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Abstrakt 

Tato teoreticko-biografická diplomová práce se zabývá dílem translatologa Otto Kadeho. 

Vychází z analýzy jeho monografií a článků a prezentuje nejdůležitější myšlenky, jimiž přispěl 

k vývoji translatologie. Práce přibližuje okolnosti, za nichž Kadeho teorie vznikala, a zachycuje 

jeho úsilí obhájit existenci translatologie jako samostatné vědní disciplíny (ať už je to jeho 

snaha určit předmět této disciplíny, učinit vědu o překladu vědečtější, vytvořit jednotnou 

a inovativní terminologii a metodologii, zhodnotit společenský status překladatelů 

a tlumočníků a systematizovat jejich vzdělávání a didaktiku). V neposlední řadě také ukazuje, 

jak široký záběr jeho úvahy měly, a nastiňuje i recepci Kadeho myšlenek. 

Klíčová slova 

Otto Kade, Lipská škola, teorie překladu, druhy ekvivalence, strojový překlad 

 

Abstract 

This theoretical and biographical thesis deals with the work of Otto Kade, a major German 

Translation Studies scholar. It is based on an analysis of his monographs and articles and 

presents his most important ideas and contributions to the development of Translation Studies. 

The thesis describes the circumstances under which Kade's theory was created, and depicts his 

efforts to defend the existence of Translation Studies as an independent field of science – his 

endeavour to establish the subject of this discipline, make Translation Science more scientific, 

develop a consistent and innovative terminology and methodology, assess the social status of 

translators and interpreters, and systematise their education and didactics. Last but not least, the 

thesis demonstrates how wide in scope his reflections were, and also outlines the reception of 

Kade's concepts. 
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1. Úvod 

Ve své teoreticko-biografické diplomové práci se chci věnovat německému translatologovi 

Otto Kademu (1927–1980) a jeho přínosu pro tuto disciplínu. V posledních letech vzniklo 

v Ústavu translatologie FF UK několik prací zaměřených na představitele teorie překladu 

(Lefevre 2013, Newmark 2014), ale žádná z nich se nevěnuje přímo německým 

translatologům.2 Proto jsem se rozhodla napsat práci o jednom z představitelů tzv. Lipské školy, 

která spolu tzv. teorií skoposu patří k nejvýznamnějším milníkům německé translatologie. Otto 

Kadeho jsem si vybrala proto, že ačkoli byl průkopníkem nové orientace translatologie 

(přechod od čistě lingvistického přístupu ke komunikačně-teoretickému) a vytvořil 

terminologii, která se v translatologii užívá dodnes, bývá jeho přínos opomíjen. Mou volbu 

ovlivnil také fakt, že Kade pocházel z Frýdlantu, a tak je svázán i s českým prostředím. 

Mým cílem je podat ucelený obraz Kadeho působení v oboru translatologie, představit jeho 

život, dobový kontext a východiska jeho práce a zejména prezentovat jeho teoretické dílo 

včetně následné recepce dalšími translatology. Jelikož o tzv. Lipské škole i o Kadem vzniklo 

v českém jazyce minimum publikací, měla by má práce sloužit k seznámení se základními 

otázkami tohoto uskupení a ukázat, jak k nim přistupoval jeden z jeho nejvýznamnějších 

představitelů. Těm, kteří už Kadeho dílo do jisté míry znají, by práce měla nabídnout 

prohloubení poznatků a uvedení do souvislostí v rámci tehdejšího stavu translatologie. 

Pozornost bude věnována také zjišťování možných vlivů děl tehdejší československé 

translatologie na Kadeho dílo. Práce má však především upozornit na Kadeho přínos pro tuto 

disciplínu. 

Má práce je založena především na četbě a analýze dostupných primárních pramenů: 

monografií Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung (1968) a Die Sprachmittlung als 

gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung (1980) 

a Kadeho vědeckých článků, které více než dvacet let vycházely zejména v časopise 

Fremdsprachen. Metodologické ukotvení interpretace jeho přínosu v oboru translatologie 

poskytne prostudovaná sekundární literatura. Jedná se o texty Kadeho současníků, již se dané 

problematice rovněž věnovali, nebo translatologů pozdější generace, kteří Kadeho dílo 

komentovali či na něj navázali. Má práce bude mít deskriptivní charakter, bude opřena o vlastní 

analýzu primárních zdrojů a interpretaci myšlenek z nich vyplývajících. Sekundární literatura 

potom umožní relevantní zasazení získaných poznatků do kontextu celého oboru. Díky tomu 

 
2 Lipská škola je stručně zmíněna v bakalářské práci Heleny Kurinové (1996) a v diplomové práci Petry 

Zárubové (1999). 
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budu moci nejen představit osobnost Otto Kadeho, ale především určit a zhodnotit přínos jeho 

myšlenek pro rozvoj translatologie. 

V první části práce uvedu Kadeho životopis včetně jeho pedagogického působení na Univerzitě 

Karla Marxe v Lipsku, v dalších východoněmeckých institucích i v zahraničí. Rovněž zde 

představím jeho zásluhy o profesionalizaci překladatelské a tlumočnické profese. Následně 

popíši dobový stav německé translatologie, Kadeho východiska, okolnosti vzniku Lipské školy 

a její podřízenost marxisticko-leninistické ideologii. Zaměřím se také na souvislosti Kadeho 

díla s díly československých translatologů. Nejdůležitější částí mé práce bude představení 

Kadeho teoretického díla. V této části práce budu postupovat chronologicky. Nejprve se tedy 

budu zabývat články, které vyšly do roku 1968, kdy byla zveřejněna jeho první monografie. 

Následovat bude postupný rozbor této publikace dle oddílů, do nichž ji Kade člení. Zaměřím se 

při něm na nejdůležitější poznatky, s kterými Kade přichází. Dále se budu věnovat článkům, 

které vyšly do roku 1980, kdy Kade předčasně umírá. Poslední úsek této části představí jeho 

druhou monografii, která byla publikována až po jeho smrti. V další části uvedu, jak bylo 

Kadeho dílo recipováno, zejména v německojazyčném prostoru. V závěru práce shrnu, v čem 

spočívá Kadeho přínos pro translatologii. Přílohu práce tvoří soupis bibliografie Otto Kadeho. 

Vzhledem k tomu, že tato práce je určena českým příjemcům, přeložila jsem všechny citáty 

z německy i anglicky psaných textů do češtiny. Důležité termíny, s nimiž Kade pracuje, jsem 

pro přesnost uvedla v českém a v závorce i v německém znění. Aby bylo patrné, o které pojmy 

jde, zvýraznila jsem minimálně jejich první výskyt v textu kurzivou. Jelikož jsem při psaní 

práce musela pracovat i s prameny v jazycích, které neovládám (francouzština, ruština), 

pomohly mi s překladem těchto citací kolegyně z ÚTRL. 
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2. Život Otto Kadeho3 

Otto Adolf Wenzel Kade se narodil 28. 3. 1927 do chudé katolické rodiny ve Frýdlantu. Otec 

Otto pracoval nejprve jako dělník v přádelně, později jako posunovač, matka Odilia byla 

původně tkadlena, později zůstala v domácnosti. V letech 1933–1938 chodil Kade do německé, 

později české obecné školy ve Frýdlantu a mezi lety 1938 a 1943 navštěvoval reálné 

gymnázium v Liberci. Pak ale musel nastoupit do služby jako pomocník u protiletadlových 

kanónů, později byl povolán do Říšské pracovní služby a v lednu 1945 do wehrmachtu, kde 

obsluhoval kanóny. Na konci války byl několik měsíců v britském zajetí v Holštýnsku. 

Po návratu do Československa tlumočil pro Národní výbor ve Frýdlantu. V roce 1946 byla 

rodina vysídlena do Budyšína, kde Kade příštího roku složil maturitu a poté začal pracovat jako 

učitel. V roce 1947 vstoupil do strany SED4 a později zastával řadu politicky důležitých funkcí, 

např. byl od roku 1965 členem předsednictva Mírové rady NDR (dokonce vedle řady dalších 

ocenění získal Německou mírovou medaili, kterou tato rada udílela). V roce 1949 absolvoval 

učitelský ústav v Míšni, jeho oborem byla ruština. 

Roku 1950 začal působit v Lipsku, kde zůstal dalších 30 let, až do své smrti. Nejprve byl 

zástupcem ředitele odborné pedagogické školy a ještě téhož roku získal kvalifikaci v oboru 

učitelství ruštiny se zaměřením na vzdělávání učitelů. V letech 1951–1953 byl zástupcem 

ředitele školy cizích jazyků. Když pak byla tato škola přičleněna k lipskému Pedagogickému 

institutu, stal se Kade ředitelem oboru „tlumočník a překladatel“. Poté, co byl tři roky 

mimořádným posluchačem na Slavistickém institutu Univerzity Karla Marxe, obor „rusistika 

a bohemistika“, získal v roce 1954 atestaci pro obor ruština (ruštinu, němčinu i češtinu Kade 

ovládal na stejné úrovni). 

Po založení Tlumočnického institutu na Univerzitě Karla Marxe zde Kade roku 1957 začal 

vyučovat ruštinu a stal se zástupcem ředitele. Roku 1964 získal titul Dr. phil., když obhájil 

disertační práci Subjektivní a objektivní faktory v procesu překladu (Subjektive und objektive 

Faktoren im Übersetzungsprozess), a v roce 1965 se stal docentem pro obor „věda o překladu“ 

(Übersetzungswissenschaft). V roce 1969 se stal profesorem téhož oboru. V témže roce se 

po vzniku Sekce pro teoretickou a aplikovanou jazykovědu na Univerzitě Karla Marxe stal 

vedoucím vědeckého oboru „ruská věda o překladu“ a výzkumného kolektivu „věda 

 
3 Informace o životě Otto Kadeho, uvedené v této kapitole, pocházejí z Kadeho životopisu, který je dostupný na 

webových stránkách Lipské univerzity (https://research.uni-leipzig.de/agintern/CPL/PDF/Kade_Otto.pdf), a ze 

vzpomínky Heidemarie Salevsky In memoriam Otto Kade, již uvádí sborník Wissenschaftliche Grundlagen der 

Sprachmittlung, který byl vydán v roce 1992 u příležitosti jeho nedožitých 65. narozenin. Některé informace 

pocházejí z e-mailů, které mi Salevsky poslala jako odpověď na mé dotazy. 
4 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Sjednocená socialistická strana Německa 

https://research.uni-leipzig.de/agintern/CPL/PDF/Kade_Otto.pdf
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o překladu“. Od roku 1974 působil rovněž jako hostující profesor na Humboldtově univerzitě 

v Berlíně. Roku 1977 obhájil svou habilitační práci a získal titul Dr. sc. phil. Podrobně v ní 

analyzoval různé formy jazykového zprostředkování (Sprachmittlung) a pokusil se určit 

předmět, úkoly a cíle vědy o překladu. Teoretické poznatky Kade čerpal mj. ze své bohaté praxe 

(zejména simultánního tlumočníka). 

Jako jeden ze zakladatelů mladé disciplíny translatologie (Translationswissenschaft) Kade 

skutečně žil pro svůj obor a vzdělávání jazykových zprostředkovatelů (Sprachmittler; dále jen 

zprostředkovatel). Průběžně publikoval různé články o vědě o překladu, ruštině i jejím vztahu 

s němčinou a také o vzdělávání zprostředkovatelů. Cítil se být zodpovědný za jejich vzdělávání 

v celé NDR, zejména v Lipsku a východním Berlíně. Z jeho iniciativy vznikl na Univerzitě 

Karla Marxe v akademickém roce 1966/1967 postgraduální studijní program pro konferenční 

tlumočníky ruštiny, angličtiny a francouzštiny. Kade také vedl řadu disertačních a habilitačních 

prací. Pověst školy šířil i na mezinárodních kongresech. Na studijní pobyty, ale také přednášet 

jezdil Kade na další německé univerzity i do Velké Británie a do Moskevského státního institutu 

cizích jazyků Maurice Thoreze. V letech 1968 a 1970 pomáhal s ustavením obdobného 

oddělení na vysoké škole cizích jazyků v Káhiře. Jakožto vedoucí pracovní skupiny jedné 

z vědeckých rad Ministerstva pro vysoké a odborné školství NDR se Kade spolu s odborníky 

z praxe podílel na vypracování prvního studijního plánu pro obor „zprostředkovatel“, který byl 

od roku 1974 zaveden jako závazný plán na univerzitách v Lipsku, východním Berlíně, 

Greifswaldu a Rostocku. V roce 1962 Kade spoluzaložil profesní svaz, v jehož rámci se 

uskutečňovaly programy dalšího vzdělávání. Zde měl řadu přednášek o vědě o překladu 

pro praktikující překladatele a tlumočníky. V roce 1971 založil a dále vedl berlínskou pracovní 

skupinu Vědecké základy zprostředkování, která podporovala dialog mezi jazykovědci 

a translatology i mezi teorií a praxí zprostředkování. Kade byl za členem národního výboru 

MAPRJaL a dal podnět k tomu, aby v rámci této asociace byl vytvořen výbor pro vědu 

o překladu, která však vznikla až po jeho smrti. Kade měl také důležitou roli mezi vydavateli 

odborného časopisu Fremdsprachen, který začal vycházet roku 1957. Podílel se na jeho vzniku 

a svými příspěvky k základním otázkám vědy o překladu určoval jeho vědecký profil. 

Salevsky na Kadeho vzpomíná jako na skromného a laskavého člověka se smyslem 

pro spravedlnost, který byl vždy otevřený problémům druhých. Dokázal podporovat mladé lidi. 

Když např. začal své studenty poprvé vodit do tlumočnických kabin, nezatajoval jim chyby, 

kterých se ve své nezkušenosti dopouštěli, ale upozorňoval je na ně s porozuměním, srdečně. 

A přece přitom neslevil ze svých požadavků. Dovedl se ale také pohádat a zasazovat se o to, co 
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považoval za správné, což mu ve vědeckém světě nepřinášelo jen sympatie. Kade se nedožil 

vysokého věku, zemřel 2. 11. 1980 v Eichwalde u Berlína. 
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3. Dobový kontext translatologie a Kadeho východiska 

Pro porozumění předmětu zájmu Otto Kadeho i ideologických tendencí v jeho díle je 

bezpodmínečně nutné znát tehdejší situaci v oboru translatologie i dobový kontext jeho 

působení. Proto se v následující kapitole pokusím nastínit nejdůležitější úvahy, které na území 

dnešního Německa předcházely vzniku translatologie jako samostatné vědní disciplíny, 

okolnosti vzniku Lipské školy a její zaměření, ale také vliv marxisticko-leninistické ideologie 

na translatologii v zemích východního bloku. 

3.1 Základy translatologie v německojazyčném prostoru 

Překládá a tlumočí se již od pradávna, ale trvalo dlouhou dobu, než se z izolovaných úvah 

o překladu vyvinuly ucelené teorie a samostatná disciplína translatologie. Na německém území 

pocházejí první cenné poznatky o překladu ze spisu Martina Luthera Sendbrief vom 

Dolmetschen (1530), v němž shrnul své úvahy o překládání, které vycházely z jeho zkušenosti 

s překladem Bible (Koller, 1992: 39nn). Podle Luthera je překlad určitým druhem výkladu 

(zejména v teologickém smyslu). Zastával princip poněmčení (Verdeutschen), díky kterému má 

být překládaný text přístupný obyčejným lidem (překladatel má používat jazyk blízký 

příjemcům překladu; doslovně má překládat pouze důležité biblické pojmy). Také podle něj 

bylo důležité, aby měl překladatel blízko k předmětu výpovědi a zároveň měl jazykový cit pro 

rytmus i melodii textu jako celku (Stolze, 2018: 20). 

K rozmachu překladu a úvah o něm došlo v období německého romantismu. Jedním z těch, kdo 

se k překladu vyjadřovali, byl Wilhelm von Humboldt. Ten byl na přelomu 18. a 19. století 

přesvědčen, že překlad není možný. Důvod pro to spatřoval v rozdílnosti jazyků, jelikož žádné 

slovo jednoho jazyka plně neodpovídá slovu druhého jazyka (Stolze, 2018: 26). Počátkem 19. 

století Friedrich Schleiermacher ve spisu Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens 

(1813) přinesl zcela jiný přístup než Luther, a to zcizující překlad (verfremdende Übersetzung). 

Takový překlad má působit jako cizí dílo a vykazovat prvky původního jazyka. Překlad 

Schleiermacher chápal jako hermeneutický proces. Překládat se podle něj má tak, aby byl 

čtenáři zprostředkován „duch originálu“ (Rakšányiová, 2005: 63). Podobný názor na zcizování 

v překladu vyjádřil i Walter Benjamin ve svém článku Die Aufgabe des Übersetzers z roku 

1923 (Stolze, 2018: 31). Luther i Schleiermacher kladli otázky, kterými se musí zabývat 

i moderní teorie překladu. Její rozvoj v Německu započal až po 2. světové válce. 
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3.2 Okolnosti vzniku Lipské školy a její zaměření 

Lipská škola je zásadní kapitolou ve vývoji translatologie v německojazyčném prostoru. 

Otevřela mnoho otázek, kterými se translatologové zabývají dodnes, a výrazně ovlivnila další 

směřování německé translatologie. Je neodmyslitelně spjata s bývalou Univerzitou Karla 

Marxe v Lipsku. Výuce překladu a tlumočení na této univerzitě však předcházel dlouhý vývoj. 

V roce 1937 byl na Lipské vysoké obchodní škole založen Tlumočnický institut. Válečnou dobu 

však zejména kvůli materiálním a lidským ztrátám tento institut nepřečkal. Obchodní škola byla 

přičleněna k lipské univerzitě a vzdělávání tlumočníků se přesunulo na školu cizích jazyků, 

která vznikla v říjnu 1945. Pedagogickým ředitelem této školy se roku 1950 stal Otto Kade. 

Za jeho vedení se zde vedle ruštiny, angličtiny a francouzštiny začala vyučovat i polština, 

čeština a také čínština. Jako obor „překladatel a tlumočník“ byla tato škola později začleněna 

do nově vzniklého Pedagogického institutu v Lipsku. Pedagogické zaměření ale pro tento obor 

nebylo vhodné, a tak byl v roce 1956 jako samostatný Tlumočnický institut převeden 

na Univerzitu Karla Marxe. Ředitelem tohoto institutu se stal profesor anglické vědy o překladu 

Albrecht Neubert a tuto funkci vykonával do roku 1969, kdy byl institut začleněn do Sekce 

pro teoretickou a aplikovanou jazykovědu. Spolu s Otto Kadem a Gertem Jägerem jsou vnímáni 

jako zakladatelé Lipské školy vědy o překladu. Tato škola mimo jiné mezi lety 1965 a 1991 

uspořádala pět konferencí s názvem Základní otázky vědy o překladu. V pracích autorů Lipské 

školy je zjevná jejich lingvistická orientace, ale také zohledňování sociokulturního 

a pragmatického pozadí i různých forem zprostředkování. Věnovali se v nich velkému počtu 

jazyků a vyvinuli přístupy, které jsou dodnes přínosné (Fleischmann, Lutz, 2009: 618nn). 

Ovšem jak podotýká Salevsky,5 představitele Lipské školy nespojoval společný teoretický 

přístup. A tak spolu Kade a Jäger, který byl zastáncem čistě lingvistického přístupu, měli větší 

problémy. 

Označit lipské translatology souhrnně pojmem Lipská škola je možné díky tomu, že sledovali 

společné cíle (snažili se určit výzkumný předmět disciplíny, učinit vědu o překladu vědečtější, 

vytvořit jednotnou a inovativní terminologii a metodologii, zhodnotit společenský status 

překladatelů a tlumočníků a systematizovat jejich vzdělávání a didaktiku), pracovali kolektivně 

a jednoznačně sledovali svůj výzkumný záměr (Bernardo, 2007: 46). 

Gerd Wotjak klade počátek Lipské školy přibližně do roku 1964, do doby, kdy se výzkum 

zakládal na systémově-synchronním popisu jazyka a byl strukturalisticky orientovaný. 

 
5 Informace z e-mailu 
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V důsledku pořádání první mezinárodní konference Základní otázky vědy o překladu, která se 

v Lipsku uskutečnila v roce 1965, se odborníci ze zdejší univerzity začali intenzivně zabývat 

problémy translace (Translation). Hlavní představitelé Lipské školy se zaměřovali především 

na teoretické otázky a spíše stranou nechávali empirické analýzy. Lipská škola např. velmi brzo 

upozornila na to, že se překládají texty, a ne pouhé sledy lexémů. Už v polovině 60. let 

poukázala na nutnost popisu textů a na fakt, že se při překladu nejedná jen o produkci textů, ale 

i o jejich recepci. Přechod od smyslu textu ve výchozím jazyce (dále VJ) k produkci 

komunikačně-ekvivalentního textu v cílovém jazyce (dále CJ) je totiž od počátku ovlivněn 

komunikačními a mentálně-kognitivními aspekty (Wotjak, 2002: 87nn). 

Hlavní představitelé Lipské školy chápali vědu o překladu / translatologii jako jednu z disciplín 

kontrastivní jazykovědy. Za cíl vědy o překladu považovali vytvoření překladové gramatiky 

(Übersetzungsgrammatik). Ta měla shrnovat všechna systematická pravidla, která lze odvodit 

ze srovnávání jazykových systémů a která má translátor (Translator) dodržovat. Sama Lipská 

škola narušila rámec přísně kontrastivní lingvistické koncepce, když začala užívat modely 

teorie komunikace (Prunč, 2001: 56n). Proces překladu pak už není pouze lingvistickou 

záležitostí, ale translace je chápána jako společenská činnost, která chce dosáhnout 

informativních a komunikačních cílů (Bernardo, 2007: 46). 

V 50. a 60. letech došlo v německojazyčném prostoru k vůbec prvnímu pokusu o vytvoření 

všeobecné teorie translace na základě teorie komunikace. Důležitým stimulem pro rozvoj teorie 

translace byly problémy strojového překladu. Na přelomu 50. a 60. let vládla ohledně očekávání 

od strojového překladu euforie. Ale v roce 1966 publikovali vědci z USA zprávu ALPAC, v níž 

vyhlídky strojového překladu vylíčili velice pesimisticky. Podle nich totiž jeho nasazení nebylo 

nutné, nevedl by jednoznačně k brzkému a efektivnímu snížení nákladů a nepřinesl by 

podstatné zlepšení výsledků (Salevsky, 2002: 103n). 

Ačkoli Kade ve svých pracích cituje Ferdinanda de Saussura i Romana Jakobsona, byl jakožto 

jeden z průkopníků simultánního tlumočení v NDR přesvědčen, že s čistě lingvistickým 

(a tudíž i strukturalistickým) přístupem se při zkoumání podstatných příznaků translace nelze 

posunout dál. Minimálně v NDR byl jedním z mála, kdo v 60. letech zastával názor, že 

k výzkumu tlumočení se má přistupovat z hlediska teorie komunikace (psychologické aspekty 

tlumočení Kade nechával stranou). K těmto Kadeho názorům jistě přispěl fakt, že měl jako 

jediný ze tří původních lipských profesorů zkušenosti se simultánním tlumočením. Ale právě 

až vědecké zkoumání tlumočení umožnilo vznik skutečně obecné teorie translace, která 

zahrnovala tak rozdílné oblasti, jako jsou simultánní tlumočení, biblický překlad i překlad 
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uměleckých textů.6 V době Kadeho působení vycházely první souvislé výklady k vědě 

o překladu v angličtině a francouzštině (Catford 1963, Mounin 1963), které na rozdíl 

od Kadeho nereflektovaly dřívější ruskojazyčné publikace. V roce 1964 vyšla zásadní 

publikace Eugena Nidy Toward a Science of Translation, která měla vliv na translatology 

v NDR i SRN (Wotjak, 2002: 87). Kade tyto autory reflektoval, ale ve svých pracích častěji 

citoval sovětské autory (Fedorov, Rozencvejg, Achmanovová…). 

V 60.–80. letech 20. století, kdy se z reflexí překladu konstituovala věda, probíhalo formování 

translatologie v NDR a SRN divergentně. Společnými vnějšími podněty pro výzkum v rámci 

translatologie byly např. právě pokusy o vytvoření strojového překladu či změna orientace 

od překladu jako umění na překlad jako nositele informace. Vnitřní podmínky v těchto 

izolovaných zemích byly příčinou téměř despektu ke kolegům na druhé straně (Rakšányiová, 

2005: 63). Ačkoli mezi výzkumnými centry z obou německých republik nedocházelo 

ke spolupráci, lze v jednotlivých pracích ze 60. a 70. let najít společné prvky. Obecně lze říci, 

že se translatologové na obou stranách zaměřili na lingvistický přístup a řešili otázku 

ekvivalence. 

3.3 Projevy marxismu-leninismu v translatologii 

V NDR byla i oblast vědy (a tedy i translatologie) podřízena vládnoucímu režimu. V 60. letech 

stanovila Akademie věd NDR budoucí vývoj vědecké koncepce, a to směrem ke komplexní 

socialistické racionalizaci. „Vědecký světonázor“ vysvětloval svět pouze za pomoci přírodních 

zákonů s hlavní myšlenkou, že svět lze poznat. Takovýto absolutní nárok na pravdu platil právě 

zejména pro oblast vědy a „proletářští vědci“ měli poukazovat na objektivní zákonitosti 

společenského vývoje ve smyslu dialektického materialismu. Kade svou představu vědecké 

teorie nazývá moderní materialismus a míní tím model, který postuluje primát bytí nad 

vědomím (Stolze, 2018: 52). 

Jaké zásady státem vyznávané ideologie marxismu-leninismu byly aplikovány na jazykovědu 

a translatologii, přehledně vysvětluje francouzská translatoložka Colette Laplace (1994: 16nn). 

Říká, že každá filozofická myšlenka předpokládá dvojí zaujetí stanoviska: ke vztahům mezi 

myšlenkou a hmotou a k možnosti našeho ducha poznat svět. Tváří v tvář problému vztahu 

mezi duchem a světem se materialismus rozhoduje pro primát hmoty nad duchem. Druhý aspekt 

základní otázky (zda duch může poznat hmotu) je podřízený prvnímu, protože pro materialistu 

nemá smysl nic než existence založená v hmotě. Marxistická gnozeologie spočívá v tom, co 

 
6 Informace z e-mailu 
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nazývá teorií odrazu (Abbild). Materialismus stanovil objektivní existenci skutečného a toto 

reálné je možné poznat. Materialismus odmítá, že by realita byla přirozeně nepoznatelná nebo 

že naše myšlenky jsou pouhou fikcí našeho ducha. Vychází z principu, že myšlenka odráží 

skutečnost. Myšlení je tedy odrazem objektivního světa; naše vědomí tento svět odráží jako 

zrcadlo. Myšlení je pokládáno za sekundární ve vztahu ke světu, který ho předcházel, ale je 

jeho nedílnou součástí a podle marxistického materialismu jsou tak hmota a myšlení 

v dialektické jednotě. 

Laplace podotýká, že Marx a Engels vyjádřili jen několik myšlenek k jazyku. Stejně jako např. 

Wilhelm von Humboldt či Jacob Grimm se zajímali o problém původu jazyka a věnovali se 

vztahu mezi jazykem a vědomím (1994: 19). Myšlenka a jazyk podle nich nemohou existovat 

jedno bez druhého, jsou manifestací objektivní reality. Limity jejich přemýšlení ve vztahu 

k jazyku a překladu jsou zjevné, protože se k nim ve svých úvahách přibližují jen okrajově, a to 

často jen z důvodu ilustrace ekonomického nebo politického nápadu. Engels sice opravuje 

největší chyby v překladech Marxových děl, ale jeho teoretické myšlenky nejdou dál než 

ke konstatování, že k tomu, aby bylo dílo dobře přeloženo, je zapotřebí osvojit si všechny 

úrovně stylu daného jazyka a znát sociální a kulturní okolí autora. 

3.3.1 Projevy marxismu-leninismu v Kadeho díle 

Vzhledem k dobovým podmínkám není překvapivé, že Kade svoje myšlenky o překladu opíral 

o marxismus. Věrnost dialektickému materialismu byla v režimu bývalé NDR zjevně nucenou 

cestou pro každého univerzitního pracovníka, který chtěl publikovat výsledky svých 

teoretických reflexí. Každá původní myšlenka se musela vejít do této filozofické formy. Nelze 

jednoznačně říci, jestli Kade pociťoval tento systém jako omezení, anebo zda tento systém byl 

v souladu s jeho přesvědčením (Laplace, 1994: 16). Ať to bylo jakkoli, jeho spisy reprezentují 

důležitou stránku dějin translatologie. Jak jsem již zmínila, Kade znal i velké proudy 

lingvistického výzkumu na Západě a jejich vliv lze v jeho díle tu a tam vycítit. Avšak pilíři 

veškeré Kadeho teoretické reflexe jsou základní principy dialektického materialismu. 

O ideologické podmíněnosti Kadeho děl svědčí už názvy některých jeho článků jako např. 

Tlumočník a rozsáhlé budování socialismu (Der Dolmetscher und der umfassende Aufbau des 

Sozialismus; 1963), Ke stranickosti tlumočníka a překladatele (Zur Parteilichkeit des 

Dolmetschers und Übersetzers; 1966) nebo K některým základním marxisticko-leninistickým 

postojům vědy o překladu v SSSR a NDR (Zu einigen marxistisch-leninistischen 

Grundpositionen der Übersetzungswissenschaft der UdSSR und der DDR; 1973). Ale i v jeho 

monografiích se nachází celá řada ideologicky motivovaných pasáží. V první z nich např. 
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čteme: „Zkušenosti, které byly získány při rozšíření ruštiny v Sovětském svazu a částečně 

v socialistickém táboře, nás opravňují k závěru, že vítězství komunismu v celosvětovém 

měřítku vytvoří výhodné předpoklady pro rozšíření globálního jazyka zprostředkování.“ (1968: 

53) Nejvíce se však na marxisticko-leninistickou ideologii odvolává ve své druhé monografii, 

a to zejména v její první třetině, v níž pojednává o společenském charakteru zprostředkování. 

Vyjadřuje se zde např. ke stranickosti a považuje marxisticko-leninistický světonázor za jistý 

základ vědeckosti a věrnosti zprostředkování. Ve vztahu ke zprostředkovateli to formuluje 

takto: „Má k dispozici marxismus-leninismus, vědecký světonázor dělnické třídy, jediný 

skutečně spolehlivý základ pro objektivní hodnocení společenských faktorů, působících 

v jazykovém zprostředkování, které přímo nebo zprostředkovaně (reflektované 

prostřednictvím jazyka a realizované skrze lidské vědomí) určují průběh a výsledek procesů 

jazykového zprostředkování. V kapitalistickém společenském řádu, zejména 

v imperialistických zemích, se zprostředkovatel (už jen kvůli ekonomickému tlaku) zpravidla 

stává nástrojem vykořisťovatelských tříd.“ (1980: 48) Kade rovněž vychvaluje přínos Marxe, 

Engelse i Lenina pro teoretické základy vědy o překladu (1968: 19). 

Heidemarie Salevsky, která u Kadeho studovala a navázala na jeho práci, však říká, že 

o politických názorech Otto Kadeho můžeme pouze spekulovat.7 Kade byl členem SED, ale 

takových bylo velmi mnoho. A jak podotýká, kdo vidí do hlavy a srdce druhých lidí? Salevsky 

z vlastní zkušenosti ví, že Kade své přednášky na Humboldtově univerzitě vždy zahajoval 

konstatováním, že marxisticko-leninistická teorie překladu vlastně neexistuje. Kade mj. 

zodpovídal za studijní plány pro vzdělávání zprostředkovatelů v NDR. Jak říká Salevsky, 

můžeme se domnívat, že on sám do těchto plánů přívlastek „marxisticko-leninistický“ nedával. 

Kade si podle ní byl vědom nejen hranic marxisticko-leninistického přístupu k translatologii, 

ale i tohoto omezení svého vlastního přístupu. Salevsky vzpomíná na svůj poslední rozhovor 

s Kadem, několik dní před jeho smrtí. Jako odkaz jí řekl: „Vám se musí podařit negace negace 

mé teorie!“  

Ve své práci se tedy držím následujícího doporučení z knihy Quo vadis, Translatologie?: 

„Abychom porozuměli nadčasové zprávě, která se skrývá v Kadeho spisech […], musíme se 

vydat na cestu zpátky v čase a napříč ideologiemi a pátrat hlouběji. Protože když dokážeme 

nechat stranou technický žargon a ideologický balast […], objevíme průkopnické výsledky, 

které jsou dodnes relevantní nejen pro německy mluvící země.“ (Snell-Hornby, 2007: 387) 

 
7 Informace z e-mailu 
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Proto se v následujícím rozboru Kadeho děl pokusím nechat ideologickou zátěž stranou 

a soustředit se na Kadeho přínosné myšlenky a koncepty. 

3.4 Vliv československé translatologie 

Vzhledem k uzavřenosti celého východního bloku by se mohlo jevit jako pravděpodobné, že 

translatologové ze zemí, které byly jeho součástí, spolu byli v kontaktu. Inspirace pracemi 

kolegů ze SSSR (např. práce Revizina a Rozencvejga ke strojovému překladu) a spolupráce 

s nimi je z Kadeho článků a monografií zjevná. Kontakt s československými translatology či 

lingvisty byl výrazně menší. Heidemarie Salevsky říká, že výměna mezi Karlovou univerzitou 

a Univerzitou Karla Marxe či Humboldtovou univerzitou byla malá jak na úrovni vyučujících, 

tak na úrovni studentů. Podobné to bylo i se zvaním na mezinárodní odborné konference, 

konané v 80. letech v Praze i v Lipsku. Salevsky tak sama neví, zda se Kade mohl znát s Jiřím 

Levým.8  

Kade nic takového explicitně nezmiňuje, avšak ve svých dílech odkazuje mimo jiné na české 

lingvisty Miloše Dokulila, Oldřicha Lešku, Petra Sgalla či Bohumila Palka. Odkazuje též 

na Umění překladu Jiřího Levého, a to nikoli na jeho německou, nýbrž na českou verzi z roku 

1963. Tuto knihu považuje za nejvýznamnější pokus o teorii literárněuměleckého překladu. 

Podíváme-li se na Kadeho monografie zblízka, nemůžeme si nevšimnout nápadných paralel 

s koncepty Jiřího Levého. 

Např. Kadeho níže načrtnuté schéma dvojjazyčné komunikace se velice podobá dvojčlennému 

komunikačnímu řetězci, který Levý představil v Umění překladu: „Přesně řečeno, překladatel 

dešifruje sdělení, které je obsaženo v textu původního autora, a přeformulovává (zašifrovává) 

je do svého jazyka. Sdělení v překladovém textu obsažené pak dešifrovává čtenář překladu.“ 

(2012: 42) Kade dvojjazyčný komunikační akt popisuje následovně: „V první fázi komunikace 

mezi vysilatelem (Sender) a translátorem slouží kód vysilatele (výchozí jazyk) jako identický 

kód, přičemž receptivní komunikační činnost translátora v roli příjemce (Empfänger) je zároveň 

první činností v rámci translace. Ve druhé fázi komunikace mezi translátorem a příjemcem 

slouží kód příjemce (cílový jazyk) jako identický kód, přičemž produktivní komunikační 

činnost translátora v roli vysilatele je poslední činnost v rámci translace. Předpokladem 

pro provedení druhé fáze je překódování, které translátor musí provést, aby mohl do akce 

vstoupit v roli vysilatele.“ (1968: 55) Levý se také odvolává na marxistickou filozofii umění, 

podle níž umělecké dílo vzniká odrazem a subjektivním přetvořením objektivní skutečnosti 

 
8 Informace z e-mailu 
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(objektive Wirklichkeit) (2012: 43). A právě koncept odrazu objektivní skutečnosti ve vědomí 

zprostředkovatele Kade ve své teorii často užívá. Dále Kade pracuje např. s pojmem 

pravděpodobnosti (Wahrscheinlichkeit), když říká, že ve všech fázích lidské translace vstupují 

do hry znalosti denotátu spolu s úvahami o pravděpodobnosti, které umožňují optimalizaci 

textu v CJ jako komunikátu (Kommunikat) (1980: 226). O pravděpodobnosti a překvapivosti 

mluví i Levý ve stati Bude literární věda exaktní vědou?, která je součástí stejnojmenné knihy 

(1971: 21). V téže publikaci se Levý podrobně vyjadřuje ke strojovému překladu, zejména 

v části nazvané Kybernetika a poezie. Komentuje jej stručně i v Umění překladu (2012: 31n), 

ovšem v Kadeho článcích i monografiích je strojovému překladu věnována výrazně větší 

pozornost. 

U Kadeho se setkáme s řadou dalších stejných či podobných pojmů, které již před ním užil 

Levý, např.: intersubjektivita, ekvivalence účinku či rozhodování v procesu překladu. Stejně tak 

lze v Kadeho díle najít paralely s teorií Antona Popoviče.  Podobně jako Popovič se Kade snaží 

najít invariant translace (Invariante) a konstitutivní a individuální posun v překladu, jak je 

Popovič definoval v knize Originál/preklad: interpretačná terminológia (1983: 197n), 

odpovídají Kadeho nutným a náhodným změnám (notwendige Veränderungen; zufällige 

Veränderungen). Také Popovičova praxeologie, kterou rozpracoval v Teórii umeleckého 

prekladu (1975: 239nn), se v některých aspektech, jako je princip stranickosti či didaktika 

překladu, shoduje s Kadeho koncepty. Je patrné, že mezi teoriemi Otto Kadeho 

a československých translatologů se skutečně nachází řada paralel. Hledání možného vlivu 

československé translatologie na dílo Otto Kadeho a dalších představitelů Lipské školy, 

porovnávání podobných prvků a tendencí by mohlo přinést zajímavé výsledky a mělo být 

předmětem dalšího zkoumání. Jelikož to však není hlavním cílem mé práce, nechávám dále tuto 

problematiku stranou. 
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4. Dílo Otto Kadeho 

Během téměř třiceti let své vědecké činnosti Kade vydal dvě monografie, více než padesát 

článků (příspěvků do časopisů i sborníků), několik recenzí, zpráv z konferencí a napsal i několik 

příspěvků na konference. Kromě toho se podílel na vydávání časopisu Fremdsprachen i jeho 

přílohy a řady Übersetzungswissenschaftliche Beiträge (od roku 1977). V této kapitole provedu 

analýzu Kadeho díla, přičemž se zaměřím zejména na jeho monografie, ale rozeberu i některé 

články. Názvy podkapitol, v nichž monografie a články rozebírám, se shodují s názvy oddílů 

Kadeho monografií, resp. článků, a proto je uvádím v českém i německém znění. 

4.1 Články do roku 1968 

První článek Otto Kadeho vyšel v roce 1957 v časopise Fremdsprachen. Do roku 1968, kdy 

byla vydána jeho první monografie, jich napsal přes dvacet. V těchto článcích se zabýval 

nejrůznějšími translatologickými problémy, např. vztahem mezi překladem a jazykovým územ, 

typickými překladatelskými chybami či profesním obrazem překladatelů a tlumočníků. 

Pro ilustraci jsem do své práce vybrala tři články, které jednak nejsou příliš ideologicky 

zatížené a jednak se obsahově příliš nepřekrývají s jeho monografiemi. Všechny tři vybrané 

články vyšly v časopise Fremdsprachen. 

4.1.1 Proces tlumočení a notace (Der Dolmetschvorgang und die Notation) 

V článku z roku 1963 chce Kade vysvětlit význam a úkoly notační techniky a systému notace 

při konsekutivním tlumočení. Je si totiž vědom, že konsekutivní tlumočení po delších časových 

úsecích skutečně zvládne jen ten, kdo dobře ovládá techniku notace. Za tímto účelem Kade 

rozděluje proces tlumočení na jednotlivé fáze, ukazuje, jak spolu souvisejí tyto fáze, jednotlivé 

paměťové úkony a notace, a určuje význam notace pro proces tlumočení. Zároveň se ze svých 

poznatků snaží vyvodit důsledky pro vzdělávání tlumočníků (1963: 12). 

Proces konsekutivního tlumočení rozděluje do šesti fází. První z nich je příjem textu ve VJ, 

který sestává z akusticko-fonetického a pojmového příjmu. Akusticko-fonetický příjem je 

předpokladem pro pokračování procesu tlumočení. Jedná se o příjem sémanticky relevantních 

fonetických prvků a suprasegmentálních prvků za pomoci sluchového ústrojí. Úspěšné vnímání 

závisí na objektivních (např. odchylky řečníka od ortoepické normy) a subjektivních faktorech 

(např. tlumočníkova schopnost vnímat). Předpokladem pojmového příjmu čili porozumění je 

vysoká úroveň ovládání VJ, která je zásadním faktorem celého tlumočnického výkonu. 

Tlumočník musí mít zároveň široké všeobecné vzdělání a zadavatel mu musí dát možnost 

nastudovat si problematiku oblasti, které se bude tlumočený projev týkat (1963: 12n). 
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Druhou fází je zpracování a uložení pojmového obsahu VJ (begrifflicher Inhalt). Tato fáze je 

důležitou součástí techniky tlumočení. Zpracováním Kade chápe vydělení sémanticky 

relevantních jazykových jednotek textu od redundantních a také pochopení jeho logického 

členění. Na základě zpracování si tlumočník vytvoří kostru informačního obsahu 

(Informationsgehalt), kterou si uloží za pomoci operativní paměti. Tento krok je důležitý 

pro pozdější reprodukci. Otázka jazykové formy VJ je až sekundární. Tlumočník by ji měl 

při zpracovávání vypustit, protože jinak by byl jeho intelektuální potenciál zatěžován 

asociacemi k formě CJ. Ty by mu sice usnadnily převedení textu do CJ, ale uškodily 

myšlenkovým operacím při pojmovém zpracování (1963: 14n). 

Třetí fází konsekutivního tlumočení je notace pojmového obsahu textu. Kade ovšem 

upozorňuje, že notace je v rámci procesu tlumočení až sekundární operace. Jde o technický 

úkon, který zafixuje výsledky intelektuální činnosti. Její nutnost vyplývá z omezené výkonnosti 

operativní paměti. Nezachycuje jazykovou formu textu, ale pojmový obsah, a proto užívá 

systém znaků (Zeichensystem). Ten je totiž oproti zachycení písmem méně časově náročný 

a není vázán na konkrétní jazyk. Systém notace zahrnuje různé symboly či zkratky. 

Nejdůležitějších, základních znaků, které zachycují logické souvislosti (šipky, matematické 

symboly, podtržení), by podle Kadeho nemělo být více než dvacet. Základem systému notace 

jsou pak kmenové znaky, jejichž maximální počet Kade omezuje na tři sta. Jelikož ani ty 

nezachytí veškeré lexikum, musí být možné systém znaků individuálně rozšířit. Zvláštním 

problémem notace jsou vlastní jména a čísla, která musejí být nutně zachycena. Pro jména, 

která se vyskytují často, je vhodné zavést nějaký znak; zvláštní jména si má tlumočník buď 

zapsat celá, nebo je zkrátit tak, aby je byl schopný reprodukovat (1963: 15nn). 

Čtvrtou fází je jazyková realizace pojmového obsahu VJ v CJ, tedy samotný translační výkon. 

Rozhodující faktory pro ni jsou stupeň produktivního ovládání CJ a schopnost propojit obsah 

s ekvivalenty v CJ. Nedostatečné ovládání jazyka je spolu s nedostatečným pojmovým 

zpracováním a uložením do paměti nejčastější příčinou chybných výkonů. Tlumočník proto 

musí jazyk aktivně ovládat na vysoké úrovni (1963: 17n). 

Pátou fází je úprava textu v CJ. Při tlumočení nezbývá čas text vypilovat, ale tlumočník alespoň 

stihne původní variantu převodu jednou nebo dvakrát přeformovat, přičemž většinou objasní 

jeho syntaktické členění, případně zjednoduší syntaktické konstrukce (1963: 18). 

Poslední fází je motoricko-fonetické převedení optimální překladové varianty. To má odpovídat 

ortoepickým normám. Tlumočník zároveň do přetlumočení musí převést suprasegmentální 
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prvky VJ, protože mohou nést podstatnou část informace, např. ironii (1963: 19). Kade u každé 

z fází konsekutivního tlumočení upozorňuje, že je nutné během výuky tlumočení trénovat 

jednotlivé schopnosti, které zaručí jejich správné provedení. Zároveň navrhuje, jaká cvičení lze 

za tím účelem provádět. Např. v případě notace se budoucí tlumočník musí naučit bezpečně 

ovládat její techniku. K tomu musí začít systematicky využívat zavedené kmenové znaky 

a stálým užíváním si je osvojit. Zároveň musí být schopný systém znaků přizpůsobit danému 

úkolu, např. jej doplnit (1963: 16). 

4.1.2 Je všechno přeložitelné? (Ist alles überstzbar?) 

V roce 1964 Kade publikoval článek, v němž se zabývá otázkou přeložitelnosti 

(Übersetzbarkeit). Tu řešili překladatelé, filozofové či filologové už minimálně od doby 

osvícenství, kdy se překlad jako samostatný jev začal zkoumat podrobněji. Vycházeli přitom 

z konkrétních potíží, které při překládání nastávaly. Nebyli je však schopni vědecky vysvětlit. 

Přesvědčení o nepřeložitelnosti tak přetrvávalo dlouhou dobu. Tento názor však nevylučoval 

možnost překladu, vždyť sami jeho zastánci byli překladatelé, ale překlad považovali 

za principiálně neřešitelný úkol. Chápali jej jako kompromis mezi tím, že není možný, ale 

zároveň je nutný. Ke kompromisu podle nich mohlo dojít buď na úkor obsahu (Inhalt), nebo 

formy (Form). Ale tím podle Kadeho vytvořili umělý rozpor mezi obsahem a formou (1964a: 

84n). Problém také je, že úvahy zastánců nepřeložitelnosti vycházely pouze z literárního 

překladu, který brali jako určitý modelový případ. Jenže literární překlad jakožto umění je spíše 

speciální případ. Kade ho proto ze svého zkoumání přeložitelnosti vynechává (1964a: 87). 

Kade je o přeložitelnosti přesvědčen a svůj názor vysvětluje z filozofického i lingvistického 

hlediska. Postoj k otázce přeložitelnosti podle něj vychází z filozofického stanoviska. Ideu 

nepřeložitelnosti zastávají idealisté, oproti tomu materialisté považují přeložitelnost za možnou. 

Přeložitelnost je tak podle Kadeho i ideologický problém. Její popírání totiž předpokládá 

subjektivní hodnocení různých jazyků. A pokud někdo tvrdí, že plnohodnotný překlad není 

možný, znamenalo by to, že jeden jazyk nedokáže vyjádřit to, co ve druhém již bylo vyjádřeno. 

Kade se obává, že přikládání různé hodnoty jednotlivým jazykům by implikovalo i hodnocení 

jejich nositelů , a tudíž by někteří byli vnímáni jako méněcenní (1964a: 87n). 

Z lingvistického hlediska se nabízí otázka, jestli objektivně existující vztahy mezi VJ a CJ 

umožňují realizaci již existujícího obsahu za užití prostředků CJ. Kade vychází z toho, že 

objektivní skutečnost má primát nad myšlením a jazykem. Proto nevidí důvod, proč by měl 

poznávací proces v závislosti na jazyku probíhat odlišně a proč by tudíž různé jazyky nemohly 

vyjádřit stejný obsah. Kade tak dochází k tomu, že v každém jazyce lze vyjádřit jakýkoli obsah 
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(1964a:91). Podotýká ale, že v jednotlivých jazycích jsou představy v lidském vědomí odlišně 

kodifikovány, což vede k tomu, že různé jazykové systémy tentýž obsah zachycují pomocí 

odlišných strukturních prostředků. Rozdílná je hodnota jazykových jednotek, jimiž je obsah 

vyjádřen (1964a: 92n). 

K dočasné nepřeložitelnosti může podle Kadeho dojít v případě, kdy se překládá mezi dvěma 

společenstvími, z nichž jedno je v důsledku sociálně-ekonomických a kulturně-historických 

faktorů na nižším stupni poznání. Ale systém CJ má potenciální možnosti, jak kodifikovat 

pojmy, které se nově objevily. Ovšem užití této schopnosti systému je individuální výkon, a tak 

při něm může dojít k chybám. Jednou z možností je užití lexikálních prostředků CJ, jejichž 

sémantická hodnota v určité kombinaci pokrývá daný pojem. Někteří tuto možnost kritizují 

a považují ji za pouhou interpretaci, a tudíž za důkaz nepřeložitelnosti. Kade však namítá, že 

nahrazení pevné lexikální jednotky VJ volnou kombinací lexémů CJ je naprosto 

plnohodnotným překladem – už proto, že význam jazykového znaku může být nahrazen sledem 

jiných znaků i v rámci jednoho jazyka (1964a: 94nn). I z lingvistického hlediska, tedy 

z hlediska objektivních faktorů působících v procesu překladu, Kade s přeložitelností souhlasí 

(1964a: 98). 

4.1.3 Stupně kvality překladu (Qualitätsstufen der Übersetzung) 

Kade si uvědomoval, že nemá smysl ve všech překladech vyžadovat stejnou úroveň kvality. 

V tomto článku z roku 1964 se proto pokusil definovat pojmy hrubý překlad (Rohübersetzung), 

pracovní překlad (Arbeitsübersetzung) a překlad zralý k tisku (druckreife Übersetzung). Různé 

stupně kvality chápal jako různý stupeň zpracování textu v CJ, který se odvíjí od účelu 

překladu. V rámci jednotlivých stupňů pak mohla být kvalita v užším smyslu dobrá, nebo 

špatná. Kade upozorňuje, že pojmy překlad hrubý, pracovní a zralý k tisku nebyly jasně 

definovány, ačkoli v praxi hrají důležitou roli. Příčinu vidí v tom, že dosud nebyly určeny jejich 

diferenční příznaky. Kade tyto pojmy definuje na základě účelu překladu a metody jeho 

vyhotovení (1964b: 250nn). 

Hrubý překlad, nejnižší na škále kvality, se podle něj užívá při překládání textů potřebných jen 

na krátkou chvíli, kdy má být určitý text zpřístupněn jednotlivcům za účelem podání informace. 

Nelze jej však vnímat jako podřadný, protože pokud plní svůj účel, je plnohodnotný. Je-li dále 

zpracován, může z něj vzniknout překlad pracovní a z něj překlad zralý k tisku. U posledního 

zmíněného se předpokládá, že bude užíván po delší dobu, a to opakovaně a mnoha příjemci. 

Takový překlad musí být nejvyšší kvality bez ohledu na to, zda bude skutečně vytištěn – např. 

dokumenty či mezinárodní smlouvy. Mezi těmito dvěma póly se na škále kvality nachází 
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pracovní překlad. Ten bývá užíván jen po omezenou dobu v nějaké vyhraněné oblasti – např. 

pracovní materiály na konferenci (1964b: 252n). 

Metoda při hrubém překladu vychází z toho, aby v co nejkratším čase bylo zpracováno velké 

množství textu. Rozhodující pro její volbu je tudíž kvantita. V tomto případě se nevytváří žádný 

návrh překladu, nýbrž přímo jeho konečné znění. Před jeho vytvářením si překladatel 

neprostuduje originální text a při překládání využívá pomůcky jen v naléhavých případech, a to 

jen takové, které nejsou časově náročné. Hotový překlad si přečte a sporná místa případně 

porovná s originálem. Oproti tomu při výběru metody pro překlad zralý k tisku je rozhodující 

kvalita. I v tomto případě musí překladatel dosahovat určité pracovní produktivity, ale 

důležitější je zachovat kvalitu. Je-li originál obtížný, může si jej překladatel předem 

prostudovat, přičemž se již osvětlí některé problémy. Poté za užití pomůcek vyhotoví návrh 

překladu, který následně porovná s originálem. Překlad je poté redigován v CJ (což provádí 

překladatel nebo redaktor překladů) a na závěr jej může zkontrolovat odborný redaktor. Při 

vytváření pracovního překladu probíhají stejné procesy jako u hrubého, ale překladatel více 

používá pomůcky. Také si může předem prohlédnout originál a pro obtížná místa vytvořit návrh 

překladu. Hotový překlad si ještě jednou přečte, může jej porovnat s originálem a případně 

vylepšit (1964b: 253n). 

Tato kritéria ale podle Kadeho k vymezení daných pojmů nestačí. Pro stanovení definice se 

pokouší určit příznaky kvality, a to za pomoci pojmů: přesný (genau), správný (richtig), 

adekvátní (adäquat). Dochází k následujícímu rozdělení: 1) Hrubý překlad je přesný. 2) 

Pracovní překlad je správný. Každý správný překlad je zároveň přesný. 3) Překlad zralý k tisku 

je adekvátní. Každý adekvátní překlad je zároveň správný. Kritérium přesnosti je podle Kadeho 

splněno, pokud je při překládání zachována identita obsahu. Zachování invariance (Invarianz) 

na obsahové rovině je tedy jediný požadavek, který musí hrubý překlad splňovat. Z toho 

vyplývá, že musí vyvolat potenciálně stejný komunikační efekt (kommunikativer Effekt) jako 

originál. Jazyková forma nemá jiný úkol než umožnit invarianci na obsahové rovině. Je tudíž 

přípustné porušit morfologická či syntaktická pravidla CJ (1964b: 254n). Ke kritériu správnosti 

Kade říká, že překlad je správný, pokud je přesný ve smyslu a zároveň obsahuje formy CJ, které 

akceptuje většina mluvčích daného jazyka. V případě správného překladu už morfologická, 

syntaktická ani další jazyková pravidla porušována být nesmějí; nesmí docházet ani k narušení 

stylu. Kritérium adekvátnosti je pak podle Kadeho dodrženo, pokud jsou v rámci objektivně 

daných ekvivalenčních vztahů mezi VJ a CJ vybrány optimální prostředky CJ. Jde zde o otázku 

přiměřenosti, která spadá převážně do oblasti stylistiky. Ona přiměřenost vyplývá 
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ze vzájemného působení následujících hledisek: jaké prostředky CJ jsou v překladu užity 

s ohledem na texty podobné originálu, jaké prostředky CJ jsou pro překlad přiměřené s ohledem 

na zachování formy VJ a jaké prostředky CJ jsou přiměřené s ohledem na účel překladu. Podle 

Kadeho právě z rozporu mezi jednotlivými hledisky vyplývá problematika překládání. 

Pro objektivní prokázání adekvátnosti Kade doporučuje vytvořit vědecky přesný popis systému 

potenciálních ekvivalenčních vztahů mezi dvěma jazyky (System der potentiellen 

Äquivalenzbeziehungen) (1964b: 257nn).  

4.2 Náhoda a zákonitost v překladu (Zufall und Gesetzmäßigkeit in der 

Übersetzung) 

Problémy, se kterými se Kade setkával v praktické překladatelské činnosti a při vzdělávání 

překladatelů a tlumočníků, jej vedly k tomu, aby je vědecky prozkoumal a zjistil, jestli jejich 

řešení podléhá určité zákonitosti, nebo zda se vždy jedná o individuální výkon. K tomu ale 

podle něj chyběly obecné teoretické základy, jelikož dosud nebyla exaktně určena podstata 

faktorů, které v procesu překladu působí (1968: 7). Cílem této Kadeho disertace z roku 1964 

tudíž bylo definovat faktory procesu překladu a vysvětlit jejich podstatu. Zjistit, které faktory 

jsou subjektivní a které objektivní. Poskytnout teoretický základ pro výzkum překladu mezi 

dvěma jazyky a vyvodit závěry pro jazykově orientovanou vědu o překladu. Problémy, 

o kterých pojednává v této práci, rozebíral již ve článcích z předešlých let. Avšak v disertaci 

své poznatky rozebírá více do hloubky, vysvětluje je a dává do souvislostí. Šlo o první disertaci 

v oblasti vědy o překladu, obhájenou v NDR. Byla jedním z prvních pokusů, jak využít 

výsledky komunikační vědy (Kommunikationswissenschaft) k vysvětlení procesů překladu 

a tlumočení (Salevsky, 2002: 108). Disertace nesla název Subjektivní a objektivní faktory 

v procesu překladu (Subjektive und objektive Faktoren im Übersetzungsprozess) a v roce 1968 

vyšla pod názvem Náhoda a zákonitost v překladu jako příloha časopisu Fremdsprachen. Tento 

Kadeho pokus vysvětlit procesy překladu a tlumočení za pomoci komunikační vědy a překonat 

úzké hranice čistě lingvistického přístupu byl zásadním přínosem pro teorii translace. Tato 

práce dodnes patří k nejčastěji citovaným publikacím k vědě o překladu, a to nejen 

v německojazyčném prostoru. 

4.2.1 Překlad z vědeckého hlediska 

V úvodu této kapitoly Kade stručně rekapituluje vývoj zkoumání překladu (1968: 9nn). 

Překládalo se a tlumočilo už od starověku. Bilingvní lidé byli automaticky považováni za dobré 

zprostředkovatele, což ale ve skutečnosti není samozřejmé. Otázkami teorie překladu 

(Übersetzungstheorie) se lidé zabývali už v dávných dobách, např. Cicero nebo Martin Luther. 
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Zájem o teoretické problémy překladu vzrostl s rozmachem literárního překladu v 18. a 19. 

století, kdy překládali zejména spisovatelé. Řešily se základní otázky jako např.: které segmenty 

textů jsou překladové jednotky (Übersetzungseinheit). Z této otázky vyplynul pro teorii 

překladu úkol stanovit kritéria pro vzájemné přiřazování těchto jednotek. Zásadní byla rovněž 

otázka přeložitelnosti, s níž se pojil i problém zachování obsahu na úkor formy. Až do 1. 

poloviny 20. století převládal názor, že plnohodnotný překlad není možný (ten zastával 

i Wilhelm von Humboldt, později však tento názor přehodnotil). Kade upozorňuje, že až 

v poslední době se k překladu začalo přistupovat z lingvistického hlediska, zkoumá se vztah 

mezi systémy VJ a CJ a pozornost se zaměřila na změnu kódu (Kodierungswechsel) (1968: 14). 

Jazykové zprostředkování se totiž čím dál více rozmáhalo, a tak bylo nutné vědecky vysvětlit 

problémy, které se s ním pojí. To by pomohlo i k dalšímu vývoji strojového překladu. Tento 

přístup si vyžadovala i potřeba užívání exaktních metod ve výzkumu překladu, který se v té 

době stal hlavním problémem moderní lingvistiky. 

Podle Kadeho je otázka přeložitelnosti podmíněna filozoficky – materialisté jsou o ní 

přesvědčeni, idealisté naopak o nepřeložitelnosti. Podle subjektivního idealismu nelze 

objektivní pravdu mimo já poznat, a tak je možné svět vnímat jen skrze jazyk, který určuje 

hranice myšlení (1968: 16). Z toho vyplývá, že subjektivní dojmy nelze přenést za pomoci 

prostředků jiného jazyka, protože každý jazyk dává jiný pohled na svět (proto byl také podle 

Humboldta překlad neřešitelný problém). Jelikož je ale vědomí důsledkem bytí, tak 

z marxistického hlediska nemohou existovat subjektivní formy poznání kvalitativně rozdílné 

povahy, které by na bytí nezávisely. Na základě materialismu se Kade kloní k přeložitelnosti, 

ačkoli není vědecky prokázána. 

Další otázka, kterou se zde Kade zabývá, je vztah formy a obsahu. Vnímá ji jako základní 

problém teorie překladu (1968: 20). V dřívějších výzkumech, kdy se porovnával originál 

s překladem, byla forma vnímána jako nadřazená obsahu. Podceňování obsahu však podle 

Kadeho byla chybná koncepce, protože překlad a originál lze usouvztažnit jen prostřednictvím 

obsahu. Tento vztah je znázorněn v následujícím schématu (1968: 21). 

Schéma č. 1 

 

 forma CJ forma VJ 

obsah obsahová rovina: 

výrazová rovina: 
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Obsah je pro překlad rozhodující a konstantní vztahová veličina (Bezugsgröße), protože je 

výsledkem analýzy výchozího textu a východiskem pro syntézu cílového textu (1968: 23n). 

Na výrazové rovině (Ausdrucksebene) se reprezentuje formální stránka jazykového vyjádření, 

na obsahové rovině (Inhaltsebene) jeho funkční stránka. 

Kade se dále zamýšlí nad stavem tehdejší vědy o překladu a nad metodologickými otázkami. 

Ve svém výzkumu vychází z následujících pěti tezí: 1) Rozhodující vztahové veličiny překladu 

spočívají na obsahové rovině. 2) Variabilní veličiny překladu spočívají na výrazové rovině. 3) 

Objektivní kritéria překladu jsou dána vzájemnými vztahy mezi obsahovou a výrazovou 

rovinou. 4) Specifickým fenoménem překladu je změna kódu. 5) Dialektický rozpor mezi 

neekvivalentními jednotkami dvou jazykových systémů se řeší na bázi korelace obsahu a formy 

(1968: 26n). Jako nadřazený pojem Kade užívá vědu o překladu,9 jejímž úkolem je vytvořit 

vědeckou teorii překládání (Theorie des Übersetzens) (1968: 27n). Tato teorie by představovala 

univerzální schéma, které by stanovovalo relevantní faktory pro děje při překládání a odráželo 

zákonitosti i nahodilosti jejich působení. Oproti tomu teorie překladu má objasňovat děje 

při překládání, vysvětlit jejich podstatu. Teorie překládání musí být nejprve vyvinuta. Touto 

publikací k ní chce Kade pouze přispět, zjistit objektivní kritéria překládání. Kade upozorňuje, 

že pro vytvoření teorie překládání nelze vycházet z konkrétního materiálu (1968: 29n). Proto 

dřívější věda o překladu nemohla prokázat objektivní kritéria, protože zkoumala jen produkt 

překladu, a ne jeho proces. Kade tedy zkoumá proces překladu jako součást komunikačního 

aktu (Kommunikationsakt), přičemž do popředí vstupuje komunikační funkce jazyka. Protože 

proces překladu je v jeho výzkumu nahlížen jako součást dvojjazyčného komunikačního aktu, 

musí Kade vycházet ze tří veličin, které se na něm podílejí. Jsou to: komunikační partneři, jazyk 

jako komunikační prostředek a objektivní skutečnost jako objekt komunikace a jako situační 

kontext. 

4.2.2 Definice pracovních pojmů 

Pro další postup si Kade definuje pracovní pojmy, protože ty dosud používané jsou podle něj 

víceznačné. Vytváří nadřazený pojem pro různé formy překladu, který dosud chyběl. Tím je 

translace (Translation) – proces příjmu VJ a produkce CJ (1968: 33). Jeho zásadní součástí je 

změna kódu. Translátor je pak ten, kdo provádí překódování (Umkodierung). Může to být 

 
9 Na druhé mezinárodní konferenci Základní otázky vědy o překladu v roce 1970 Kade navrhoval termín věda 

o překladu (Übersetzungswissenschaft) jakožto nadřazený pojem pro teorii překladu a tlumočení nahradit 

termínem translatologie (Translationswissenschaft), ale jeho návrh neuspěl (Salevsky, 2002: 110). 
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člověk i stroj. Produktem translace je translát (Translat). Pro stanovení specifik různých forem 

translace uvádí Kade tři kritéria: druh podání textu, povahu translátora a charakter textu. 

Překlad (Übersetzung) existuje v písemné formě, tlumočení (Dolmetschen) v mluvené. Toto 

vymezení ale nestačí, protože existují i kombinované formy (1968: 34n). Kade dochází 

k následujícím definicím překladu a tlumočení: Překladem rozumíme translaci fixovaného, 

a tudíž permanentně nabídnutého, příp. libovolně často opakovatelného textu ve výchozím 

jazyce do kdykoli kontrolovatelného a opakovaně opravitelného textu v cílovém jazyce. 

Tlumočením rozumíme translaci jedinečně (zpravidla ústně) nabídnutého textu ve výchozím 

jazyce do pouze podmíněně kontrolovatelného a v důsledku nedostatku času neopravitelného 

textu v cílovém jazyce (1968: 35). Překladatel a autor jsou časově a prostorově odděleni, kdežto 

tlumočník, autor a posluchač časově ani prostorově oddělení nejsou.10 Faktory v procesu 

translace jsou u překladu i tlumočení stejné, jiné jsou jen podmínky a chování translátora, což 

je subjektivní faktor. Rozdíl mezi překladem a tlumočením, který vychází z osoby translátora, 

má pro celý proces translace jen náhodný charakter. Aby bylo možné objevit faktory, které 

podle určitých zákonitostí působí v každé translaci, je třeba ji zkoumat bez ohledu 

na nahodilosti (1968: 37). Proto Kade ve svém výzkumu nerozlišuje mezi překladem 

a tlumočením a pod jeho nadřazený pojem věda o překladu spadá i tlumočení. Rozdíl mezi nimi 

je ovšem zásadní pro praxi a výuku, protože rozdílné pracovní podmínky vyžadují specifickou 

techniku. 

Dále se věnuje rozdílu mezi lidským (Humanübersetzen) a strojovým překladem 

(Maschinenübersetzen). Při lidském překladu dochází k pojmovému zpracování intelektuálního 

a emocionálního obsahu. Obsah člověk vědomě užívá jako vztahovou veličinu translace. Jeho 

překlad pak probíhá podle tohoto schématu (1968: 39): 

Schéma č. 2 

VJ → I → PJ → V → CJ11 

Strojový překlad místo pojmového zpracování obsahu užívá formalizovanou analýzu a syntézu, 

jak ukazuje následující schéma (1968: 40). 

 
10 Toto kritérium dnes již neplatí, jak vysvětluje např. Čeňková (2008: 19n). 
11 VJ = příjem textu ve VJ; I = intelektuální zpracování textu ve VJ na sémanticko-funkčním základu; PJ = přiřazení 

jednotek CJ podle empirické hodnoty na základě věcných a jazykových znalostí (změna kódu); V = výstavba textu 

ve VJ na základě znalosti norem CJ; CJ = reprodukce textu v CJ 
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Schéma č. 3 

Z → FA → AZ → FS → V12 

I strojový překlad musí zachovat význam, musí tudíž umět rozlišit jednotlivé významy. Proto 

je nutné objektivizovat všechny jazykové děje. Zatímco v případě lidského překladu všem 

operacím na obsahové rovině nemusejí odpovídat stejné operace na rovině výrazové, 

při strojovém překladu musí jednomu sémantickému prvku odpovídat právě jeden prvek 

formální. Proto se vědci snaží vytvořit pro strojový překlad mezijazyk (Zwischensprache), který 

by se zakládal jen na čistých významech (1968: 43). 

Dále Kade podrobněji popisuje kritérium charakteru textu. Translace zahrnuje texty všech 

různých žánrů a translace každého z nich má svá specifika. Kade rozlišuje překlad literární 

(literárních textů) a pragmatický (textů vědecko-technických, právnických, politických, 

komerčních…) (1968: 45nn). Charakteristické komponenty jsou pro všechny formy translace 

stejné, ale jejich hodnota se v závislosti na charakteru textu liší. Na výrazové rovině se 

nacházejí komponenty formální (Formkomponenten). Ty závisejí na objektivních faktorech. 

Na obsahové rovině se objevují dva typy komponentů. Komponenty intelektuální (intellektuelle 

Komponenten) jsou určeny představami v autorově vědomí, které vytvářejí jeho komunikační 

intenci. Tyto komponenty jsou náhodné povahy. Bývají důležité v pragmatických překladech. 

Komponenty emocionální (emotionale Komponenten) jsou také náhodné povahy (tedy určené 

postojem autora), ale ovlivňují je i zákonité faktory. Bývají důležité v literárních textech. Užití 

určitých výrazů závisí na relativně stabilních konvencích. Formální komponenty tak mají 

charakter nutnosti/zákonitosti a jsou tudíž relevantní pro určení objektivních kritérií. Formální 

komponenty mají v pragmatických textech jen komunikační hodnotu, v literárních textech jsou 

důležitější. V nich se prostředky CJ stávají prostředky uměleckými a literární překlad je tudíž 

umění. Mezi literárními a pragmatickými texty není ostrá hranice, existuje řada přechodných 

forem translace. Při zkoumání objektivních kritérií je však třeba eliminovat specifika literárního 

překladu, aby byly zřetelné obecné zákonitosti translace. Právě ty chce Kade zkoumat, a tak se 

zaměřuje na vysvětlení působení formálních komponentů, které je nutné zkoumat nezávisle 

na vlivu jedinců. Musí tudíž eliminovat zvláštnosti působení formálních komponentů a nechá 

tak literární překlad stranou a dále už se věnuje jen pragmatickému. 

 
12 Z = zadání textu ve VJ; FA = formalizovaná analýza textu ve VJ; AZ = automatická změna kódu na základě 

algoritmizovaného přiřazení jednotek CJ; FS = formalizovaná syntéza textu v CJ; V = výdej textu v CJ  
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4.2.3 Podstata dvojjazyčné komunikace 

Translace je akt jazyka i řeči – dochází při ní k aktualizaci komunikačních prostředků, které se 

objevují v jednotlivých případech. Pro výzkum je ovšem třeba zjistit nahodilé faktory 

a eliminovat je. Na základě Jakobsonova komunikačního modelu definuje Kade komunikační 

akt jako proces, při němž vysilatel za pomoci určitého kódu předá prostřednictvím kanálu určité 

sdělení příjemci (1968: 51). V komunikaci ale nepůsobí jen čistě lingvistické faktory, jako je 

vztah mezi znaky navzájem. Vedle něj se objevuje i vztah znak–objekt, znak–odraz a znak – 

uživatel znaku. Z posledního zmíněného vyplývají pragmatické aspekty translace, jelikož autor 

svou zprávou pro adresáta vždy sleduje nějaký účel, a to v rámci určitého situačního kontextu. 

Pro komunikaci je zásadní, aby vysilatel a příjemce užívali identický kód. Ovšem identita kódů 

je z principu relativní jev, protože v idiolektech vysilatele a příjemce jsou odchylky. Jsou-li 

mezi lidmi z různých jazykových společenství kódy různé, není přímé dorozumění možné. Pak 

mohou užít jednoho společného dorozumívacího jazyka. Kade však podotýká, že ani esperanto, 

ani žádný z národních jazyků se globálně neprosadil (1968: 53).13 Mohou také sjednotit kód, 

pakliže vysilatel ovládá jazyk příjemce nebo naopak. Kade upozorňuje, že rozsah 

zprostředkovatelské činnosti se bude zvětšovat, a tak je vhodné vložit do procesu translátora 

jako mezičlánek mezi vysilatelem a příjemcem. Translátor provádí změnu kódu, přičemž jako 

prostředek užívá dva jazyky. Funkcí translace je tedy utváření komunikace. 

Na translaci má vliv řada faktorů a je zapotřebí zjistit, nakolik závisejí na individualitě 

komunikačních partnerů (translátor je aktivní, vysilatel a příjemce jsou na něj odkázáni). 

Dvojjazyčný komunikační akt má dvě fáze; znázorňuje jej následující schéma (1968: 55). 

Schéma č. 4 

 

 

 

 

 
13 Tento Kadeho názor byl již překonán vzhledem k tomu, že angličtina se stala linguou francou (jak dokládá např. 

Gabrielová, 1994: 117–121). 

T 

translace 

P V1 P1 V 
CJ VJ 

2. fáze překódování 1. fáze 
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Translátor musí od vysilatele přijmout text ve VJ, jehož je nepřímým příjemcem (předpokládá 

se překódování), a vůči příjemci se pak stává nepřímým vysilatelem. Cílem translace je 

vyvolání komunikačního efektu. 

4.2.4. Translace jako činnost jedince 

Jazykovou komunikaci mezi vysilatelem, translátorem a příjemcem určují dva faktory: 

schopnost realizovat komunikační intenci a schopnost rozpoznat informaci (1968: 56). Jejich 

působení je ovlivněno subjektivními kvalitami aktérů komunikace. Jejich charakter je tudíž 

náhodný a je otázka, jaké jevy v rámci translace se od subjektivních faktorů odvíjejí. 

Za optimální komunikační výkon Kade označuje vztah mezi komunikačním záměrem 

a komunikačním efektem, který je co nejbližší poměru 1:1 (v maximální míře není možný). 

Faktory závislé na vysilateli mají na translaci jen částečný vliv (např. pokud vysilatel špatně 

vyjádří svou intenci, nedosáhne u translátora požadovaného efektu). Tyto faktory jsou 

náhodného charakteru, protože se vážou na individualitu vysilatele. Proto Kade jeho schopnost 

vyjádřit intenci předpokládá. Faktory závislé na translátorovi jsou významnější. Translátor 

musí dekódovat text ve VJ a rozpoznat informační obsah. Neznamená to, že by musel mít stejné 

věcné znalosti jako odborníci, ale je potřeba, aby představa v jeho vědomí odrážela skutečnost, 

na což má vliv jeho zkušenost. Musí vytvořit vztah mezi jazykovým vyjádřením, informačním 

obsahem a objektivní skutečností. Pokud nezná stav věci nebo slovíčka, má pak k dispozici 

špatnou výchozí veličinu. Příčinou toho by ale byla subjektivní kvalita a tu Kade z dalšího 

zkoumání eliminuje a předpokládá, že translátor má všechny subjektivní kvality potřebné 

k porozumění. Když takto eliminuje subjektivní faktory, získává následující schéma první fáze 

dvojjazyčné komunikace (1968: 60).  

Schéma č. 5 14 

 

 

Komunikační efekt e, který translátor přijal v roli příjemce1, musí v roli vysilatele1 podat 

pro příjemce jako komunikační intenci i1. Optimální komunikace mezi translátorem v roli 

vysilatele1 a příjemcem je předpokladem pro optimální komunikaci mezi 

vysilatelem a příjemcem, která je cílem translace. Intendovanou informaci i1 musí jazykově 

 
14 i = vysilatelem intendovaná informace; k = vysilatelem (prostředky VJ) komunikačně realizovaná intence, tzn. 

informační obsah textu ve VJ; e = translátorem v roli P1 vyvolaný komunikační efekt 

 

k

T = P1 text ve VJ V 

i e= ≈
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vyjádřit tak, aby její vztah ke komunikačnímu efektu e1 byl přibližně 1:1. Informační obsah k1 

se musí rovnat i1. Translátorova schopnost převést i1 do e1 je subjektivní, tedy náhodného 

charakteru, a proto ji Kade rovněž vypouští jako danou. Translátor musí také zohlednit, 

pro koho překládá, aby mu např. kvůli neznámému lexiku neznemožnil porozumění 

informačnímu obsahu. Faktory závislé na příjemci jsou také náhodného charakteru, takže je 

Kade rovněž eliminuje a předpokládá u něj vyvolání optimálního komunikačního efektu e1. 

Následující schéma představuje druhou fázi dvojjazyčné komunikace po eliminování 

náhodných faktorů (1968: 61). 

Schéma č. 6      15 

 

 

Specifikem dvojjazyčné komunikace je překódování. Vysilatel prostředky kódu VJ vyvolá 

u translátora komunikační efekt e, který se u něj změní v intenci i1, již vyjádří kódem CJ (takže 

se dostává do role V1). Rozhodujícím kritériem translace je zachování kongruence mezi e a i1, 

jak ukazuje schéma propojení obou fází komunikace s překódováním (1968: 62): 

Schéma č. 7  

 

 

I když jsou faktory spojené s vysilatelem, příjemcem a translátorem náhodné povahy, mají 

význam pro praxi. Nevypovídají však o podstatě translace. Pro zjištění objektivních faktorů se 

musí vycházet z ideálních vztahů. Ani po eliminování subjektivních faktorů nenastává mezi 

i a e1 absolutní vztah 1:1, rozdíly mezi nimi jsou větší než v jednojazyčné komunikaci. 

Komunikační efekt je u různých příjemců jen přibližně stejný; jde o tzv. společenský průměr 

(gesellschaftlicher Durchschnitt), který úspěšné komunikaci postačí. Cílem translace není 

dosáhnout téhož komunikačního efektu, ale přiblížit se mu (při překódování je třeba zachovat 

komunikační hodnotu textu ve VJ) (1968: 63). Informační obsah je invariantní veličinou 

translace. Základním problémem translace je zachovat invarianci na obsahové rovině 

i přes překódování na výrazové rovině. Nabízí se otázka, co při překódování musí zůstat jako 

 
15 i1 = intence, v niž přechází komunikační efekt vyvolaný u translátora v první fázi; k1 = translátorem v roli V1 

pomocí prostředků CJ komunikačně realizovaná intence i1, tzn. informační obsah textu v CJ; e1 = komunikační 

efektvyvolaný u P 

T = V1 P text v CJ 

i1 k1 e1= ≈ 

i ≈ = k e i1 k1 e1 

text ve VJ text v CJ P V1 P1 T V 

= ≈ ≅ 
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minimální invariant a co může zůstat jako maximální invariant. Invarianty translace Kade 

obecně charakterizuje jako komunikační hodnotu obou textů, která je potenciálně totožná. 

Jelikož eliminoval všechny faktory vyplývající z osoby translátora jako subjektivní, musí 

vyzkoumat, jaké faktory se nacházejí mimo něj. Proto se dále zaměřil na faktory vyplývající 

z prostředku komunikace. 

4.2.5 Translace jako objektivní proces 

Základní problém translace, zachování invariance, je problémem překódování. To je 

rozhodující fáze translace, v níž lze najít objektivní kritéria translace. Objektivní faktory 

vyplývají z rozdílné struktury obou jazykových systémů. Jsou nezávislé na individualitě 

translátora a podléhají objektivně existujícím zákonitostem. Řešení problému invariance 

předpokládá, že různé jazykové systémy mají prostředky se stejnou sémanticko-funkční 

hodnotou a že je tedy možné ve všech jazycích realizovat jakýkoli obsah. Kade tvrdí, že 

objektivní skutečnost má primát vůči myšlení a jazyku a poznávací proces tudíž probíhá 

nezávisle na jazyku (1968: 66). Různé jazyky však k vyjádření téhož obsahu užívají rozdílné 

strukturální prostředky. Vzhledem ke vztahu myšlení a jazyka je otázka, do jaké míry jsou 

formy myšlení ovlivněny jazykovými prostředky a do jaké míry mohou vést k rozdílným 

výsledkům. Kade je toho názoru, že výsledky myšlení nezávisí na jeho formě a jazykovém 

materiálu. Objektivní skutečnost totiž chápe jako absolutní vztahovou veličinu (1968: 67). Je 

přesvědčen, že v každém jazyce lze všechno vyjádřit a všechno je přeložitelné z každého jazyka 

i do něj. Každý překlad je podle něj objektivně možný a nestojí mu v cestě žádné principiální 

překážky. Problematika translace pak vyplývá z toho, že výsledky poznávacího procesu jsou 

v různých jazycích odlišně kodifikovány a že mezi jazykovými systémy chybí úplná 

sémanticko-funkční ekvivalence. Při translaci samozřejmě dochází k objektivním potížím 

při hledání ekvivalentů. Mezerami v pojmovém systému (spíše jde o mezery v lexikálním nebo 

gramatickém systému CJ) je nepřeložitelnost způsobena jen ve zvláštních případech, kdy 

nějaký jev důležitý pro jedno společenství ve druhém neexistuje (reálie) (1968: 71). CJ má však 

schopnost vytvářet nová označení pro nově poznané věci. Nejproduktivnější formou vytváření 

ekvivalentů je nahrazení pevné jednotky VJ volnou kombinací jednotek CJ, např. přepis, 

rozšíření významu znaků CJ, tvorba nových znaků CJ, přejímky (Umschreibung, 

Bedeutungserweiterung vorhandener ZS-Zeichen, Bildung neuer ZS-Zeichen, Übernahme). 

Základní problém translace je v první řadě lingvistický a vyplývá z rozdílné sémanticko-

funkční hodnoty jazykových znaků. 
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Vyřešení tohoto základního problému má tři předpoklady. Jednak že objektivní skutečnost je 

absolutní veličina, nezávislá na vědomí a jazyce, dále že ji lze poznat a její odraz ve vědomí A 

je pochopitelný i ve vědomí B a nakonec že v každém jazyce lze vyjádřit vše (1968: 76). Text 

ve VJ je výsledkem aktualizace prostředků VJ a translát je produktem aktualizace prostředků 

CJ.  Translace je pak aktualizací vztahů mezi systémy VJ a CJ; je to jedinečný akt komunikace, 

při němž je zachována invariance na obsahové rovině. Zákonitosti translace jsou určeny 

následujícími objektivně existujícími vztahy: mezi znaky in praesentia a in absentia, mezi 

aktualizovanými jednotkami navzájem, mezi znakem a designátem a mezi znakem a denotátem. 

Úkolem lingvistiky je postarat se o to, aby na základě prvních dvou zmíněných vztahů bylo 

možné popsat translaci jako zákonitý proces a také ji provádět (za užití těchto vztahů musí být 

vyvinut právě i automatický překlad). Translaci jako zákonitý proces znázorňuje Kade na 

následujícím schématu (1968: 78). 

Schéma č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatou translace je na základě sémanticko-funkčních invariantů vytvořit mezi výchozí 

a cílovou veličinou vztah 1:1. Zákonité faktory mohou při překódování způsobit (1968: 79nn): 

1) totální ekvivalenci (totale Äquivalenz). Při ní dochází ke shodě na výrazové i obsahové rovině 

(1:1). Je to ideální případ, kdy monosémní aktualizované jednotce VJ N1 odpovídá v systému 

VJ monosémní forma N a pro tu je v systému CJ k dispozici monosémní forma A. Vztah 1:1 

platí pro langue i parole. Nastává např. při překladu jmen, titulů, geografických označení, 

termínů či číslovek. 

2) fakultativní ekvivalenci (fakultative Äquivalenz). Při ní vzniká na výrazové rovině vztah 

1: mnoha a na obsahové rovině 1:1. Proti monosémní jednotce N systému VJ stojí v systému 

strukturované ekvivalenční vztahy 
systém VJ 

jednotka VJ 

kontext 

odraz 

objekt 

systém CJ 

jednotka CJ 

kontext 
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CJ více forem (A, B…X) jakožto potenciálních ekvivalentů, přičemž každá z nich může být 

monosémní. Na rovině langue se objevuje jen fakultativní ekvivalence, vztah 1:1, nutný pro 

translaci, vzniká až aktualizací formy A na rovině parole. 

3) aproximativní ekvivalenci (approximative Äquivalenz). Pro ni platí na výrazové rovině vztah 

1:1, na obsahové 1: části. Monosémní formě N systému VJ odpovídá v systému CJ monosémní 

forma A, jejich sémantická hodnota se ovšem neshoduje úplně. Rozsah významu ve VJ může 

být širší nebo užší než v CJ. Na rovině langue vzniká vztah 1: části, vztahu 1:1 na rovině parole 

je dosaženo díky kontextu. Týká se např. překladu názvů barev. 

4) nulovou ekvivalenci (Null-Äquivalenz). Při ní ke shodě na výrazové ani obsahové rovině 

nedochází (1:0). Monosémní formě N systému VJ chybí v systému CJ odpovídající forma. 

Jedná se o skutečné pojmové mezery (např. reálie nebo chybějící znaky pro vyvolání určitého 

odrazu). Vztahu 1:1 na rovině parole ovšem lze dosáhnout, znaky CJ lze k dosažení cíle 

kombinovat. 

Ekvivalenční vztahy mezi dvěma jazyky jsou složité, v translaci získá znak ze systému CJ 

stejnou hodnotu, jakou měl znak VJ, až díky kontextu. Při polysémii vznikají komplikované 

typy ekvivalence. Ideálním případem by byla totální ekvivalence navzdory polysémii (totale 

Äquivalenz trotz Polysemie), v praxi ale téměř nenastává. Ekvivalenci u polysémních znaků lze 

jako kombinace monosémních znaků rozdělit do čtyř typů: 

1) totální fakultativní ekvivalence (totale fakultative Äquivalenz). Při ní může mezi každým 

z potenciálních ekvivalentů A, B, C… X z CJ a formou N ve VJ vždy v části hodnoty formy N 

nastat vztah 1:1 na obsahové rovině. Celková hodnota A odpovídá části možné hodnoty N. 

Vztah 1:1 na rovině langue vzniká buď pouze mezi formou N a celkem hodnot forem A, B, C, 

nebo mezi částí hodnoty N a hodnotou A nebo B. Tento typ ekvivalence nastává jen zřídka; 

Kade jej znázorňuje na tomto schématu (1968: 84): 

Schéma č. 9 

 

 

 

 

A (CJ) B (CJ) C (CJ) X (CJ) 

N (VJ) 
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2) parciální fakultativní ekvivalence (partielle fakultative Äquivalenz). Vztah 1:1 při ní vzniká 

pouze mezi částí možných hodnot formy N ze systému VJ a částí hodnot potenciálních 

ekvivalentů A, B, C… X (protože i znaky CJ jsou polysémní a při aktualizaci získají hodnotu, 

kterou forma N nevykazuje). Tento typ nastává častěji. Má-li znak VJ širší okruh významů, tak 

jen jeden z nich může mít v konkrétním případě realizovanou hodnotu, a je-li mezi významy 

znaku CJ tentýž jako u VJ, pak nevadí, že jich má také víc, protože zde z nich působí právě ten 

společný. Navíc lze oba významy pochopit ze souvislostí. Tuto ekvivalenci zachycuje 

následující schéma (1968: 86). 

Schéma č. 10 

 

 

 

 

 

3) parciální fakultativní aproximativní ekvivalence (partielle fakultative approximative 

Äquivalenz). Při ní se odpovídající části hodnoty formy N a forem A, B, C… X plně 

nepřekrývají. Jde jen o aproximativní vztah 1:1 na rovině langue, i v textech je vztah 1:1 jen 

přibližný. Tuto přibližnou shodu lze kompenzovat přídatnými prostředky. Tento typ 

ekvivalence je znázorněn na dalším schématu (1968: 87). 

Schéma č. 11 

 

 

 

 

 

Následující schéma naznačuje jednu z možných kombinací základních typů ekvivalence. (1968: 

88). 

B (CJ) A (CJ) C (CJ) X (CJ) 

N (VJ) 

A (CJ) B (CJ) C (CJ) X (CJ) 

N (VJ) 
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Schéma č. 12 

 

 

 

 

4) totální a parciální nulová ekvivalence (totale und partielle Null-Äquivalenz). Vztah 1:0 se 

při ní objevuje i u polysémních znaků VJ. Pro žádnou z potenciálních hodnot formy N systému 

VJ neexistuje v CJ ekvivalent. Tato ekvivalence může být i parciální, pokud znaky CJ chybí 

jen pro některé z hodnot formy N. 

Ani jeden z těchto čtyř typů ekvivalence se většinou nevyskytuje v čisté formě, kombinace 

základních typů mohou být rozmanité. Při výzkumu se Kade zabýval tím, jak CJ může vyjádřit 

to, co už bylo řečeno prostředky VJ, a co v CJ vyjádřeno být musí. V tom viděl základní 

lingvistický problém translace. V této souvislosti připomíná, že pro CJ mohou být obligatorní 

informace, které jsou pro VJ jen fakultativní. 

Jako primární zákonitý faktor v translaci Kade vnímá systém potenciálních ekvivalenčních 

vztahů. Úkolem translátora pak podle něj je rozpoznat a užít relaci mezi znaky VJ a CJ, která 

je objektivně daná v systému potenciálních ekvivalenčních vztahů a která zajišťuje invarianci 

na obsahové rovině (1968: 89n). Nejmenším segmentem textu ve VJ, který může být nahrazen 

segmentem textu v CJ, jenž splní podmínku invariance na obsahové rovině, je překladová 

jednotka (1968: 90). Čím příbuznější jsou dva jazyky, tím je překladová jednotka menší (může 

to být slovo, frazeologická jednotka, věta, v extrémním případě může být jednotkou celý text – 

např. reklamní texty). Překladovou jednotku v lidském překladu tvoří minimálně jedno slovo 

včetně své gramatické formy, oproti tomu ve strojovém překladu probíhá analýza a syntéza 

na bázi morfémů. Zachování invariance předpokládá stejné odrazy skutečnosti ve vědomí všech 

jedinců. Závisí také na tom, zda lze každým jazykem komunikovat všechny odrazy. S ohledem 

na denotát lze tento předpoklad prokázat, což je z komunikačněvědného hlediska dostačující. 

Z lingvistického hlediska může být zachování invariance rozšířeno na vztah k designátu. 

Problém invariance je velmi významný, protože souvisí s otázkou kvality překladu. Optimální 

translát se bude vyznačovat zachováním všech objektivně možných invariantů (1968: 92). 

N (VJ) F (CJ) E (CJ) D (CJ) C (CJ) B (CJ) A (CJ) 
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4.2.6 Věda o překladu jako lingvistická disciplína 

Věda o překladu, která se v době Kadeho působení jako samostatná vědní disciplína teprve 

konstituovala, spadá do oblasti aplikované lingvistiky (1968: 94). Nejdůležitější snahou vědy 

o překladu je prozkoumat působení objektivních faktorů translace, které mají zákonitý 

charakter. Ten se zcela jednoznačně projevuje u faktorů, které se zakládají na vztahu znak–

znak. Jejich zákonitost vyplývá ze systémovosti potenciálních ekvivalenčních vztahů. 

Všeobecná věda o překladu (allgemeine Übersetzungswissenschaft) zkoumá principiální 

zákonitosti translace. Pracuje primárně hypoteticko-deduktivně, k vysvětlení procesů užívá 

modely, které odrážejí působení určitých faktorů, což jí umožňuje vytvořit teorii překladu. 

Všeobecná teorie překladu (allgemeine Übersetzungstheorie) je metateorie, má sloužit jako 

teorie pro vědecké zkoumání různých aspektů translace. Všeobecná teorie překladu ale také 

musí vytvořit schéma pro analýzu konkrétního translačního aktu. Musí tudíž poskytnout 

objektivní kritéria pro hodnocení překladů, která budou použitelná v praxi. Speciální věda 

o překladu (spezielle Übersetzungswissenschaft) pak zkoumá specifické problémy translace 

z jednoho jazyka do druhého (1968: 95). Hlavním úkolem speciální vědy o překladu je odkrýt 

a popsat objektivně existující systémy potenciálních ekvivalenčních vztahů mezi dvěma jazyky. 

Jazykový systém se realizuje pouze na rovině parole a věda o překladu tudíž musí svá 

pozorování provádět na této rovině. Kade vyděluje dva základní způsoby výzkumu a popisu 

lingvistických faktorů, působících při translaci: empiricko-induktivní metodu (empirisch-

induktive Methode) a hypoteticko-deduktivní metodu (hypothetisch-deduktive Methode) 

(1968: 95). První zmíněná se pohybuje na rovině pozorování. Porovnáváním textů se zjišťují 

shody mezi dvěma jazyky, ale tímto způsobem lze popsat jen to, co už bylo přeloženo. 

Zkoumaný materiál navíc představuje pouze zlomek možných textů. Tato metoda tak 

neumožňuje odkrýt systémovost vztahů. Hypoteticko-deduktivní metodou se dosáhne vyššího 

stupně popisu. Umožňuje totiž nejprve zkonstruovat statický model ekvivalenčních vztahů mezi 

dvěma jazyky. Jejím cílem je rozpoznat struktury ve vztazích mezi jednotkou N jednoho jazyka 

a všemi jednotkami druhého jazyka, které jsou potenciálními ekvivalenty N. Nevýhodou 

staticky-deduktivního modelu (statisch-deduktives Modell) je právě jeho statický charakter. 

Neposkytuje totiž spolehlivé údaje o uspořádání potenciálních ekvivalentů v textu. Tento 

nedostatek překoná dynamicko-deduktivní model (dynamisch-deduktives Modell), který je 

nejefektivnější. Je založen na systému potenciálních ekvivalenčních vztahů a řídí výběr 

potenciálních ekvivalentů. Výhodou tohoto modelu je, že určité jednotce jednoho jazyka přiřadí 

jednotku druhého jazyka (a právě to vyžaduje strojový překlad). Tyto tři typy popisu/modelů 

se zpravidla nevyskytují v čisté formě. Všechny tři modely jsou omezené tím, že mohou 
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usouvztažnit vždy jen dva jazyky. Pro každý jazykový pár jsou zapotřebí dva samostatné popisy 

– ve směru z jednoho jazyka do druhého a naopak. Kademu by se zdál vhodný popis 

prostřednictvím mezijazyka. Jako pomocná konstrukce by mohl fungovat v roli vztahové 

veličiny mezi více jazyky a umožňovat přechod oběma směry. 

Pro strojový překlad je nutný formální popis ekvivalenčních vztahů, pro lidský pak popis 

na základě sémanticko-funkčních příznaků. Předpoklady pro exaktní popis ekvivalenčních 

vztahů vytvořila strukturální lingvistika, užití jejích metod ve vědě o překladu je však omezené. 

Nicméně pro vědu o překladu je důležitý pojem transformace (Transformation), s nímž přišla 

právě strukturální gramatika (1968: 98). Transformaci lze užít jako metodu systematického 

popisu translace. Transformační popis k sobě staví jednotlivé jazykové jevy v jejich 

systémových vztazích. Invariantem transformace je zákonitost, díky které lze z výchozí 

struktury odvodit stejnou konečnou strukturu. Takže translaci by bylo možné chápat jako 

zvláštní případ transformace. Počet translačních aktů je nekonečný, zato potenciální 

ekvivalenční vztahy jsou konečné a objektivizovatelné. Je-li přítomna sémanticko-funkční 

ekvivalence, lze translaci lingvisticky brát jako mezijazykovou substituci (interlinguale 

Substitution) (1968: 100). Pokud tato ekvivalence chybí, je translace možná až po převedení 

jazykových jednotek do vztahu 1:1 a toto převedení probíhá prostřednictvím transformace 

v rámci VJ. Pak může dojít k interlingvální substituci, následované transformací v CJ. 

Z lingvistického hlediska je translace sledem transformací VJ, substitucí VJ/CJ a transformací 

CJ, případně komplexem mezijazykových substitucí a transformací. Na tomto základu by bylo 

možné vytvořit model translace, který by jednotkám VJ automaticky přiřazoval jednotky CJ. 

Kade zde ukázal, že věda o překladu může pracovat se strukturními metodami. 

Cílem vědeckého výzkumu je rozvoj a zdokonalení praxe. Cílem vědy o překladu také musí být 

zvýšit úroveň zprostředkovatelské činnosti a přispět ke zvýšení pracovní produktivity a zlepšení 

kvality překladů. Velkým úkolem přitom je vytvořit lingvistické předpoklady strojového 

překladu (1968: 101). Věda o překladu podporuje praxi, např. přispívá ke kvalitnímu výkonu 

translátora. Kvalita totiž souvisí s jeho kvalifikací, jelikož vzdělání překladatelů a tlumočníků 

je pro praxi rozhodující. A vysoká úroveň vzdělání předpokládá užití vědeckých metod. Věda 

o překladu zprostředkovává poznatky, které translátorům umožňují získat vědecky fundovanou 

kvalifikaci. Pomáhá také při vývoji pomůcek pro překladatele a tlumočníky. Např. existující 

slovníky nedokážou úplně uspokojit potřeby praxe a věda o překladu by tak měla usilovat 

o speciální slovníky pro účely překladu. Takový slovník by měl být co nejrozsáhlejší. 

U každého hesla VJ by měly být uvedeny všechny potenciální ekvivalenty. Kade podotýká, že 
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to nelze prakticky splnit, ale mělo by se o to usilovat. Slovník by měl také vymezovat rozsah 

oblasti mezi slovem ve VJ a potenciálními ekvivalenty v CJ (1968: 103). Kade se domnívá, že 

nové možnosti by mohl otevřít synchronně-srovnávací výzkum popisu struktur slovních polí 

VJ a CJ. Také navrhuje, že místo tištených knih by se mohla používat elektronická paměť. 

Zároveň říká, že specifické pomůcky jsou potřebné i v oblasti gramatiky – např. příručky pro 

jazykové páry, které by popisovaly ekvivalenční vztahy mezi VJ a CJ na poli gramatiky. 

Uvedené příklady ozřejmují souvislost mezi vědou o překladu a zprostředkovatelskou praxí, 

ale zároveň také ukazují, že úkolem vědy o překladu nemůže být poskytování návodů 

pro konkrétní překlady. Jak Kade upozorňuje, nesmí být opomíjena aktivní role člověka jako 

translátora. Věda o překladu přitom vytváří předpoklady pro to, aby v konkrétních překladech 

výběr optimálních ekvivalentů vycházel z lingvistických faktů a vědeckých poznatků, a tudíž 

nezávisel čistě na subjektivních rozhodnutích translátora (1968: 104). Kade svou publikaci 

uzavírá myšlenkou, že v oblasti jazykového zprostředkování je jednota vědy a praxe 

předpokladem pro řešení problémů vědy o překladu. 

4.3 Články do roku 1980 

Od roku 1968 Kade napsal dalších více než dvacet článků (jeden z nich v ruštině a jeden 

v angličtině). Zabýval se v nich např. problémem přeložitelnosti, modelováním ekvivalenčních 

vztahů nebo užitím různých forem translace. I pro tuto část své práce jsem vybrala tři články, 

které pojednávají o něčem jiném než Kadeho monografie. První z vybraných článků vyšel 

v časopise Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, druhý v časopise Fremdsprachen 

a třetí v časopise Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. 

4.3.1. K roli věcných a jazykových znalostí jakožto příznaků překladatelovy kvalifikace 

(Zur Rolle von Sachkenntnis und Sprachkenntnis als Qualifikationsmerkmale des 

Übersetzers) 

Ve článku z roku 1970 se Kade zamýšlí nad tím, v jakém poměru by měly při překladu být 

jazykové a věcné znalosti. Jejich vztah totiž vnímá jako klíčový pro vývoj strojového překladu. 

Proto také uvažuje, zda k jeho dosažení postačí formalizace jazykových ekvivalenčních vztahů. 

Nejprve však vymezuje jednotlivé pojmy. Jazykovými znalostmi se většinou rozumí pouhá 

dovednost receptivního a produktivního ovládání cizího a mateřského jazyka. Věcné znalosti 

jsou vnímány jako odborné znalosti. Toto vymezení se však Kademu zdá příliš úzké, a tak 

definice rozšiřuje. Jazykové znalosti chápe jako jazykové, lingvistické a komunikačněvědné 

vzdělání překladatele, specifické pro jeho povolání. Patří k nim znalost působení jazyka 

v komunikaci (spolu se zohledněním společenského pozadí, vycházejícího 
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ze společenskovědného a vlastivědného vzdělání), ovládání cizího i mateřského jazyka, znalost 

ekvivalenčních vztahů mezi pracovními jazyky a schopnost vědecky řešit problémy, které 

z nich vyplývají, a také ovládání vědecké metodiky překladu i zacházení s pomůckami. Věcné 

znalosti se vztahují na obsah komunikace, pomáhají uchopit přírodní i společenské jevy. Tato 

dovednost ale nemůže zahrnovat všechny potenciální obsahy komunikace, protože k tomu by 

překladatel musel znát všechno lidské vědění. Jedná se tedy o speciální znalosti v určité 

odborné oblasti, a proto musí mít překladatel široké všeobecné vzdělání. Kade sem řadí 

i ovládání metod k racionálnímu zpracování odborné oblasti. Věcné znalosti určují kvalitu 

i kvantitu překladatelova výkonu (1970: 333n). 

Dále se Kade zabývá působením obou druhů znalostí v procesu překladu. Překladatel pracuje 

s jazykovými znaky jakožto komunikačními prostředky. Texty ve VJ a CJ se musejí shodovat 

v informačním obsahu. Této invariance překladatel dosáhne pomocí výběru, přiřazování 

a spojování jednotek CJ. Musí přitom dbát na to, aby texty byly funkčně ekvivalentní. Proto 

musí nejprve identifikovat jednotky VJ, zohlednit společenský kontext, usouvztažnit jednotky 

VJ a CJ a posoudit společenské prostředí potenciálního příjemce. Jde tedy o celou řadu operací, 

které by bez jazykových znalostí nebylo možné provést. Jazykové znalosti mají primát vůči 

znalostem věcným, protože bez nich překládat nelze (1970: 334n). Intelektuální zpracování 

(intelektuelle Verarbeitung) informace z originálu umožňuje zachovat informační obsah 

jakožto invariant a díky úplnému pochopení stavu věci může překladatel zjistit funkční 

ekvivalenci. Intelektuální zpracování znamená, že text ve VJ odráží v překladatelově vědomí 

stav věci, který zachytil autor textu. Uchopení informace tedy nepředpokládá pouze jazykové 

znalosti, ale i zkušenost s okolním světem. Každý text obsahuje informace nové i známé, které 

mají asociovat informace, jež v textu nejsou obsaženy vůbec. Čím menší je u příjemce rozdíl 

mezi známou a neznámou informací, tím jistěji a rychleji může přijmout informační obsah 

textu. Rozdíl bude tím menší, čím více věcných znalostí překladatel v dané odborné oblasti má. 

Věcné znalosti umožňují poznat mimojazykovou realitu a mohou se stát kritériem pro výběr 

jednotek CJ (1970: 335). 

Kade konstatuje, že intelektuální zpracování informačního obsahu je nutnou součástí aktu 

překladu. Klade si však otázku, jestli jde o zákonitost, která by byla překládání vlastní. Pokud 

by odpověď na ni byla kladná, znamenalo by to, že automatický překlad by z vědeckého 

hlediska nebyl možný, protože stroj nemá žádné intelektuální schopnosti. Lidé při překládání 

užívají veškeré své zkušenosti s okolním světem. Místo toho se stroj musí opírat 

o formalizovaný popis ekvivalenčních vztahů mezi VJ a CJ. Identifikace textu ve VJ je ale 



43 

 

rozhodující fáze celého procesu překladu. Člověk identifikuje syntaktickou funkci 

a sémantickou i pragmatickou hodnotu prvků VJ. Během identifikace pojmově-logického 

substrátu textu je získaná informace usouvztažněna s podobným, již uloženým věděním o stavu 

věci. Tento poslední krok stroj nedokáže provést, musí mu postačit lingvisticky popsatelná 

syntaktická, sémantická a pragmatická informace. Je ovšem otázka, zda je možné dosáhnout 

exaktního popisu ekvivalenčních vztahů, který strojový překlad vyžaduje, a jestli takový popis 

kompenzuje eliminovaný vztah ke stavu věci. Kade se domnívá, že takový popis možný je, a to 

díky vztahům mezi znaky, které umožňují fungování jazyka v komunikaci. Kade podotýká, že 

vztah mezi jazykovými jednotkami a stavem věci neexistuje přímo, nýbrž prostřednictvím 

lidského vědomí. Vztahy mezi znaky je proto nutno popsat natolik explicitně, aby tento popis 

mohl pokrýt vztah mezi jazykovými jednotkami a stavem věci (1970: 335n). 

Kade se také zamýšlí nad tím, jak co nejrychleji zvýšit pracovní produktivitu v oblasti překladu. 

Je pro to podle něj zapotřebí optimalizovat činnost jednotlivých překladatelů, přičemž hrají 

důležitou roli právě věcné znalosti (čím více jich překladatel bude mít, tím méně času stráví 

rešeršemi). I jazykové znalosti jsou při tom významným faktorem. Nová kvalita pracovní 

produktivity však vyžaduje zejména vývoj nových technologií a prostředků pro produkci. Pak 

bude člověk mnohem více spolupracovat se strojem. Stroj bude dělat to, co mu umožní 

explicitní popis ekvivalenčních vztahů, a člověk bude opravovat strojově přeložené texty 

a překládat to, k čemu jsou zapotřebí věcné znalosti. Budoucí specialisté na překlad budou 

potřebovat lingvisticky a komunikačněvědně orientované vzdělání, odpovídající 

nejmodernějšímu stavu výzkumu. Kade upozorňuje, že vedle základního vzdělání v této oblasti 

by mělo existovat i postgraduální studium, které by zajišťovalo kontakt s nejmodernějším 

výzkumem. Překladatelé by se měli specializovat na 1–2 oblasti a v nich docílit optimální 

syntézy jazykových a věcných znalostí. Podle Kadeho by navíc v rámci různých odvětví měly 

vzniknout překladatelské kolektivy, jejichž jednotliví členové by měli své speciální úkoly 

(ve spolupráci se stroji). Kade uznává, že jím podaná vize spolupráce překladatelů se stroji 

působí možná až příliš ideálně, ale tvrdí, že je možné jí v dohledné době dosáhnout (1970: 

336nn). 

4.3.2 K roli věcného porozumění při překládání (Zur Rolle des Sachverständnisses beim 

Übersetzen) 

Obsah tohoto článku z roku 1971 se z velké části překrývá s článkem, který vyšel rok předtím. 

Do své práce jsem jej zahrnula proto, že výše rozebraný článek je v něm rozšířen o hlubší 

poznatky, které se týkají strojového překladu. Kade se v něm zaměřuje na roli věcného 
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porozumění při překládání; jeho roli při tlumočení a převodu zpracovávajícím obsah 

(inhaltsbearbeitendes Übertragen) ponechává stranou, neboť si vyžadují zvláštní výzkum.  

Základním Kadeho předpokladem ohledně strojového překladu je, že pokud bude moci být 

intelektuální práce člověka zvěcněna pomocí algoritmů, pak bude moci automat provádět 

překódování. Ovšem ani pak se překlad bez intelektuální práce neobejde. Překlad v takovém 

případě totiž nezačíná zadáním textu do tzv. automatického překladatele (automatischer 

Übersetzer), ale vytvářením modelů, algoritmů a programů pro něj. Kade se proto ptá, jestli je 

myslitelné překládání, při němž by akt překódování probíhal na základě formálního popisu, 

takže by byl zdánlivě prováděn bez intelektuální činnosti (ta by byla zahrnuta ve formálním 

popisu a stala by se součástí celkového procesu strojového překladu). Podíváme-li se 

na automatický překlad jako na jev, je podle Kadeho intelektuální zpracování z překódování 

eliminováno. Ale pokud jde o jeho podstatu, je intelektuální zpracování zvěcněno ve formálním 

popisu. Výše zmíněným automatickým překladatelem Kade rozumí abstraktní systém, který 

provádí změnu kódu v podobě jednoznačně determinovaných rozhodovacích operací, 

a postupuje tak čistě formálně, zatímco člověk musí při překladu vždy vybírat z více možností 

a vykonávat tvořivou duševní práci (1971: 19n). 

Za centrální problém automatického překladu Kade označuje identifikaci textu ve VJ 

prostřednictvím automatického překladatele, která probíhá na základě formalizovaných 

a naprogramovaných dat. S jejich pomocí musí automatický překladatel napodobovat lidské 

úkony. Nabízí se otázka, jestli k tomu má užívat lingvisticky popsatelná jazyková data, nebo 

encyklopedická data. V prvním případě by se musel obejít bez věcných znalostí, ve druhém by 

potřeboval úložnou paměť, která by zahrnovala veškeré lidské poznání a která by byla 

nejdůležitějším nástrojem překladového automatu (1971: 20). Automatický překladatel má 

fungovat tak, že mu budou zadány texty v přirozeném jazyce, a on z nich vytvoří funkčně 

ekvivalentní texty v jiném přirozeném jazyce. Má tedy k dispozici konečné množství znaků CJ 

(včetně pravidel jejich kombinování), které jsou exaktně popsány s ohledem na ekvivalenci 

s určitým VJ, a s jejich pomocí musí umět překódovat nekonečné množství textů ve VJ do CJ. 

Tím způsobem je schopný zpracovat neomezené množství encyklopedických informací 

a zohlednit i neracionální komponenty informačního obsahu (1971: 21). 

Základem formálních popisů je modelování mezijazykových ekvivalenčních vztahů. 

Předpokladem pro výběr aktuálních ekvivalentů je identifikace znaků textu ve VJ. Kade 

podotýká, že kvůli mnohoznačnosti jazykových znaků je to nejtěžší problém a teoreticky ještě 

není uspokojivě vyřešen. Až se to podaří, bude možné identifikované znaky VJ na základě 
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modelu ekvivalenčních vztahů přiřadit znakům CJ. Na základě modelů pak bude moci být 

intelektuální zpracování obsahu eliminováno z aktu překódování, a tak bude možné vztah text 

– stav věci, který lidé při překládání používají, kompenzovat jinými vztahy mezi znaky (1971: 

21n). 

Kade poznamenává, že žádný překladový automat dosud prakticky nefunguje. Objevují se např. 

pochybnosti o tom, jestli se lze při překladu obejít bez znalostí denotátu a pracovat pouze 

s lingvisticky popsatelnými významovými strukturami. Jak vysoké by bylo procento případů, 

které by bez znalosti denotátu nebylo možné vyřešit, Kade nedokáže říct. Pro strojový překlad 

by podle něj bylo nutné vedle formálního popisu translace získat i formální zachycení lidského 

vědění (1971: 22n). Kade také říká, že zůstává otázkou, jestli bude strojový překlad v dohledné 

době ekonomicky rentabilní. Myslí si ale, že práce na poli strojového překladu a jeho teoretický 

výzkum musí dále pokračovat. I kdyby jednotlivé výsledky výzkumu neměly být ihned využity 

pro strojový překlad, mohou přispět ke zvýšení efektivity a produktivity lidského překladu. 

Zároveň díky němu mohou být vyvinuty automatické pomůcky pro překladatele, např. strojové 

slovníky (1971: 23n).  

4.3.3 K některým aspektům vztahu jazykového zprostředkování a společnosti (Zu einigen 

Aspekten des Verhältnisses von Sprachmittlung und Gesellschaft) 

Tento článek z roku 1973 napsal Kade spolu se svým kolegou Gertem Jägerem. Vztah 

jazykového zprostředkování a společnosti vnímali jako hlavní problém vědy o překladu. Jeho 

osvětlení by podle nich přispělo k poznání podstaty tohoto společenského jevu. Tento vztah ale 

dosud nebyl zkoumán, protože zahrnuje mnohovrstevnatou problematiku. Kade s Jägerem se 

tak v tomto článku snaží představit alespoň některé jeho aspekty (1973: 205). 

Nejprve se zabývají vývojem jazykové komunikace. Jazykové zprostředkování je totiž jev 

v rámci jazykové komunikace a ta je předpokladem existence lidské společnosti a zároveň 

důsledkem jejího vývoje. Spolu se vznikem lidského kolektivu vznikl i jazyk, který se postupně 

stal univerzálním komunikačním prostředkem. S přibýváním komunikačních vztahů pak 

docházelo k integraci dialektů a vzniku národních jazyků. Komunikační vztahy se ale rozšířily 

i přes hranice jazyků. Pokud nemá být komunikace zprostředkovaná, musí alespoň jeden 

z jejích účastníků ovládat cizí jazyk. Pro zajištění kontaktu mezi lidmi hovořícími různými 

jazyky je to efektivní, avšak ne univerzální zajištění komunikace. Proto došlo k mnoha 

pokusům o vytvoření umělého jazyka, ovšem bez výraznějšího úspěchu. Podle autorů článku 

proto, že k daným jazykům neexistovalo celosvětové komunikační společenství 

(Kommunikationsgemeinschaft), a celosvětově akceptovaný jazyk tak nebyl potřeba. 
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Pro komunikaci mezi lidmi mluvícími různými jazyky je tak nadále potřebné jazykové 

zprostředkování (1973: 205nn). 

Jazykové zprostředkování je historicky podmíněný jev, který zákonitě nastupuje, pokud 

vznikají komunikační vztahy překračující jazykové hranice. Kade s Jägerem poukazují na jeho 

již několik tisíciletí dlouhou historii. Např. v důsledku pohybu různých kmenů se stávalo, že 

i sousední kmeny hovořily odlišnými jazyky, a pozdější rozvoj obchodu vedl k dalšímu 

rozšíření komunikačních vztahů, takže jazykové zprostředkování už bylo nezbytné. První 

zmínky o něm pocházejí ze starověkého Egypta. Jeho záběr se rozšiřoval i do oblasti vojenské, 

literární, oblasti státní správy i vědy. Spolu s rozvojem techniky stoupla potřeba jazykového 

zprostředkování natolik, že ve 20. století muselo vzniknout systematické vzdělávání 

zprostředkovatelů (1973: 208n). 

Autoři poznamenávají, že jazykové zprostředkování je realizováno lidmi pro lidi a v závislosti 

na různých společenských zřízeních má odlišné funkce. To se projevuje už při výběru textů 

k překladu, ale i při výběru druhu jazykového zprostředkování. Společenská determinovanost 

jazykového zprostředkování vychází najevo v každém jeho aktu. Vyplývá z ní řada faktorů. 

Výchozí veličinou jazykového zprostředkování je text ve VJ, který je rozložen na menší 

jednotky, pro něž jsou zjištěny jednotky CJ, kterými budou následně nahrazeny. Koncovou 

veličinou je text v CJ v ekvivalentním vztahu k textu ve VJ. Svázanost aktu jazykového 

zprostředkování se společností vyplývá z jeho funkce. Jazykové zprostředkování totiž nikdy 

není samoúčelné, vždy sleduje cíl vyplývající z nadřazené činnosti. Jejími subjekty i nositeli 

jsou lidé, kteří také chtějí prosadit určité cíle. A tak každý akt jazykového zprostředkování 

závisí na souboru společenských podmínek, k nimž patří i zadavatel. Např. při převodu 

zpracovávajícím obsah hrají dominantní roli mimojazykové faktory a primát mají zájmy 

zadavatele či adresáta. Při translaci mají oproti faktorům mimojazykového společenského 

kontextu primát jazykové faktory. Poslední komponent společenského vztahu k jazykovému 

zprostředkování je jeho svázanost s osobou, která jej provádí. Objektivní společenské 

zákonitosti jazykového zprostředkování se totiž realizují prostřednictvím lidského vědomí 

a lidskou činností. Tím se projevuje dialektika mezi objektivním a subjektivním (1973: 210nn). 
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4.4 Jazykové zprostředkování jako společenský jev a předmět vědeckého výzkumu 

(Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand 

wissenschaftlicher Untersuchung) 

Popudem k napsání této Kadeho habilitační práce byly úvahy a diskuse k základním otázkám 

vědy o překladu, které vedl se svými kolegy Gertem Jägerem a Albrechtem Neubertem, ale 

i s kolegy ze SSSR (1980: 7). Tato spolupráce se rozvíjela zejména po 1. mezinárodní 

konferenci Základní otázky vědy o překladu, jež proběhla na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku 

v roce 1965. Tuto habilitační práci Kade obhájil roku 1977, ovšem publikována byla až v roce 

1980, nedlouho po jeho smrti. 

Kade se zde snažil podrobně analyzovat jazykové zprostředkování ve všech jeho podobách 

a poskytnout základy, které by umožnily odvodit předmět, úkoly a cíle teorie překladu. Jak 

ukazuje již název publikace, Kade si byl vědom, jak zásadní je fakt, že jazykové 

zprostředkování je společenský jev.  Ve výše rozebraném článku např. říká: „Překlad je stále 

součástí společensky motivovaného komunikačního aktu. Tak se např. překládá vždy 

z nějakého společenského popudu a za nějakým společenským účelem. Originál a překlad mají 

vždy své specifické pozadí. Autor, překladatel a adresát jsou členy určité společnosti a součástí 

určitého společenského řádu. To jsou jen některá zjištění, která ukazují, že akt překladu nikdy 

neprobíhá mimo společenské faktory a nezávisle na nich.“ (1971: 15) Vzhledem k okolnostem, 

které jsem podrobněji popsala v podkapitole 3.3, není překvapivé, že Kade zejména v první 

části práce, v níž popisuje společenský charakter jazykového zprostředkování, zastává zásady 

marxisticko-leninistické ideologie a zdůrazňuje údajné pozitivní aspekty socialistické 

společnosti. Jelikož jsem tento rys jeho díla již rozebrala výše, pokusím se v rozboru této 

publikace poznámky týkající se ideologie zredukovat na nutné minimum. 

4.4.1 Společenský charakter jazykového zprostředkování 

Roli mezinárodní komunikace vnímal Kade jako určenou zákonitostmi epochy a právě v jeho 

současnosti se potřeba takovéto komunikace výrazně zvyšovala, což Kade kladl do souvislosti 

s přechodem od kapitalismu k socialismu/komunismu (1980: 9). Mezinárodní komunikace 

mohla probíhat prostřednictvím cizího jazyka, nebo za pomoci jazykového zprostředkování. 

Jazykové zprostředkování se tak stávalo čím dál tím důležitějším nejen v praxi, ale i jako 

předmět vědeckého výzkumu, jelikož kvůli zvýšené potřebě muselo být zintenzivněno 

a zefektivněno. To ovšem vyžadovalo i vyšší teoretickou a praktickou kvalifikaci 

zprostředkovatelů a vytváření různých pomůcek. 
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Kade konstatuje, že o oprávnění existence vědy o překladu jako samostatné disciplíny už se 

nepochybuje (jen její označení se mu zdá neostré), ale je sporné, jaké otázky jazykového 

zprostředkování mají být jejím předmětem a jaké postavení má mít vůči ostatním vědám. 

Jazykové zprostředkování nemůže být vzhledem ke svému mnohovrstevnatému objektu 

předmětem pouze jedné vědy. Zabývá se jím zejména lingvistický výzkum, ale i ten musí být 

ohraničen rámcem komunikační vědy, která zohledňuje i mimojazykové předpoklady 

jazykového zprostředkování a umožňuje jej pochopit v jeho komplexnosti (1980: 11). 

Komunikaci spolu s prací a myšlením vnímá Kade jako vzájemně se ovlivňující pilíře, na nichž 

stojí existence lidské společnosti. Vycházel z marxisticko-leninistické představy, že užití 

jazyka ve společenské činnosti je bezprostředně ovlivněno společenským řádem, což má vliv 

i na komunikační prostředky (Kommunikationsmittel). Jazykové zprostředkování pak vidí jako 

společenský jev, jehož sociální základ se mění v závislosti na historických podmínkách, a nelze 

ho tudíž zkoumat nezávisle na společenských souvislostech. Jeho hlavní společenskou funkcí 

je umožňovat komunikaci přes hranice jazyků. Procesy jazykového zprostředkování jsou 

součástí tzv. dvojjazyčné zprostředkované komunikace (zweisprachige vermittelte 

Kommunikation). Při jazykovém zprostředkování dochází k překódování – mezijazykové 

znakové výměně, čímž komunikát získává novou podobu. V důsledku jazykového 

zprostředkování může také dojít k odchylkám různého druhu. 

Jazykové zprostředkování jakožto jazykový proces je specifický způsob užití jazyka, a to 

produkce textu překódováním. Textům v jazycích 1 a 2 je v komunikaci přiřazen subjektivní 

odraz určité situace, tedy výseku objektivní skutečnosti. Komunikáty se musejí shodovat 

v některých vlastnostech, aby mohl být u příjemců vyvolán totožný efekt.  

Texty jsou zároveň komunikáty i jazykovými makroznaky (Makrozeichen) a z tohoto 

dialektického vztahu vyplývá mnoho problémů, ke kterým při jazykovém zprostředkování 

dochází. Jako makroznaky lze texty rozdělit na menší jednotky řeči (Gliederungseinheiten der 

Rede) a jednotky jazykového systému (Gliederungseinheiten des Sprachsystems). S těmito 

jednotkami pracuje zprostředkovatel (Sprachmittler) (1980: 18). Jednotka, která umožňuje 

přechod z roviny jazykového systému na rovinu řeči, je věta. Kvalitu komunikátu získává 

jazykový makroznak až v konkrétní situaci.  

Jazykové zprostředkování je tedy ze své podstaty výměna komunikátů, zároveň komunikační 

i jazyková činnost. Proces překódování probíhá ve třech etapách. První z nich je identifikace 

(Identifizierung), která vytváří předpoklad pro druhou fázi – přiřazení (Zuordnung). Tato fáze 
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je sledem operací hledání, výběru a rozhodování, jehož výsledkem je stanovení slovních forem 

a spojení CJ jako ekvivalentů VJ. Třetí fází je syntéza (Synthese), během níž jsou jednotky CJ 

spojovány v text. Jednotlivé fáze probíhají komplexně čili ne přísně jedna po druhé, ale pro 

teoretickou rekonstrukci procesů jazykového zprostředkování je nutné tyto fáze rozdělovat. 

Každý proces jazykového zprostředkování je integrován do komplexního komunikačního aktu 

a jako takový se stává součástí nadřazené společenské činnosti. Jejími činiteli jsou lidé a každý 

akt jazykového zprostředkování tudíž závisí na souboru společenských podmínek. Kade si 

zároveň uvědomuje potenciál rozvíjejícího se strojového překladu, a tak se snaží vymezit roli 

člověka a stroje (1980: 28nn). Jazykové zprostředkování nejenže vzniká pro lidi, ale lidé ho 

také vytvářejí. Je tudíž vázáno na lidské vědomí, a to i když ke změně kódu užijeme stroj. 

Strojový překlad je podle Kadeho v podstatě pouze zvláštní formou realizace lidského překladu 

– stroj netvoří, pracuje s daty, která mu poskytl člověk. Ten jej používá jako nástroj, a tak sám 

nadále zůstává subjektem této činnosti. 

Kade neopomíjí ani psychologický pohled na jazykové zprostředkování a z tohoto hlediska jej 

definuje jako zvláštní druh řečové činnosti, která na rozdíl od ostatních druhů řečové činnosti 

spočívá ve dvojjazyčnosti a komplexnosti (1980: 32). Takovéto zkoumání jazykového 

zprostředkování může pomoci při lingvistickém modelování procesů jazykového 

zprostředkování, které přispějí k řešení problémů strojového překladu. 

Vše, co objektivně určuje průběh procesů jazykového zprostředkování, působí zprostředkovaně 

skrze individuální vědomí, které je determinováno společensky. Jazykové zprostředkování 

proto nikdy neprobíhá nezávisle na subjektivních faktorech. Ale při výzkumu obecných 

komunikačních a jazykových zákonitostí Kade subjektivní faktory eliminuje a pracuje 

s konstruktem ideálního zprostředkovatele. 

Kade se dále zabývá vědeckou objektivitou zprostředkovatele, jež úzce souvisí 

se společenským charakterem jazykového zprostředkování, a tudíž i se zprostředkovatelovou 

stranickostí (Parteilichkeit). Vzhledem k tomu, že Kade vycházel z marxismu a leninismu, jsou 

z dnešního hlediska relevantní jen některé z jeho úvah, které této problematice věnuje. Kade 

konstatuje, že objektivita v jazykovém zprostředkování vyžaduje vědecké poznatky 

o společenských zákonitostech. A jelikož společenské jevy nelze hodnotit nezávisle 

na světonázoru, absolutní nestranickost podle něj neexistuje (1980: 36). Stranickost chápe jako 

zastávání se určité třídy a jako zákonitý jev, který se projevuje i u zprostředkovatele. Stranickost 

výrazně ovlivňuje výsledek jazykového zprostředkování a zasahuje celý text. Zprostředkovatel 
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musí rozdíly ve společenském prostředí účastníků komunikace chápat jako komunikační 

problém, který se zákonitě objevuje. I přes rozdílné podmínky musí překlad dosáhnout stejného 

působení jako originál. K dosažení tohoto cíle může zprostředkovatel modifikovat komunikační 

strategii, která vychází z originálu. Změny ovšem zprostředkovatel nesmí provádět svévolně. 

Pouze zadavatel může svolit k přepracování a doplnit hlediska, která nevyplývají z originálu 

(1980: 42). Tuto problematiku později rozvíjí teorie skoposu. 

Kade kritizuje „buržoazní“ vědce, že nechtějí akceptovat společenské faktory v jazykovém 

zprostředkování a problémy s rozdílným chápáním významu či mezerami v porozumění 

vysvětlují pouze jazykovým diferenciálem (sprachliches Differential). Ten sice existuje, ale 

k daným problémům dochází i kvůli společenským rozdílům – společenskému diferenciálu 

(gesellschaftliches Differential) (1980: 44n). Znovu upozorňuje, že stranickost neznamená 

ideologické přehodnocení originálu a že zprostředkovatel musí věrně překládat/tlumočit i to, 

s čím politicky nesouhlasí. Pokud by s tím měl problém, může po dohodě se zadavatelem práci 

odmítnout. 

V závěru první části své publikace se Kade věnuje vztahu společenského řádu a jazykového 

zprostředkování. Tvrdí, že pokud by se porovnaly dva předklady (jeden z tehdejší NDR a druhý 

ze SRN) téhož textu, ukázalo by se, že jednota německého jazyka je pouze zdánlivá. Šlo totiž 

o dvě různá komunikační společenství. Neznamená to však, že by jeden z překladů byl lepší. 

Jednomu originálu totiž může odpovídat více překladů (1980: 55). 

4.4.2. Jazykové zprostředkování jako vědecký pojem 

Pro vědecké zabývání se jazykovým zprostředkováním je nutné stanovit pojmy. Empirický 

pojem jazykového zprostředkování vznikl z potřeb praxe mít nadřazený pojem zahrnující 

všechny procesy převodu textu z jednoho jazyka do druhého za účelem realizace dvojjazyčné 

zprostředkované komunikace. Různé formy jazykového zprostředkování jsou heterogenní 

(1980: 72). Je-li jazykové zprostředkování komunikačně ekvivalentní, označuje ho Kade jako 

translaci a druh této komunikační ekvivalence jako totální. Je-li komunikačně heterovalentní, 

jde o převod zpracovávající obsah. Toto označení ale Kade považuje za nešťastné a raději tento 

druh zprostředkování označuje jako adaptivní převod (adaptives Übertragen). Určujícím 

příznakem jazykového zprostředkování je užití jednoho textu ve VJ jako výchozí veličiny 

pro vytvoření jednoho textu v CJ (to platí pro translaci i adaptivní převod). Oba tyto druhy 

jazykového zprostředkování plní v komunikaci rozdílné funkce. Při adaptivním převodu vzniká 

komunikát v CJ, který má jen některé vlastnosti společné s komunikátem ve VJ; určité 

vlastnosti originálu se přizpůsobí speciálním podmínkám oblasti CJ. I přes své rozdílné funkce 
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mají oba texty určité společné komunikační vlastnosti a tuto míru shody Kade označuje jako 

parciální komunikační ekvivalenci (1980: 76). Pokud by ale místo jazykového zprostředkování 

informace mělo dojít k jejímu upravení, nespadá to už do oblasti činnosti zprostředkovatele. 

Když se podaří určit vztahové veličiny působící v procesech jazykového zprostředkování, lze 

empirický pojem jazykového zprostředkování definovat jako vědecký. Při konstituování tohoto 

pojmu jde o vědecké určení společenské objektové oblasti (gesellschaftlicher Objektbereich), 

jíž jazykové zprostředkování je. K charakterizování této objektové oblasti nestačí lingvistické 

pojmy, proto Kade využívá komunikačněvědný pojmový aparát. Tento způsob charakterizování 

jazykového zprostředkování poskytuje objektivní zdůvodnění, proč má translace v jeho rámci 

zvláštní postavení. Kade také upozorňuje, že cíl jazykového zprostředkování není totožný 

s cílem dvojjazyčné zprostředkované komunikace – cíl jazykového zprostředkování je odvozen 

od cíle dvojjazyčné zprostředkované komunikace (1980: 82). Ten musí být zprostředkovateli 

vlastní, jelikož má vytvořit text v CJ, jehož působení bude odpovídat cíli dvojjazyčné 

zprostředkované komunikace. V textu v CJ musí být realizována stejná intence jako v originálu. 

Dále se Kade věnuje komunikačním a jazykovým vlastnostem textu jakožto invariantům. 

Konstatuje, že základem lingvistického popisu tvorby textu jsou funkční vlastnosti jazykových 

znaků čili vnitrojazykové významy (intralinguale Bedeutungen). Komunikáty jsou ale ukotveny 

v situaci a mají tudíž mimojazykové souvislosti – mimojazykové významy (extralinguale 

Bedeutungen). K tomu, aby komunikát u příjemce vyvolal zamýšlený obsah vědomí, nejsou 

důležité pouze vlastnosti komunikátu, ale i komunikační kompetence (kommunikative 

Kompetenz) příjemce. Do té spadá nejen to, jak příjemce ovládá systém znaků daného jazyka, 

pravidla a normy jeho užívání k identifikaci jazykových vlastností textu, ale také jeho znalost 

denotátu a zkušenost s podobnou situací (1980: 89). Pouze za těchto předpokladů může 

v individuálním vědomí dojít k jazykovému zprostředkování. 

Jako zásadní pro poznání podstaty jazykového zprostředkování Kade uvádí dialektickou 

souvislost mezi smyslem (Sinn) a významem (Bedeutung), totiž že určité významy za určitých 

situačních podmínek dávají určitý smysl. Za jiných podmínek bude i smysl jiný, případně různé 

významy mohou při stejných podmínkách dávat stejný smysl (1980: 90). Kade si uvědomuje, 

že tyto pojmy jsou z mnoha ohledů zatížené, a tak se je snaží definovat. Významem rozumí 

hierarchicky uspořádané struktury ideálních příznaků, které jsou relativně stabilně spojeny 

s určitým znakem. Jedná se tedy o vlastnosti znaků samých (1980: 91). Základem významu je 

společensky zevšeobecněná invariantní struktura příznaku, spojená s jednotkami jazykového 

systému, tzv. systémový význam (Systembedeutung). Systémové významy jsou na jazykové 
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rovině modifikovány a vytvářejí aktuální významy (aktuelle Bedeutungen), které se realizují 

jako skutečnost vědomí. Celkový význam textů jako jazykových makroznaků, který spočívá 

na jazykové rovině a který sestává z významů mikroznaků (Mikrozeichen), jež text utvářejí, 

Kade označuje jako textový význam (Textbedeutung). Text je v takovém případě nahlížen 

mimo korelaci s konkrétní komunikační situací (Kommunikationssituation). Oproti tomu text 

jako komunikát je vždy ukotven v komunikační situaci a má vztah k denotátu. Smysl 

charakterizuje Kade jako mimojazykovou veličinu, protože existuje jen ve spojení s konkrétní 

situací, a zároveň jako nadjazykovou veličinu, protože text jako komunikát není vázán na jeden 

jazyk (1980: 94). Smysl tudíž leží na logicko-sémantické rovině. Kade také říká, že sledujeme-

li text jako komunikát, zajímá nás v první řadě smysl. Do třetice podává definici informace 

(Information), jíž rozumí vlastnosti komunikátu, které jsou determinované vztahy mezi 

komunikáty a objektivní skutečností. Informace je pojem širší než smysl, vztahuje se 

na všechno, co je v komunikátu jakožto znaku reflektováno. 

Pro účely výzkumu jazykového zprostředkování Kade definuje ještě další pojmy. Prvním z nich 

je invariant – veličina, která je produktem souboru podmínek dvojjazyčné zprostředkované 

komunikace a která představuje společný průměr komunikačních vlastností textů ve VJ a CJ 

(1980: 96). Tento společný průměr je objektivně determinován, jeho hodnota je určena 

komunikační situací. Invarianty jazykového zprostředkování mohou být jen takové vlastnosti 

komunikátu, které jsou v obou textech determinovány stejnými faktory komunikační situace. 

Komunikační situace podle Kadeho znamená soubor všech faktorů existujících mimo text, tedy 

v objektivní skutečnosti nebo ve vědomí účastníků komunikace (1980: 99). Komunikační 

situace je podle něj objektivní a spolehlivá vztahová veličina pro komunikačněvědný explikát 

komunikační ekvivalence, jelikož tato ekvivalence je zákonitým důsledkem shody či neshody 

faktorů komunikační situace. Stejně jako komunikační situace se i informace v komunikátu 

skládá z různých komponentů. Tyto komponenty představují vlastnosti komunikátu a Kade je 

označuje jako informační komponenty komunikátu (Informationskomponenten des 

Kommunikats). Rozložíme-li informaci na informační komponenty komunikátu, získáme dle 

Kadeho mezijazykově porovnatelné vlastnosti komunikátu a můžeme určit relevanci těchto 

vlastností pro komunikační ekvivalenci. 

Kade rozlišuje dvě třídy faktorů komunikační situace i informačních komponentů komunikátu. 

Faktory první třídy určují obsah zprávy (Inhalt der Nachricht) a bezprostředně se týkají 

zamýšleného komunikačního efektu. Faktory druhé třídy determinují vlastnosti komunikátu 

jakožto nositele informací a závisí na nich forma, na niž se váže obsah zprávy. Obsahem zprávy 
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se rozumí informace o výseku skutečnosti, který je součástí komunikační situace, a informace 

o tomto výseku je skutečností vědomí. Forma komunikátu je pak jazyková realizace takového 

obsahu vědomí. Jelikož jsou pojmy obsah a forma podle Kadeho příliš obecné a mnohoznačné, 

užívá místo formy překladu pojem podoba komunikátu (Gestalt des Kommunikats) a místo 

obsahu překladu pojem obsah zprávy (1980: 102).  

Dále Kade vyjmenovává a charakterizuje několik faktorů komunikační situace, o něž se 

při zkoumání jazykového zprostředkování opírá. Prvním z nich je cíl komunikace 

(Kommunikationsziel), od nějž se odvíjí celý proces tvorby komunikátu i volba předmětu 

komunikace (Kommunikationsgegenstand). Cíl komunikace a její předmět se v komunikátu 

realizují prostřednictvím vědomí vysilatele, přičemž jsou objektivně určeny společenskými 

vztahy. Dalším faktorem je předmět komunikace čili odraz stavu věci ve vědomí (1980: 105). 

Ten se vztahuje na výsek objektivní skutečnosti, který se tak stává denotátem. Předmět a cíl 

komunikace spolu úzce souvisejí. Dosažení cíle vyžaduje ještě přídatnou informaci o předmětu 

komunikace, kterou Kade nazývá intencionální informační komponenty komunikátu 

(intentionale Informationskomponenten des Kommunikats). Jedná se o informaci, v níž se 

reflektují postoje vysilatele (1980: 107). Dalším faktorem je komunikační společenství. Jedná 

se o historicky vzniklé společenství, které se vyznačuje určitými sociálně-ekonomickými 

faktory, jazykem, kulturními faktory a etickými příznaky. Jednotný jazyk však není nutným 

příznakem komunikačního společenství. Jako příklad zde Kade uvádí ČSSR nebo Švýcarsko, 

jejichž obyvatelé používali dva či více jazyků. A sám poznamenává, že existence vícejazyčných 

komunikačních společenství je výhodná pro vytváření komunikačně ekvivalentních textů. 

Pokud se však texty ve VJ a CJ vztahují na nesrovnatelné skupiny, je třeba vytvořit adaptaci. 

Ke komunikačnímu společenství se váže i zkušenost s prostředím, která je pro produkci 

a recepci textů relevantní stejně jako jazyková kompetence. Dohromady spolu tvoří důležitou 

součást komunikační kompetence (schopnosti vytvářet smysluplné texty a rozumět jim). Jako 

další faktory Kade uvádí komunikační prostředky čili jazyk jako společenský znakový systém, 

adresáta (Adressat), jehož vlastnosti zohledňuje jen, pokud jsou pro komunikaci relevantní, 

a vysilatele. Zprostředkovatel funguje jako sekundární vysilatel, který reflektuje vlastnosti 

vysilatele primárního a rekonstruuje je v textu v CJ. Vztah těchto dvou vysilatelů je podle něj 

potřeba dále zkoumat. 

Komunikační ekvivalence je výsledkem shody určitých komunikačních vlastností 

různojazyčných textů. V každé z těchto vlastností se reflektuje určitý faktor komunikační 

situace. Informační komponenty komunikátu jsou objektivně determinovány vztahem 
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k faktorům komunikační situace. Informační komponenty komunikátu textů ve VJ a CJ si 

mohou odpovídat, pouze pokud jsou totožné s faktory komunikační situace, které jsou jejich 

základem. Vlastnosti faktorů komunikační prostředky a komunikační společenství nemění 

obsah zprávy, týkají se jen její podoby. Změny vlastností komunikačního společenství je třeba 

chápat jako důsledek rozdílného vztahu redundance mezi informacemi v textu a informacemi 

ve vědomí komunikujících (1980: 118). Změnami nezasažen zůstane obsah zprávy. Přímo jej 

určují intencionální vlastnosti, vlastnosti předmětu komunikace a vlastnosti adresáta. Tento 

obsah se realizuje jako skutečnost vědomí, váže se na jazyk jako takový, ale ne na jeden určitý. 

Obsah zprávy tedy není čistě jazyková skutečnost, nelze ho redukovat pouze na jazykové 

významy. 

Invarianty jazykového zprostředkování jsou hierarchicky rozčleněná veličina; nejníže stojí 

komunikační prostředky, nejvýše intencionální vlastnosti. Není možné, aby se při vytváření 

textu v CJ zachovaly všechny informační komponenty komunikátu z VJ. Kade se snaží objevit 

souvislost mezi zachováním určitých informačních komponentů komunikátu a ekvivalencí 

textů. Jako objektivní kritérium určující stupeň možných odchylek informačních komponentů 

komunikátu textu v CJ od textu ve VJ poslouží komunikační situace dvojjazyčné 

zprostředkované komunikace. K těmto odchylkám v praxi dochází a takto je možné je 

empiricky ověřit a teoreticky vysvětlit. Dvojjazyčná zprostředkovaná komunikace probíhá 

zákonitě ve dvou po sobě jdoucích, částečně se překrývajících fázích. Tato dvoufázovost je 

jejím určujícím znakem a pramení z ní změny CJ oproti VJ. V první fázi zprostředkovatel 

figuruje jako příjemce textu ve VJ, kdy komunikuje s vysilatelem. Druhou fázi umožňuje teprve 

zprostředkovatel – v roli sekundárního vysilatele komunikuje s příjemcem textu v CJ, tedy 

skutečným adresátem. Z rozporů mezi faktory komunikační situace1 a komunikační situace2 

vyplývají objektivní problémy jazykového zprostředkování. V komunikační situaci2 dochází 

ke změnám nutným a změnám náhodným (1980: 125). Důsledkem nutných změn komunikační 

situace jsou obligatorní změny (obligatorische Änderungen), tedy takové, které se týkají 

vlastností determinovaných faktory komunikační situace. Náhodné změny nespočívají 

v podstatě dvojjazyčné zprostředkované komunikace a jejich zohlednění není obligatorní. 

Pokud jsou zohledněny, dojde k dalším změnám komunikačních vlastností textu; půjde 

o objektivní fakultativní změny (objektive fakultative Änderungen), které se týkají např. 

speciálních vlastností adresáta. Dochází i k subjektivním změnám (subjektive Änderungen), ale 

od subjektivního faktoru Kade v rámci svého výzkumu abstrahuje. Snaží se vyzkoumat, jaké 

nutné a náhodné změny mohou nastat a jaké mají důsledky pro jazykové zprostředkování. 

Objektivní fakultativní změny textu v CJ smí zprostředkovatel provést, pouze pokud má 
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od zadavatele či příjemce k dispozici speciální údaje o náhodných změnách, protože jinak by 

šlo o změny subjektivní. Pouze po dohodě se zadavatelem lze také rozhodnout, jestli k jednomu 

komunikačnímu společenství nechybí srovnatelná skupina adresátů a zda je zapotřebí tomu text 

v CJ přizpůsobit. Absence analogické skupiny adresátů může vést k tomu, že se adaptivní 

převod stane nutným. Přeložitelnost tudíž není čistě problém vztahu znaků, ale historicko-

společenských předpokladů dvojjazyčné zprostředkované komunikace. Nutné změny faktorů 

komunikační situace2 se týkají výhradně podoby komunikátu, obsah zprávy jimi není přímo 

zasažen. Avšak v komunikační situaci2 se mohou změnit faktory, které vedou ke změně 

informačních komponentů komunikátu, jež ovlivní i obsah zprávy. 

Při žádném druhu jazykového zprostředkování neurčují jazykové vlastnosti textů ve VJ a CJ 

míru ekvivalence, tu určují spíše relační vlastnosti komunikátu. Tyto vlastnosti existují pouze 

ve vztahu ke komunikační situaci s určitými faktory. Proto Kade vnímá jednotný pojem 

jazykového zprostředkování jako legitimní (1980: 134). Všechny druhy komunikační 

ekvivalence podle něj lze vysvětlit jako jednotný jev, který závisí na týchž předpokladech. 

K dosažení ekvivalence je třeba brát v potaz faktory komunikační situace2, které se oproti 

komunikační situaci1 změnily. Pokud mají komunikační situace některé shodné faktory, mají 

texty určitou míru ekvivalence; produkty jazykového zprostředkování musejí vykazovat 

společný průnik informačních komponentů komunikátu. Kade rozděluje ekvivalenci totální 

a parciální (1980: 136). Totální nastává za předpokladu, že se texty ve VJ a CJ liší jen 

v gramaticko-lexikální struktuře. K tomuto ideálnímu případu ale v praxi téměř nedochází; 

odchylky od něj jsou zapříčiněny nutnými změnami faktorů komunikační situace2 a důsledky 

subjektivního faktoru. Jsou-li odchylky od totální ekvivalence zákonitě podmíněné 

obligatorními změnami vlastností komunikátu, jedná se o maximální komunikační ekvivalenci 

(maximale kommunikative Äquivalenz). Její realizaci Kade označuje jako optimální 

komunikační ekvivalenci (optimale kommunikative Äquivalenz), která se objektivně nejvíce 

přibližuje ideálnímu cíli (1980: 140). 

Ve všech druzích jazykového zprostředkování se stává, že některé explicitní i implicitní 

informace není třeba do textu převést, protože by byly redundantní. Rozhodnutí o vztahu 

explicitní, implicitní a asociativně evokovatelné informace je kognitivní činnost a není proto 

předmětem jazykovědy. Samotný vztah je však určován užitím jazykových znaků, a tak jej lze 

lingvisticky popsat. Ovšem translační lingvistika (Translationslinguistik) a věda o překladu 

nejsou totožné (1980: 145). Translační lingvistika popisuje translační procesy na základě 

specifických jazykových procesů, tvoří jádro vědy o překladu a zdůvodňuje její lingvistickou 
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orientaci. Vědu o překladu je pak možné chápat jako srovnávací textovou lingvistku. Je 

interdisciplinární a zároveň má svůj vlastní předmět. 

Dále Kade podrobněji charakterizuje jednotlivé typy ekvivalence a vysvětluje rozdíl mezi 

translací a adaptivním převodem. K již jmenovaným typům přidává ještě podmíněnou 

ekvivalenci (bedingte Äquivalenz) (1980: 146). Jde v podstatě o omezenou komunikační 

ekvivalenci, která je modifikací maximální ekvivalence. Na rozdíl od ní není způsobena 

objektivními podmínkami komunikační situace, ale závisí na faktorech subjektu. Některé 

informace při ní nejsou v textu v CJ realizovány, i když by mohly být. Text v CJ je pak 

komunikačně ekvivalentní pouze za určitých podmínek. Oproti tomu již zmíněná parciální 

ekvivalence je důsledkem objektivních (ne však nutných) změn faktorů komunikační situace2. 

Jsou-li tyto změny zohledněny, zasahují zejména obsah zprávy a kvalitativně mění informaci 

relevantní pro komunikaci. Při podmíněné ekvivalenci vznikají odchylky tím, že objektivně 

působící zákonitosti nejsou subjektivně převedeny. Při parciální ekvivalenci jsou zákonitosti 

dvojjazyčné zprostředkované komunikace překryty objektivními náhodnými faktory. Všechny 

druhy vztahů mezi vícejazyčnými komunikáty mají určité shodné vlastnosti a Kade je tak 

shrnuje pod pojem dynamické ekvivalence (dynamische Äquivalenz). 

Translace a adaptivní převod jsou propletené a hranice mezi nimi není ostrá. Translace je 

maximálně a adaptivní převod parciálně ekvivalentní jazykové zprostředkování (1980: 151). 

Translace je teoretický pojem získaný abstrakcí, jedná se o objektově adekvátní odraz 

objektivní reality. Při translaci se bere ohled pouze na zákonitě změněné faktory. Adaptivní 

převod nastává, pokud se zohlední faktory komunikační situace2, jejichž změna není nutná. 

Mezi těmito dvěma způsoby jazykového zprostředkování je kvalitativní rozdíl. Translace 

předpokládá, že nadřazená činnost, sloužící komunikaci, je ve 2. fázi dvojjazyčné 

zprostředkované komunikace stejná jako ve VJ a že adresáti v oblasti VJ i CJ jsou srovnatelní. 

Teprve pak mohou být cíl komunikace a její předmět v obou fázích identické. Komunikační 

situaci, v níž jsou tyto předpoklady splněny, označuje Kade jako analogickou (analoge 

Kommunikationssituation) (1980: 153). V důsledku analogie komunikační situace je translace 

na rozdíl od adaptivního převodu reverzibilní proces překódování (ovšem jen relativně – 

originál nelze z translátu reprodukovat doslovně). U adaptivního převodu potřebuje 

zprostředkovatel údaje o tom, jaké změny faktorů komunikační situace2 se kromě těch 

zákonitých musejí zohlednit. Pak může být v textu v CJ realizováno tolik informací o předmětu 

komunikace z textu ve VJ, kolik je potřeba k uspokojení změněných komunikačních potřeb 

a k dosažení cíle dvojjazyčné zprostředkované komunikace. Při translaci je dominantní 
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veličinou informace o dvojjazyčné zprostředkované komunikaci, obsažená v originálu; 

v případě adaptivního převodu jsou této informaci nadřazeny podmínky komunikační situace2, 

které z originálu nelze odvodit. Produkty obou těchto činností musejí odrážet objektivní faktory 

komunikační situace. 

Translaci a adaptivní převod lze rozdělit do podtříd. Jsou-li diferenčními příznaky podmínky 

komunikace, jde o překlad/tlumočení. Pokud jsou diferenčními příznaky podmínky procesu 

jazykového zprostředkování, pak jde o automatický/lidský překlad (1980: 159). Jsou-li 

v prvním případě vysilatel a příjemce časově či prostorově odděleni, text se zafixuje graficky 

nebo zvukově – vychází se z textu samého a vzniká překlad. Nejsou-li takto odděleni, je text 

zprostředkován jedinečně – ústně. Výchozí veličina pak v okamžiku překódování nemá 

materiální podobu a text je přetlumočen. Mezi klasickým překladem a tlumočením Kade 

nachází celou řadu smíšených forem. 

Rozdíly mezi překladem a tlumočením ukazují, že jejich vědecká klasifikace musí být 

dialektická.16 Jsou to rozdílné činnosti a Kade je přesvědčen, že pro ně musí být vyvinuty 

speciální metody a techniky. Tlumočník je pod stálým časovým tlakem a má jen omezené 

možnosti kontroly a korektury. V důsledku těchto tlaků při tlumočení často nedochází 

k optimální komunikační ekvivalenci, objevuje se určitý stupeň podmíněné ekvivalence. Dále 

Kade navrhuje podrobnější rozčlenění překladu a tlumočení (1980: 164n). Překlad lze rozčlenit 

podle textových žánrů, např. překlad technický (technisches Übersetzen) či literární 

(literarisches Übersetzen). Literárním překladem se zabývá i literární věda. Kade však říká, že 

se dosud nepodařilo propojit lingvistické a literárněvědné překladové teorie. Tlumočení 

rozčleňuje na unilaterální (unilaterales Dolmetschen) a bilaterální (bilaterales Dolmetschen), 

konsekutivní (Konsekutivdolmetschen) a simultánní (Simultandolmetschen) a stručně tyto druhy 

charakterizuje. 

Dále se Kade zamýšlí, zda by se i adaptivní převod měl rozčlenit do podtříd. Zjišťuje, že pro 

takovéto rozčlenění existují empirické předpoklady, ale chybí praktické zkušenosti a teoretické 

základy. Konstatuje, že ačkoli adaptivní převod patří do objektové oblasti vědy o překladu, 

nemůže být jejím specifickým předmětem (1980: 167). Je podle něj předčasné vytvořit jeho 

systematickou klasifikaci, ale přesto rozděluje převod přetvářející text (textumformendes 

Übertragen) a převod měnící informaci (informationsumwandelndes Übertragen). 

 
16 Zde mezi nimi na rozdíl od první monografie (1968: 37) rozlišuje. 
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V závěru druhé části publikace se Kade zabývá změnami komunikační situace ve dvojjazyčné 

zprostředkované komunikaci a jejich důsledky. V jazykovém zprostředkování dochází 

k obligatorním změnám, bez nichž by nebyly překonány rozpory působící ve dvojjazyčné 

zprostředkované komunikaci, a k neobligatorním změnám (nichtobligatorische Änderungen), 

a to k objektivním fakultativním nebo subjektivním, které pro překonání rozporů nejsou 

bezpodmínečně nutné (1980: 173). K obligatorním změnám patří změny podmíněné 

komunikačními prostředky (kommunikationsmittelbedingte Änderungen) (1980: 175n). Tyto 

změny jsou nutné a projevují se třemi způsoby. První z nich vznikají jako důsledek rozdílů 

v systémově-inherentní struktuře VJ a CJ jakožto společenských kódů. Týkají se formálních 

a funkčních vlastností znakových jednotek; dochází ke změně gramaticko-lexikální struktury 

textu v CJ. Pokud by byly rozdíly ve strukturách jazyků přehlíženy, snížil by se stupeň 

ekvivalence, z psycholingvistického hlediska by docházelo k nežádoucím interferencím 

(Interferenzen). Je však nutné podotknout, že někdy mohou interference vést ke zefektivnění 

komunikace. Tyto změny jsou velmi rozmanité. Druhý způsob, jak se změny projevují, je jako 

důsledek rozdílů ve výběru znaků VJ a CJ, ovlivněném normami. Roli zde hrají společenské 

konvence užívání znaků. Odchylky od normy mohou být cíleným stylovým prostředkem. 

Za třetí se změny projevují jako důsledek rozdílů v makrotextuálních vlastnostech textů ve VJ 

a CJ. Patří k nim snižování či zvyšování redundance, konkrétnější či abstraktnější znázornění 

stavu věci nebo rozšiřování a výpustky (Redundanzmiderung/Redundanzerhöhung, 

konkretere/abstraktere Darstellung des Sachverhalts, Hinzufügungen, Auslassungen). 

Druhý typ obligatorních změn jsou změny podmíněné komunikačním společenstvím 

(kommunikationsgemeinschaftsbedingte Änderungen) (1980: 185). K těmto změnám dochází 

v zájmu srozumitelnosti, jelikož adresát ve 2. fázi patří k jinému komunikačnímu společenství, 

a tak se liší jazykem i společenskou zkušeností. Změny jsou nejen jazykové povahy, ale 

zprostředkovatel také musí rozhodovat, které informace musejí být vyjádřeny explicitně. 

V textu v CJ dochází ale také k objektivním fakultativním změnám. Tyto změny ovlivňují 

jazykové vlastnosti a funkci textu a tím i stylové prostředky; postihují výstavbu textu jako celek 

(1980: 193). Transponující převod (transponierendes Übertragen) a jiné druhy adaptivního 

převodu vyžadují více věcných znalostí než translace. Transponující převod nebere ohled pouze 

na adresáta, který patří k jinému komunikačnímu společenství, ale i k jiné sociologicky-

pragmatické skupině. K adaptivnímu převodu Kade řadí také modulující převod 

(modulierendes Übertragen), který nastává, když se ve druhé fázi dvojjazyčné zprostředkované 

komunikace změní faktor předmět komunikace, ačkoli cíl je nezměněný (1980: 195). Tento 
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případ se týká např. translátů reklamních textů. Změny při převodu měnícím informace 

vyplývají ze spojení aktu dvojjazyčné zprostředkované komunikace s procesem zpracování 

informace. Informace je v něm filtrována a optimalizována pro příjemce. 

4.4.3. Jazykové zprostředkování jako předmět vědy o překladu 

V poslední části publikace se Kade zabývá různými koncepcemi určení předmětu vědy 

o překladu, vztahy mezi ní a praxí a také vztahy mezi obsahem a formou popisů v rámci této 

vědy. Translaci chápe jako podtřídu, v níž všechny faktory determinující průběh vyplývají 

ze zákonitostí dvojjazyčné zprostředkované komunikace (1980: 198). Kade konstatuje, že 

poznatky získané z teorie překladu mohou v praxi působit, jen pokud zprostředkovatel 

subjektivně aplikuje objektivní zákonitosti. Přivlastnění vědeckých poznatků o jazykovém 

zprostředkování je nutným předpokladem pro vědomé vykonávání této činnosti. Významným 

aspektem činnosti zprostředkovatele je i aplikování teorie na konkrétní problémy translace 

z jednoho jazyka do druhého. Věda o překladu dle Kadeho musí také přispět k řešení problému 

automatického zpracovávání dat. 

Věda o překladu má oprávnění existovat jako samostatná disciplína (1980: 202). Má 

interdisciplinární charakter, avšak jejím specifickým objektem je translace. Ta je klíčovým 

pojmem v systému vědecké klasifikace procesů jazykového zprostředkování a na její zvláštní 

postavení se při výzkumu musí brát ohled. Kade připomíná, že po letech filologického 

zkoumání s důrazem na literární překlad se ukázala nutnost lingvistického profilování této 

disciplíny. To ale vedlo k podceňování komunikačních aspektů jazyka v jazykovém 

zprostředkování jako společenském jevu. Tento jazykový proces ale nelze oddělovat od jeho 

komunikační funkce. Z komunikačního hlediska se ukazují hranice lingvistických modelů 

translace. Jazykovědné popisy zákonitostí translace totiž zachytí jen to, co se manifestuje 

jazykově, a mimojazykové okolnosti jim unikají. 

Kade upozorňoval na to, že vzrůstající rozsah a význam zprostředkovatelské činnosti vyžaduje 

systematické vzdělávání překladatelů a tlumočníků, organizovanou práci v kolektivu, užití 

efektivních a racionálních metod a vývoj a užití speciálních pomůcek (1980: 204). Také bylo 

třeba vytvořit teorie, které by odkryly zákonitosti jevů. Obecná teorie překladu pak může vést 

zprostředkovatele k tomu, aby to, co dělá, bylo vědomé. Zároveň vytváří předpoklady 

pro automatizaci translace. 

Objektovou oblastí vědy o překladu jsou všechny objektivně existující děje ve společenské 

praxi, při nichž se realizuje komunikace mezi partnery různých jazyků (změnou kódu 
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v komunikačním kanálu). Adaptivní převod, literární překlad či simultánní tlumočení jsou 

zkoumány v rámci jiných disciplín, ale částečně spadají i do objektové oblasti vědy o překladu. 

Kade podotýká, že objekt a předmět vědy nejsou totožné – předmět zpracovává určité stránky 

objektu, které jsou zkoumány s cílem teoreticky vysvětlit objekt jako celek (1980: 210). Věda 

o překladu bere translaci jako objekt, který je empirickým základem pro určení jejího předmětu. 

Translát lze vysvětlit jako výsledek zákonitého působení faktorů. Které faktory způsobují co, 

lze vysvětlit vytvářením hypotéz, na jejichž základě vznikají modely, které odrážejí neviditelné 

zákonitosti procesů. Translace je objekt příliš komplexní na to, aby mohl být předmětem jedné 

vědní disciplíny. Z tohoto předmětu se dle Kadeho musejí odvodit zjednodušené modelové 

objekty (Modellobjekte), jejichž předmětem budou jen některé jeho stránky. Při určování 

předmětu vědy je třeba abstrahovat od těch stránek translace, které mají příliš společného 

s jinými objekty. 

Vznikly tři základní koncepce pro určení předmětu vědy o překladu (1980: 214nn). Žádná 

z nich se neobjevuje v čisté podobě. První z nich je mikrolingvistické určení předmětu 

(mikrolinguistische Gegenstandsbestimmung). Podle něj jsou předmětem vědy o překladu 

ekvivalenční vztahy mezi VJ a CJ. Translace a jazykové zprostředkování jsou možné právě 

proto, že jazyky jsou systémy znaků. Mezi dvěma jazyky jakožto systémy vznikají ekvivalenční 

vztahy, jejichž struktura závisí na stupni příbuznosti jazyků a areálovělingvistických vztazích 

mezi nimi. Popisy vycházející z této koncepce však zachycují jen jednu ze zákonitostí translace, 

a tak nejsou dostačující. Druhou koncepcí je sémiotické určení předmětu (semiotische 

Gegenstandsbestimmung). Ta vědu o překladu pojímá jako sémiotickou disciplínu, která 

dosahuje vysokého stupně zobecnění. Tato koncepce více zohledňuje komunikační aspekt 

translace, avšak dostatečně nereflektuje jazyk jako předpoklad společenského působení lidí. 

Třetí koncepce je makrolingvistické určení předmětu (makrolinguistische 

Gegenstandsbestimmung). Tato koncepce dbá striktně na to, aby z poznávacího procesu 

v rámci zkoumání objektu nebyly eliminovány mimojazykové souvislosti. Počítá s tím, že lidé 

jsou ve všech komunikačních rolích propojeni s objektem translace; jsou v ní zpracovány 

všechny určující stránky translace. Předmět vědy o překladu z ní tudíž vyplývá jako historická 

kategorie, protože pro určení jejího předmětu je relevantní společenská determinace (1980: 

222). 

V závěru publikace Kade uvažuje o možnostech popisu předmětu vědy o překladu. Klade si 

otázky, v čem spočívá kompetence k translaci (translatorische Kompetenz) a jaká data člověku 

umožňují provádět translaci. Jednak jsou to data, která slouží jako vztahová veličina 
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při přechodu z jednoho jazyka do druhého a jednak data ke sdělení této veličiny, tzv. translační 

informace (Translationsinformation) (1980: 223). Jako vztahovou veličinu a translační 

informaci člověk užívá všechna jazyková (formální a obsahová) i mimojazyková 

encyklopedická data, která jsou mu přístupná. Kromě toho užívá i svou zkušenost se světem. 

Pro teoretické účely se ale lidská činnost musí v modelech zidealizovat a zjednodušit, čímž 

vznikne modelový objekt.  

Hlavní vztahovou veličinou pro lidského translátora je odraz určitých faktorů komunikační 

situace. Jazyková data spolu s odrazem obsahu zprávy jsou mu kritériem pro výběr a přiřazení 

znaků CJ. Ve všech fázích lidské translace vstupují do hry znalosti denotátu spolu s úvahami 

o pravděpodobnosti, které umožňují optimalizaci textu v CJ jako komunikátu. Člověk zůstává 

nadále subjektem translace a není nahraditelný v případech, kdy je nutné znát informace 

o konkrétním a jedinečném. 

V rámci snahy o homogenní popis Kade navrhuje teoreticky zkonstruovat jeden způsob 

provádění translace jako modelový objekt (1980: 228). Je si vědom, že takovýto model 

nepostihne všechny stránky translace. Vynechá v něm encyklopedická data a jako vztahovou 

veličinu použije vztah mezi VJ a CJ. Předmět komunikace pak popíše pomocí sémantických 

významů jazykových znaků. 

Zásadní kritérium pro rozlišování různých druhů provádění translace je, jakou vztahovou 

veličinu užijeme k vytvoření komunikační ekvivalence – zda odraz výseků mimojazykové 

skutečnosti, nebo vztahy mezi VJ a CJ. Na základě toho Kade rozlišuje formalizovanou 

substituci (formalisierte Substitution), což je provedení translace pouze jazykovými daty 

formálního druhu. Tento druh substituce je vhodný pro automat, ale člověku není vlastní. Dále 

neformalizovanou substituci (nichtformalisierte Substitution) čili provedení translace pouze 

jazykovými daty formálního a obsahového druhu a interpretaci (Interpretation), což je 

provedení translace jazykovými a mimojazykovými daty encyklopedického charakteru. 

V prvním případě je vztahovou veličinou formální popis vztahů mezi VJ a CJ, ve druhém 

neformální popis vztahů mezi VJ a CJ a ve třetím odraz výseků skutečnosti. Tyto tři základní 

typy mohou být modifikovány (1980: 231n). 

Svou publikaci Kade zakončuje výzvami pro další výzkum. Měl by být vytvořen popis 

neformalizované substituce, aby bylo možné formálně popsat translaci. Je třeba také podrobněji 

popsat rozdíly mezi formalizovanou a neformalizovanou substitucí i mezi neformalizovanou 

substitucí a interpretací. Další otázkou je, zda má být popsána kompetence k translaci 
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(schopnost vytvářet texty jako komunikáty prostřednictvím překódování textů) a jestli ji lze 

omezit pouze na jazykovou kompetenci (1980: 234n). Podle Kadeho i Jägera jsou kompetenční 

modely (Kompetenzmodelle) zásadním úkolem vědy o překladu. Vědu o překladu tak chápe 

jako široce založenou disciplínu, jejíž specifičnost spočívá v tom, že usouvztažňuje vlastnosti 

různojazyčných textů z hlediska komunikační ekvivalence. 
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5. Recepce 

5.1 Recepce Kadeho ze strany translatologů z německy mluvících zemí 

Kadeho teoretické dílo našlo odezvu u translatologů z východního i západního Německa. 

V době rozkvětu Lipské školy se v západním Německu rozvinula tři významná centra 

translatologie: Heidelberg, Saarbrücken a Mohuč/Germersheim (Prunč, 2001: 64).  

5.1.1 Werner Koller 

Právě na univerzitě v Heidelbergu působil v letech 1974–1978 Werner Koller, translatolog 

švýcarského původu, který později odešel do norského Bergenu. V roce 1978 vydal knihu 

Einführung in die Übersetzungswissenschaft, v níž podal podrobnější typologii ekvivalence než 

Kade. Je možné ji považovat za jakési shrnutí dosavadních přístupů k translaci, které se 

orientovaly na ekvivalenci (Prunč, 2001: 65). 

Pojmem ekvivalence Koller rozumí situaci, kdy mezi textem v CJ a textem ve VJ vzniká 

překladový vztah. Tento pojem ale nevypovídá nic o druhu daného vztahu. Proto Koller druh 

vztahu určuje na základě vztahového rámce. Je-li vztahovým rámcem mimojazykový stav věci, 

jde o denotativní ekvivalenci (denotative Äquivalenz). Jsou-li tímto rámcem konotace spojené 

se stylovou vrstvou, sociolektální a geografickou dimenzí, mluví Koller o konotativní 

ekvivalenci (konnotative Äquivalenz). Druh ekvivalence, který se váže k textovým a jazykovým 

normám, označuje Koller jako textově-normativní ekvivalenci (sprachnormative Äquivalenz). 

Pokud je vztahovým rámcem příjemce, jde o pragmatickou ekvivalenci (pragmatische 

Äquivalenz). A pokud jsou vztahovým rámcem estetické, formální a individualistické vlastnosti 

textu ve VJ, jedná se o formálně-estetickou ekvivalenci (formal-ästhetische Äquivalenz) (Stolze, 

2018: 99).  

Denotativní ekvivalenci pak podle ekvivalenčních vztahů mezi slovy dělí na pět podtypů: jedna 

ku jedné (1:1), jedna ku mnoha (1:X), mnoho ke jedné (X:1), jedna k nule (1:0) a jedna k části 

(1:1/X). První tři procesy pak nazývá substituce (Substitution), diverzifikace (Diversifikation), 

neutralizace (Neutralisation). Vztah, který označuje jako „mezera“ (1:0), z hlediska vztahu 

nenazývá; Prunč navrhuje název kompenzace (Kompensation) či inovace (Innovation). Bez 

názvu ponechává i proces při vztahu 1:1/X; Prunč jej nazývá interpolace (Interpolation). 

Konotativní ekvivalenci Koller rozděluje podle následujících vztahových rovin: jazyková 

vrstva, sociálně podmíněné užití jazyka, geografický původ, médium, stylistické působení, 

frekvence, oblast užití a hodnocení (Prunč, 2001: 66nn). 
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5.1.2. Katharina Reiß a Hans Vermeer 

V 80. letech došlo v lingvistice k pragmatickému obratu, který vedl i ke změně orientace teorie 

překladu. Jazykové chování začalo být vnímáno jako jednání orientované na cíl, což dalo 

vzniknout teorii překladu, která už se neomezovala pouze na deskripci faktů, ale na produkt 

jednání a umožňovala zohlednit kulturní zakotvení překladu (Stolze 2018: 183). Právě orientace 

na cíl translace se stala základem teorie skoposu, kterou Katharina Reiß s Hansem Vermeerem 

představili roku 1984 v publikaci Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. 

Vermeer se odvrátil od lingvistiky jako vedoucí disciplíny, protože podle něj nemohla 

poskytnout odpovědi na rozhodující otázky, a teorii translace chtěl založit na všeobecné teorii 

jednání (Handlungstheorie) (Prunč, 2001: 161n). 

Jejich nově vytvořená teorie se však opírá o Kadeho definice translace i překladu. Termín 

translace v teorii skoposu užívají jako ekonomický nadřazený pojem, pokud chtějí označit to, 

co mají překlad a tlumočení společného, nebo tam, kde není nutné terminologicky rozlišovat. 

Termín jazykové zprostředkování, užívaný zástupci Lipské školy, však nepřejali. Translátor 

totiž podle nich není pouhý jazykový zprostředkovatel, ale zprostředkovává i kulturu, a kromě 

toho je i sám kreativně činný (Prunč, 2001: 37). Zato jejich definice překladu je velmi podobná 

definici Kadeho. Chápou jím takový druh translace, při němž jsou výchozí a cílový text 

přítomny jako celek a překladatel tak může translaci i její výsledek opravovat (Salevsky, 2002: 

199). 

Zásadní rozdíl je však v tom, že teorie skoposu vyžaduje produkci funkčně variantního textu 

v CJ, který má být vytvořen pouze na základě účelu, stanoveného zadavatelem. Takovýto text 

v CJ by Lipská škola nepovažovala za komunikačně ekvivalentní, a tudíž ani za translát, nýbrž 

za adaptivní převod. Na druhou stranu Lipská škola ve svém zjednodušeném modelu překladu 

zadavatele vůbec nezohledňuje (Wotjak, 2002: 100). 

5.1.3 Heidemarie Salevsky 

Poté, co Heidemarie Salevsky vystudovala Filozofickou fakultu Humboldtovy univerzity 

v Berlíně (včetně ročního studijního pobytu na Moskevském státním institutu cizích jazyků 

Maurice Thoreze), absolvovala v letech 1966–1967 postgraduální studium na Univerzitě Karla 

Marxe v Lipsku. Pak pracovala jako překladatelka a tlumočnice ruštiny a angličtiny a od roku 

1973 pracovala na Humboldtově univerzitě. V roce 1983 obhájila svou habilitační práci, kterou 

jí do své smrti vedl Otto Kade. Již v roce 1981 po něm převzala přednášky o translatologii 

na Institutu slavistiky Humboldtovy univerzity (Müller, 2004: 3). 
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Salevsky ve svém výzkumu na Kadeho navázala, ale oproti němu se více zabývala teoretickými 

aspekty tlumočení. V řadě svých článků Kadeho koncepty okomentovala, např. jeho model 

translace (1992: 90n). Kade vždy upozorňoval na to, že teorii translace nelze abstrahovat 

od mimojazykových faktorů, zejména ideologických, sociologických, kulturních a situačních.17 

Jeho komunikačněvědně orientovaný model tak ve své době přinesl významné výsledky. 

Zahrnoval totiž sociální charakter komunikace a sociální determinovanost procesů překladu 

a tlumočení. Také v něm byl díky vyčlenění faktorů komunikační situace, v níž jazykové 

zprostředkování probíhá, zdůrazněn význam cílových komponentů a zdůvodněna komunikační 

ekvivalence. A díky tomu, že zahrnuje účastníky komunikace, mohla být určena podoba vztahu 

mezi implicitními, explicitními a asociativně evokovatelnými informacemi ve VJ a CJ. 

Salevsky však poukazuje i na nedostatky tohoto modelu, které jsou z dnešního hlediska patrné. 

Proces translace v něm byl kvůli dominantnímu postavení cíle komunikace sledován příliš 

intencionálně. Ustrnulá hierarchizace faktorů komunikační situace rovněž nenechává dostatek 

prostoru pro zachycení proměnných veličin stejně jako dynamické interakce mezi různými 

faktory a mentálními procesy a opomíjí závislost těchto faktorů na souboru situačních 

podmínek, v nichž tlumočník jedná. Salevsky podotýká, že svázanost se situací nelze úplně 

pojmout za pomoci několika málo faktorů, které Kade považoval za relevantní. Podle ní chyběl 

základní faktor času.18 Salevsky kritizuje také Kadeho způsob určení předmětu translatologie. 

Jelikož k němu přistupoval z komunikačněvědného hlediska, musel abstrahovat řadu dalších 

významných faktorů, a tak vycházel z idealizovaných a málo dynamických podmínek. Poslední 

úkol, kterým ji Kade pověřil (negovat negaci jeho teorie), se jí podařilo splnit v roce 2011, kdy 

společně s Inou Müller představila nový model translace v knize Translation as Systemic 

Interaction. Na podzim letošního roku má vyjít autobiografie Heidemarie Salevsky s názvem 

Translatologie – meine Leidenschaft, v níž Otto Kademu věnuje několik stránek.19  

5.1.4 Heide Schmidt 

Lipská translatoložka, kterou Wotjak označuje za Kadeho nástupnici, jež však předčasně 

zemřela (Wotjak, 2002: 115), Kadeho makrolingvistické určení předmětu translatologie 

chválila (Schmidt, 1992: 129). Takovéto určení totiž evokuje otázku, za jakým účelem se má 

překládat, která je základem tehdy vznikající funkční teorie překladu. Problém ovšem je, že tato 

teorie si nárokovala právo být všeobecnou. Naopak Kadeho úsudek o vztahu 

makrolingvistického a mikrolingvistického určení předmětu vědy o překladu, že popis jednoho 

 
17 Informace z e-mailu 
18 Informace z e-mailu 
19 Informace z e-mailu 
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předpokládá existenci druhého, odpovídá poznatku, že rozmanitost textových vlastností, které 

je třeba při překladu usouvztažnit, nelze zachytit jedinou teorií, nýbrž souborem různých teorií. 

5.1.5 Gerd Wotjak 

Gerd Wotjak vystudoval romanistiku, francouzštinu, rumunštinu a španělštinu na Univerzitě 

Karla Marxe (disertační práci psal pod vedením Albrechta Neuberta). Na lipské univerzitě pak 

působil až do odchodu do penze. Vedle svého působení na poli romanistiky (zabýval se 

především sémantikou) se snažil o prosazení základních postulátů Lipské školy. Zasloužil se 

např. o vydání knihy Quo vadis, Translatologie?, která vyšla k 50. výročí vzdělávání 

překladatelů a tlumočníků na lipské univerzitě. Přínos Lipské školy komentuje v několika 

článcích, např. War das die Leipziger Übersetzungswissenschaftliche Schule? či Die Leipziger 

Übersetzungswissenschaftliche Schule – Anmerkungen eines Zeitzeugen. V tomto článku mj. 

konstatuje, že Lipskou školu nelze redukovat pouze na lingvisticky založený přístup k vědě 

o překladu, jelikož je mnohem více heterogenní, než jak je obecně vnímána. Zároveň říká, že 

Lipská škola přinesla mnoho inovativních přístupů, které si ještě dnes zaslouží pozornost. Např. 

její koncept komunikační ekvivalence obsahuje řadu aspektů kompatibilních s mnoha 

v současnosti dominujícími popisy, které vznikly až v 80. letech a později (2002: 91). 

5.2 Recepce Kadeho ze strany dalších translatologů 

Lipskou školu nenechali bez povšimnutí ani translatologové z jiných zemí.  

5.2.1 Ana Maria Bernardo 

Ana Maria Bernardo z lisabonské univerzity se německou translatologií zabývala ve své 

disertaci z roku 2000 a přímo Lipské škole věnovala několik článků. Ve svém příspěvku do 

sborníku Quo vadis, Translatologie? chválí sémiotický přístup, který z hypoteticko-deduktivní 

metodiky činí nutnou podmínku pro pokrok ve vědě o překladu. Nejenže Otto Kade a další 

představitelé Lipské školy tuto podmínku splňovali, ale učinili další krok – sémiotický rámec, 

v němž translace probíhá, rozšířili o sociální, komunikační a funkční dimenzi (2007: 46n). Dále 

zde konstatuje, že Lipská škola svým příspěvkem ke zvědečtění disciplíny, k určení a definici 

předmětu výzkumu, k vysvětlení terminologických a metodologických otázek vědy o překladu 

a také tím, že do zkoumání zahrnuje lingvistická i sémiotická hlediska, v sobě shrnuje předešlé 

vědecké snahy (2007: 55). 

5.2.2 Linus Günter Jung 

Lipské škole se v několika příspěvcích věnuje i Linus Günter Jung z univerzity v Granadě, např. 

ve sbornících Quo vadis, Translatologie? či La escuela traductológica de Leipzig. Také 
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připravil k vydání knihu Übersetzen als interdisziplinäre Herausforderung, v níž jsou 

uspořádané vybrané spisy Gerda Wotjaka.20 

5.2.3 Colette Laplace 

Významným příspěvkem je disertační práce francouzské translatoložky Colette Laplace 

Théorie du langage et théorie de la traduction: les concepts-clefs de trois 

auteurs: Kade (Leipzig), Coseriu (Tübingen), Seleskovitch (Paris) z roku 1994, v níž rozebírá 

a porovnává teorie tří různých autorů. Kademu je věnována první část této práce. V úvodu 

autorka vysvětluje jeho ideologické východisko a popisuje, jak se projevuje v jeho díle 

(zejména důraz na primát hmoty nad duchem a myšlením). Zabývá se i Kadeho definicemi 

a hodnotí je. Např. jeho pojem odrazu podle Laplace není dostačující, protože je v příliš široký. 

V jeho pojetí jsou v něm zahrnuty i představy, výpovědi, pojmy a teorie.  

 
20 http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/investigadores/ficha/37672 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/investigadores/ficha/37672
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6. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá životem a teoretickým dílem německého translatologa Otto 

Kadeho. Jejím cílem bylo podat ucelený obraz Kadeho působení na poli translatologie, 

představit českým příjemcům jeho teorii a zejména zjistit, v čem spočívá jeho přínos pro tuto 

vědní disciplínu. Práce je deskriptivní povahy a je založena na důkladné četbě a analýze Kadeho 

monografií a článků, metodologické ukotvení jí pak poskytly sekundární prameny. Rozbor 

primárních pramenů nebyl snadný, jelikož Kadeho vědecký styl není ke čtenáři příliš přívětivý. 

Své myšlenky Kade tříbí ve složitých větných konstrukcích a jeho snaha o exaktní přístup 

k translatologii vede místy skutečně až k matematickým popisům jednotlivých jevů (např. 

zavedení systému zkratek pro faktory komunikační situace či popis druhů ekvivalence za 

pomoci rovnic). Navíc je jeho dílo zatíženo ideologicky motivovanými pasážemi. Po překonání 

těchto překážek se ale čtenáři nabídne velké množství zajímavých myšlenek a konceptů. 

Otto Kade celý svůj profesní život zasvětil rozvoji translatologie. Má velké zásluhy na jejím 

ustavení jako samostatné vědní disciplíny a stal se průkopníkem nového přístupu k ní. Jelikož 

měl Kade vlastní bohaté zkušenosti s tlumočením a překladem, věděl dobře, jaké problémy jsou 

s nimi spojeny. A uvědomoval si, že prostý lingvistický popis zdaleka nepostihne všechny 

důležité faktory, které tyto procesy ovlivňují. Proto svůj přístup založil na teorii komunikace 

a v jeho modelu procesu dvojjazyčné zprostředkované komunikace získali její jednotliví 

účastníci zásadní roli. Tím byly do výzkumu zahrnuty i kulturní, sociální a situační aspekty. 

Terminologii, kterou Kade zavedl (např. definice translace, překladu, tlumočení), převzaly další 

generace translatologů. Kade také vytvořil koncepce pro určení předmětu vědy o překladu, čímž 

opět zdůraznil, že tato věda má svůj vlastní předmět, a jako taková má nárok na samostatnou 

existenci. Cenné bylo i Kadeho určení druhů ekvivalence, na nějž pak navázal Werner Koller 

svou ještě podrobnější typologií. 

Kadeho záběr byl velmi široký. Ve svých dílech se zabývá tématy od filozofické podmíněnosti 

jazykového zprostředkování, přes přeložitelnost, kvalitu překladu, vzdělávání 

zprostředkovatelů až po modelování procesů jazykového zprostředkování a strojový překlad. 

V oblasti strojového překladu se Kade jeví téměř jako vizionář. V době, kdy byl strojový 

překlad ještě v úplných začátcích, Kade už vytvářel formální modely procesu překladu, na 

jejichž základě by stroj mohl pracovat, předpokládal existenci elektronické paměti, kterou by 

měl stroj k dispozici, a počítal se vznikem strojových slovníků. Nezanedbatelný je i jeho přínos 

pro vzdělávání zprostředkovatelů a zvýšení prestiže překladatelské/tlumočnické profese. 

Nejenže Kade ve svých článcích poskytl jejich vzdělávání vědecký základ, ale především na 
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univerzitě vyučoval a připravoval studijní plány. A svou snahu o vzdělávání přenesl i mezi 

praktikující překladatele a tlumočníky. 

Kade sehrál zásadní roli ve vývoji německé translatologie. Definoval elementární pojmy 

a koncepty, na jejichž základě mohli své teorie rozvíjet další translatologové. Přesto bývá 

neprávem opomíjen, zčásti patrně kvůli izolovanosti translatologických pracovišť v rámci 

východního bloku od západní translatologie. Jeho koncepty mají i řadu nedostatků. Např. i když 

si Kade byl vědom důležitosti subjektivních faktorů v procesu jazykového zprostředkování 

(sám zdůrazňoval stranickost zprostředkovatele), paradoxně jim ve svých modelech neposkytl 

dostatečný prostor a ve snaze o formální popis procesů jazykového zprostředkování subjektivní 

faktory z modelů eliminoval a počítal s jejich ideálním působením.21 

I když některé jeho myšlenky již byly překonány, jiné koncepty, s nimiž Kade a další 

představitelé Lipské školy přišli, nebyly patřičně doceněny a zasloužily by pozornost, jelikož 

některé z otázek, kterých se jejich koncepty týkají, jsou v translatologii stále aktuální (např. 

otázka interdisciplinarity translatologie, otázka potřebné šíře zprostředkovatelova vzdělání či 

rozsahu mimojazykových faktorů v procesu jazykového zprostředkování). Pro zkoumání 

v těchto směrech Lipská škola skýtá mnoho podnětů. Z pozice české translatologie by bylo jistě 

přínosné blíže prozkoumat paralely mezi koncepty československých a lipských translatologů 

(např. Levého intersubjektivita vs. Kadeho eliminování subjektivních faktorů či Levého 

překladatel v roli čtenáře a Kadeho translátor v roli primárního příjemce).  

  

 
21 Zde je vidět rozdíl mezi Kade (1968) a (1980). V první monografii Kade z hlediska metody ze svých modelů 

subjektivní faktory eliminuje, ve druhé částečně také, ale zároveň upozorňuje že jazykové zprostředkování jakožto 

společenský jev nelze zkoumat nezávisle na společenských souvislostech (1980: 13). 
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7. Shrnutí 

Tato diplomová práce představuje život a dílo Otto Kadeho, všímá si jeho role ve vývoji 

translatologie od konce 50. do počátku 80. let 20. století, kdy působil na Univerzitě Karla Marxe 

v Lipsku. Práce přináší analýzu jeho teoretického díla a hodnotí Kadeho přínos pro další rozvoj 

translatologie. 

První kapitola obsahuje úvod, v němž je vysvětlen důvod sepsání této práce i její zaměření. 

Jsou zde popsány i její cíle a metoda, kterou jich má být dosaženo. 

V druhé kapitole je představen život Otto Kadeho od jeho dětství na území Čech přes jeho 

zapojení do 2. světové války až po odchod do Lipska. Dále je zde popsána jeho pedagogická 

i vědecká činnost na lipské a dalších východoněmeckých univerzitách a také jeho zásluhy 

o rozvoj vzdělávání překladatelů a tlumočníků. 

Ve třetí kapitole je nejprve popsán vývoj translatologie na německém území a poté i počátek 

výuky překladu a tlumočení na univerzitě v Lipsku. Následuje stručná charakteristika tzv. 

Lipské školy, jejího zaměření a je zde věnován i prostor východiskům Kadeho teorie. Důležitou 

součástí této kapitoly je vylíčení podmíněnosti oblasti vědy v NDR ideologii marxismu-

leninismu včetně vlivu této ideologie na Kadeho dílo. V poslední části této kapitoly jsou 

načrtnuty podobnosti mezi teorií Otto Kadeho a československých translatologů. 

Čtvrtá kapitola této práce je nejobsáhlejší a přináší analýzu Kadeho teoretického díla. Nejprve 

jsou zde rozebrány tři články, které se týkají tlumočnické notace, přeložitelnosti a kvality 

překladu. Následuje rozbor Kadeho první monografie, v níž se věnuje náhodným a zákonitým 

faktorům v procesu překladu, procesu dvojjazyčné zprostředkované komunikace a druhům 

ekvivalence (součástí práce jsou i Kadeho schémata těchto jevů). Poté jsou zde analyzovány 

další tři Kadeho články, pojednávající o znalostech a kvalifikaci překladatele a také o vztahu 

jazykového zprostředkování a společnosti. Nakonec je v této kapitole rozebrána Kadeho druhá 

monografie, v níž se zabývá společenskou podmíněností jazykového zprostředkování, 

mimojazykovými faktory, které v něm působí, a v níž určuje předmět vědy o překladu. 

Pátá kapitola je věnována recepci Kadeho díla, a to ze strany translatologů z Německa i z jiných 

zemí. Jsou zde zahrnuty reakce teoretiků, kteří na Kadeho navázali, reakce jeho žáků, reakce 

souhlasné, ale i kritické. 

Práce dokládá Kadeho zásluhy o rozvoj translatologie, kterým by měla být věnována větší 

pozornost. Kadeho díla totiž bývají často citována, ale stále jde jen o malý výsek z jeho širokého 

záběru. Práce ukazuje Kadeho jako fundovaného průkopníka nového směru translatologie, 
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který se snažil tuto disciplínu učinit vědečtější a který se zabýval nejrůznějšími problémy, jež 

jsou s ní spojeny. Dokázal propojit zkušenosti z praxe s teorií, vytvořit odpovídající 

terminologii a také se snažil předjímat další vývoj této disciplíny. Důraz je zde kladen také na 

přínos jeho pedagogického působení a vliv na další generace translatologů. Práce však nezastírá 

ani nedostatky jeho konceptů. Řada jeho myšlenek je ale pro translatologii aktuální i dnes, 

a proto je má tato práce představit i českým příjemcům.  
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