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Abstrakt
Tato práce se skládá z překladu kapitoly China and the World z knihy J. Fenbyho Tiger
Head, Snake Tails: China Today, How It Got There and Why It Has To Change a komentáře k
němu. Tento komentář zahrnuje překladatelskou analýzu originálního textu, typologiii
překladatelských problémů včetně jejich řešení a popis překladatelské metody.
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Abstract
This bachelor's thesis consists of the translation of the chapter China and the World. Tiger
Head, Snake Tails: China Today, How It Got There and Why It Has To Change by J. Fenby
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of the translation method, and the types of translation problems and translation shifts.
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Úvod
Tato bakalářská práce se skládá z překladu kapitoly China and the World z knihy J. Fenbyho
Tiger Head, Snake Tails: China Today, How It Got There and Why It Has To Change, která
původně vyšla v roce 2012 v nakladatelsví Simon & Schuster v Londýně, a komentáře k
němu. Komentář je rozdělen na analýzu výchozího textu, překladatelskou metodu a hlavní
překladatelské problémy.
Tento text jsem si k překladu vybrala, protože jsem se vždy zajímala o Čínu a chtěla jsem se
tímto blíže seznámit s činskou mezinárodní politikou. Myslím si, že je text pro překlad
celkově náročný ale velice zajímavý.
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1. Překlad
Tygří hlava, hadí ocasy: Čína dnes, jak se sem dostala a proč se musí změnit
13. ČÍNA A SVĚT
Angažovanost Číny ve světovém dění vede k tomu, že se stále více zaplétá do
událostí, které se vymykají její kontrole. Na jaře 2011 musela Čína stáhnout z Libye přibližně
třicet osm tisíc svých občanů, kteří zde pracovali na zakázkách v oblasti infrastruktury a
ropného průmyslu, jejichž hodnota dosahovala devatenácti miliard amerických dolarů. Na
těchto projektech zaměstnávala třikrát více lidí než Evropa. Peking vyslal k břehům východní
Afriky moderní raketovou fregatu na pomoc v boji proti pirátům. Několik čínských státních
příslušníků se ocitlo v zajetí Talibánu poté, co v Pákistánu napadl základnu, na které
pracovali. Mezi stálými členy Rady bezpečnosti je Čínská lidová republika největším
přispěvatelem do kontingentu mírových sil OSN – od roku 1990 vyslala v rámci devatenácti
misí více než sedmnáct tisíc vojáků.
V OSN využívá Čína svého vlivu k tomu, aby chránila země, se kterými udržuje
hospodářské vztahy, nebo aby omezovala mezinárodní zásahy do vnitřních záležitostí států,
jelikož trvá na prvořadém principu nevměšování se do vnitřních záležitostí států. Organizaci
považuje za prostředek pro kontrolu vlivu USA a pro prohlubování spojenectví s
„nezápadními“ národy. Přestože Čína nebránila zásahu proti Kaddáfího režimu v Libyi poté,
co takový krok podpořila i Liga arabských států a Africká unie, dokázala jiným způsobem
uplatnit svou zásadu o nevměšování se – Peking (společně s Kremlem) totiž vetoval sankce
OSN uvalené na syrský režim v letech 2011 až 2012, kdy Assadova vláda nanejvýš krutě
potlačila lidové povstání.
Čínská lidová republika buduje tzv. „šňůru perel“ na námořní trase vedoucí z ropných
států Perského zálivu přes přístavy Pákistánu, Barmy a Srí Lanky, jejíž vládu podpořila v boji
proti separatistickým Tamilským tygrům. Vybudováním vysokorychlostní železniční tratě
vedoucí přes Laos do Thajska si chce upevnit vztahy s těmito dvěma státy a otevřít si dveře do
jihovýchodní Asie. Na ČLR připadá polovina všech zahraničních investicí v Kambodži, kde
čínští inženýři postavili kontejnerový přístav, most a dálnici, avšak po protestech místních
rybářů jedna čínská energetická společnost odstoupila od projektů na výstavbu přehrady.
Z Barmy si Čína vytvořila klientský stát, protože je bohatá na přírodní zdroje, má výhodnou
strategickou polohu a navíc slouží jako tranzitní bod pro ropu. Sousední diktátorskou zemi
navštívili v letech 2009 a 2010 tři členové čínského politbyra a velitelé vojenské junty jsou
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čestnými hosty v Pekingu. Barmský region Wa, sousedící s čínskou provincií Jün-nan, je
napojen na elektrickou síť ČLR. V pohraničních městech vzkvétá obchod a prosperují více
než Rangún. Avšak na přítomnost Číny v tomto regionu je pohlíženo se stále větším odporem.
Dochází ke střetům mezi barmskou armádou a kmenovou milicí kvůli čínským
hydroenergetickým projektům podél řeky Iravádí, z nichž jeden byl na podzim roku 2011
pozastaven.
Avšak kvůli barmskému reformnímu programu Čína nyní čelí výzvě v podobě
konkurence ze strany jiných mocností, zejména USA a Japonska, které s rozvíjejícím se
státem navazují vztahy. Na konci roku 2012 Barma přivítala na své půdě amerického
prezidenta Baracka Obamu, podle čínského deníku Global Times tato návštěva představovala
jasný pokus „o stažení Barmy z čínských kolejí“.1
ČLR má s Pákistánem dohodu o volném obchodu a staví velký přístav v Gwádaru,
který leží blízko námořních tras putujících na Blízký východ. Tento přístav bude propojen s
oblastí Sin-ťiang železniční tratí a potenciálně i ropovodem, také bude v této citlivé přímořské
oblasti sloužit jako odposlechové stanoviště. Čína Pákistánu zajišťuje jaderné elektrárny,
vojenské stíhací letouny a modernizuje Karákóramskou dálnici, která se nachází na protější
straně hor oblasti Sin-ťiang. Dále se zde zabývá i výstavbou přehrad, včetně projektu na řece
Indus v hodnotě patnácti miliard amerických dolarů. Jedna čínská společnost měla v rozmezí
dvaceti let provést výstavbu velkého uhelného dolu, elektráren a chemických továren
v hodnotě devatenácti miliard dolarů, což by pro Pákistán znamenalo zatím nejvyšší vklad,
avšak na podzim 2011 od této investice z bezpečnostních důvodů odstoupila. I přesto, při
zřejmém pokusu o vyvolání neshod mezi Čínou a USA, premiér Raza Gilani označil ČLR za
„kamaráda do deště“ a prezident Ali Zardari o vztahu s Čínou řekl, že se mu nemůže vyrovnat
žádný jiný vztah mezi dvěma suverénními státy. Toto zveličení povznesl i pákistánský
velvyslanec v Pekingu, když prohlásil, že přátelství Číny a Pákistánu je „vyšší než Himaláje a
hlubší než oceány, silnější než ocel, milejší než zrak, sladší než med“.2
V roce 2012 ČLR začala budovat vztahy s Afghánistánem a zároveň upevňovala
spolupráci se středoasijskými státy bývalého Sovětského svazu. Šanghajská organizace pro
spolupráci (ŠOS), která Čínu propojuje s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Ruskem,
Tádžikistánem a Uzbekistánem, slouží jako strategická pojistka v regionu, z něhož pochází
deset procent importovaných energetických zdrojů pevninské Číny, jež putují potrubím
namísto dlouhé plavby po moři. Na pekingském summitu ŠOS v červnu 2012, na kterém byl
9

Afghánistánu udělen status pozorovatele, čínský prezident Chu Ťin-tchao nazval organizaci
„pevností regionální bezpečnosti a stability a hybnou silou regionálního hospodářského
rozvoje“. Výměnou za ropu, zemní plyn a uran se Čína zavázala, že na území Kazachstánu
vybuduje silnice, železnice a telekomunikační sítě v hodnotě desíti miliard dolarů. Čína v
současnosti ovládá čtvrtinu z celkového objemu ropy vytěžené v Kazachstánu, zároveň na
západu země pracují čínské společnosti na rozšíření ropné rafinérie v hodnotě jedné miliardy
dolarů, a navíc staví ropovod do oblasti Sin-ťiang, jímž má k roku 2013 protékat dvacet
miliónů tun ropy ročně.
Směrem na sever je Čína důležitým odběratelem mongolského minerálního bohatství.
Avšak kolébka dynastie Jüan se pokouší vyvolat neshody mezi svým jižním sousedem a
Ruskem a chce zamezit tomu, aby se Mongolsko stalo ekonomickým satelitem ČLR. Dalším
důležitým hospodářským partnerem Číny je Jižní Korea. ČLR má dohodu o volném obchodu
se státy, které patří do Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). V rámci zemí BRIC
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína) je Čína největší ekonomikou a v roce 2011 uspořádala summit
na ostrově Hainan pro členské státy a Jihoafrickou republiku. Ten sice nedosáhl ničeho
konkrétního, ale stvrdil světový význam organizace. I přes uvedenou rozmanitou sféru
působností a zájmů Čína prozatím nemá zformovanou soudržnou globální politiku nad rámec
ochrany vlastních „stěžejních zájmů“ a zmirňování touhy po přírodních zdrojích.
Vysoce postavený úředník Taj Ping-kuo uvedl, že cílem Číny je „zachování státní
bezpečnosti a zavedeného systému“, což sotva může být cíl hodný supervelmoci, a navíc
nevypovídá o tom, jakým způsobem chce ČLR změnit svět formovaný Spojenými státy.
Ústřední výbor se nechal slyšet, že zahraniční záležitosti musí v jádře upřednostňovat
hospodářský růst, ale jak řekl akademik Jen Süe-tchung: „Politická supervelmoc, jejímž
ústředním zájmem je získávání bohatství, bude pro ostatní státy spíše neštěstím nežli
požehnáním“.3
Čína chce být slyšet na mezinárodní scéně. Usiluje o tzv. chua-jü-čchüan neboli právo
na diskurz, ale jen v souladu s vlastními podmínkami a bez smysluplné debaty. Na vzestupu je
také čínský nacionalismus, což dokazují například ostré poznámky mířené na Japonsko
v souvislosti se spory o souostroví Senkaku a časté radikální postoje stranického bulvárního
deníku Global Times. Dalším důkazem narůstajícího nacionalismu jsou kampaně podobné
neúspěšnému pokusu o zákaz hollywoodského animovaného filmu Kung Fu Panda, jehož
příběh se odehrává v prostředí starověké Číny. Měl být zakázán kvůli tomu, že „překrucuje
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čínskou kulturu a funguje jako prostředek pro „lapení“ myslí Číňanů“.4 Jak napovídá název
knižního bestselleru*, Čína umí říct „ne“ a podle nacionalistů by to měla dělat častěji.
Uprostřed tahanic o funkce ve vedení obnoveného politbyra a nové vlády, které mají být
sestaveny v roce 2012 a 2013, není místo pro politiky, již usilují o kompromis v zahraničních
záležitostech. Naopak je podporován nekompromisní postoj vzbuzující nacionalismus, jenž je
výhodnou režimní oporou v období ekonomické nejistoty a ohrožení v Tichomoří ze strany
Spojených států.
Přístup Číny k okolnímu světu nezahrnuje kazatelskou složku americké zahraniční
politiky. Pro některé zahraniční pozorovatele je čínský model obdivuhodný, ale Peking se jej
nesnaží prodat do světa tak, jako se Spojené státy snaží rozšířit demokracii a tržní ekonomiku.
Jakmile si Čína jednou provždy upevnila svůj nárok na Tibet a Sin-ťiang, neprojevuje ani
teritoriální expanzionistické ambice. Je možné, že jako základ pro obchod chce znovu vytvořit
vazalský systém, v rámci něhož sousední státy uznávaly čínskou nadřazenost, ale nesnaží se
následovat evropský kolonizační model. Čína chce především disponovat možností využívat
zbytek světa k dosažení vlastního rozvoje a jít vlastní cestou, aniž by jí v tom omezovalo
moralizování ostatních.
Čínská zahraniční politika je ve své podstatě oportunistická. Zdá se, že čínské vedení
není připraveno uchopit strategické výhody tvořené dnešní mezinárodní situací a vytěžit
z nich všezahrnující soubor zásad adekvátní praxe, obzvláště při vyjednávání s USA. I přes
jejich spor o Jihočínské moře se ČLR nezapojuje do globálního soupeření se Spojenými státy,
jako tomu bylo v případě Sovětského svazu během studené války. „Operační systém“
kontrolovaný Američany, kteří zajišťují stabilitu světového obchodu, je pro Peking přínosem.
S USA také sdílí společné cíle v oblastech světové prosperity, volného obchodu a co možná
nejstabilnějšího postavení v ropných zemích Blízkého východu. Avšak tyto dvě země nemají
dostatek společných zájmů, hodnot a cílů, aby mohly utvořit základ pro hlubší porozumění a
společnou budoucnost. Pro vzkvétající Čínu je těžké si připustit myšlenku, kterou v roce 2011
vyslovil Barack Obama během schůzky s Chu Ťin-tchaem, že úspěch Číny byl zčásti
podmíněn „desetiletími stability v Asii, která byla zajištěna neskrývanou přítomností
Spojených států v tomto regionu a světovým obchodem prosazovaným Američany“ 5
Podle amerických „realistických“ analytiků se finančně stísněné Spojené státy mohou
*Autor odkazuje zpět na Jen Süe-tchunga a jeho knihu Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power
(Starověké čínské myšlení, novodobá čínská moc). – pozn. překl.
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ocitnout v situaci, kdy jejich vliv bude upadat, a zároveň budou muset čelit rostoucí síle, která
je mocnější než jejich protivníci z druhé světové války a zdatnější než SSSR. Pro Washington
je to ovšem důvod pro zachování vysokých vojenských výloh, aby byla Amerika schopná
potlačit případné expansionistické nálady Pekingu. Avšak při jakémkoliv srovnávání těchto
dvou velmocí musíme brát v potaz i slabé stránky Číny. Opatření přijatá ke zvýšení
energetické účinnosti nebudou mít zásadní vliv na snížení nedostatku přírodních zdrojů
v ČLR. I kdyby tato opatření byla efektivní, což se zatím ani zdaleka neprokázalo, Čína bude i
nadále potřebovat ještě větší množství ropy, železné rudy, uhlí, plynu a dalších minerálů
z dovozu. Přepravní trasy, jimiž tyto přírodní zdroje putují, jsou snadným terčem útoků
(nejzjevnějším cílem je například Malacký průliv), ale nebezpečí číhá i ve vodách oceánu a na
dlouhých železničních tratích. Na plynovodech a ropovodech může docházet k haváriím.
Námořní blokády nejsou nutně minulostí a Amerika má bezpochyby nejsilnější námořnictvo
na světě.6
Blíž k vlastním hranicím je Čína slovy akademika Stevena Levina „regionální
mocností bez regionální politiky“.7 Chtěla by být ústředním státem Asie, ale její politika není
nic víc než řada bilaterálních vztahů, které jsou motivovány buďto materiálními okolnostmi,
jež jsou v danou chvíli aktuální, anebo sebeobrannou pozicí připomínající atmosféru studené
války. Peking sice na širší globální scéně za svůj cíl prohlašuje utvoření „harmonického
světa“ a docílení multipolarity, jeho postupy ale nejsou pro dosažení tohoto záměru
dostačující. Čína odsuzuje „hegemonii“ (např.: moc USA), ale nevyužívá svého postavení
v OSN k tomu, aby prosadila udělení stálého členství Japonsku, Indii nebo Brazílii v Radě
bezpečnosti. Na summitech G20 nepředkládá návrhy na přeměnu světové ekonomiky a
měnových systémů a zůstává u nekonkrétních diskuzí o nutnosti zřízení nového rezervního
systému, který by nahradil dolar. Finanční systém historicky vždy závisel na hlavní věřitelské
zemi, v minulosti například na Velké Británii nebo Spojených státech. Avšak „jüanový
standard“ je v nedohlednu, protože se Čína skrývá za regulovanou měnou a kontrolovaným
kapitálovým trhem. Kdyby se ukázalo, že Západ, zejména USA, doopravdy ztrácí své vedoucí
postavení, je zřejmé, že je ČLR mimořádně špatně vybavena a nepřipravena na to, aby
převzala velení.
V čínských odbornících na zahraniční politiku se odráží nejistota přístupu jejich země
k okolnímu světu. Slovy děkana Fakulty mezinárodních studií Pekingské univerzity Wang
Ťis‘a: „Ucelená čínská strategie je stále ještě nezoraným polem, protože moc a vliv Číny
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oproti ostatním velkým mocnostem předčily očekávání i samotných čínských vůdců.“.
Profesor Pchan Cung-čchi z Fakulty mezinárodních vztahů Fu-tanské univerzity v Šanghaji
definuje roli ČLR jako „zodpovědného a konstruktivního reformátora, jenž je aktivním
propagátorem a vskutku i tvůrcem mezinárodního systému“. Ředitel globální strategie Vysoké
stranické školy Ústředního výboru KS Číny Kung Li poukazuje na problémy USA spojené
s jejich ekonomickou situací, Afghánistánem, Irákem, Severní Koreou a terorismem, a
přestože si každá z těchto překážek vybere svou daň, Čína by podle něj měla zůstat v pozoru,
protože se této supervelmoci ještě stále nevyrovná.8
Jeden myšlenkový směr vnímá čínský úspěch jako dostatečný základ pro další vývoj
země a tvrdí, že by měla od zbytku světa jednoduše „sbírat kredity“ za svůj pokrok. Podle
jiných jsou Spojené státy Číně zavázány, jelikož odkoupila velké množství amerických
státních dluhopisů. Chování USA, které tuto skutečnost neodráží, vnímají jako jistou formu
zrady. Někteří čínští analytici podporují trojstranný vztah s Evropou a Ruskem jako protiváhu
americké moci, eventuálně by se Čína podle nich měla soustředit na rozvíjení vztahů se státy
Střední Asie a Indočínou. Ti, kteří se ohlíží do minulosti k období úpadku čínského impéria,
zastávají názor, že zahraniční politika má být řízena z pozice vojenské i hospodářské síly a
odvolávají se na „století ponížení“, aby opodstatnili svá tvrzení o tom, že zahraniční mocnosti
mají v Číně nesplacený dluh z minulosti.
Akademik David Shambaugh vymezuje některé ideologické tábory čínské zahraniční
politiky, počínaje populistickým, xenofobním a marxistickým „nativismem“, pokračuje
dominantní skupinou „realistů“ a těmi, kteří říkají, že by se Čína měla soustředit na vztahy
s významnými mocnostmi a věnovat méně pozornosti ostatním. Dále jsou v Číně myslitelé,
pro něž je Asie a rozvojový svět na prvním místě, a „selektivní multilateralisté“ podporující
postupné rozšiřování čínské angažovanosti ve světovém dění, ale pouze v případech
týkajících se zájmů státní bezpečnosti. V neposlední řadě uvádí také „globalisty“, kteří věří,
že Čína na sebe musí vzít větší zodpovědnost za projednávání široké škály otázek z oblasti
světové správy odpovídající její velikosti, moci a vlivu. Váha každé z těchto skupin kolísá a
žádná z nich nepřevládá, ale Shambaugh poznamenává, že „globalisté již debatu prohráli,“,
což pro zbytek světa představuje zjevné problémy.9
Během návštěvy ve Spojených státech v roce 2011 byl čínský prezident Chu Ťin-tchao
rázný: „Měli bychom upustit od mentality studené války, která je hrou s nulovým součtem.
Měli bychom na rozvoj druhé strany pohlížet rozumně a objektivně, vzájemně respektovat
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způsob, jakým se náš protějšek rozhodl rozvíjet, a usilovat o společný rozvoj skrz oboustranně
výhodnou spolupráci. Měli bychom vzájemně respektovat suverenitu, územní celistvost a
vývojové zájmy druhé strany a řádně se věnovat otázkám, které toho druhého znepokojují,“.
Chu Ťin-tchao a jeho kolegové však nemají zájem o zodpovědnost, která by vyplývala z
členství ve skupině G2 se Spojenými státy. Taková představa je ve skutečnosti vnímána spíše
jako potenciální léčka nastražená tak, aby Čínu polapila a odpoutala její pozornost od
vlastních cílů. Čínští vůdci rovněž nejeví zájem o připojení se k systému pravidel pro Asii,
který prosazuje Washington. Současný „guláš“ (jak situaci nazvala Hillary Clintonová) v
regionálních dohodách Pekingu dosti vyhovuje, protože může být vybíravý co se týče
partnerů, vyhnout se tím určitým závazkům, kterých by mohl později litovat, a také si může
zajistit, že čínské zájmy budou mít vždy přednost, zatímco rostoucí síla Číny zastrašuje menší
sousedy. Je zřejmé, proč je takový přístup lákavý. Tento program ale není vhodný pro velkou
mocnost, přestože se snaží stavět na historickém základě, jenž se stal součástí národní mantry
a za hranicemi je často přijímán bez větších pochyb.10
Pokud Čína vnímá, že jí není projevena veškerá úcta, může být mimořádně
přecitlivělá. Kámen úrazu spočívá v tom, že úcta v pojetí ČLR vyžaduje, aby cizinci drželi
jazyk za zuby, když se jejich hodnoty neshodují s těmi čínskými, zejména v přístupu k
záležitostem týkajících se Tibetu, Tchaj-wanu a lidských práv. Zahraniční hlavy států, které si
dovolí přijmout na své půdě Dalajlámu, jsou nařčeny z toho, že „ranily city 1,3 miliardy
čínských občanů“. Peking zrušil summit s Evropskou unií poté, co se francouzský prezident
Nicolas Sarkozy setkal s tibetským duchovním vůdcem v době, kdy se Francie ujala rotujícího
předsednictví EU. Když Barack Obama přijal v Bílém domě Dalajlámu, Čína Spojeným
státům vyčetla, že „hrubě zasáhly do vnitřních záležitostí Číny“ a narušily tím vzájemnou
důvěru. Francouzský maloobchodní řetězec Carrefour byl bojkotován poté, co byl obviněn
z podpory snah Tibetu o získání nezávislosti. Export norských lososů a pstruhů do ČLR
zaznamenal prudký pokles záhy po udělení Nobelovy cena za mír vězněnému čínskému
spisovateli Liou Siao-poovi.
Čínský štěkot však nemusí vždy předznamenávat kousnutí. Čína se hněvá kvůli
prodeji amerických zbraní do Tchaj-wanu, ale zasáhla pouze omezeným protiopatřením a
nenásledovala žádná slíbená odveta proti zúčastněným stranám, od nichž potřebuje
nevojenskou spolupráci pro uskutečnění svých rozvojových plánů. Dalajláma znovu navštívil
Baracka Obamu v Bílém domě v létě 2011 a reakce Číny byla obdivuhodně zdrženlivá, jako
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by se rozhodla, že klidnější vztahy s Washingtonem byly v tu chvíli na místě. Zatímco po
udělení Nobelovy ceny Číňané jedli méně norských ryb, státní společnost zakoupila podíl v
norské energetické společnosti Statoil. K běžnému provozu se zanedlouho vrátil i řetězec
Carrefour.
Čína má jasno v tom, jaké chování ostatních nehodlá akceptovat, ale stěží se jí daří
zformulovat pozitivnější strategii nad rámec poskytování trhů a surovin. Pokud je definicí
velké mocnosti schopnost stanovovat pravidla, která jsou atraktivní i pro ostatní, tak je Čína
v tomto ohledu mimořádně nedostačující. Daná situace je navíc komplikována tím, že různé
politické skupiny tvarují zahraniční politiku v souladu s vlastními zájmy. Jmenovitě se jedná
o Ústřední komisi zahraničních věcí Komunistické strany Číny, Ministerstvo státní
bezpečnosti, Čínskou lidovou osvobozeneckou armádu (ČLOA), Ministerstvo obchodu
zastupující exportéry a Národní komisi pro rozvoj a reformu, která je hlavním čínským
orgánem ekonomického plánování. Ve hře je také lobby ze strany představitelů těžkého
průmyslu a energetiky – protože státní ropné společnosti expandují do světa a Čína zvyšuje
import uhlí a zemního plynu. Komunistickému Oddělení propagandy jde zase o image Číny.
Ministerstvo financí a Čínská centrální banka mají vlastní stanoviska k mezinárodní
monetární politice, která s ohledem na povahu čínského zapojení do světového dění přesahují
do dalších oblastí činnosti státu. Nikdo neví, jak velký vliv má na rozhodovací procesy
Ministerstvo zahraničí, ale nepředpokládá se, že by byl zvlášť významný.
Tato směsice různých zájmových skupin snadno způsobuje zmatky a neschopnost zaujmout
jasné stanovisko. ČLR zjevně stále nechce, nebo nemůže, přimět k poslušnosti svého
„mladšího bratra“ Severní Koreu, proto vedoucí činitelé lidové republiky nazývají svého
souseda „rozmazleným dítětem“. Čína říká, že chce, aby byl poválečný globální systém
spravedlivější, ale staví se proti udělení stálého členství v Radě bezpečnosti Japonsku či Indii.
Přestože Čína nevetovala rezoluci o bezletové zóně nad Libyí, dala jasně najevo, že i nadále
může kritizovat kroky mocností Severoatlantické aliance, když se věci nemají tak, jak by
chtěla. Poté se Čína snažila udržet rovnováhu v choulostivé situaci, kdy na jedné straně
udržovala vztahy s Kaddáfího režimem a na straně druhé komunikovala s povstalci.
Francouzský prezident Nikolas Sarkozy si od svého čínského protějšku Chu Ťin-tchaa
vyslechl výčitky za letecké útoky a generálové ČLOA se v soukromí návštěvníkům svěřovali
se svou nespokojeností, a to za přítomnosti Si Ťin-pchinga, který je v tom dle všeho
podporoval .11 Mezitím jedna čínská společnost diktátorovi nabídla prodej zbraní,
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k uskutečnění obchodu ale nakonec nedošlo.
Chu Ťin-tchao řekl čínským diplomatům, že musí zemi „vytvořit přívětivější image“.
Zlepšení reputace Číny bylo na podzim 2011 hlavním tématem stranického pléna. Čína
používá v zahraničí „měkkou sílu“ prostřednictvím kulturních misí a sítě Konfuciových
institutů, poskytuje finanční prostředky na festivaly, které oslavují její civilizaci a zároveň
zametají pod koberec ošemetné otázky. Číňané půjčují své pandy a pořádají představení
vyzdvihující jejich historii. Zavázali se, že vynaloží padesát miliard jüanů na své mezinárodní
vysílání, včetně zřízení druhého televizního kanálu v anglickém jazyce a zdvojnásobení
krátkovlnného rádiového přenosu z vysílače v Texasu. Tyto kroky Čína podniká v období,
kdy rádio BBC ukončilo své vysílání v čínštině. Státní deník China Daily spustil mezinárodní
vydání. Když byl Chu Ťin-tchao v roce 2011 na státní návštěvě Spojených států, Čína
odkoupila plochu na obrovských obrazovkách na newyorském Times Square, aby na nich
mohla pustit nablýskanou reklamu, ve které se objevovali ti nejlepší čínští podnikatelé, herci,
sportovci a astronauti. Významný akademik Jüan Süe-tchung tvrdí, že by Čína měla rozvíjet
svou morální autoritu, aby si pojistila místo na vrcholu hierarchie zemí, které podle něj budou
ovládat svět.
Čínské úřady ale dávají přednost megalomanským projektům a pořádné podívané,
jako tomu bylo na olympijských hrách v Pekingu a na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji,
třebaže se dluh za druhé zmíněněné akce vyšplhal na devatenáct miliard jüanů. Když se
Číňané chtějí předvést před celým světem, rozhodně na tom nešetří, ba naopak utrácí až
přebytečně, aby všem ukázali, že se do země vrátilo období bohatství a slávy „šeng-š‘“, které
zde bylo před úpadkem v devatenáctém století. Tyto exhibice jsou sice obdivuhodné svým
měřítkem, především ale odráží důkladnou regulaci, stejně tak jako touha učarovat
zahraničnímu veřejnému mínění je výsledkem státního plánování pod přísnou taktovkou Číny.
Chybí však přínos ze soukromého sektoru (od jednotlivých spisovatelů a umělců), který tolik
napomohl rozšíření západní kultury do celého světa. Je celkem složité udržet si benevolentní
image, poté co byl nejslavnější mezinárodní umělec země Aj Wej-wej zatčen za kritiku
režimu, anebo když jeden z pouhých dvou čínských laureátů Nobelovy ceny za literaturu Kao
Sing-ťien přijal francouzské občanství (druhý nositel ceny Mo Jen, který vyhrál v roce 2012,
setrvává uvnitř režimu a je opatrný, aby nesešel moc daleko z oficiální cesty). Předseda
norského Nobelova výboru prohlásil, že dlouhý trest odnětí svobody udělený Liou Siao-poovi
„vyřešil problém“ s rozpoznáváním čínských disidentů, jelikož tím se Siao-po „automaticky
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stal (...) celosvětovým symbolem lidských práv“. Prosazování moci KS Číny bylo opět
upřednostněno před vším ostatním a „měkké diplomacii“ byla uštědřena velká rána, což
potvrdilo fiasko, jímž skončil pokus o zavedení Konfuciovy ceny – čínské obdoby Nobelovy
ceny. V roce 2010 si jako první měl tuto cenu převzít politický veterán Lien Čchan – bývalý
předseda tchajwanského Kuomintangu (KMT), který se zasloužil o vyjednávání lepších
vztahů s druhou stranou průlivu. Problém byl v tom, že laureát na slavnostní ceremoniál do
Pekingu nedorazil, protože nebyl o ceně informován, a z neznámých důvodů bylo ocenění v
hodnotě sto tisíc jüanů předáno malé holčičce. V září dalšího roku byla Konfuciova cena
zrušena s vysvětlením, že „došlo k porušení příslušných nařízení“. Organizátoři i přesto
jmenovali vítězem druhého ročníku ceny Vladimira Putina.
Řečem o harmonii a přívětivosti také moc neprospívá posilování čínské armády.
Vojenská kapacita ČLOA výrazně zaostává za Spojenými státy. Z údajů z roku 2009 vyplývá,
že je Čína zodpovědná za 6,2 % celosvětových vojenských výdajů, což ji staví před Francii a
Velkou Británii, ale je stále výrazně pozadu za 43 % z USA. Jeden přední čínský generál
prohlásil, že ČLR musí zdvojnásobit výdaje za ozbrojené složky (z 1,4 procenta na 2,8 %
HDP), aby mohla mezeru zaplnit. V roce 2011 oficiální rozpočet ČLOA vzrostl o 11,2 % a
odpovídal 106 miliardám dolarů (tuto částku je však nutné považovat za podhodnocenou,
protože nezahrnuje výlohy za všechny vojenské projekty) a předpokládá se, že do roku 2015
vzroste až o 150 %. Přesto se Čína úzkostlivě snaží bagatelizovat rozměry své vojenské
expanze.
Pentagon vydal v roce 2011 výroční zprávu o čínských ozbrojených silách, ve které stojí, že
Čína je na cestě k tomu, aby do roku 2020 vytvořila moderní armádu. Na tuto informaci
reagovala státní zpravodajská agentura Nová Čína slovy, že jde o „zcela smyšlenou
báchorku“. Ale Peking to s protesty přehání, protože nelze ignorovat zvýšení výdajů na
ozbrojené síly čítající 1,5 milionu vojáků a čínskou snahu o ovládnutí technologického
pokroku pro vojenské účely. ČLR sestřeluje satelity stejného typu, jako se používají pro
vojenské řídící systémy, její ponorky se vynořují uprostřed amerických námořních cvičení,
uvádí do provozu nové stíhačky a rozvíjí námořnictvo. Zatímco americký ministr obrany vedl
jednání s Chu Ťin-tchaem, čínské letectvo se pochlubilo novou „neviditelnou“ stealth
stíhačkou. Podle jednoho washingtonského výzkumného centra se schopnost ČLOA sledovat
vojenské cíle z vesmíru téměř vyrovná USA, avšak toto tvrzení se zdá být poněkud
přehnané.12
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Pentagon uvádí, že Čína zvyšuje náklady na jaderné zbraně a rakety dlouhého doletu,
které dokážou zasáhnout cíle i za ostrovem Guam. Při rozhovorech s americkými úředníky
v roce 2008 zástupce náčelníka Generálního štábu ČLOA generál Ma Siao-tchien údajně
prohlásil, že nárůst jaderné síly ČLR je „nezbytně nutný“ a že nesmí být „omezován
technický pokrok“. Na jihu ostrova Chaj-nan ve městě San-ja byla vybudována základna pro
jaderné ponorky s balistickými raketami. Protilodní rakety, kterým Severoatlantická aliance
přezdívá „Sizzler“, mohou být vypuštěny z ponorky pod vodní hladinou a údajně letí rychlostí
třikrát vyšší než rychlost zvuku s dosahem větším než tři sta kilometrů. Navíc vyvíjí další
raketu zvanou Dongfeng, která bude schopná zasáhnout cíl vzdálený na více než tři tisíce
kilometrů. Námořní letectvo se má rozrůst na dvě stě letadel.
Původní motivace rozšířit námořnictvo a letectvo vzešla ve chvíli, kdy se Čínská
armáda chtěla připravit na invazi Tchaj-wanu pro případ, že by se Peking rozhodl pro
znovusjednocení vojenskou silou. Zvláště po zablokování Tchajwanského průlivu americkým
námořnictvem během krize, která vypukla v roce 1996, když ČLOA odpálila rakety nedaleko
břehů ostrova. Avšak nyní má posilování vojenských sil širší potenciální dopady, protože
Čína zavádí vlastní interpretaci výzkumu amerického stratéga Alfreda Mahana, který se
zabývá spojitostí mezi silným námořnictvem a rozvojem mezinárodního obchodu. V roce
2011 ČLR testovala modernizovanou letadlovou loď o váze 67 000 tun, jež byla zakoupena
od Ukrajiny za dvacet milionů dolarů pod záminkou, že se bude využívat jako plovoucí
kasino u břehů Macaa. Nakonec ale byla přestavěna pro vojenské účely. Panuje nejistota
v otázce, zda by si Čína měla postavit svou vlastní letadlovou loď, což je velice složitý úkon,
který by pro čínské technologie představoval velkou zkoušku. Podle některých zpráv nicméně
už takové práce probíhají v rámci desetiletého plánu na modernizaci námořnictva. ČLR je
však stále daleko od toho, aby mohla konkurovat námořnictvu Spojených států vzhledem k
tomu, že se na její lodi první vzlety a přistání uskutečnily teprve na konci roku 2012. Jedinou
letadlovou lodí Čína prosazuje své ambice a nemá nijak zásadní vliv na strategickou
rovnováhu ve východní Asii.
Čínská armáda i přesto vnímá rozšiřování svého námořnictva jako možnost ukázat svou sílu.
Čína chce být schopná čelit jakýmkoliv pokusům Indie nebo Spojených států o ovládnutí
námořních tras, přes které se do země dopravuje ropa z Blízkého východu. Osmdesát procent
tohoto dovozu putuje přes Malacký průliv, jenž zůstane potenciálním „škrtícím bodem“* i
* „Škrtící bod” – termín používaný Alfredem Mahanem pro významná strategická místa námořní přepravy
(zejména průplavy a průlivy). Stát, který ovládá takový bod, může ovládat námořní obchod v celé oblasti. –
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poté, co bude od pobřeží Barmy do provincie Jün-nan postaven ropovod. Proto je pro Čínu
velice důležité, aby mohla zasáhnout, pokud by byla ohrožena svoboda pohybu na vodě. Ze
strategického hlediska vnímá ČLR větší námořnickou sílu jako způsob, jak se vymanit ze
stísněného prostoru tvořeného pásmem ostrovů, které se táhne od jihu Japonska přes Tchajwan a Filipíny až k americké základně na ostrově Diego García. Problematické je také druhé
pásmo dál od čínských břehů, které se rozpíná od Japonska až k Boninským a Marshallovým
ostrovům, mezi nimiž se nachází Guam, americká autonomní ostrovní oblast s leteckou
základnou.
Snaha ČLR o prosazení svého námořního postavení v regionu jakožto mocnosti v otevřených
vodách je zcela normální a přirozená, tato snaha však pro systém regionální bezpečnosti, který
je ve východní Asii uplatňován už od konce druhé světové války, bude velkou zkouškou.
Předseda Sboru náčelníků štábů admirál Mike Mullen v roce 2011 mluvil o tom, že se Peking
snaží posílit své A2/AD* schopnosti, jimiž chce vytlačit USA dál od svých břehů. Obvyklí
spojenci USA od Japonska až po Austrálii nemohou přehlížet to, že se jejich hospodářské
vztahy s Čínou mohou dostat do rozporu s jejich strategickými a politickými stanovisky. Po
návštěvě Číny v polovině roku 2011 admirál Mullen prohlásil: „Stále ještě máme výrazné
neshody“.13
Čínská lidová armáda čítající 2,3 milionu vojáků, dva tisíce letadel, osmdesát lodí a
sedmdesát ponorek, je oficiálně charakterizována jako armáda „obranné povahy“, neboť „se
Čína neochvějně vydala na cestu mírového rozvoje“. Ale stejně jako všechny ostatní složky
mocenské struktury, musí plnit i politickou funkci na příkaz Komunistické strany Číny, která
leninsky vyžaduje občanskou kontrolu nad armádou. To, že zbraň je v rukou strany, zajišťuje
nynější předseda Ústřední vojenské komise Si Ťin-pching. Členové ČLOA představují
osmnáct procent Ústředního výboru a zaujímají dvě místa (z celkových pětadvaceti)
v politbyru, což dává armádě omezený vliv na utváření politiky.
Čínská lidová osvobozenecká armáda si zakládá na své působivé pověsti, která ji staví
na klíčové místo v rámci režimu a založení Čínské lidové republiky. Další stěžejní chvílí pro
její postavení ve vládě byl okamžik, kdy se Mao Ce-tung musel obrátit na vojenské složky,
aby se vypořádaly s nežádoucími důsledky Kulturní revoluce. Poté, co v roce 1989 armáda
pozn. překl.
* A2/AD (Anti-Access/Area Denial) – schopnost ozbrojených sil (zejména jejich vzdušných a námořních
složek) si zajistit vlastní přístup ke globálním prostorům a zároveň zamezit přístupu jakémukoliv
protivníkovi. – pozn. překl.

19

zasáhla proti demonstrantům, je podle oficiální verze zachránkyní ČLR. Jak vyplývá z jejího
názvu, ČLOA se pochopitelně prezentuje jako síla sloužící lidem a národu. Ve veřejných
prohlášeních, které popisují činnosti armády, je zdůrazňována její účast na odstraňování
následků katastrof na domácí půdě i v zahraničí, či její podíl na výkopech studní, výstavbách
vodních cest a výsadbě jedenácti milionů stromů ročně. Dále tato prohlášení vyzdvihují to, že
armáda pomáhá udržovat zákon a pořádek, což dokazují například čísla z roku 2010, kdy
vyřešila 37 000 kriminálních případů a zabavila 3 845 nelegálních zbraní. Bílá kniha, kterou
Číňané vydali na jaře 2011, definuje hlavní cíle armády jako „zachování sociální harmonie a
stability, ochranu národní bezpečnosti a jednoty“ a potlačení „všech podvratných a
sabotážních činností ze strany nepřátelských sil“.
Nicméně to je primárně stranická armáda čítající 90 000 komunistických buněk, jak uvedl
vysoce postavený politický důstojník z řad ČLOA Čang Wej-ping v armádním teoretickém
periodiku.14 V červnu 1989 armáda zakročila v Pekingu proti lidu, aby zachránila vedení
Komunistické strany Číny, a vojáci přísahali věrnost vládnoucí straně. V Lidovém deníku byl
nedávno zveřejněn článek napsaný politickým komisařem a zároveň velitelem strategických
raketových jednotek, ve kterém je zdůrazněno, že „by ČLOA měla ve svých řadách
prosazovat poslušnost vůči Komunistické straně Číny“. Po případu spiknutí Po Si-laje KS
opět vyzdvihuje potřebu loajality armády kvůli obavám z toho, že se někteří generálové
chystali postavit na stranu zdiskreditovaného politika.
Důsledkem je to, že ačkoli je občanská kontrola nad armádou zakotvena v zákoně, ČLOA má
vliv i na samotný režim, čímž se liší od profesionálních a apolitických armád západního světa.
Vzpomínky na hrdinské války minulosti a parádní krok Čínské lidové armády na vojenských
přehlídkách posilují nacionalismus a výhružné řinčení šavlemi. Vojenská tažení jsou i nadále
součástí režimní kultury, přestože už nejsou tak rozsáhlá a surová jako za vlády Velkého
kormidelníka*. Jak je z čínské historie zřejmé, válčení je podstatnou součástí její minulosti,
což poškozuje fasádu konfuciánské přiměřenosti. Starší plukovník Liou Ming-fu ve své
nedávno vydané knize Čínský sen vyzývá ČLR k tomu, aby se soustředila na budování své
vojenské síly, dokud Spojené státy bojují s vlastními ekonomickými problémy. V předmluvě
k jiné knize vydané v roce 2011 politický komisař oddělení logistiky čínské armády generál
Liou prohlásil, že „dějiny se píší krví a vraždou“ a přirovnal národní stát ke „stroji moci
poháněného násilím“. Navíc dodal, že „vojenská kultura je nejstarší a nejdůležitější moudrostí
* Velký kormidelník – oficiální přezdívka Mao Ce-tunga. – pozn. překl.
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lidstva“. Generál Liou Jüan, jehož otec byl nejdříve pravou rukou Mao Ce-tunga, ale později
se stal trnem v oku komunistů a zemřel během Kulturní revoluce, zašel ještě dál a
v předmluvě mimo jiné obvinil generální tajemníky Ústředního výboru „doby minulé i
současné“ ze zrady Komunistické strany Číny. A další generál jménem Luo Jüan zase
prosazuje vyslání stovek rybářských lodí do námořního partyzánského boje o území, na která
si ČLR dělá nároky.
Není tedy divu, že se zahraniční analytici obávají názorů a ambicí nadcházející generace
armádních velitelů. Civilní politici jsou sice i nadále zůstávají u moci, ale politické postavení
ČLOA a odhodlanost vyšších důstojníků otevřeně promluvit stanovuje „přípustnou hranici“
tomu, nakolik se mohou civilisté distancovat od požadavků armády, kdyby tak případně chtěli
učinit.
Znepokojení z ofenzivního potenciálu Číny se prohlubuje o to více vzhledem
k hackerským dovednostem země a její schopnosti vést kybernetickou válku a kvůli obvinění,
že země na popud armády a prostřednictvím čínských společností provádí v zahraničí
rozsáhlou špionáž, díky které „nasává“ obrovské množství informací. Úředníci však odmítají
jakýkoliv podíl armády nebo státu na podobných aktivitách a svádí je na jednotlivce, jež se
státní orgány snaží dopadnout. Je však těžko uvěřitelné, že takový režim, jako je ten čínský,
by dovolil, aby tak rozsáhlé a dlouhotrvající hackerství hlášené západními vyšetřovateli
mohlo pokračovat bez souhlasu nebo podpory tamějších bezpečnostních úřadů. V říjnu 2011
anglický deník Financial Times vydal zprávu o tom, že v posledním desetiletí ČLOA zřídila
tisíce jednotek technologických společnostech a na univerzitách, aby si utvořila „svou
vojenskou základnu v kyberprostoru“. Původ některých kyberútoků se podařilo vystopovat
zpět k městu Ťi-nan v provincii Šan-tung, kde se nachází jedna ze základen odnože ČLOA
zabývající se národní bezpečností. Předseda Zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů
USA Mike Rogers obvinil Čínu z „bezostyšné krádeže obchodních údajů a duševního
vlastnictví, skrz rozsáhlé a dlouhodobé špionážní úsilí“.
V letech 2006 a 2007 západoevropské vlády otevřeně mluvily o čínských internetových
útocích a ředitel britské bezpečnostní služby kontaktoval tři stavýkonných ředitelů a
bezpečnostních poradců podniků, aby je na čínskou hrozbu upozornil. Spojené státy ve své
vládní zprávě z roku 2009 citují společnost Northrop Grumman (smluvní strana obranného
průmyslu), která uvádí, že Čína podnikla třicet pět rozsáhlých kyberútoků proti západním a
tchajwanským cílům. V následujícím roce kanadští výzkumníci uvedli, že odhalili špionážní
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síť čítající 1 300 počítačů, z nichž velká část byla právě z Číny, a zaznamenali jejich
proniknutí do některých vládních elektronických systémů. Také se objevily zprávy o
nabourávání do systémů některých významných ropných a plynárenských společností,
dodavatele vojenského vybavení Lockheed Martin, či elektrizační soustavy Spojených států.
Hackeři se dokonce dostali i do osobního počítače německé kancléřky Angely Merklové.
Google se kvůli se stáhl z ČLR kvůli cenzuře a napadání Gmail účtů disidentů a nyní
vydal prohlášení, že stovky uživatelů služby Gmail se staly obětmi tzv.„phishingových
útoků“*, a to prostřednictvím falešných emailů, rozeslaných čínskými hackery, aby získali
přístup k jejich heslům. Společnost uvedla, že terčem útoku byli vysoce postavení státní
úředníci Spojených států a několika asijských zemí, vojenský personál, novináři a čínští
političtí aktivisté. Peking tato obvinění prostřednictvím Lidového deníku odmítl a nařkl
Google z toho, že se stal „nástrojem politické agitace“ , protože „se záměrně podřizuje
západnímu negativismu vůči Číně“.
Podobná obvinění se však hromadila dál. Společnost McAfee, která se zaměřuje na
internetovou bezpečnost, ve své zprávě z léta tvrdí, že během pěti let byly napadeny systémy
dvaasedmdesáti organizací včetně vlád, společností, Organizace spojených národů, Sdružení
národů jihovýchodní Asie, Mezinárodního olympijského výboru a Světové antidopingové
agentury. Ve zprávě bylo řečeno, že tato proniknutí (s názvem „Operation Shady RAT“)
pocházela od „jednoho státního činitele“. Jmenovitě nebyl uveden žádný stát, ale odborník
zasvěcený do této záležitosti prohlásil, že důkazy ukazují na Čínu, která toto obvinění opět
prostřednictvím Lidového deníku odmítla. Tentokrát se nechala slyšet, že „je nezodpovědné
spojovat Čínu s internetovými hackerskými útoky“, a zdůraznila, že v roce 2010 byla také
zasažena skoro 500 000 kybernetickými útoky, z nichž měla polovina původ v zahraničí, kdy
mělo konkrétně 14,8 % pocházet z USA a 8 % z Indie.15

* „phishing“ v češtině se někdy uvádí termín „rhybaření“ – pozn. překl.
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2. Překladatelská analýza výchozího textu
Tato část práce se zabývá překladatelskou analýzou výchozího textu. Budu zde
vycházet z modelu Christiane Nordové, tak jak jej popisuje ve své práci Text analysis in
translation (2005), a také z teorie jazykových funkcí Romana Jakobsona.
Jelikož tato práce obsahuje překlad pouze jedné kapitoly z celé knihy, k analýze
originálu přistupuji dvojím způsobem. V části popisující vnětextové faktory je text
analyzován jako celek. Zatímco v analýze vnitrotextových faktorů se již zaměřuji pouze na
překládaný úsek.
V kapitolách o překladatelské analýze a překladatelských problémech budu uvádět
jednotlivé citace z výchozího i překladového textu. Tyto úseky jsou opatřené označením O
(originál) nebo P (překlad) a číslem odkazujícím na stranu výchozího textu nebo samotné
bakalářské práce. Pro lepší přehlednost je do příloh vložena elektronická verze textu originálu
(očíslovaná 1–23), jejíž obsah je identický s obsahem brožovaného vydání, které bylo
původním zdrojovým materiálem pro překlad.
2.1 Vnětextové faktory
2.1.1 Autor
Autorem knihy Tiger Head, Snake Tails je Jonathan Fenby, britský spisovatel, novinář
a analytik. V devadesátých letech byl redaktorem nedělníku The Observer a deníku South
China Morning Post. Dnes je předsedou čínského oddělení společnosti TS Lombard, která se
zabývá nezávislými výzkumy v oblastech globální ekonomiky, politiky a mezinárodního
obchodu. V rámci též společnosti je také generálním ředitelem odvětví pro zkoumání
evropské politiky. Zároveň působí jako docent na Londýnské škole ekonomiky a politických
věd (LSE) a na Vysoké škole orientálních a afrických studií (SOAS, University of London).
Jonathan Fenby je odborníkem v oblasti čínské politiky a ekonomiky, vydal na tato témata již
osm knih a nespočet článků. Za své zásluhy v žurnalistice obdržel rytířské řády Velké Británie
i Francie.1
2.1.2 Místo, čas, médium
Kniha Tiger Head, Snake Tails byla publikována v roce 2012 v londýnské pobočce
nakladatelství Simon & Schuster, které vydává tisíce titulů ročně a ve své stáji má mnoho
1 TS Lombard. Who We Are: Our Team, Jonathan Fenby. Tslombard.com [online]. Dostupné z:
https://www.tslombard.com/who-we-are-our-team.php#profile-b-1
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známých autorů ze všech oborů literatury. Nelze tedy říci, že se nakladatelství zaměřuje na
téma Číny, ale považuje je za důležité a pro své čtenáře poměrně zajímavé.
Do češtiny byly přeloženy zatím jen tři knihy Jonathana Fenbyho, avšak pouze jedna z
nich se týká Číny, a to Sedmdesát divů Číny. Její obsah však není vůbec podobný obsahu
překládané knihy, pojednává totiž hlavně o čínských památkách, historii a umění. Titul vyšel
v nakladatelství Slovart v roce 2008, které má stejně jako Simon & Schuster širokou škálu
zaměření, a byl přeložen předním českým sinologem Vladimírem Liščákem. Teoreticky by se
nakladatelství Slovart mohlo stát médiem, které by zprostředkovalo překlad dané knihy,
protože má ve své nabídce oddělení pro literaturu faktu, kam by tato publikace spadala.2
Čas vydání knihy souvisí s nadcházející výměnou nejvyšších představitelů čínské
vlády (2013) a se sílícími obavami z čínského rychlého vývoje. Aby mohla dnes odpovídat
části svého podtitulu Čína dnes, jak se sem dostala, a proč se musí změnit (China Today,
How It Got There and Why It Has To Change) a plnit stejnou funkci jako v roce 2012, musela
by být autorem doplněna o informace z posledních šesti let, protože se situace v Číně i ve
světě velice rychle mění. Autor v knize často odkazuje na události z minulosti, hlavně tedy na
předcházející dvě desetiletí (1990 – 2011), které přesně časově zařazuje.
2.1.3 Adresát a presupozice
Autor v předmluvě sám uvádí, že kniha není primárně určena pro sinology, ale pro
širokou veřejnost.3 Avšak hned z prvních stránek knihy je zřejmé, že předpokládá předchozí
zájem o téma a orientaci čtenáře v této oblasti (například očekává, že je jasné, kdo je tzv. „the
Great Helmsman“ O:19) a v textu se objevují i celkem specifické termíny z různých oblastí,
které nejsou dál vysvětleny (např. z námořnictví: choke point O:16). Kultura sice není příliš
vázaná na výchozí jazyk, ale je zde velice důležitá kultura Číny a objevují se zde například
anglické názvy čínských institucí a autor opět předpokládá, že čtenář automaticky ví, o co se
jedná (Politburo O:17). Adresátem knihy je tedy primárně široká veřejnost (s větším
předchozím zájmem o problematiku Číny), ale i odborníci na téma by se při jejím čtení
rozhodně nenudili.

2 Slovart – literatura faktu Slovart.cz [online]. 2018 [cit. 11.12.2018] Dostupné z:
https://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/literatura-faktu.html?page_id=9943
3 FENBY, Jonathan. Preface. s. ix (2012)
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2.1.4 Motiv komunikace, záměr autora
Ústřední motiv komunikace naznačuje již podtitul knihy. Autor se snaží detailně
popsat dnešní situaci v Číně a vysvětlit čtenáři minulé události, které danou situaci
zformovaly. V posledních kapitolách knihy se také zabývá budoucností Číny, jakým bude
čelit problémům a co ji nejspíše čeká v nejbližších letech. Jonathan Fenby v předmluvě sám
uvádí, že se snaží propojit aspekty politické, ekonomické, demografické, sociální a regionální,
protože pouze v případě spojení všech daných souvislostí si člověk může udělat celkový
obrázek o tom, co Čína dnes představuje a kam v budoucnosti míří. Autor také říká, že se
nechce zabývat jen křiklavými titulky z novin a ekonomickými statistikami, ale chce čtenáři
předložit objektivní fakta o fungování tohoto státu.4
Motivem překládané kapitoly je popsat postavení Číny v kontextu světového dění.
Mluví se v ní o vztazích ČLR s jinými státy a velkými mocnostmi a o přístupu tamější vlády
k mezinárodní politice státu. Objektivně popisuje stanoviska jak jedné tak i druhé strany a
opírá se o slova dalších odborníků, ať už z Číny, nebo ze zahraniční.
2.1.5 Funkce textu
Podle Jakobsona je primární funkcí textu jednoznačně funkce referenční. Autor se
snaží objektivně popsat události a fakta, aby měl čtenář detailní představu o dění v Číně. Další
funkcí, která je v textu méně zastoupena, je funkce metatextová. Ta se objevuje ve větách, ve
nichž autor vysvětluje nějaký pojem, který čtenář nejspíš opravdu nezná, např. „It seeks
huayuquan, or the ‘right to discourse’, but on its own terms...“ (O:5).
V některých případech se v kapitole minimálně objevuje i funkce expresivní,
například ve větě: „The problem is that Beijing's definition of respect extends to requiring
foreigners to gag themselves...“ (O:10).
2.2 Vnitrotextové faktory
Jak již bylo uvedeno výše, analýza vnitrotextových faktorů se soustředí primárně na
překládanou kapitolu – China and the World.
2.2.1 Téma
Téma překládané kapitoly je zřejmé již z jejího názvu. Pojednává o přístupu Číny k
ostatním zemím (a organizacím) světa. Navazuje na předcházející kapitolu s názvem Svět a
4 FENBY, Jonathan. Preface. s. ix (2012)
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Čína (The World and China), která naopak referuje o tom, jaký má okolní svět postoj vůči
ČLR. Kapitola je silně informačně nahuštěná a věnuje se několika různým tématům. Popisuje
problémy, kterým Čína musí čelit, její zahraniční politiku a strukturu vlády a zabývá se i
armádními složkami a špionáží.
2.2.2 Obsah a kompozice
Z hlediska horizontálního členění je kapitola rozdělena na velké množství odstavců,
které spolu obsahově i tematicky souvisí. Obsah textu se dá rozdělit do několika tematických
celků, jimiž se autor zabývá.
V úvodní části jsou popisovány problémy, které vyplývají z angažovanosti Číny ve
světovém dění. Dále navazuje na vliv ČLR v rámci některých organizací a zabývá se jejími
zájmy v zemích, kde má rozpracované projekty (například na výstavbu přehrad, ropovodů,
železničních tratí apod.). Důležitým bodem jsou její vztahy s Pákistánem a se státy
Šanghajské organizace pro spolupráci. Pojednává také o dovozu nerostných surovin ze
sousedních zemí.
Další úsek se věnuje nacionalistickým tendencím v Číně při utváření její mezinárodní
politiky. Dále autor mluví o neshodách se Spojenými státy a o slabinách obou mocností. Poté
odkazuje na výroky odborníků o čínské mezinárodní politice, včetně rozdělení na různé
názorové tábory v souvislosti s tímto tématem. Vyděluje některé kauzy spojené se zahraniční
podporou Tibetu a Tchaj-wanu (například situace, kdy některé hlavy států přijaly na své půdě
Dalajlámu). Poukazuje na problematiku rozmanitosti skupin uvnitř vládních orgánů, které se
snaží prosazovat své vlastní zájmy při formování zahraniční politiky.
Následující úsek se dívá na propagaci čínské kultury v zahraničí prostřednictvím
televize, rádia i mezinárodních akcí (např. olympiáda, Expo). Pro kontrast však uvádí přístup
Číny k Nobelově ceně za mír, která byla udělena vězněnému čínskému disidentovi a popisuje
úsměvné zřízení vlastní ceny, na jejíž udělení nedorazil ani sám laureát.
Značná část textu se zabývá Čínskou lidovou armádou, zejména jejím rozvojem a
získáváním moderních vojenských technologií (včetně první letadlové lodě). Udává částky,
které Čína investuje do armády, jakým způsobem si zajistila svůj vliv a definuje postavení
ČLOA v rámci vládních orgánů.
Posledním bodem kapitoly je čínská špionáž prostřednictvím kybernetických útoků.
Odkazuje zde na řadu společností, které zjistily závažné útoky na systémy ve vládním
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(počítač Angely Merkelové O:20) i v soukromém sektoru (Google O:21).
Z hlediska vertikálního členění vysílatel využívá kurzívy, například pro vyznačení
titulů, nebo cizího názvu („...to display their nation’s renaissance of the shengshi age of
wealth and greatness...“ O:13). Další pomůckou autora jsou koncové poznámky očíslované 1–
15, ale ty jsou rozmístěny chybně (tímto se budu detailněji zabývat v překladatelských
problémech).
2.2.3 Syntax
Vzhledem k informační hustotě textu je syntax často poměrně složitá. Najdeme zde
opravdu velké množství složených souvětí a vsuvek, příkladem je toto souvětí: „The PRC
accounts for half the foreign investment in Cambodia, where its engineers have built a
container port, bridge and highway, though a PRC grid firm pulled out of dam projects after
protests by local fishermen.“ (O:2).
Dalšími charakteristickými znaky populárně naučné literatury jsou neosobnost: „But
the PRC’s weaknesses also have to be taken into account...“ (O:7) a postup od tématu (prvek
nepřinášející novou informaci) k rématu (prvek přinášející maximální informaci)5. Autor na
réma často poukazuje předložkovou vazbou s by u pasivního přísudku: „The expansion of the
navy and air force was originally spurred by the PLA’s desire to be able to invade Taiwan if
Beijing decided to use force to try to achieve reunification, especially after the US navy
blocked the Strait during the crisis that erupted in 1996 when the PLA fired missiles into the
sea off the island.“ (O:15–16). Na předchozí větě můžeme ještě sledovat, jak se autor staví k
vyjadřování mezivětných vztahů. Jelikož se v této větě neobjevují kondenzory, autor ukazuje,
že jeden jev závisí na druhém, a to užitím vztahu podmínkového (if), příčinného (especially
after), a dokonce i časového (when).6
2.2.4 Lexikum
Vzhledem k tematickému zařazení textu se v něm vyskytují jak termíny z oblasti
čínské a světové politiky (regional security, foreign policy, authorities), tak i některé termíny
z vojenství (primárně letectví a námořnictví, např.: aircraft carrier, stealth fighter, longrange missiles), informatiky (cyber-attacks, Internet hacking) a energetiky (oil pipeline,
nuclear-power stations, grid firm). Tyto lexikální jednotky jsou většinou stylisticky neutrální
a bezpříznakové.
5 KNITTLOVÁ, Dagmar: K teorii i praxi překladu, s.144
6 tamtéž, s.146
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Text je celkově dost formální, což je pro daný styl charakteristické. Formalita je
zjevná například z užívání plných tvarů sloves („but it is not the agenda...“ O:10). Příklady
expresivního lexika, které je v kontrastu s převažujícími formálními výrazy, jsou například
idiomatická spojení: „sabre-rattling“ (O:18), „they push the boat way out“ (O:13).
Neformální slovo „stans“ (O:4), které jsem původně velmi mylně určila jako neologismus z
hudební scény, čímž v překladu došlo k významnému významovému posunu, je v tomto textu
ve skutečnosti označením pro státy, jejichž názvy končí na -stán (např.: Kazachstán).
Expresivně zabarvené jsou také některá slovní spojení jako: „glossy film; star entreprenuers“
V rámci textu se občas objevují názvy nebo termíny, které čtenář nemusí znát, jež
autor přímo v textu krátce vysvětluje, např. ve větě: „...the Internet security company
McAfee…”(O:21).
Dále autor také využívá sémantické kondenzáty typu: „listening-post, disaster relief,
no-fly-zone“. Pro znázornění vzájemných vztahů a závislostí autor často používá navazovací
formule, jako například: „However, still, yet“.
2.2.5 Intertextovost
Pro daný text je příznačná vysoká míra intertextovosti. Všechny citace jsou vyznačeny
uvozovkami a zdroje jsou buď uvedené v očíslovaných poznámkách, nebo rovnou v textu.
Některé kratší citace jsou do textu přímo vložené, zatímco pro jiné autor používá uvozovací
věty. Souvětí – „The president of the Norwegian Nobel committee said the long prison
sentence passed on Liu Xiabao had ‘solved the problem’ of how to recognize Chinese
dissidents since ‘automatically he became […] a universal symbol of human rights’.” (O:13) –
může sloužit jako příklad obou typů.
V textu se objevují výroky čínských i zahraničních politiků a institucí a citace jiných
odborníků na toto téma („The Central Committee has laid down that foreign affairs should
‘hold economic construction as its core’ but, as scholar Yan Xuetong has pointed out, ‘a
political superpower that puts wealth as its highest national interest may bring disaster rather
than blessings to other countries’.” O:5)
V kapitole také najdeme několik citací z různých čínských deníků, které čtenář nejspíš
nezná, proto autor většinou přidává ke komu deník patří, např.: „positions taken by the Party’s
tabloid, Global Times,...“ (O:5).
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2.2.6 Neverbální a suprasegmentální prvky
Součástí kapitoly je jedna fotografie hned na úvodní stránce (O:1). Zobrazuje dnes již
bývalého prezidenta Spojených států Baracka Obamu, jak na summitu G20 promlouvá
k bývalému prezidentovi a generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Číny Chu Ťintchaovi. Můžeme říct, že tato fotografie uvádí čtenáře do tématu čínských vztahů se světem, a
zároveň poukazuje na některé osobnosti zmiňované v kapitole.
V textu se objevuje velké množství citátů, které jsou vyznačeny uvozovkami. V
uvozovkách jsou také některé termíny (string of pearls, hegemony, globalism) a
pseudotermíny (hodgepodge). Autor používá primárně jednoduché uvozovky, jedinými
výjimkami jsou slova stans a kidnap, která jsou umístěna do dvojitých uvozovek pro zvýšení
jejich expresivity.
Dalším suprasegmentálním prvkem textu je kurzíva, jíž jsou vyznačeny zejména
názvy deníků (People’s Daily, Global Times) a jednoho filmu (Kung Fu Panda). V menší
míře jsou kurzívou vyznačené některé termíny, které nemají anglický původ (sengshi,
huayuquan).
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3. Překladatelská metoda
Překladatelská metoda, kterou jsem pro překlad tohoto textu zvolila, vychází ze tří fází
překladatelovy práce (pochopení předlohy, interpretace předlohy, přestylizování předlohy) a z
dvojí normy v překladu Jiřího Levého (norma reprodukční a norma umělecká).7 S ohledem na
cílového příjemce jsem se snažila zachovat informační hodnotu originálu.
Jak již bylo zmíněno výše, primární funkcí textu je funkce referenční. Autor se čtenáři
snaží zprostředkovat objektivní skutečnost a umělecký faktor je spíše upozaděn. Proto jsem
při překladu dbala hlavně na požadavek věrnosti, aby byla zachována hlavní funkce textu.
Toto jsem měla na paměti i při opravách autorových chyb a občas jsem musela přistoupit i
k intelektualizaci.8
Vzhledem k tomu, že byl překlad vypracován ve značném časovém odstupu od
originálu, bylo nutné se rozhodnout, zda by se měl tento časový odstup promítnout i do
překladu. Originál pojednává o Číně v roce 2012 a o událostech, které měly vliv na její
tehdejší stav a byly v té době aktuální. Ani text originálu by dnes (2019) neměl stejný účinek,
protože se v průběhu několika let situace v Číně i ve světě výrazně změnila a už by
neodpovídala autorovým tezím z minulosti. Aby si cílový čtenář překladu nemyslel, že se
v kapitole pojednává o aktuálních událostech, byly zachovány například funkce lidí, kteří je v
současnosti nezastávají (např.: „prezident Barack Obama“). Pracuji tedy s presupozicí, že
člověk, který by se rozhodl přečíst podobnou knihu, automaticky ví, že Barack Obama už není
prezidentem, a dokáže tedy určit, že se jedná o text z minulosti.

7 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. s .50 a 82
8 tamtéž, s. 132
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4. Překladatelské problémy a jejich řešení
Tato kapitola se pokusí o analýzu nejvýraznějších překladatelských problémů, s nimiž
jsem se při překladu setkala. Zároveň se zde snažím objasnit proces, který vedl k výběru
řešení v překladu, a vznik některých překladatelských posunů.

4.1 Lexikální rovina
4.1.1 Překlad odborného a expresivního lexika a neologismů
Vzhledem k tomu, že se autor v textu zabývá například politikou, armádou a
energetikou, přirozeně se v kapitole objevují termíny, které s těmito oblastmi souvisí. Většina
těchto termínů např.: foreign policy, dictatorship, aircraft carrier, long-range missiles, oil
pipeline nepředstavovala velké problémy při překladu, protože pro ně máme souznačné
ekvivalenty v češtině.
Z expresivního lexika stojí za zmínku slovo hodgepodge (O:10), které je vlastně
americkou obdobou britského slova hotchpotch, což je polévka namíchaná z nejrůznějších
ingrediencí. Proto jsem se při překladu rozhodla pro substituci analogií, a to pro českou
variantu „guláš“ (O:12), která nejlépe odpovídá stylistickému i sémantickému významu
původního slova. Výraz „stans“ (O:4) byl celkem oříškem pro překlad, protože v češtině
neexistuje přímý ekvivalent, který by zahrnoval, všechny státy s koncovkou „-stán“, proto
jsem se rozhodla pro konkretizaci „ středoasijskými státy bývalého Sovětského svazu“ (P:9),
přičemž všechny země, které patří do této oblasti, mají zmiňované zakončení, proto byl tento
překlad nejschůdnější variantou.
Při překladu měrové jednotky mile (např.: „Another missile, the Dongfeng, is being
developed to hit a carrier 2,000 miles away.“ (O:15) jsem s ohledem na čtenáře využila
substituci analogií a přepočetla jsem míle na kilometry, aby nebyl narušen ráz textu.9
Problematický byl pro překlad vojenský termín „stealth fighter“ (O:15). Po rešerši na
českých internetových stránkách, jsem zjistila, že se i v češtině užívá termínu „stealth
stíhačka“ (např. v Security magazínu: „Čínští vědci pracují na ,,neviditelném plášti“, který v
případě úspěchu může udělat ze starých letounů stealth stíhačky.”10 nebo v Armádních
9 KNITTLOVÁ, Dagmar: K teorii i praxi překladu, s. 82
10 DUCHOSLAV, Petr. Čína má ambiciózní plán, jak udělat ze starých letounů stealth stíhačky. Hlavní roli
„hrají“ materiály. Security magazín [online]. Dostupné z: https://www.securitymagazin.cz/defence/cina-ma-ambiciozni-planjak-udelat-ze-starych-letounu-stealth-stihacky-hlavni-roli-bude-hrat-metamaterial-1404059912.html
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novinách: „Čínská stealth stíhačka J-20 „Mocný drak“ startuje“11) a ten jsem pro překlad také
použila. Avšak rozhodla jsem se pro konkretizaci slovem „neviditelnou“ (P:17), aby cílový
čtenář, který se neorientuje ve vojenských technologiích, pochopil o jaký typ stíhačky
přibližně jde.
Dalším problematickým odborným termínem byl termín „choke point“ (O:16), který
autor převzal od Alfreda Mahana, jehož v textu také zmiňuje (tamtéž). Myslím si, že
vzhledem ke geografické poloze našeho státu nelze od českého čtenáře očekávat, že bude mít
povědomí o strategiích námořnictva. Proto jsem se rozhodla pojem vysvětlit pod čarou, aby
bylo jasné, že se odkazuje zpět k americkému stratégovi a co autor myslí tímto termínem.
Česky se v souvislosti s Alfredem Mahanem uvádí výhradně termín „škrtící bod“12, proto
jsem se pro něj v překladu rozhodla (P:19). Podobným případem byl i atributivní výraz „a
blue-water ocean power“, kterému se v češtině nejvíce přibližuje překlad „mocnosti na
otevřeném moři“.
4.1.2 Překlad sloves
Podle Knittlové je při překladu anglických sloves téměř pravidlem posun ke
specifičnosti. Souvisí to s tím, že angličtina je nominální a čeština verbální. Anglická slovesa
mají blíže ke spojovacím prvkům mezi jmennými nositeli významu, zatímco v české větě je
sloveso základním nositelem významu. 13
„Markantní rozdíl mezi sémanticky chudým anglickým slovesem a specifičtějším,
konkrétnějším českým protějškem se projevuje u plnovýznamového slovesa BE.“14 Příkladem
věty se sémantický chudým slovesem be je věta: „The Wa region of Burma, by the border
with Yunnan, is on the PRC’s electricity grid.“ (O:2). Pro překlad bylo nutné obohatit sloveso
o „složku způsobu projevu existence“ 15 a o gramatický rod, zvolila jsem tedy variantu
s přísudkem jmenným se sponou: „...je napojen na elektrickou síť ČLR.“ (P:9).
Knittlová říká, že „se analytičnost angličtiny projevuje v hojných případech
anglických sloves se záložkou, kterým v češtině odpovídají jednoslovné předponové
protějšky, ať jde o vyjádření vztahu prostorového, směrového nebo vyjádření ukončenosti či
11 GROHMANN, Jan. Čínská stealth stíhačka J-20 „Mocný drak“ startuje. Armádní noviny [online]. Dostupné
z: https://www.armadninoviny.cz/cinska-stealth-stihacka-j-20-e2809emocny-drake2809c-startuje.html
12 MALINEK, Martin a DOHNAL, Martin: Vliv díla Alfreda Thayera Mahana na zahraniční politiku USA na
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Global Politics [online] Dostupné z:http://www.globalpolitics.cz/clanky/
vliv-dila- alfreda-thayera-mahana-na-zahranicni-politiku-usa-na-prelomu-devatenacteho-a-dvacateho-stoleti

13 KNITTLOVÁ, Dagmar: K teorii i praxi překladu, s. 42
14 Tamtéž, s. 50
15 Tamtéž
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intenzity“16. Sloveso se záložkou ve větě: „Those who look back to the decline of imperial
China...“ (O:9) bylo přeloženo jednoslovným českým zvratným slovesem „Ti, kteří se ohlíží
do minulosti...“ (P:13).
Specifickou skupinou jsou slovesa komunikativní17, u kterých jsem musela řešit
stylistické konvence češtiny. Nejběžnějším komunikativním slovesem je v angličtině sloveso
say, které má „kromě v podstatě přímého ekvivalentu říci s nedokonavou variantou říkat jěště
řadu protějšků zahrnujících navíc informaci převzatou ze samotného sdělení, které je
slovesem uvozeno“18. Při překladu věty „The President of the Norwegian Nobel committee
said...“ (O:13) jsem v českém jazyce přistoupila ke konkretizaci způsobu sdělení: „Předseda
norského Nobelova výboru prohlásil,...“ (P:16).
4.1.3 Překlad idiomů
Jiří Levý říká, že „kde slovo nemá význam samo o sobě, nýbrž jen jako součást celku,
překládá se celek bez ohledu na významy jednotlivých slov. Jako lexikální jednotka se
překládají ustálené fráze, idiomy a většina lidových rčení a přísloví“19
V textu se objevilo hned několik idiomů. U některých jsem se rozhodla pro náhradu
obdobným celkem, u jiných jsem se rozhodla pro explicitaci.
„Osou, kolem níž se přepnutí na jiný celek provede, je obecné významové jádro. Jsou
překladatelské situace, které nedovolí vystihnout všechny hodnoty předlohy. Překladatel se
pak musí rozhodnout, které kvality díla jsou nejdůležitější a které je nejspíše možno oželet.“.20
Originál textu není silně závislý na činitelích jedinečných21, protože jde o „převážně
pojmový text, v němž jazykový materiál a národní i dobový kolorit hrají nepatrnou úlohu“.22
Při překladu věty „When they decide to put on a spectacle to impress the world, they
push the boat way out to display their nation’s renaissance of the shengshi age of wealth and
greatness...“(O:13), jsem se v podstatě rozhodla pro explicitaci a intelektualizaci idiomu push
the boat out, tak aby celek neztrácel na významu: „Když se Číňané chtějí předvést před celým
světem, rozhodně na tom nešetří, ba naopak utrácí až přebytečně, aby všem ukázali, že se do
země vrátilo období bohatství a slávy „šeng-š‘...“ (P:16). Explicitně zde uvádím, že utrácí
16
17
18
19
20
21
22

KNITTLOVÁ, Dagmar: K teorii i praxi překladu, s. 37
Tamtéž, s. 49
Tamtéž, s. 49
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. s. 118
Tamtéž, s. 118
Tamtéž, s. 122
Tamtéž, s. 122
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příliš a intelektualizací zdůrazňuji kontrast mezi tím, že nešetří a že utrácí až přehnaně.
Ve větě s přetvarovaným idiomem shoot oneself in the foot („..., and ‘soft diplomacy’
suffered a large shot in its foot” (O:14) který znamená, že se někdo/něco dostane do potíží,
jsem při překladu využila český ekvivalent idiomu („...a „měkké diplomacii“ byla uštědřena
velká rána,...“ (P:17).
Jednodušší byl překlad věty „The evocation od heroic battles of the past and the PLA’s
goose-stepping parades reinforce nationalism and sabre-rattling.“ (O:18). „Vzpomínky na
hrdinské války minulosti a parádní krok Čínské lidové armády na vojenských přehlídkách
posilují nacionalismus a výhružné řinčení šavlemi.“ (P:20).V češtině se ekvivalent „řinčení
šavlemi“ nevyužívá moc často, ale při rešerši na internetu jsem zjistila, že je hojně zastoupen
v žurnalistické sféře, proto se domnívám, že bude pro českého čtenáře pochopitelný.
Rozhodla jsem se také pro zvýšení expresivity přídavným jménem výhružné.
4.2 Syntaktická a gramatická rovina
Vzhledem k informační nahuštěnosti textu jsem se na rovině syntaxe setkala s mnoha
problémy, které vznikaly kvůli odlišnosti výchozího a cílového jazyka. Dlouhé nominální
věty jsem musela často rozdělovat do kratších celků, aby nedošlo k nepřehlednosti a
zmatečným formulacím. Český slovosled je sice volný, ale čeština se musí řídit aktuálním
členěním větným, zatímco „v angličtině se slovosled jako prostředek aktuálního členění
uplatňuje v menší míře,“.23 „Tento rozdíl mezi češtinou a angličtinou vyplývá z různosti jejich
gramatické stavby, flektivní (syntetické v případě češtiny a analytické v případě angličtiny.“24
Příkladem odlišnosti jazyků na úrovni syntaktických možností je například tato věta:
„Nationalism is on the rise, evident in the strident comments on Japan in the islands dispute, the often radical
positions taken by the Party's tabloid, Global Times, and in such campaigns as the (unsuccessful) attempt to have
the Hollywood animated film Kung Fu Panda, which is set in ancient China, banned on the grounds that it
'twists Chinese culture and works as a tool to ''kidnap'' the minds of Chinese people'.“ (O:5)

V tomto případě nebylo možné zachovat větnou strukturu nominálního anglického souvětí,
proto jsem jej rozdělila na tři celky. V překladu jsem se mohla vyhnout překladu minulého
příčestí taken by. Kauzativní význam25 vazby slovesa have s předmětem the...animated film...
a minulým participiem banned, byl částečně zachován pasivní interpretací v poslední větě.
Začátkem druhé i třetí věty („Dalším důkazem...; Snímek...“) jsem se dopustila
23 DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. s. 527
24 Tamtéž. s. 527
25 Tamtéž, s. 587
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intelektualizace a anaforického odkazování na věty předchozí.
„Na vzestupu je také čínský nacionalismus, což dokazují například ostré poznámky mířené na Japonsko
v souvislosti se spory o souostroví Senkaku a časté radikální postoje stranického bulvárního deníku Global
Times. Dalším důkazem narůstajícího nacionalismu jsou kampaně podobné neúspěšnému pokusu o zákaz
hollywoodského animovaného filmu Kung Fu Panda, jehož příběh se odehrává v prostředí starověké Číny.
Snímek měl být zakázán kvůli tomu, že „překrucuje čínskou kulturu a funguje jako prostředek pro „lapení“ myslí
Číňanů“ (P:10)

Angličtina užívá ing-ového participia ve funkci přechodníku, který má stejný formální
systém jako český přechodník. „Narozdíl od češtiny se ho však užívá mnohem častěji...“26.
Přechodník by v češtině vyzněl archaicky a narušil by plynulost textu.
„Having set its claims to Tibet and Xinjiang in stone, the PRC does not have expansionist territorial ambitions
either.“ (O:6)
„Jakmile si Čína jednou provždy upevnila svůj nárok na Tibet a Sin-ťiang, neprojevuje ani teritoriální
expanzionistické ambice.“ (P:11)

Dalším charakteristickým znakem textu je častý výskyt pasiva, které je také častým
prvkem českých textů podobného rázu. V násladujícím případě jsem se rozhodla pro překlad
opisným pasivem.
„At the SCO summit in Beijing in June, 2012, where Afghanistan was granted observer status...“ (O:4)
→ „Na pekingském summitu ŠOS v červnu 2012, na kterém byl Afghánistánu udělen status
pozorovatele,...“ (P:10)

4.3 Intertextovost
4.3.1 Překlad citací
Kvůli rozdílnosti obou jazyků byl překlad některých citací poměrně složitý. Autor totiž
celkem často užívá pouze fragmentů citací. Příkladem takové citace je: „A White House
meeting between Barack Obama and the Dalai Lama brought reprimands from China for
having ‘grossly interfered in China’s internal affairs’ and breaching mutual trust between the
two nations.” (O:10) – „Když Barack Obama přijal v Bílém domě Dalajlámu, Čína Spojeným
státům vyčetla, že „hrubě zasáhly do vnitřních záležitostí Číny“ a narušily tím vzájemnou
důvěru.“ (P:14)
Objevovaly se věty, do kterých autor dosadil rovnou několik citací, například: „A White paper
issued in the spring of 2011 gives ‘maintaining social harmony and stability’ as one of its
26 DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. s. 583
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main aims in addition to ‘upholding national security and unity’ and subduing ‘all subversive
and sabotage activities by hostile forces’.” (O:18) – „Bílá kniha, kterou Číňané vydali na jaře
2011, definuje hlavní cíle armády jako „zachování sociální harmonie a stability“, „ochranu
národní bezpečnosti a jednoty“ a „potlačení všech podvratných a sabotážních činností ze
strany nepřátelských sil“ (P:20). Autor v originále cituje z Bílé knihy dostupné na internetu,
podle které jsem kontrolovala, zda výroky sedí. Zjistila jsem, že se slovo subduing v
dokumentu využívá také, proto jsem se jej rozhodla zahrnout do citace. Rozhodla jsem se
ponechat rozdělení citací, protože všechny tři pocházejí z různých částí textu. Avšak musím
zmínit, že autor trochu parafrázuje, protože „potlačení všech podvratných a sabotážních
činností ze strany nepřátelských sil“ není v textu definováno jako hlavní cíl, ale spíš jako
prostředek pro „zachování sociální harmonie a stability“.27
4.3.2 Překlad termínů
Většina termínů jako hegemony, string of pearls, ,soft power‘ nepředstavovala velký problém
pro překlad, protože pro ně máme vhodné a lehce dohledatelné ekvivalenty v češtině.
Trochu jsem se pozastavila nad termínem „nativists“ (ve větě: „The scholar David
Shambaugh has identified foreign-policy camps starting with populist, xenophobic, Marxist
‘nativistm’,…), protože jsem se s nativismem setkala pouze jako s názorem, podle kterého se
člověk již narodí s určitými vědomostmi. Proto jsem se snažila najít tento pojem i v oblasti
politiky. Informací bylo celkem málo, ale podařilo se mi najít českou recenzi na dílo Davida
Shambaugha, které je zdrojem pro danou pasáž, v recenzovaném vědeckém časopise
Mezinárodní vztahy. V této recenzi se také používá termín „nativismus“, proto jsem uznala za
vhodné jej využít i v překladu. („Akademik David Shambaugh vymezuje některé ideologické
tábory čínské zahraniční politiky, počínaje populistickým, xenofobním a marxistickým
„nativismem“,... P:13)
Další zajímavostí byl překlad termínu „phishing“ („Then Google,..., reported that hundreds of
users of its Gmail service had been ‘phished’ by cyber-attackers who sent out fake emails to
get access to passwords.” O:21). Autor na konci věty vysvětluje, jakým způsobem je útok
prováděn. Protože se jedná o neologismus z počítačové sféry, rozhodla jsem se zanechat jeho
původní formu a přidat konkretizaci. Navíc jsem do poznámkového aparátu přidala méně
užívanou českou obdobu termínu, aby cílový čtenář (za předpokladu, že neumí anglicky)
27 China's national defense in 2010, II. National Defense Policy [online].2010 Dostupné z:
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7114675.htm
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rozuměl původu tohoto neologismu.
4.3.3 Překlad názvů
V textu můžeme najít velké množství názvů institucí, společností, mezinárodních organizací a
periodik. Většina z těchto názvů již má zakotvené české ekvivalenty, které jsem mohla využít
v překladu. Např.: Shanghai Cooperation Organization (SCO) – Šanghajská organizace pro
spolupráci (ŠOS); National Development and Reform Comission – Národní komise pro rozvoj
a reformu; American Joint Chiefs of Staff – Sbor náčelníků štábů
V překladu jsem zanechala anglické názvy deníků Financial Times, Global Times, avšak
název People’s Daily se často překládá jako Lidový deník, a rozhodla jsem se tohoto překladu
využít, protože se domnívám, že takový název bude českému čtenáři bližší.
5. Chyby v originále
5.1 Značení poznámek
Jednou z chyb, kterou jsem během překládání odhalila, je nesprávné číslování
poznámek v textu. V poznámkách na konci knihy autor uvádí zdroje a občas doporučení pro
další četbu. Poznámkový aparát je očíslovaný 1–15, ale v samotné kapitole je pouze 14
odkazů. Čísla 1–7 v poznámkách tematicky odpovídají textu, avšak od čísla osm panuje
zmatek. Číslo 8 v originále stojí za odstavcem, kde autor parafrázuje Davida Shambaugha,
avšak odkaz v poznámkách na Shambaugha je až u čísla 9. Číslo 8 (v poznámkách několik
odkazů) jsem tedy musela přesunout o jeden odstavec výš, aby obsah poznámek odpovídal
číslování v textu.
Číslo 15, které předtím v textu chybělo, jsem umístila za poslední odstavec, protože v
této poznámce autor poskytuje odkazy na zmiňované kyberútoky, kterými se v poslední části
kapitoly zabýval. V samotné poznámce 15 se také objevila potenciální chyba. Autor do
poznámky uvedl číslo 50,000, ale nenašla jsem žádný článek z 9. srpna 2011, jenž by
odpovídal tomuto číslu. Domnívám se, že autor má na mysli číslo 500 000, které uváděl, když
mluvil o kyberútocích na Čínu, avšak ani k tomuto číslu jsem nenašla odpovídající článek
v Associated Press.
Jelikož jsem neudávala bibliografické údaje, musela jsem poznámky přepracovat tak,
aby odkazy v nich odpovídaly normě ISO 690. Dohledala jsem většinu článků, na které autor
odkazuje (neudává je v bibliografii) a umístění citovaných částí v knihách, které autor sice
uvádí v poznámkách, ale většinou se opět neobjevují v bibliografii.
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5.2 „Access-denial“
„Admiral Mike Mullen, the Chairman of the American Joint Chiefs of Staff, spoke in 2011 of
Beijing seeking ‘access denial’ to push US out of the area.” (O:17)
„Předseda Sboru náčelníků štábů admirál Mike Mullen v roce 2011 mluvil o tom, že se
Peking snaží posílit své A2/AD* schopnosti, kterými chce vytlačit USA dál od svých břehů.“
(P:18)
V poznámkách pod čarou: *„A2/AD (Anti-Access/Area Denial) – schopnost ozbrojených sil
(zejména jejich vzdušných a námořních složek) si zajistit vlastní přístup ke globálním
prostorům a zároveň zamezit přístupu jakémukoliv protivníkovi. – pozn. překl.“ (P:19)
Termín „access-denial“ byl autorem použit chybně. Po velké rešerši vojenských technologií,
jak v anglických28 29, tak i v českých zdrojích30, jsem zjistila, že se využívá výhradně termínů
„Anti-Access/Area Denial“, neboli A2/AD. Proto jsem se rozhodla využít v textu zkratky
A2/AD a vysvětlit ji pomocí poznámkového aparátu.
6. Překlad cizích zeměpisných názvů a vlastních jmen
Autor v textu užívá systému transkripce čínštiny pchin-jin, který se užívá pro zápis
čínštiny latinkou tam, kde se nemůžou používat čínské znaky. Čeština ale má vlastní systém
přepisu čínských znaků, který zachycuje čínskou výslovnost českou abecedou. Pro správnou
transkripci jsem využila anglicko-česko-čínskou tabulku, která v sobě zahrnuje všechny
základní formy čínských hláskových útvarů.31
Pro skloňování víceslovných vlastních jmen jsem se obrátila na Internetovou
jazykovou příručku, která říká: „Mají-li čínská, korejská a vietnamská jména více částí,
skloňujeme zpravidla až poslední část jména, a to bez ohledu na pořadí rodného jména
a příjmení.“32
28 China's Anti-Access Area Denial. Mission Defense Advocacy Alliance.[online] 2018. Dostupné z:
http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china-anti-accessarea-denial-coming-soon/
29 O'ROURKE, Ronald. China Naval Modernization. Congressional Research Service [online] 2011. Dostupné
z:https://www.everycrsreport.com/files/20110203_RL33153_aa24dfa4a659f319c6f7bfee5f79ba5892b6ec0c.
pdf
30 ŠPIŠÁK, Jan. Nové operační koncepce ozbrojených sil USA a perspektivy jejich uplatnění. Obrana a
strategie. [online] 2017. Dostupné z: https://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2017/12017/clanky/nove-operacni-koncepce-ozbrojenych-sil-usa-a-perspektivy-jejich-uplatneni.html
31 VÍTEK, Antonín. Trankripce čínštiny. 2003. Dostupné z:
https://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINAP.HTM
32 Internetová jazyková příručka. Osobní jména víceslovná. Ústav pro jazyk český [online]. Dostupné z:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=326#nadpis7
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Při překladu anglického názvu státu Burma, jsem se rozhodovala, zda zvolím možnost
Barma nebo Myanmar. Podle korpusového průzkumu variant (SyD) se tyto dvě varianty
užívají ve stejné míře. Rozhodla jsem se pro Barmu a v překladu jsem již nepoužívala druhý
název Myanmar, abych nemátla čtenáře.
7. Typologie překladatelských posunů
Tato kapitola pojednává o typologii překladatelských posunů, jak je definovali Anton
Popovič (1974) a Edita Gromová (2009). Budu se snažit na příkladech ukázat, k jakým
posunům během překládání došlo.
Posuny dělíme na tři skupiny – konstitutivní, tematické a individuální
Konstitutivní posuny jsou objektivní a nevyhnutelné, vznikají kvůli rozdílným jazykovým a
stylistickým normám dvou jazyků. Při překladu je nutné brát v potaz normy a úzus cílového
jazyka, aby nedocházelo k syntaktickým a lexikálním interferencím. Některé konstitutivní
posuny již byly zmíněny v kapitole 4.2 Syntaktická a gramatická rovina. Za konstitutivní
posun můžeme považovat například tuto změnu slovosledu, protože čeština nemůže umístit
spojku na konci věty:
•

Chinese involvment is increasingly resented, however. → Avšak na přítomnost Číny v tomto regionu je
pohlíženo se stále větším odporem.

Tématické posuny vyjadřují rozdíl mezi tematickými fakty, reáliemi originálu a překladu.
Důležité je vyjádřit cíl komunikátu.33 Do těchto posunů můžeme zařadit odlišnou transkripci
jmen a zeměpisných názvů třetí kultury, která byla v textu zároveň primární, různá
pojmenování pro státní úřady, mezinárodní organizace a měrné jednotky (míle/kilometry).
K tématickým posunům docházelo i při překladu idiomů a ustálených slovních spojení, např.:
•

an all weather friend → kamarád do deště

Individuální posuny jsou subjektivního charakteru a odrážejí překladatelskou metodu. Jsou
to vědomé posuny, ve kterých překladatel projevuje svou tvořivost.
Explikace: Při explikaci je patrná snaha nahrazovat jednoslovné jednotky víceslovnými,
abychom čtenář mohl lépe rozumět textu.
•

We should abandon zero-sum Cold War mentality → Měli bychom upustit od mentality studené války,
která je hrou s nulovým součtem

33 GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. s.62
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K explikaci a zároveň nivelizaci došlo při překladu věty:
•

Xinhua responded by describing this as 'an utterly cock-and-bull story' → Na tuto informaci reagovala
státní zpravodajská agentura Nová Čína slovy, že jde o „zcela smyšlenou báchorku“

Pokládala jsem za vhodné blíže specifikovat, co je to „Nová Čína“, věřím, že v tomto případě
byla vsuvka žádoucí. Substantivum cock-and-bull story jsem musela nivelizovat, tedy
výrazově zeslabit, protože jsem v češtině nenalezla dostatečně expresivní (a zároveň
nevulgární) ekvivalent.
V překladu jsem ze stylistických důvodů často záměrně používala intenzifikaci:
•

It turned Burma into a client state, both for its natural resources and strategic position and as a transit
point for oil → Z Barmy si Čína vytvořila klientský stát, protože je bohatá na přírodní zdroje, má
výhodnou strategickou polohu a navíc slouží jako tranzitní bod pro ropu.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo přeložit kapitolu China and the World J. Fenbyho Tiger Head,
Snake Tails: China Today, How It Got There and Why It Has To Change. Překlad tohoto textu
se pro mě ukázal náročnějším, než jsem si původně myslela.
Komentář k překladu ani zdaleka neuvádí vyčerpávající přehled veškerých
překladatelských rozhodnutí a posunů. Cílem tohoto textu bylo vystihnout alespoň
nejzásadnější části překladového textu. Snažila jsem se ke všemu uvádět relevantní příklady a
odkazy na literaturu.
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