách českých 

18 Internetová jazyková příručka [online], heslo: feminizace
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médií, například aktualit.cz, Respektu i České tiskové kanceláře, kde autor v článku 

z května 2018 používá slovo nemilitantní v souvislosti s baskickými separatisty.19

Jak jsem již zmínila, některé termíny také představovaly překladatelský problém. Na 

jednu stranu se v textu vyskytovaly výrazy, které měly jasně určený český ekvivalent, na 

druhou stranu bylo u některých potřeba opět využít překladatelských postupů, aby byl překlad

co nejvěrnější, ale i přirozený. Například v kapitole „The Royal Navy“ (O: 74-75) se 

vyskytovaly popisné termíny lodí a hodností. Fregaty a brigy (P: 15) představovaly 

ekvivalenty úplné, kdežto anglická hodnost commander měla kvůli rozdílnému systému 

pojmenování hodností ekvivalent, který u českého námořnictva neexistuje – fregatní kapitán (

P: 16).20 Publikaci na téma námořnických hodností, a navíc v tak specifické době, jsem 

bohužel nenašla, abych si ekvivalent mohla ověřit. V popisku u fotografie v kapitole 

„Interiors“ (O: 106-107) můžeme zase najít výraz window seat, který je ale i přes modifikační

window poměrně generický. Co je na převodu tohoto výrazu nicméně specifické, je ale právě 

fotografie, ze které je zřejmé, že se jedná o specifický druh židle, která v češtině bude mít své 

označení, stěží se bude nazývat okenní sedátko. Potom, co jsem prošla několik stránek se 

starožitnostmi, jsem našla výraz „sesle“, který podle fotografií odpovídal přesně tomu typu 

nábytku (P: 24). Čistě z překladatelského hlediska by se jednalo o konkretizaci 

nediferencovaného pojmu. Ve stejné kapitole Laneová zmiňuje termín Grecian sofa (P: 107), 

který odkazuje opět na kulturu starověkého Řecka. Ve výsledku jsem se uchýlila k přívlastku 

neshodnému lenoška v antickém stylu (P: 22), který je sice určitou generalizací a zároveň 

nivelizací (podle Popoviče i Levého), ale v tomto případě vystihuje přesně daný typ nábytku. 

3.3. Intertextualita

Výrazným prvkem byla v textu intertextualita; jednalo se o jména postav z románů a 

názvy románů samotných, a pak převážně citace. Jane Austenová je i v českém kontextu 

známou a oblíbenou autorkou a u jejích děl vznikl dominantní překlad21, jehož autorkou je 

Eva Kondrysová.

Jmény postav z románů jsem v kontrastu se jmény historických osobností zabývala v 

předchozí podkapitole, nicméně ráda bych se zmínila o překladatelském řešení, které se týká 

názvů románů. Ve všech případech jsem použila zavedené české názvy – Pýcha a předsudek

19 ČTK. České noviny [online]. „Baskická teroristická organizace ETA oznámila své rozpuštění“. Vydáno: 2.5.
2018. Citováno 12.3.2019 
20 Lingea slovník [online], heslo: Commander
21 LEVÝ, Jiří: Umění překladu, str. 96
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, Rozum a cit, Emma, ve dvou případech se však překlady rozcházely a bylo možné si z 

ekvivalentu vybrat. Jednalo se o román Persuasion, který Eva Kondrysová překládá jako 

Pýcha a přemlouvání, Eva Ruxová zvolila jméno hlavní hrdinky a překládá jako Anna 

Elliotová. Pýchu a přemlouvání jsem ale cítila jako až příliš matoucí název vzhledem k Pýše a

předsudku, proto jsem zvolila řešení Evy Ruxové. Citace z tohoto díla jsou však z překladu 

Evy Kondrysové, který je dle mého názoru v tomto případě kvalitnější. Ve druhém případě 

šlo o nedokončený román Sanditon, který u nás tak známý není, a vyšel pod názvy Romance u

moře v roce 1999 v překladu Stanislavy Pošustové a Sanditon v roce 2012 v překladu Beáty 

Mihalkovičkové, přičemž druhý název mi připadal vhodnější – anglické výrazy nejsou 

v dnešní době nic neobvyklého, zato v roce 1999 by pro čtenáře nebyl anglický název tak 

lákavý jako Romance u moře prozrazující částečně i zápletku.

Citace, které se v textu vyskytovaly, byly trojího druhu: citace z korespondence Jane

Austenové, citace z neoznačených zdrojů a citace z románů. Jak jsem již dříve naznačila v 

analýze, korespondence Jane Austenové jako ucelená publikace v češtině ani nikdy nevyšla, 

nebylo tedy z čeho čerpat inspiraci. Musela jsem se tedy uchýlit k autorskému překladu. Co se

týče citací z neoznačených zdrojů, zde jsem mohla hledat pouze na internetu, a ani tak moje 

snaha nebyla úspěšná. Citace jsou ovšem tak specifické, že by se v publikacích na českém 

trhu pravděpodobně neobjevily. V případě citace v kapitole „The Accomplished Woman“, u 

které Laneová ani neuvádí autora, bylo zbytečné uvozovky zachovávat, začlenila jsem tedy 

citaci do textu bez nich:

„They were sent early in the day once a week to Mrs Hutchin’s school, where (…)“ (

O: 49)

Po několik let dívky posílala jednou za týden brzy ráno do školy paní Hutchinové, kde 

(…) (P: 9)

V dalších případech autora citací uvádí a uvozovky jsem zachovala přesně tak, jak je to v 

originálu (1), nebo jsem je mírně pozměnila s ohledem na celkové znění v překladu (2):

(1) About the building of the ruins, William Gilpin wrote, „To give the stone its 

mouldering appearance (…)“ (O: 105)

Anglický umělec a kněz William Gilpin se o jejich stavění vyjádřil následovně: 

„Vytvořit zdání, že se na kameni podepsal zub času (…)“ (P: 21)

(2) (…) but dancing and department Mrs Lloyd did consider „essential to the condition of 

a gentlewoman“. (O: 49)

(…) které považovala u mladé dámy za „naprosto zásadní“. (P: 9)



44

Dalším druhem citací byly citace z románů. Většinou jsem čerpala z překladu Evy 

Kondrysové, i když jsem konzultovala i jiné překlady. Například v případě románu Pýcha a 

předsudek, ze kterého se v textu objevila delší citace, jsem konzultovala i překlady Blanky 

Carriére a Kateřiny Hilské, která ve svém překladu z roku 2017 nepoužívá výraz vzdělaná 

žena, ale vynikající žena, žena vynikající nad běžný průměr, nebo skvělá žena. Toto 

překladatelské řešení je sice inovativní, ale do mého překladu se nehodilo, protože ve svém 

překladu používám výrazy vzdělání a rozvíjení dovedností, a protože i titulek kapitoly na tuto 

pasáž z knihy odkazuje. 

Tento typ citací jsem řešila třemi způsoby: (1) nechala jsem je bez úprav v původním 

překladu, (2) musela jsem provést úpravy, abych je mohla do věty začlenit, a (3) překlad jsem 

řešila autorským překladem.

(1) Bez úprav jsem do textu začlenila například citaci v kapitole „Interiors“:

„kam současné dospělé dcery vnesly náležitý zmatek velkým klavírem a harfou a 

všemožně rozestrkanými květinovými stolky“. (P: 21)

(2) Úpravy jsem dělala například v kapitole Country House, kde Laneová hovoří o 

Donwellském opatství a its rooms, přitom v Emmě se ale hovoří o budově jako celku: The 

house was larger than Hartfield, and totally unlike it, covering a good deal of ground, 

rambling and irregular, with many comfortable, and one or two handsome rooms.22  Překlad 

Evy Kondrysové tento fakt také zachovává, a tak jsem citaci také převedla do svého překladu 

já. Dalším takovým případem úpravy byla citace v kapitole „Interiors“, kde jsem přidala 

uvozovky – Laneová uvádí frázi old-fashioned square parlour (O: 107), která není parafrází, 

ale citací z románu, autorka však uvozovky neuvádí. Přebrala jsem v tomto případě 

překladatelské řešení Evy Kondrysové, které je v mém překladu přirozeně označeno 

uvozovkami.

(3) Příklad autorského překladu můžu uvést například z kapitoly „Country House“, kde 

v originále Laneová cituje z Northangerského opatství „passion for ancient edifices“ (O: 105

), Eva Kondrysová tuto frázi v edici z roku 2007 přeložila jako zaujetí pro staré budovy, kde 

sice zachovala archisém u lexému zaujetí i staré, ale diferenciační sém intenzity se ztratil. 

Rozhodla jsem se proto pro autorský překlad nadšení pro historické stavby (P: 20), který 

podle mě reprodukční normu zachovává lépe.

3.4. Kulturní rozdíly

22 AUSTEN, Jane: Emma, Volume III., Chapter VI., Apple iBook 
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Jak jsem už zmínila v analytické části této bakalářské práce, text je hodně faktický, 

obsahuje názvy míst, bitev, významných osob, stavebních slohů a podobně. U českého 

čtenáře se předpokládá nižší znalost reálií spojených s britskou historií, proto je v některých 

případech potřeba explikovat, nebo například rozšířit text s přihlédnutím ke kohezi textu, a u 

jiných dávat pozor na to, že se jejich názvy můžou od anglických lišit. Levý na toto téma 

uvádí, že „přeložené dílo je útvar hybridní“, má vztah jak k výchozí, tak k cílové kultuře, 

„obsah díla je závislý na cizím prostředí, jazyk díla je český“23.

Názvy míst tvořily jeden z překladatelských oříšků. V anglickém úzu je běžné, že 

názvy sídel a domů tvoří apelativum jako Park, House, Rectory, které místně specifikuje 

premodifikované proprium, jako například Netherfield Park v Pýše a předsudku. V případech,

kdy místa odkazovala na romány Jane Austenové, jsem respektovala překladatelskou tradici, 

aby nebyla narušena přirozenost cílového textu – čtenáři Austenové budou přece jen očekávat 

jména míst tak, jak je znají. Proto je zachováno Mansfieldské panství, Netherfield, Sotherton. 

Překladatelská tradice však neexistuje u románu Sanditon – v překladu vyšel dvakrát, přičemž

já jsem měla k dispozici pouze vydání z roku 1997, kde je Trafalgar House přeložen jako 

Trafalgarský zámeček. Toto překladatelské řešení jsem převzala. O Uppercrossu se mluví 

v rámci kapitoly „The Country House“ (O: 104-105) hned dvakrát, ale je pouze implikováno, 

že jsou to dvě různá stavení, čtenář by je mohl lehce zaměnit. Jedná se o menší Uppercross 

Cottage, a Uppercross. V druhém případě se jedná o panské sídlo, proto je tady překlad 

důležitý – nelze zachovat pouze Uppercross jako tomu je například u Netherfieldu. Odlišila 

jsem tedy po konzultaci předchozích překladatelských řešení jako fara (P: 20) a panský dům (

P:21). Na druhou stranu u reálných míst, která Laneová zmiňuje v téže kapitole, například 

Godersham Park a Ibthorpe House, jsem zachovala názvy původní. Rozhodla jsem se tak 

z několika důvodů. Zaprvé tento prostředek dobře odráží rozdíl mezi fikcí Jane Austenové a 

reálnými místy, kde žila, nebo přebývala, a která byla její inspirací, nehledě na to, že označují 

také určitou geografickou reálii. Zadruhé se zrovna v případě Ibthorpe House nenaskytuje 

vhodný ekvivalent ke komunikativnímu překladu – například dům v Ibthorpe by byl 

neúnosnou generalizací, protože zatímco v angličtině název označuje jeden konkrétní dům, 

v češtině by to vyznělo jako jakýkoli dům. I Levý v případě převodu vlastních jmen a jmen 

místních připouští, že neexistuje „paušální teorie“24, ale je potřeba problémy řešit případ od 

případu. Tento problém se odrazil také v případě Blaise Castle a Blaise Castle House – 

23 LEVÝ, Jiří: Umění překladu, str. 88
24 tamtéž
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reálných míst, o kterých se ale mluví v Northangerském opatství. V obou případech jsem se 

rozhodla zachovat svou překladatelskou koncepci díla a ponechat v původním znění. Ve 

výchozím textu se ale vyskytl ještě jeden nejednoznačný případ – Stoneleigh Abbey 

v podkapitole „Abbeys, castles, and follies“ (O: 105). Je to sice reálné místo, které se 

v románech Jane Austenové nevyskytuje, je ale začleněné do odstavce, kde se mluví o 

opatstvích z autorčiných děl, a tak se mimo řešení v souladu s mou překladatelskou koncepcí 

nabízelo řešení porušit překladatelskou koncepci ve prospěch stylistické jednoty odstavce a 

výraz přeložit jako Stoneleighské opatství. Nakonec jsem se však rozhodla výraz nepřekládat, 

protože se celá kapitola zabývá domy, ve kterých Jane Austenová přebývala, a domy z jejích 

románů, a tak ponechání původní formy nenarušuje jednotu kapitoly tak, jako by překlad 

narušoval překladatelskou koncepci.

Dalším překladatelským problémem byly termíny pro jednotlivé architektonické 

slohy a historická období. Názvy architektonických stylů v kapitole „The Country House“ (

O: 104-105) zahrnují Greek Revival, High Gothic a Regency Gothic. Hledala jsem v různých 

publikacích na téma umění a architektury včetně notně známých deseti svazků Dějin umění od

Josého Pijoána, ale tyto termíny jsem v nich nenašla. Také jsem se snažila téma konzultovat 

s odborníky z Ústavu dějin umění, ti ale na mé emaily nereagovali. Podle informací a 

fotografií na internetu a období, ve kterém se slohy vyvíjely, i z logického hlediska, lze 

vyvodit, že období Greek Revival patřilo pod klasicismus. V anglickém úzu se zaměňují 

termíny klasicismus a neoklasicismus, druhý termín se občas používá v případě, kdy je období

potřeba odlišit od klasické antické architektury, to je však zde z kontextu zřejmé.25 Stejně tak 

High a Regency Gothic jsou termíny pro období novogotiky. V tomto případě jsem se uchýlila

k explikaci, protože termíny typické pro anglické prostředí bylo nutné zanechat a protože po 

období regentství téměř okamžitě začala viktoriánská éra (Jiří IV. zemřel v roce 1830 a 

královna Viktorie se ujala vlády v roce 1837), nabízelo se řešení viktoriánská neogotika (což 

je také určitá modulace), pro Regency Gothic pak regentská neogotika (P: 20). Výraz Greek 

Revival se v kapitole objevuje dvakrát, pokaždé jsem ale zvolila jiné řešení. Ve stejné 

podkapitole, ve které se vyskytly také dva výše uvedené termíny, jsem problém řešila 

explikací klasicistní období zvané Greek Revival (P: 19). V prvním případě se mluví o vlivech

, kterými se nechali stavitelé inspirovat. Zde jsem volila zobecňující antickou architekturu (P: 

19), protože období samotné je na antické architektuře založené a jedná se také o pouhé 

uvedení do tématu, nastínění vlivů, které se v další podkapitole specifikují – tam už jsem 

25 Britannica [online], heslo: Classicism
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použila konkrétní termín. 

Co se týče historických období, v kapitole „The Royal Family“ (O: 66-67) se mluví o 

období regentství. Protože se jedná o termín z dějin Spojeného království a autorka jej navíc 

zdůrazňuje, je potřeba jej stejně jako u architektonických stylů zachovat, ale zároveň také pro 

českého čtenáře jemně explikovat. Apozice v tomto případě pojem dostatečně objasní a 

zároveň nenaruší dynamiku textu: (…) patří do krátké, ale jedinečné éry známé jako Regency,

období regentství (P: 12). O tomto období je také zmínka v kapitole „The Country House“, 

kde ale už není potřeba vysvětlovat, protože tato část v původní publikaci následuje kapitolu 

„The Royal Family“. Éra předcházející období regentství je ve stejné kapitole zmíněna bez 

vysvětlení, protože Laneová počítá s tím, že britský čtenář bude vědět, že termíny Georgian 

era a Georgians jsou odvozené od vlády králů jménem George, v překladu se o něm ale mluví

jako o králi Jiřím. Navíc Laneová termín zmiňuje hned v úvodní větě, takže bylo potřeba 

vymyslet řešení, které by působilo přirozeně, ale zároveň by nebylo moc dlouhé, aby byla 

zachována údernost první věty, která je navíc postavena na stupňovacím poměru:

Of all lovely things created in the Georgian era, the country house was undoubtedly 

the loveliest. (O: 104)

V georgiánském období (1714-1830) vznikla spousta krásných věcí, nejkrásnější z nich

byla ale bezesporu venkovská sídla. (P: 19)

Řešení s letopočtem v závorce se mi zdálo jako ideální řešení, protože nijak nenarušuje 

dynamiku věty a zároveň českého čtenáře informuje, o jak dlouhém období je řeč. Je také 

šikovné z hlediska koheze, dále se totiž mluví o georgiánech, a v překladu tento termín můžu 

tak použít, aniž bych musela vysvětlovat, generalizovat, nebo nivelizovat.

V překladu jsem se také nemálo zabývala převodem vlastních jmen a kulturních 

reálií. Přestože se pro mladou generaci příslušníků královské rodiny běžně používají anglická 

jména, například princ William nebo princezna Charlotte, v historickém kontextu je pořád 

zvykem užívat jejich české protějšky. Proto v překladu mluvím o princezně Karolině 

Brunšvické nebo králi Jiřím III. V téže kapitole jsem se pro lepší navázání rozhodla the 

Protestant Hanoverians přeložit jako protestantská hannoverské dynastie (O: 66, P: 12) The 

Boltons v kapitole „Dancing“ jsem přeložila jako Boltonové (O: 54, P: 11), což je 

kondenzovanější a v kontextu věty zní lépe než rod Boltonů. Oproti tomu jsou jména postav 

z románů Jane Austenové v překladu zachována v původní formě – Marianne, Elizabeth, 

Catherine a podobně – tak, jak je v překladu většinou zachovává Eva Kondrysová. Co se týče 

názvů bitev, bylo potřeba si dát pozor na fakt, že se anglické a české označení místa mnohdy 
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liší. Například Battle of Blenheim je v češtině známá jako bitva u Höchstädtu (P: 14) a Battle 

of Nile jako bitva u Abúkíru (O: 74, P: 22). Tento posun připomíná překlad domácí analogií, 

nejedná se však o nahrazení původní reálie reálií domácí – jinou se stejnou funkcí – ale pouze 

o jiný název totožné reálie. Laneová také zmiňuje Battle of San Domingo, jejíž název jsem 

však v češtině nenašla ani na internetu, ani v publikaci Napoleonské války od Libora Jůna, 

která zmiňuje pouze nezávislost Santa Dominga na Haiti (navíc rok 1804, ne 1806).26 Název 

jsem zachovala, přestože se v 16. století udála mnohem slavnější bitva o Santo Domingo27, 

která by mohla být matoucí, nicméně i ve výchozím textu je uveden časový údaj, který ji 

specifikuje.                          

Další velmi specifickou reálií je v kapitole „The Royal Family“ označení „The 

Nunnery“. Královské dcery tak nazývaly rezidenci v Kew, kde se cítily osamělé a izolované, 

s autoritativním nemocným otcem za zády.28 Nejenže je tato královská rezidence, stejně jako 

hrad Windsor, od centra Londýna daleko, ale ještě byla v 17. a 18. století uprostřed venkova, 

což ale český čtenář také s velkou pravděpodobností netuší. Byla zde tedy třeba explikace:

Disliking London, the Royal couple lived as much as possible at Windsor or Kew, 

which their daughters reffered to as „The Nunnery”. (O: 66)

(…) a tak žil královský pár převážně na hradě Windsor nebo v rezidenci v Kew. Tu 

jejich dcery kvůli své naprosté izolaci od světa nazývaly „klášterem“. (P: 13)

Podle Popoviče by tento posun byl individuální, nezávislý na struktuře jazyka, Levý by ho 

nazval intelektualizací, konkrétně vykládáním nedořečeného, které je nicméně v tomto 

případě žádoucí. Podobný problém představovaly Upper a Lower Rooms (O: 55), o nichž se 

mluví v kapitole „Dancing“. Text zmiňuje, že se jednalo o two sets of rooms, in the Upper 

and Lower parts of the city, ale poté je nazývá pouze Upper a Lower Rooms, z čehož nebylo 

jasné, jestli je řeč o dvou různých prostorách, vzhledem k tomu, že je dnes v Bath jen jeden 

objekt, který fungoval jako místo tanečních zábav. Webové stránky organizace National Trust

, která objekt známý jako Assembly Rooms v Bath spravuje, uvádějí, že se jednalo o jednu 

budovu, ve které byly sály s určitých účelem. Kontaktovala jsem ohledně této nejasnosti 

přímo členy organizace, kteří mi odpověděli následovně (uvádím zde pouze relevantní 

výňatek): 

Further to your enquiry, there were indeed two different sets of rooms in Jane Austen’s

Bath. The Upper Rooms are the current Assembly Rooms. (…) I think the Lower 

26 JŮN, Libor: Napoleonské války, str.193
27 Brittanica [online], heslo: Battle of Santo Domingo
28 Historical Royal Palaces [online]. Kew Palace. History and stories 
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Rooms were destroyed by fire in the early 1800’s.

Pro objasnění jsem se tedy v překladu uchýlila ke stejnému řešení jako u architektonických 

slohů, a to explikujícím přístavkem v apozici (P: 11). 

Všechny výše uvedené posuny by podle Popoviče byly posuny individuální, Levý by 

je klasifikoval jako určitý typ zlogičťování textu. Tento typ posunů byl v textu kvůli výskytu 

reálií nejčastější. V překladu ovšem můžeme najít také posun, který Levý nazývá intenzifikací

, Popovič výrazovým zesilováním, např. v kapitole „The Accomplished Woman“: 

That her boasted love is no more than a display to catch a husband (…) (O: 49)

(…) že její láska k hudbě, kterou se tak ráda chlubí, není nic než fraška s účelem 

polapit ženicha. (P: 9)

Anglické display je zde použito ve smyslu „předvádět se“. Archisém jsem zachovala, přičemž

ale v českém fraška má ještě navíc konotace s divadlem, hrou a posměchem, které se v tomto 

případě uplatňují hlavně ze strany dam. Ty si z pánů dělaly „dobrý den“, protože jen 

předstíraly zájem o danou oblast umění, a také se před svým vybraným budoucím manželem 

„natřásaly“ a vnucovaly se mu, což ve svém díle zesměšňuje také Jane Austenová. K posunu, 

který Levý nazývá generalizací, došlo například v kapitole „Interiors“, kde autorka zmiňuje 

mid-Georgian era (O: 107). Přestože georgiánské období je již specifikované v kapitole 

zabývající se královskou rodinou, 2. polovina 17. století (P: 22) je lepším řešením převodu 

reálií jak s ohledem na českého čtenáře, tak s ohledem na přirozenost překladu. Dalším 

příkladem je titulek podkapitoly „Regency styles“ na „Architektonické styly počátku 19. 

století“ (O: 105, P: 19), zde byla ale generalizace prvkem koheze a převodu reálií do cílové 

kultury.

Závěr       
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Cílem této bakalářské práce bylo primárně vytvořit funkční překlad knihy Maggie 

Laneové Jane Austen’s World. Práce pro mě ale také byla zajímavá právě z hlediska tématu, 

které je mi blízké a o kterém jsem se překladem naučila mnohem víc, než kdybych si knihu 

přečetla pouze jako čtenář. Zpočátku jsem si nebyla jistá, jestli je výchozí text tak zajímavý, 

aby poskytl dostatek materiálu k překladatelskému komentáři, ukázalo se však, že problémů 

tam bylo opravdu hodně. Překladatelský komentář přitom neposkytuje zcela vyčerpávající 

výčet všech problémů a posunů, mým cílem bylo nastínit hlavní problémy, se kterými jsem se

setkala, a s využitím znalostí z bakalářského studia popsat, jakým způsobem jsem je řešila. 
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JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. Artes et litterae. 

Literárněvědná řada. ISBN 80-85787-83-0.

Jane Austen Society of North America (JASNA) [online]. Dostupné z: http://www.jasna.

org/agms/toronto/index.html

JŮN, Libor. Napoleonské války. 1. vydání. Praha: Triton, 2005. Dějiny do kapsy. ISBN 80-

7254-594-9.

KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání

. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2428-6. 

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-

87561-15-7.

Lingea slovník anglicko-český, česko-anglický [online]. Dostupné z: https://www.lingea.cz/

Merriam-Webster.com [online]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com

National Trust [online]. Bath Assembly Rooms. Dostupné z: https://www.nationaltrust.org.

uk/bath-assembly-rooms

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic 

application of a model for translation-oriented text analysis. 2nd ed. Amsterdam: Rodopi, 

2005. Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. ISBN 90-420-1808-9.

OWEN, Hopkins. Architektonické slohy: obrazový průvodce [online]. Praha: Grada, 2017. 

240 s. Dostupné z: https://books.google.cz

PIJOÁN, José. Dějiny umění. 7. Praha: Odeon, 1985. Světové umění.

POPOVIČ, Anton. Poetika uměleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1971. 168 s.

Slovník českých synonym a antonym. Brno: Lingea, 2007. ISBN 978-80-87062-09-8.



i

Příloha – text originálu



ii



iii



iv



v



vi



vii



viii



ix



x



xi



xii


