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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První částí je překlad vybraných kapitol 

populárně naučné knihy La construction européenne od francouzského autora Alaina Herbetha. 

Přeložený text představuje historii Evropské integrace od jejích počátků až do roku 1996, kdy 

byla kniha vydána. Druhou částí práce je odborný komentář, který se skládá z překladatelské 

analýzy, popisu metody překladu, výčtu překladatelských problémů a jejich řešení a popisu 

posunů v překladu. Cílem práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad z francouzštiny do 

češtiny a doplnit jej odborným komentářem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, Evropská unie, 

evropská integrace, historie EU 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is divided into two parts. The first part introduces the translation of chosen 

chapters of the book La construction européenne by the French author Alain Herbeth. The 

translated parts deal with the history of the European integration from its beginnings to the year 

1996 when the book was published. The second part comprises the translation commentary 

which consists of the analysis of the source text, the method of translation, the list of translation 

problems and their solutions, and the description of translation shifts. The aim of the thesis is 

to elaborate the functionally equivalent translation and to focus on the translation commentary. 

 

KEY WORDS: translation, commented translation, translation analysis, European Union, 

European integration, history of the EU 
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1 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol francouzské publikace 

La construction européenne a odborný komentář překladu.  

Výchozí text jsme zvolili s ohledem na náš zájem o Evropskou unii. Přeložili jsme 

několik prvních kapitol, které představují stručné dějiny evropské integrace a nastiňují 

fungování některých evropských institucí. Publikace přináší nové informace čtivou formou 

pomocí jazyka plného řečnických figur. 

Druhou částí naší práce je odborný komentář, který obsahuje analýzu výchozího textu 

dle Nordové (2009), popis překladatelské metody, výčet překladatelských problémů a jejich 

řešení, a nakonec popis posunů dle Popoviče (1975). V komentáři vycházíme také z Levého 

(2012), Radiny (1981) a dalších. Veškerou použitou odbornou literaturu citujeme na konci 

práce. 

V překladu jsme zohlednili českého cílového čtenáře a snažili jsme se, aby pro něj byl 

text snadno čitelný a srozumitelný. Usilovali jsme o zachování funkcí textu, kterou je čtenáře 

informovat, vzdělat a případně v něm vzbudit zájem o EU.   
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2 PŘEKLAD 

Tisíciletý sen 

Evropa není zeměpisnou veličinou. Je veličinou historickou a kulturní. 

Sever a Jih 

Evropa neexistuje. Kdybyste ji hledali v atlase, nenajdete nic, co by se podobalo Africe, 

Austrálii nebo Americe. Kde Evropa končí a kde začíná? Evropě jakožto zeměpisné veličině ve 

skutečnosti předcházela její historická existence. Evropu stvořili lidé. Je dcerou chaosu, který 

nastal po střetu barbarů přicházejících ze Severu, a středozemních civilizací. Je dcerou 

feudálních vojevůdců, stavitelů katedrál, mořeplavců a dobyvatelů, osvícenců a revolucionářů, 

průmyslníků a radikálních socialistů a mnoha dalších. Je také dcerou totalitarismu, moderní 

doby temna. 

Identita jednoho světadílu 

V Evropě byl vždy přítomen duch spojenectví. Po deset století se šířil prostřednictvím latiny. 

Právě v tomto jazyce se vyučovalo na univerzitách ve Valencii, Oxfordu, Budapešti, Paříži, 

Praze, Heidelbergu nebo Krakově. Renesance se vydala cestou otevřenosti, pozdější období 

osvícenství a vědy se vysmívalo hranicím, stejně jako to svým způsobem dělal romantismus či 

marxismus.  

Evropská kultura dala vedle států a národů vzniknout jedinečné identitě, kterou formovali 

osobnosti jako Cervantes, Shakespeare, Molière, Dante, Dickens, Dostojevský, Balzac, 

Rimbaud, Wilde, Purcell, Mozart a další.  

Průkopníci 

V období raného středověku ztělesňoval slávu a sílu evropského království Karel Veliký. Idea 

společné Evropy se objevila až na počátku 14. století – advokát Pierre Dubois z francouzské 

obce Coutances v Normandii si představoval mezinárodní soudní systém, ve kterém by 

monarchové a světští odborníci tvořili jakýsi parlament. Na tuto myšlenku o sto let později 

navázal český král Jiří z Poděbrad, jehož rádcem byl jistý Antoine Marin z francouzského 

Grenoblu. Český král přichází se smlouvu o neútočení a vzájemné pomoci, na jejímž základě 

by vznikla nová Evropa. 
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V 17. století tuto myšlenku dále rozvinul pařížský kněz Émeric Crucé, který si představoval 

stálý kongres se sídlem v Benátkách. V jeho šlépějích šli britský kvaker William Penn, který 

hovořil o „evropském parlamentu“, či francouzský kněz Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, 

jenž si představoval „svaz evropských národů“ se sídlem – kde jinde – než ve Štrasburku. 

Myšlenka si dál razila svou cestu. Silně pak rezonovala až v 19. století. Jejími nositeli ve Francii 

byli utopický socialista Henri de Saint-Simon, který hovořil o „sdružení národů Evropy do 

jediného politického celku“, revolucionář François-Vincent Raspail volající „Ať žije Evropská 

republika!“, historik Jules Michelet s konceptem „evropské vlasti“, a samozřejmě spisovatel 

Victor Hugo, který se dovolával „Spojených států evropských“. 

„Neshody mezi státy, které si přejí a podněcují despotové, může smazat federace 

svobodných národů.“ Giuseppe Mazzini, zakladatel hnutí Mladá Evropa (1830). 

„Evropa je všude tam, kde něco znamenají jména Aristotela, Platona a Eukleida.“ Paul 

Valéry 

Evropa byla vždy prodchnuta vůlí ke sjednocení. Evropany nestvořila síla meče, ale 

kultura. 

 

„Už nikdy více!“ 

Ve 20. století plném neklidu a válečného běsnění představovala evropská integrace ideál 

míru. Myšlenka vzešlá z popela se prosadila v roce 1950. 

Dvě války 

Po první světové válce byla Evropa vyčerpaná a největší ekonomickou mocností se staly 

Spojené státy americké. Zlomená Evropa se musela rozloučit se svou dřívější slávou. 

Budoucnost nenabízela dobré vyhlídky. Evropská občanská válka se stala noční můrou a sílily 

hlasy, které volaly: „Už nikdy více!“. Koho by tehdy napadlo, že po dvaceti letech přijde další… 

Bezmocnost Společnosti národů 

Čeho se zaznívající hlasy dovolávaly? Prostě jen na dobrovolnosti založené mírumilovné unie 

mezi právně rovnocennými partnery. V tomto smyslu požadoval od roku 1923 Rakušan Richard 

Mikuláš Coudenhove-Kalergi, spoluzakladatel Panevropské unie, vytvoření „Spojených států 

evropských“.  
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V roce 1929 francouzský ministr zahraničních věcí Aristide Briand a jeho německý protějšek 

Gustav Stresemann předložili Společnosti národů (SN) návrh, aby se uvnitř této organizace 

vytvořila svého druhu evropská unie. Mělo se jednat pouze o úzkou spolupráci mezi 

jednotlivými státy. Z Německa a Itálie však již bylo slyšet řinčení zbraní. Deset let po projevu 

Aristida Brianda vytvořil Adolf Hitler „vlastní“ Evropu. 

Rozdělení na dvě sféry vlivu 

I v čase, kdy celému světadílu vládla Hitlerova pravidla, objevovaly se hlasy, strážci naděje, 

které mluvily o Evropě. Na vlnách BBC o spojené Evropě hovořil v roce 1943 britský premiér 

Winston Churchill. Francouzský odboj si přál „Spojené státy evropské“.  

Představovat si budoucnost Evropy tímto způsobem však bylo příliš optimistické. Americký 

prezident Franklin D. Roosevelt a sovětský vůdce Josif V. Stalin totiž od roku 1943 jednali o 

rozdělení Evropy na dvě sféry vlivu. To se potvrdilo roku 1945 na jaltské konferenci. Evropský 

světadíl byl rozdělen na dvě části. Zrodila se jiná Evropa, ve které stála Kominforma proti 

Marshallově plánu a NATO proti Varšavské smlouvě. Tak začala studená válka. 

Evropské obrození 

Evropskou ideu znovu oživil v r. 1946 Winston Churchill. V Curychu vyzval k „obnově 

evropské rodiny a vybudování Spojených států evropských“. Churchilla následovalo několik 

politických lídrů jako Ital Alcide de Gasperi, Francouz Léon Blum nebo Belgičan Paul-Henri 

Spaak. 

Významné kroky však byly podniknuty až v roce 1950. První oficiální návrh učinil francouzský 

ministr zahraničních věcí Robert Schuman ve zlatém Hodinovém sále v sídle ministerstva na 

Quai d’Orsay v Paříži. Schuman přišel s návrhem částečně se vzdát suverenity a hospodaření 

s uhlím a ocelí řešit společně pod dohledem Vysokého úřadu. To byl počátek evropské 

integrace. 

„Evropa se nevytvoří najednou, uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc 

nejprve skutečnou solidaritu.“ Robert Schuman 

Churchill (uprostřed) na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku v srpnu 1949. 

NACISTICKÁ EVROPA 

Druhá světová válka si vyžádala 50 milionů obětí, z nichž většinu tvořilo civilní 
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obyvatelstvo. Došlo k zabíjení lidských bytostí, zničení kultur, a to všechno kvůli čemu? 

„Kvůli Evropě,“ prohlásil Goebbels, jeden z nacistických představitelů. 

Po první a následně druhé světové válce přišla Evropa o své dominantní postavení. Byla 

rozdělena na americkou a sovětskou sféru vlivu. Budoucnost Evropy přitom měla být 

založena na její jednotě. 

 

Od Evropského společenství uhlí a oceli k Evropskému 

hospodářskému společenství 

V průběhu 50. let se prosadila myšlenka zahájit evropskou integraci v oblasti 

hospodářství. 

Uhlí a ocel 

Robert Schuman, francouzský ministr zahraničních věcí, přečetl dne 9. května 1950 před 

stovkou novinářů krátké prohlášení, ve kterém přišel s návrhem „podřídit celou francouzsko-

německou výrobu uhlí a oceli společnému Vysokému úřadu, jako organizaci otevřené účasti 

jiných evropských zemí“.  

Na několika málo řádcích tak načrtl základní rysy budoucího Evropského společenství uhlí a 

oceli (ESUO): přenesení části národní suverenity na mezistátní orgán, spolupráce v oblasti 

hospodářství jako podmínka politické jednoty, a především francouzsko-německé partnerství. 

Zapomenout na tři války 

„Německá“ otázka rezonovala ještě pět let po konci války: bylo třeba Německo vynechat z 

evropského integračního procesu a riskovat další „Versailles“ (viz rámeček)? Nebo bylo lepší 

jej integrovat a zároveň hlídat? Robert Schuman zdůraznil, že má-li mít integrace úspěch, je 

nutné, „aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem“. 

Šest zemí včetně Spolkové republiky Německo (SRN, nacházíme se v období studené války) 

stvrdilo 18. dubna 1951 svým podpisem smlouvu zakládající Evropské společenství uhlí a oceli. 

Smlouva vstoupila v platnost 23. července 1952. 
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Ztroskotání Evropského obranného společenství 

Po projevu v Curychu, kde Winston Churchill hovořil o „Spojených státech evropských“, přišel 

v r. 1950 s návrhem evropské armády. Ta měla umožnit znovvyzbrojení SRN, aniž by země 

získala vlastní armádu.  

Koncept Evropského obranného společenství (EOS) převzal francouzský ministr obrany René 

Pleven a předložil jej před francouzské poslance. To byl začátek živé diskuse, která pak 

provázela i jednání na summitech. Francouzští poslanci, které děsila představa německého 

znovuvyzbrojení, návrh odmítli ratifikovat a od projektu se nakonec upustilo v r. 1954. 

Zachránil to Řím 

Po neúspěchu EOS hrozilo, že se celá konstrukce evropské spolupráce sesype. To se však 

nestalo. Uběhl rok, kdy členské země ESUO přemýšlely, jak dál. V červnu 1995 se ministři 

zahraničních věcí jednotlivých členských států setkali v italské Messině a oživili projekt 

„vytvoření jednotné Evropy“. Nakonec představili návrh, který směřoval k vývoji evropské 

unie pouze v oblasti hospodářství. 

Vypracováním zprávy o tomto cíli byl pověřen belgický politik Paul-Henri Spaak. Zpráva byla 

dokončena 23. dubna 1956 a o rok později, v březnu r. 1957, byla na jejím základě podepsána 

Římská smlouva. V platnost vstoupila 1. ledna 1958, a tak se zrodilo Evropské hospodářské 

společenství (EHS). V Římě byla podepsána také smlouva ustavující Evropské společenství pro 

atomovou energii (ESAE), známější pod názvem Euratom. 

Robert Schuman a Jean Monnet na konferenci při zveřejnění Schumanovy deklarace 20. 

června 1950. 

VERSAILLSKÁ SMLOUVA 

Válčící mocnosti podepsaly na konci první světové války mírovou smlouvu ve Versailles. 

Přijatá opatření vůči Německu byla velmi přísná, což z části vysvětluje následný vzestup 

nacismu. 

STÁTY ŠESTKY 

Římskou smlouvu, na jejímž základě vzniklo EHS, podepsalo šest států: Belgie, Spolková 

republika Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. 

Mezi založením ESUO a podpisem Římské smlouvy ustavující EHS uplynulo sedm let. 

Sedm rizikových let, kdy hrozilo, že neúspěch EOS zhatí veškerou evropskou spolupráci. 
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Evropa otců zakladatelů 

Evropské hospodářské společenství, základní kámen hospodářské, finanční a politické 

unie, bylo od počátku v rozporu s ultraliberální politikou Spojeného království. 

První Šestka 

První evropské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), bylo postaveno 

především na partnerství Francie a Spolkové republiky Německo (SRN). Nemělo však zůstat 

pouze u těchto dvou zemí. Podle Roberta Schumana a Jeana Monneta, francouzského ekonoma 

a spoluautora Schumanovy deklarace, mohlo být ESUO smysluplné pouze v případě, že se 

k němu připojí další demokratické evropské státy. K Francii a SRN se tak přidaly země 

Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) a Itálie. Tyto země pak společně v r. 1957 

zakládají Evropské hospodářské společenství (EHS). 

Francouzsko-německý tandem 

Účast na evropské integraci znamenala pro Spolkovou republiku Německo její opětovné 

začlenění do mezinárodního společenství. Stejně důležitá pro ni byla z hospodářského hlediska. 

SRN byla tradičně zaměřená na vývoz a v založení hospodářského společenství viděla 

příležitost posílit na zahraničním trhu. 

Pro Francii představovalo členství v EHS možnost rozvíjet průmysl a najít nová odbytiště pro 

zemědělskou výrobu. Zajímavé spojení velkých myšlenek a hájení národních zájmů. 

A co ostatní? 

Všechny zúčastněné státy usilovaly ve válkami zkoušené Evropě o trvalé zachování míru. 

Kromě této snahy byla politika evropského sjednocení založena především na hospodářském 

vývoji. Belgie, která byla závislá na zahraničním trhu, již dříve zamýšlela vytvořit společný trh, 

a to zejména se svými přímými sousedy Nizozemskem a Lucemburskem. 

Nizozemsko doufalo, že zapojení do evropské integrace pomůže jeho snahám o industrializaci, 

oživí přístavy a zvýší odbyt zemědělské výroby. Lucembursko v politice evropského 

sjednocení vidělo způsob, jak se stát rovnocenným partnerem. Italové pak doufali, že vstup do 

EHS přinese pomoc jejich chudým regionům. 

Každá ze šesti zemí měla svůj národní zájem, a přesto dohromady vytvořili koherentní celek. 
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Britské vábení 

Během procesu sjednocování a před podpisem Římské smlouvy by Britové byli radši, kdyby 

v Evropě fungovala pouhá zóna volného obchodu, která by nijak nenarušovala národní 

suverenitu. Šest zakládajících zemí ESUO se proti takovému konceptu rázně postavilo. 

Evropského hospodářského společenství se nehodlaly vzdát. Spojené království si však 

tvrdohlavě stálo za svým. 

V roce 1959 Britové založili vlastní organizaci, a sice Evropské sdružení volného obchodu 

(ESVO), do které přistoupily Rakousko, Dánsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, 

Švýcarsko a Finsko. Pod dojmem prvních úspěchů EHS a ze strachu před politickým 

upozaděním však Britové v r. 1961 „zaklepali“ na brány Společenství. Ty se jim otevřely až o 

dvanáct let později. 

Úspěch EHS udělal na Spojené království, Irsko, Dánsko a Norsko značný dojem. V roce 

1961, čtyři roky po podpisu Římské smlouvy, začaly tyto státy usilovat o vstup do 

Společenství. 

 

Británie již není ostrov sám pro sebe 

Žádosti Spojeného království, některých skandinávských zemí a Irska o přistoupení k 

Evropskému hospodářskému společenství potvrdily jeho přitažlivost. 

Zachovat rovnováhu 

Spojené království podalo svou první oficiální žádost o přistoupení k Evropskému 

hospodářskému společenství (EHS) v srpnu 1961. Následovali jej další dva členové zóny 

volného obchodu vytvořené Brity (ESVO) – Dánsko a Norsko. Připojilo se také Irsko. 

Hospodářství nadevše 

Navzdory malému zájmu na politickém sjednocování Evropy chtěly do Společenství vstoupit i 

skandinávské země. Věřily, že uplatňováním politiky volného obchodu se všemi státy nemají 

co ztratit. Dánsko vidělo ve volném přístupu na společný trh EHS příležitost pro svou výrobu.  

Dánská zemědělsko-potravinářská produkce byla vysoce přebytková. Dánsko tak nutně 

potřebovalo společný vnitřní trh, na který mohlo vyvážet a prodávat své zemědělské výrobky 

za zaručenou cenu. 
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Přistoupení Dánska k EHS požadovalo také Spojené království, které bylo největším dovozcem 

z této země. 

Irská výjimka 

Přistoupení Irska bylo založeno na jiných důvodech. Tato země se stavěla přátelsky k modelu 

evropské integrace, který iniciovalo šest zakládajících zemí. 

Vztah se Spojeným královstvím plný lásky a nenávisti navíc Irsko dovedl k tomu, že se chtělo 

vymanit z ekonomického sepjetí se svým sousedem. Hledalo nová odbytiště pro svou 

významnou zemědělskou výrobu a produkty dynamicky se rozvíjejícího průmyslu. Ve 

strukturálních fondech EU (Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj) 

Irsko vidělo, podobně jako Itálie, příležitost, kterou by si nemělo nechat ujít. 

Ledové přijetí ze strany generála de Gaulla 

Žádost o členství, kterou zmíněné čtyři země podaly v r. 1961, narazila hned z počátku 

z oprávněných i neoprávněných důvodů na nesouhlas prezidenta Francouzské republiky 

generála de Gaulla. Ten se stavěl především proti přijetí Spojeného království, kterému 

nedůvěřoval. V roce 1963 Francie uplatnila právo veta a projekt rozšíření Společenství nechala 

ztroskotat. 

O čtyři roky později, v roce 1967, následoval další pokus čtyř zemí o připojení, který se setkal 

s dalším odmítnutím ze strany Francie. Francouzský postoj se změnil až s odchodem generála 

de Gaulla v r. 1969. Vyjednávání přesto neprobíhala hladce. Přístupové smlouvy byly 

podepsány až 22. ledna 1972. Platnými členy EHS se Spojené království, Irsko a Dánsko staly 

1. ledna 1973, po ratifikaci smluv národními parlamenty a skrze institut lidového hlasování. 

Mimo Společenství zůstalo pouze Norsko, jehož obyvatelé se v referendu vyslovili proti 

přistoupení k EHS. 

VÝJIMKA 

Spojené království požadovalo již od podání své žádosti o členství v EHS značné výjimky. 

Týkaly se jeho svazku se zeměmi Commonwealthu a výsadních vztahů s USA. 

Generál de Gaulle a delegáti šesti zemí společného trhu na konci pracovního zasedání 

10. února 1961. 

K prvnímu rozšíření Evropského hospodářského společenství došlo až po dvanácti letech. 

Společenství bylo bezesporu ekonomickým obrem, zůstávalo však politickým trpaslíkem. 
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Franco a Salazar již nestojí v cestě 

Další rozšíření Evropských společenství proběhlo ve dvou etapách. Nejprve přistoupilo 

Řecko a hned poté přišla řada na Španělsko a Portugalsko. Společným jmenovatelem 

jejich vstupu do Společenství byl pád evropských diktatur. 

Nové demokracie 

Od chvíle, kdy v Řecku, Španělsku a Portugalsku byly obnoveny demokracie, žádaly tyto země 

o členství v Evropských společenstvích (ES)1. Celý svět toto přistoupení považoval 

za „vysvědčení“ pro jejich demokracie. Navíc, co by byla Evropa bez těchto tří zemí, které tolik 

ovlivnily její dějiny? Řecko završilo přechod k demokracii v r. 1975, rok po sesazení řeckých 

plukovníků. Zbylým dvěma zemím se to podařilo v roce 1977. 

Z pohledu evropských institucí nepředstavovalo přistoupení Řecka příliš velký problém. 

Zdrženlivost se projevila pouze na domácí půdě, což není překvapivé u země tak hrdé na svou 

národní suverenitu. Vyjednávání nicméně proběhla hladce a Řecko se 1. ledna 1981 stalo 

desátým členským státem ES. 

Evropská Dvanáctka 

Zajímavostí je, že vstup Španělska a Portugalska do ES byl na poslední chvíli málem odložen 

kvůli neshodám s Řeckem, které se týkaly Integrovaných programů pro oblast Středomoří. 

Jednalo se o nástroj podpory, který byl určen jižním regionům ES a měl jim pomoci přizpůsobit 

se novým podmínkám, jež měly nastat po dalším rozšíření. 

Státy se nakonec dohodly a Španělsko i Portugalsko se 1. ledna 1986 staly jedenáctým 

a dvanáctým členským státem Společenství.  

Politická izolace těchto dvou zemí byla prolomena ještě před jejich přistoupením. Zbývalo tedy 

vyřešit klíčová témata jako rybolov, zemědělství či oblast sociálních věcí. 

Již není úniku 

Zatímco probíhala jednání o podmínkách přistoupení Španělska a Portugalska, předseda 

Evropské komise Jacques Delors vnesl nový vítr do plachet evropské integrace, a to v podobě 

několika cílů. Tyto cíle představil před evropskými poslanci 12. března 1985 v programu 

 
1 Souhrnný název pro ESUO, EHS a Euratom. Instituce těchto společenství byly sloučeny na základě 

tzv. Slučovací smlouvy, která vstoupila v platnost v r. 1967 
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„Evropa 92“. Do konce roku 1992 měl být dokončen vnitřní trh. Za tímto účelem byla přijata 

bílá kniha, která obsahovala konkrétní opatření a termíny pro jejich splnění. 

Jak ale mělo být dosaženo těchto cílů za méně než sedm let v počtu dvanácti členů, když se 

to nepodařilo v průběhu třiceti let v počtu šesti a následně devíti? Řešením bylo udělat další 

krok a „cíl 92“ integrovat přímo do zakládající smlouvy Evropského hospodářského 

společenství.  

Bylo nutné jej takzvaně vepsat do ústavy a proměnit v závazek, ze kterého již není úniku. Když 

1. července 1987 vešel v platnost Jednotný evropský akt, k zakládající smlouvě byl připsán 

článek určující nejzazší datum pro dosažení vnitřního trhu, a to na 31. prosince 1992. „Vnitřní 

trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb 

a kapitálu.“ 

„Je třeba uvažovat o vytvoření nové hranice, politické Evropy a nových institucí.“ Jacques 

Delors, březen 1985. 

Jacques Delors. 

Evropská společenství se dále rozšířila v letech 1981 a 1986. Počet členů se zvýšil z devíti 

na dvanáct, projekt jako by však zapomínal na své prvotní cíle. S novým rozhodným 

impulzem přišel Jacques Delors. 

Jacques Delors, tvůrce Evropy 

Poté, co Jacques Delors neuspěl v klání o post francouzského premiéra, dostal se do čela 

Evropské komise. Náhoda nemohla být prozřetelnější. Během deseti let zosobňoval 

Evropu a jeho pozice se podobala hlavě státu. 

Hlavní funkce: Evropan  

Jacques Delors byl odjakživa svérázným politikem. Ač vysoký úředník ve francouzské 

centrální bance Banque de France, otevřeně jednal se svými přáteli z levicové odborové 

organizace CFDT. Ač stoupenec levice, radil premiérovi Jacquesovi Chaban-Delmasovi, 

kterého do funkce jmenoval pravicový prezident Georges Pompidou. Ač levicového smýšlení, 

stal se po vítězství socialistického prezidenta Françoise Mitteranda v roce 1981 ministrem 

financí. 
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Jen on věděl, co dělá. Podobně svérázný by mohl zůstat v čele Evropské komise, do jejíhož čela 

byl delegován po summitu konaném ve Fontainebleau v červenci 1984. To se však rozhodně 

nestalo. Tak jako on se nikdo jiný se svou funkcí neztotožnil. 

Evropě dochází dech 

Od volby Jacquese Delorse po jeho oficiální jmenování do funkce 1. ledna 1985 uběhlo šest 

měsíců. Šest velmi užitečných měsíců, během kterých se podařilo detailně posoudit stav Unie i 

situaci v deseti členských zemích a konstatovat, že Evropě dochází dech. Probudit tuto „spící 

krasavici“ mohl jedině rozhodný impulz, silná iniciativa. 

Delorsova strategie byla jasná ještě před jeho nástupem do funkce. Takto ji popsal 

francouzskému novináři Alainovi Rollatovi z deníku Le Monde: „Je založena na užití prostého 

a zároveň geniálního léku, se kterým přišel Jean Monnet: dostat evropské země do chomoutu 

solidarity a spolupráce, z něhož nebude návratu ke starým démonům, postupně vytvořit pouta 

aktivní vzájemné závislosti.“ Jistě, ale s vidinou jakých cílů? 

Velký trh 

Proč se nezaměřit na samotnou podstatu Římské smlouvy? Jak zdůraznil Jacques Delors, bylo 

nezbytné vytvořit opravdový vnitřní trh, „velký trh“ zbavený všech hranic a vnitřních překážek 

pro obchod a spolupráci mezi Evropany. K tomu bylo třeba nespokojit se pouze se sliby, ale 

zmobilizovat všechny síly.  

Klíčový rok 1992 

Mistrovský kousek Jacquese Delorse spočíval v tom, že prosadil nejzazší termín pro splnění 

tohoto cíle. Konečné datum, které vešlo do dějin, bylo stanoveno na 31. prosince 1992. Instituce 

Evropských společenství začaly pracovat na plné obrátky. Členové Parlamentu byli nadšení, 

úředníci v Bruselu začínali věřit v naplnění plánu a nadchly se pro něj i samotné vlády. 

Hlavy států a předsedové vlád schválili v červnu 1985 v Miláně bílou knihu obsahující 300 

legislativních návrhů, jež měly být přijaty do roku 1992. 

Cesta k Evropské unii 

Během summitu v Miláně nastal důležitý moment. Poprvé v historii Společenství přijala 

Evropská rada rozhodnutí zásadní pro svou budoucnost většinově, a nikoliv jednohlasně. 
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Jednalo se o svolání mezivládní konference, která měla provést revizi smluv a vypracovat návrh 

smlouvy o politické spolupráci. Tím se otevřela cesta k Maastrichtské smlouvě.  

DEN EVROPY 

Na summitu v Miláně konaném v červnu 1985 se hlavy států a předsedové vlád rozhodli 

označit 9. květen za Den Evropy jako připomínku Schumanovy deklarace: „Evropa se 

nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, 

vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se 

skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem.“ 

„Jsem ochoten přijmout, že se předsedou Komise stane Francouz, avšak pod podmínkou, 

že jeho iniciály budou J. D.“ Helmut Kohl, červen 1985. 

Po svém jmenování do čela Evropské komise 1. ledna 1985 začal Jacques Delors 

prosazovat jednotný trh a revizi smluv. 

 

Maastrichtská smlouva a zrod euroskepticismu 

S Maastrichtskou smlouvou byly spojeny nejrůznější obavy. Když byli ke slovu vyzváni 

občané, odsoudili bruselskou byrokracii a podřízenost Unie „zájmům trhu“. 

V chaotickém světě se objevil strach o vlastní identitu. 

Stále vpřed 

Na summitu v Miláně byl v červnu 1985 přijat Delorsův plán vytvořit „velký trh“, a to do konce 

roku 1992. Tento úkol byl zapracován do smlouvy ze 17. února 1986, která je známá pod 

typicky „eurokratickým“ názvem Jednotný evropský akt. Smlouva přinesla i několik zlepšení 

v oblasti fungování Evropských společenství, především hlasování kvalifikovanou většinou 

v Radě Evropské unie. Byl zaveden nový postup evropské integrace, který se dokonce ukázal 

jako nezbytný v souvislosti se zhroucením komunismu ve východní Evropě, pádem Berlínské 

zdi a znovusjednocením Německa v roce 1990.  

Má Unie ještě smysl? 

Smlouva o Evropské unii, zvaná Maastrichtská smlouva, byla podepsána v Maastrichtu v únoru 

1992. Její ratifikace narazila na mnohá úskalí. Ve většině členských zemí o jejím přijetí 

rozhodovali občané v referendu. V Dánsku a Norsku zvítězilo „ne“ a francouzské „ano“ 
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převážilo jen těsně. Bylo to poprvé, kdy se „suverénní“ lid přímo podílel na budování Evropy. 

Občané vznesli otázku, která rezonovala ještě dlouho poté: „K čemu nám je Evropa, když 

musíme vynakládat stále větší úsilí a nic z toho nemáme?“ V tom spočívala evropská krize. 

Vlády byly v pokušení svádět vlastní úsporná opatření na nařízení Společenství. Takový postup 

jim pomáhal neztratit důvěru občanů, ale vedl k uzavření států do sebe.  

K této skutečnosti přispěla také nepřehlednost evropské integrace a odcizení bruselské 

byrokracie. Evropský „demokratický deficit“ se projevil především ve slabém vlivu 

Evropského parlamentu na demokracii v Evropě. Nedůvěra vůči evropské integraci pramenila 

také z toho, že se Unie očividně podřizovala „zájmům trhu“, jakýmsi tajemným bohům, kteří 

požadovali stále více obětí. 

Evropy není nikdy dost 

Maastrichtská smlouva byla nakonec ratifikována v říjnu 1993 po druhém dánském referendu. 

Evropská společenství se přeměnila v Evropskou unii a získala další kompetence. Parlament 

nabyl nové pravomoci a občané nová práva. Finanční prostředky určené pro rozvoj 

znevýhodněných regionů byly navýšeny. Vnitřní trh se stal skutečností. Evropská unie byla 

zkrátka postavena na pevných základech. Do úplného sjednocení zbývalo podniknout poslední 

kroky, a to v oblasti měnové unie, politické unie a obrany. Nejdůležitější však bylo zbavit se 

skepticismu, který se rozšířil mezi evropskými občany, a dokázat jim, že „Evropy není příliš“, 

ale že je jí naopak příliš málo. 

S přistoupením Rakouska, Švédska a Finska k Evropské unii 1. ledna 1995 se objevil nový 

zápal pro budování Evropy. Ten však znovu uhasne, pokud nebude přítomná politická vůle. 

Státy se musejí přestat vymlouvat na obavy svých občanů a Komise musí zahájit projekty, pro 

které bude stát zato zmobilizovat síly. 

Od přijetí Jednotného evropského aktu po ratifikaci Maastrichtské smlouvy zakládající 

Evropskou unii uběhlo téměř deset let. Bylo to období plné pochybností. 

 

Evropská konfederace v roce 2000 

Evropská společenství se na základě Maastrichtské smlouvy přeměnila v Evropskou unii 

v listopadu 1993. Společný projekt prochází vývojem a pokud bychom se neměli na 

pozoru, mohl by vyústit ve dvourychlostní Evropu. 
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Svobodné národy 

Podle Smlouvy o Evropské unii nespočívá budoucnost Evropy v centralizovaném státě se 

zkostnatělými strukturami. Unie je politický projekt, který nabízí evropské občanství, ale 

zároveň zachovává kulturní a historickou rozmanitost členských zemí a jejich regionů. Takový 

princip má své kořeny ve Velké francouzské revoluci, kdy cizinec mohl získat francouzské 

občanství, aniž by se musel vzdát své národnosti. Státy ještě nebyly národními státy, nebo 

dokonce národními kraji či národními městy. Evropa zvolila cestu mezi kmenovým 

uspořádáním a impériem utlačujícím menšiny, a to cestu konfederace sdružující svobodné 

národy. 

Princip subsidiarity 

Aby si Unie zachovala svou pružnost, Maastrichtská smlouva přichází s principem subsidiarity. 

Zásada subsidiarity znamená, že jednotlivá rozhodnutí by se měla přijímat vždy na nejnižší 

možné úrovni. Pouze v případě, že cíle nemůže být dosaženo na nižší úrovni, rozhoduje se na 

úrovni vyšší. Typickým příkladem, který se řeší na úrovni celého Společenství, je ochrana 

životního prostředí, neboť hluk a znečištění neznají hranic.  

Pod lehce komplikovaným názvem se skrývá velmi jednoduchý princip, který již funguje ve 

vztahu mezi státy a kraji či obcemi. Princip subsidiarity není v Maastrichtské smlouvě uveden 

jen jako jednoduchý recept, který lze použít podle chuti. Nachází se v samotném srdci smlouvy 

a je její podstatou. Ve smlouvě se uvádí, že „cílů Unie je dosahováno za podmínek a v časovém 

sledu stanoveném touto smlouvou při dodržení zásady subsidiarity“. 

Euro přijde na scénu v roce 1999 

Pokud vše dopadne dobře, v roce 2002 se mají na základě Maastrichtské smlouvy dostat 

do oběhu 10, 20 či 100 eurové bankovky. To znamená konec pro Evropskou měnovou jednotku, 

známou pod anglickou zkratkou ECU (1 ECU = 6,60 francouzských franků). Jediní, kdo toho 

litují, jsou Francouzi, pro které měla zkratka historický význam, neboť název écu neslo staré 

francouzské platidlo. Datum pro vznik měnové unie je stanoveno na 1. ledna 1999 a mohou 

do ní vstoupit státy, které splní konvergenční kritéria. Není totiž možné jít vstříc společné měně 

bez společné hospodářské a měnové politiky. 

Samozřejmě se objevuje i značný nesouhlas, ale pokud se státy nechtějí vydat cestou izolace, 

z evropského závazku již nemohou vycouvat. Mohou se však vzdát příliš liberálního přístupu 
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k evropské integraci a vybudovat sociální Evropu. Tuto možnost v Maastrichtu odmítlo pouze 

Spojené království.  

Vnitřní trh se buduje a společná měna je záležitostí zítřků. Unie se musí spolehnout na 

odpovědné a legitimní politické struktury, které jsou schopny prosadit konečný termín. 

 

15 ČLENSKÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE 

Země Velikost  

v km2 

Počet obyvatel  

v milionech 

Měna Euro 

(hodnota) 

Německo 365 755 80,6 německá marka 1,89 DEM 

Rakousko 83 900 7,9 rakouský šilink 13,3 ATS 

Belgie 30 519 10,1 belgický frank 39 BEF 

Dánsko 43 069 5,2 dánská koruna 7,5 DKK 

Španělsko 504 782 39,2 španělská 

peseta 

165 ESP 

Finsko 337 100 5,05 finská marka 5,85 FIM 

Francie 554 000 57,5 francouzský 

frank 

6,60 FRF 

Spojené 

království 

244 046 57,9 britská libra 0,79 GBP 

Řecko 131 944 10,4 řecká drachma 295 GRD 

Irsko 70 283 3,56 irská libra 0,79 IEP 

Itálie 301 046 56,9 italská lira 2 004 ITL 

Lucembursko 2 586 0,395 lucemburský 

frank 

39 LUF 

Nizozemsko 41 160 15,2 nizozemský 

gulden 

2,12 NLG 

Portugalsko 92 082 9,9 portugalské 

escudo 

195 PTE 

Švédsko 450 000 8,7 švédská koruna 9,3 SEK 

Počet obyvatel: údaje z roku 1992. Hodnota eura: průměrný kurz. 
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Období Maastrichtské smlouvy je zásadním momentem evropské integrace, stanovuje 

pravidla, harmonogram jejich plnění a s jistotou směřuje k Evropské unii. 

 

Rok 1996: Reforma institucí 

Na mezivládní konferenci v Turíně má být provedena revize Maastrichtské smlouvy. 

Cílem je zlepšit fungování Unie prostřednictvím reformy institucí. 

Transparentnost a spolurozhodování 

Evropská integrace je neustále zpochybňována, protože je málo čitelná. Evropský parlament je 

volen všeobecnou volbou v každé z patnácti členských zemí, a přesto se zdá, že je bezmocný. 

Od Maastrichtské smlouvy, která zavedla postup spolurozhodování, je tento pocit čím dál tím 

méně oprávněný, nicméně zůstává stále přítomný. 

Představitelé EU si to uvědomili až díky obtížím, které provázely ratifikaci Maastrichtské 

smlouvy. Mezivládní konference v Turíně navrhuje reformovat instituce pod hlavičkou 

transparentnosti a demokracie. 

Požadavek demokracie 

Hlavy států či předsedové vlád patnácti členských států požádali před konferencí v Turíně unijní 

instituce (viz rámeček), aby zhodnotily období „po Maastrichtu“, a tím přispěly k její přípravě. 

Instituce ve velmi kritickém hodnocení poukázaly na demokratický deficit, těžkopádné a často 

neefektivní rozhodovací procesy, nedostatečnou transparentnost, nesourodou zahraniční a 

bezpečnostní politiku, nepřipravenost institucí na příští rozšíření a další nedostatky. Bilance 

však nebyla pouze negativní. Instituce zmínily také úspěchy Maastrichtské smlouvy jako 

koncept evropského občanství či posílení role Evropského parlamentu. Je ale potřeba jít ještě 

dál. 

Výzva 

Hlavním úkolem mezivládní konference v Turíně není navýšit unijní pravomoci, ale spíše 

vylepšit rozhodovací procesy tak, aby nedocházelo k blokacím, které Unii již tolikrát připravily 

o důvěru. Existuje nebezpečí, že vznikne Evropa „à la carte“, ve které si každý stát může vybrat 

určitou evropskou politiku „z menu“ a odmítnout jinou (jako to například udělalo Spojené 

království se sociální chartou). To by vedlo k zániku společné Evropy. 
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EVROPSKÁ UNIE 

Evropskou Unii spravuje několik společných institucí. Evropský parlament je volen 

všeobecnou volbou. Rada Evropské Unie neboli Rada reprezentuje členské státy na 

úrovni ministrů. Evropská rada sdružuje hlavy států a předsedy vlád, kteří zasedají na 

summitech. Evropská Komise je strážkyní smluv, orgánem výkonné moci a iniciátorkou 

legislativních návrhů. Dalšími institucemi jsou Soudní dvůr a Účetní dvůr. K Unii byly 

prostřednictvím smluv připojeny také poradní orgány, a to Hospodářský a sociální výbor 

a Výbor regionů. 

SÍDLA EVROPSKÝCH INSTITUCÍ 

BRUSEL (Belgie): sídlo Evropské komise; zasedání Rady EU; doplňující zasedání 

Parlamentu, zasedání parlamentních výborů a politický skupin; Hospodářský a sociální 

výbor; Západoevropská unie. 

LUCEMBURK (Lucembursko): sídlo sekretariátu Parlamentu; některá zasedání Rady 

EU; některé útvary Evropské komise; Účetní dvůr; Soudní dvůr; Evropská investiční 

banka. 

ŠTRASBURK (Francie): sídlo a zasedání Parlamentu; některá zasedání Rady EU; 

Evropský soud pro lidská práva; Evropské centrum mládeže. 

Rozhodovací proces 

Vyjádření Hospodářského a sociálního výboru 

Komise předkládá návrh 

Vyjádření Parlamentu 

Rada přijímá společný postoj  

Parlament schvaluje 

Parlament zamítá společný postoj 

Parlament předkládá pozměňovací návrhy 

Vyjádření Komise 

Případné dohodovácí řízení (dohodovací výbor) 

Rada neschvaluje 
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Rada neschvaluje a trvá na svém rozhodnutí 

Rada schvaluje a přijímá právní akt 

Parlament návrh zamítá 

CO JE MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE? 

Mezivládní konference je jednání mezi vládami jednotlivými členských států, které má za 

cíl vytvoření nebo revizi smlouvy. Nová smlouva pak musí být ratifikována ve všech 

členských státech. Tento postup byl použit již pětkrát, poprvé při vzniku Římské smlouvy 

v roce 1957. 

Již od podpisu Maastrichtské smlouvy 7. února 1992 bylo jasné, že dojde k její revizi. Ta 

se týká demokratizace Evropy, dalšího rozšíření a zavedení společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky.  

 

Rada neboli hlas členských států 

Vlády členských zemí mají tendenci klást nepopulární rozhodnutí na bedra Evropské 

unie. Tato rozhodnutí přitom přijímají samy vlády v rámci Rady a jejich provedení 

delegují na Komisi. 

Pravidelné summity 

Poté, co se Valéry Giscard d’Estaing stal v r. 1974 prezidentem Francouzské republiky, 

přesvědčil své evropské protějšky (kterých v té době bylo devět), aby pořádali pravidelné 

summity, kde kromě hlav států a předsedů vlád členských zemí Společenství neměl chybět ani 

předseda Evropské komise. Od té doby se v počtu devíti, poté dvanácti a později patnácti 

scházejí dvakrát ročně ve státě, který předsedá Unii.  

Výraz „summit“ je samozřejmě novinářský vynález. Oficiálně se jedná o zasedání Evropské 

rady. Tuto instituci je třeba odlišovat od Rady Evropské unie zvané Rada či Rada ministrů, 

která sdružuje jednotlivé ministry členských zemí podle projednávaných témat, jež jsou 

zakotveny v unijních smlouvách (např. zemědělství, zaměstnanost atd.). Rada sídlí v Bruselu, 

kde se koná většina zasedání. V předsednictví Rady se střídají jednotlivé členské státy po šesti 

měsících.  

 



27 
 

Úloha Rady 

Rada naplňuje cíle, jež jsou stanovené smlouvami. Zásadní rozhodnutí o návrzích, které 

předkládá Komise, přijímá Rada ve spolupráci s Evropským parlamentem. 

Může se jednat o postup konzultace, spolupráce či spolurozhodování. V prvních dvou 

případech má konečné slovo Rada. Při postupu spolurozhodování, který byl zaveden 

Maastrichtskou smlouvou, může Parlament ve třetím čtení předkládaný návrh zamítnout. 

Většinové nebo jednomyslné rozhodování 

V rámci Rady mohou být rozhodnutí přijímána třemi způsoby: prostou většinou hlasů, 

kvalifikovanou většinou, nebo jednomyslně. První metoda se používá jen vzácně a odhaluje 

mezery ve smlouvách. Používá se v případě, že smlouvy nepožadují jiný způsob hlasování. 

Druhý postup je naopak aplikován velmi často. Byl zaveden na základě Jednotného evropského 

aktu a následně Maastrichtské smlouvy. Kvalifikovanou většinu tvoří 62 z 87 hlasů, pokud je 

přijímán návrh Komise, a případně 62 hlasů, které musí zastupovat minimálně deset členských 

států. Tento typ hlasování se používá pro všechna rozhodnutí odborného charakteru s výjimkou 

daňového systému, ale jedná se opravdu o odborný charakter? 

Jednomyslné hlasování, dříve jediný platný způsob rozhodování, přinášelo řadu blokací. Nyní 

se využívá výjimečně, a to pro hlasování o citlivých tématech, jako jsou instituce, zahraniční 

politika, soudnictví či bezpečnost. Jednomyslnost je vyžadována v případě, kdy se chce Rada 

odchýlit od návrhu Komise. 

RADA MINISTRŮ 

Skládá se z 15 členů, kteří disponují celkem 87 hlasy (Německo, Francie, Itálie a Spojené 

království po 10, Španělsko 8, Belgie, Řecko, Nizozemsko a Portugalsko po 5, Rakousko a 

Švédsko po 4, Irsko, Dánsko a Finsko po 3, Lucembursko 2). Prostou většinu tvoří 44 

hlasů. 

Zasedání Výboru pro právní záležitosti Rady Evropy ve Valladolidu 29. února 1980. 

Rada je rozhodovacím orgánem Evropské unie a zastupuje členské státy. Od Jednotného 

evropského aktu přijímá rozhodnutí až na výjimky kvalifikovanou většinou. 
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3 ODBORNÝ KOMENTÁŘ 

V této části bude představena analýza výchozího textu a reflexe našeho překladu 

z hlediska teorie. Na konkrétních jevech ukážeme, jak jsme při překladu postupovali. Příklady 

citované z originálního textu, který tvoří přílohu této práce, uvádíme pod zkratkou O, příklady 

z vlastního překladu pod zkratkou P. 

3.1 Překladatelská analýza originálu 

Jiří Levý v knize Umění překladu (2012: 50) mluví o třech fázích překladu: pochopení, 

interpretaci a přestylizování. Správné pochopení předlohy je stěžejní pro úspěšnou interpretaci 

a následné přestylizování textu. Podle Levého (2012: 51) tak překlad vyžaduje zevrubnější a 

uvědomělejší čtení než prostá četba. V této kapitole proto analyzujeme výchozí text, 

zařazujeme jej z pohledu stylistiky a provádíme analýzu vnětextových a vnitrotextových 

faktorů podle modelu Christiane Nordové (1991: 35–117). 

3.1.1 Stylistické zařazení textu 

Publikaci Alaina Herbetha lze charakterizovat jako populárně naučný text, který spadá 

do odborného stylu. Text obsahuje mnoho příznačných rysů odborného stylu, jak je v příručce 

Čeština pro překladatele uvádí Jana Hoffmanová a Milena Houžvičková (2012: 151). Je to 

například výrazné členění textu včetně doprovodných textů, interakce se čtenářem, 

intertextovost v podobě citací a odkazů k jiným textům či četný výskyt termínů. Použitými 

slohovými postupy jsou popis a výklad. 

Text je zároveň dostatečně srozumitelný pro neodbornou veřejnost. Autor se snaží, aby 

jeho textu čtenář rozuměl, používá poutavé a hravé nadpisy, obrazná pojmenování či 

subjektivní vyjadřování. 

3.1.2 Vnětextové faktory 

Christiane Nordová pro analýzu textu odlišuje vnětextové a vnitrotextové faktory. 

Vnětextové faktory nejsou obsaženy přímo v textu, k jejich poznání čtenář potřebuje povědomí 

o širším situačním kontextu. Všechny vnětextové a všechny vnitrotextové faktory se navzájem 

ovlivňují. (Nord, 1991) 

3.1.2.1 Autor 

Autorem textu je současný francouzský spisovatel a novinář Alain Herbeth (*1945). 

Publikaci La Construction européenne vydal v roce 1996. V letech 2009–2014 působil jako 



29 
 

starosta v obci Saint-Pierre-sur-Dives v Normandii. Následně publikoval tři knihy o postavách 

francouzské koloniální politiky v Alžírsku. (Alain Herbeth publie…, [b.r.]) 

3.1.2.2 Autorův záměr 

Cílem autora je čtenářům přiblížit Evropskou unii a její činnost. Autor v úvodu, jenž 

není součástí překladu, mluví o narůstajícím euroskepticismu. Jeho ambicí je proto ukázat 

evropským občanům, jak Unie vznikla, jak funguje, a co pro ně dělá. Brožura má čtenáře 

seznámit s konceptem evropanství, historií vzniku Evropské unie, jejími institucemi a jejími 

politikami. Tím chce autor učinit EU poznatelnější a přístupnější. 

3.1.2.3 Adresát 

Pravděpodobným adresátem výchozího textu je neodborná široká veřejnost. 

Francouzské nakladatelství Éditions Milan je v současné době zaměřeno na děti a mládež. Bylo 

by tedy možné se domnívat, že cílovým čtenářem jsou mladí lidé. Pro tento fakt by mluvily 

kreslené obrázky doplňující každou kapitolu nebo příloha knihy nazvaná Europe pour les 

jeunes, která představuje výhody EU pro studenty. Edice Les Essentiels Milan, ve které 

Herbethův text vyšel, nicméně podle vydaných titulů cílí na širokou veřejnost, nikoliv pouze 

na mládež. Kapesní vydání se v této edici zaměřují na témata z různých oblastí kultury, vědy, 

historie, politiky či filozofie (Les livres de…, [b.r.]). Cílovým čtenářem je tedy kdokoli, kdo se 

chce o daném tématu dozvědět více. 

Publikace je cílena na francouzské publikum. Na konci brožury se nachází seznam 

organizací, které mohou být užitečné pro evropské občany, přičemž všechny uvedené 

organizace sídlí ve Francii. V samotném textu autor odkazuje k francouzské historii a slavným 

osobnostem, aniž by je uváděl přívlastky, takže předpokládá, že se čtenářem sdílí stejné kulturní 

prostředí. Například: „L’Europe est fille [...] des Lumières et de la Révolution [...]“ (O: 4) nebo 

„L’idée [...] ne rebondira véritablement qu’au XIXe siècle avec Saint-Simon, […] avec Raspail, 

[…] avec Michelet, […] avec Victor Hugo qui réclame les « États-Unis d’Europe ».“ (O: 5) 

3.1.2.4 Médium 

 La Construction européenne je kniha ve formátu kapesního vydání. Jak již bylo 

zmíněno, vyšla v nakladatelství Éditions Milan v edici Les Essentils Milan. Knihy v této edici 

mají stejný formát i stejnou základní strukturu, jsou přehledné a nabízejí základní informace o 

dané problematice (Les essentiels Milan, ©2020). 
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3.1.2.5 Místo a čas komunikace 

 Kniha byla vydaná v březnu 1996 ve Francii. Z místa komunikace vyplývá, že text cílí 

na francouzské publikum, jak již bylo zmíněno výše. Text byl napsán pravděpodobně nedlouho 

před jeho vydáním, neboť autor v kapitole « CIG 1996 » : la réforme des institutions píše 

o mezivládní konferenci v Turíně, která začala na konci března 1996 (Ouverture de la 

Conférence…, © 2020). Autor tak reflektuje situaci těsně před vydáním a zahrnuje událost, 

o které věděl, že se bude konat. 

3.1.2.6 Motiv komunikace 

 Motiv komunikace lze pouze odhadovat. Jednou z možností je, že autor byl k sepsání 

této brožury vyzván nakladatelem jakožto novinář se zájmem o politiku (viz oddíl Autor). 

Motivací samotného Alaina Herbetha mohl být pocit rostoucí skepse vůči EU, o které píše 

v úvodu publikace. 

3.1.2.7 Funkce textu 

Komunikační funkce překládané publikace je především informativní a vzdělávací. 

Čtenářům, kteří nejsou odborníky na Evropskou unii, přináší nové informace. Do jisté míry je 

také propagační, neboť svou vstřícnou formou Evropskou unii zpřístupňuje.  

Text lze podrobit analýze na úrovni mikrostruktury z hlediska jazykových funkcí podle 

Romana Jakobsona, popsaných v kapitole Lingvistika a poetika v knize Poetická funkce 

(1995: 74). 

Z Jakobsonovy typologie v publikaci La Construction européenne převažuje funkce 

referenční. Tato funkce je typická pro odborný styl a vztahuje se ke kontextu. V překládané 

brožuře se jedná o fakta, jako jsou historické události, popis konferencí a smluv, názvy institucí, 

jména, datumy a další. 

Herbethův text obsahuje také funkci expresivní. Tato funkce se vztahuje k mluvčímu a 

zahrnuje jeho postoje, emoce, hodnocení. Autor publikace v některých pasážích vystupuje 

subjektivně, jak lze uvést na příkladu zvolání „Quel optimisme“ ve větě: „Quel optimisme, pour 

parler ainsi d’Europe, alors que dès 1943, c’est de sa mise sous tutelle dont il est question entre 

Roosevelt et Staline.“ (O: 7) Často také věty začínají spojkou, což většinou znamená, že mají 

subjektivní zabarvení, např.: „Mais ce n’est qu’en 1950 que les choses sérieuses commencent.“ 

(O: 7) V textu najdeme i několik vykřičníků, např.: „Il n’en a rien été !“ (O: 16) 
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V textu najdeme i konativní funkci, jež se orientuje na adresáta. Autor se čtenářem 

komunikuje a zapojuje jej do textu. Tím získává jeho pozornost a potažmo zájem o EU. Hned 

na začátku první kapitoly se na čtenáře obrací pomocí imperativu a pomocí zájmena vous: 

„Cherchez-la sur un atlas et vous n’y trouverez rien [...]“ (O: 4). Na několika místech také 

používá zájmeno on nebo nous a pomocí nich čtenáře vtahuje do textu. Např.: „ [...] nous 

sommes en pleine guerre froide“ (O: 9), nebo „[...] si l’on n’y prend pas garde [...]“ (O: 20). 

Stejnou funkci plní řečnické otázky, např.: „Mais comment réussir en moins de sept ans, et à 

douze, ce qui n’avait pu être fait en trente ans, à six ou à neuf ?“ (O: 15). 

Populárně-naučný text je obohacen o vyjádření plnící poetickou funkci. Poetická funkce je 

zaměřena na sdělení a různými prostředky obrazných pojmenování působí na čtenáře esteticky. 

V textu najdeme hojně zastoupenou personifikaci, která je ve francouzštině velmi častá. Jako 

příklad lze uvést první větu hlavního textu první kapitoly: „L’Europe n’existe pas.“ (O: 4). Dále 

se zde vyskytují metafory, jako například „La Route de Maastricht est ouverte.“ (O: 17) nebo 

„ [...] les Britanniques frappèrent à la porte de la Communauté économique européenne en 

1961.“ (O: 11). Z dalších řečnických figur lze zmínit paralelismus: „L’Europe est fille de [...], 

elle est la fille de, [...] elle est fille, aussi, de [...]“ (O: 4) nebo slovní hříčku: „L’Écu, qui signifie 

en anglais « Unité de comte européen », [...] a vécu.“ (O: 21) 

 V textu lze najít i metajazykovou funkci. Tato funkce se soustředí na lexikální kód a 

přináší o něm informaci.  Najdeme ji např. ve větě: „Le terme de « sommet » est bien sûr une 

invention journalistique.“ (O: 24). V publikaci je často citováno z jiných děl či projevů, kterým 

se budeme věnovat v oddíle Intertextovost. 

3.1.3 Vnitrotextové faktory 

3.1.3.1 Téma a obsah 

Tématem překládaného dokumentu je Evropská unie. Obsah je faktický, text je kohezní 

a koherentní. Část textu, kterou jsme přeložili, představuje vývoj evropské integrace od 

prvopočátků do vydání knihy v roce 1996. Přeložená část zahrnuje také dvě kapitoly z druhé 

části knihy, která je věnována organizaci EU a jejím hlavním institucím. V dalších částech 

publikace, které již nejsou součástí překladu, najdeme přiblížení základních politik EU a přílohy 

jako slovníček, časovou osu či užitečné adresy. 

3.1.3.2 Presupozice 

 Když autor knihu psal, předpokládal jistého adresáta. Primárním předpokladem je 

většinou sdílení časoprostoru autora se čtenářem a textem. Tento předpoklad v překladu není 
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naplněn, čemuž se budeme věnovat v podkapitole Popis metody překladu. Dalším 

předpokladem, který není v překladu naplněn, je sdílení stejného kulturního prostředí. Autor 

například píše: „Robert Schuman [...] propose [...], au Quai d’Orasy, un abandon partiel de 

souveraineté [...]“ (O: 7) a předpokládá, že jeho čtenář ví, že na Quai d’Orsay sídlí francouzské 

Ministerstvo zahraničních věcí. 

Autor předpokládá vzdělaného, ale zároveň neodborného čtenáře. Počítá se základní 

znalostí zeměpisu, když mluví o různých státech, především evropských. Dále předpokládá 

základní přehled o historii, což ilustruje například podnadpis Effacer trois guerres (O: 8). 

V odstavci není uvedeno, o jaké tři války se jedná a čtenář si musí pomocí kontextu a vlastní 

znalosti domyslet, že se jedná o první a druhou světovou válku a o prusko-francouzskou válku.  

3.1.3.3 Kompozice 

Celé dílo je rozděleno na čtyři tematické části, z nichž každá obsahuje několik kapitol. 

Náš překlad obsahuje celou první sérii kapitol pojednávajících o dějinách evropské integrace a 

dvě kapitoly ze druhé části popisující fungování institucí. Každé kapitole je věnována 

dvoustrana. 

Na dvoustraně vždy najdeme nadpis, zvýrazněný perex a hlavní text rozdělený na tři až 

čtyři části, které jsou uvozené podnadpisy. Po stranách se vyskytuje několik doprovodných 

textů v rámečcích. V pravém dolním rohu se vždy nachází černý rámeček shrnující v jedné či 

dvou větách obsah dané dvoustrany. V dalších rámečcích pak najdeme citace nebo informace 

upřesňující hlavní text. Text také doplňují kreslené obrázky, fotografie či tabulky (viz 

Neverbální prvky). 

Nejedná se o typický souvislý text. Domníváme se, že každá kapitola je soběstačná sama 

o sobě. Kapitoly na sebe navazují a sledují historický vývoj EU, ale zároveň každá z nich může 

být přečtena jednotlivě, a přitom dávat smysl. Tento aspekt jsme zohlednili v překladu, 

například jsme po vzoru originálu v každé kapitole znovu rozepsali zkratky při prvním výskytu 

daného názvu. 

3.1.3.4 Neverbální prvky  

Na každé dvoustraně najdeme alespoň jeden kreslený obrázek. V některých případech je do 

obrázku vepsáno pár slov. Obrázky mnohdy vtipně doplňují psaný text a dochází tak k interakci 

textu a obrazu. To lze uvést na příkladu obrázku na str. 17, který znázorňuje spící Šípkovou 

Růženku znázorňující Evropské společenství a prince-zachranitele v podobě Jacquese Chiraca. 

V textu se objevuje věta: „Seule une initiative forte, une impulsion décisive, pourra réveiller 
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« la belle ».“ (O: 16). Obrázek zde dokresluje aluzi na známou pohádku, jež má ve francouzštině 

název La Belle au bois dormant. 

V některých kapitolách se objevují dobové fotografie významných evropských politiků či 

fotografie ze zasedání. Vždy je k nim uveden krátký popisek. Dále v překládané části textu 

najdeme jeden diagram a jednu tabulku. 

3.1.3.5 Lexikum 

V textu se objevuje lexikum z oblasti geopolitiky, jako jsou odkazy k jednotlivým 

státům, názvy mezinárodních institucí, pojmenování politických režimů či politických institucí. 

Mnohé z těchto slov se vztahují přímo k Evropě a k Unii, v textu se hojně objevuje adjektivum 

européen/européenne. Dále zde najdeme výrazy z oblasti ekonomie a z oblasti práva 

(především v kapitole « CIG 1996 » : la réforme des institutions). Často se jedná o termíny či 

terminologická úsloví, jejichž ekvivalenty je nutné dohledávat v češtině. Názvy evropských 

institucí jsou často uvedeny iniciálovými zkratkami. 

V textu se ve vedle temrínů objevují také obrazná pojmenování, metafory, paralelismus 

a další figury. Velmi často se v textu objevují personifikace. Text jako by místy kombinoval 

odborný jazyk s jazykem poetickým. Tento styl má svou funkci, neboť působí na čtenáře, který 

si následně informace lépe zapamatuje. 

Některé výrazy ve výchozím textu mají blízko k langue parlée, díky čemuž se autor 

opět přibližuje čtenáři. Např. bref (O: 19) či frapper à la porte (O: 11) 

3.1.3.6 Syntax 

 Věty v textu jsou většinou krátké či středně dlouhé. Na některých místech se objevují 

velmi krátké věty, které mají dynamizující funkci. V publikaci se objevují polovětné vazby 

s příčestím či přechodníkem. Projevuje se zde také nominální povaha francouzštiny, tedy časté 

užití podstatných jmen, která plní funkci jiných slovních druhů, především slovesa. V textu 

můžeme najít eliptické věty a řečnické otázky. Věty poměrně často začínají spojkami, což může 

značit subjektivní zabarvení textu. 

 V kapitolách popisujících historii EU autor používá minulé časy passé composé a passé 

simple, velmi často také présent historique a výjimkou není ani futur historique. 



34 
 

3.1.3.7 Suprasegmentální prvky 

Mezi suprasegmentální prvky, které esteticky mění text, patří zvýraznění tučným písmem. 

Tučně jsou kromě nadpisů označeny také perexy a vedlejší texty po stranách. Citace 

v rámečcích jsou navíc uvedené kurzivou.  

Některá slova jsou označena hvězdičkou, což znamená, že jsou vysvětlena ve slovníčku na 

konci knihy. Ten však není z důvodu rozsahu součástí překladu. 

Z interpunkčních znamének lze v publikaci poměrně často najít tři tečky. V některých 

případech jimi končí nedokončený výčet, jindy nechávají prostor pro domýšlení nevyřčeného 

či vytvářejí napětí. Typickým znaménkem pro francouzštinu je dále dvojtečka, která většinou 

uvozuje příklad, výčet, vysvětlení či důsledek. Použití uvozovek je ve výchozím textu časté a 

má několik funkcí. Uvádí citaci, přímou řeč či odkaz na jiný text. V některých případech jsou 

v uvozovkách oficiální názvy a jindy jednotlivá slova, což slouží k jejich zdůraznění nebo 

zpochybnění. 

3.2 Popis metody překladu 

 Při překladatelské analýze jsme určili hlavní funkce textu. Překlad se snaží tyto funkce 

zachovat s ohledem na cílového čtenáře. Pravděpodobný adresát se u překladu mění, je jím 

český čtenář, který s původním autorem nesdílí stejné jazykové a kulturní prostředí, ani čas 

komunikace. Tyto faktory musely být v překladu zohledněny, jak je pospáno níže. Cílem 

překladu je celkové pochopení a srozumitelnost textu pro české publikum. 

3.2.1 Formální stránka překladu 

Pokud jde o kompozici, v překladu je hlavní a vedlejší text řazen lineárně pod sebe. Pod 

hlavním textem jsou krátké texty z postranních rámečků včetně popisků řazeny pod sebe podle 

jejich umístění v originále zleva doprava a shora dolů. Jako poslední je vždy přiřazen text 

shrnutí z černého rámečku, který se v originále nachází vpravo dole. Text diagramu, který 

zobrazuje průběh rozhodovacího procesu (O: 23, P: 26), je v překladu řazen pod sebe po řádcích 

ve směru zleva doprava. 

Text, který je součástí kreslených obrázků není přeložen, neboť tvoří integrální součást 

obrazu. Obrázky by tak musely být pro účely překladu přepracovány, nebo by do nich musel 

zasáhnout grafický editor. 
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 Grafickou úpravu výchozího textu jsme respektovali, pokud šlo o tučné písmo nadpisů, 

podnadpisů, perexu a doplňujících textů. Dále jsme zachovali kurzivu citací. Nadpisy textu 

v rámečcích jsme ponechali velkými písmeny. 

3.2.2 Lexikum 

Pro českého čtenáře bylo třeba uzpůsobit lexikální prostředky. Pro překlad hojně 

používaných termínů týkajících se Evropské unie jsme využívali několik zdrojů, 

např. terminologickou databázi Evropské unie IATE , nástroj Úřadu pro publikace Evropské 

unie EU Vocabularies či korpus InterCorp s omezením na textové kolekce Acquis 

Communautaire a Europarl. Jako další zdroje pro vyhledávání terminologie, ale i informací 

o historii a fungování EU, jsme používali oficiální stránky evropských institucí s doménou 

europa.eu, evropský portál s právními texty EUR-Lex či český webový portál o EU 

Euroskop.cz. 

V překladu bylo nutné řešit rozdílné kulturní prostředí čtenáře a autora. Pro komfort 

čtenáře a zajištění úspěšné komunikace jsme proto v textu na několika místech přistoupili 

k vnitřním vysvětlivkám, jak bude blíže popsáno v oddíle Explicitace. 

3.2.3 Čas komunikace 

Zajímavou problematikou překladu je čas komunikace. Původní text vyšel v roce 1996, 

k překladu dochází o 24 let později v roce 2020. Mezitím došlo k vývoji Evropské unie, takže 

některé informace v textu jsou v současné době neaktuální. Stěžejním rozdílem je počet 

členských států, kterých v době vydání bylo 15 oproti dnešním 27. Změnily se také některé 

oficiální názvy nebo fungování institucí a jejich pravomoci. 

V překladu jsme se rozhodli tyto informace neaktualizovat. Především ve třech 

posledních kapitolách překladu je jich tolik, že by muselo dojít k přepracování celého textu. 

Pokud by měl být překlad vydán v současné době a přinášet aktuální informace, muselo by dojít 

k zásahu do obsahové stránky textu ze strany nakladatele. Jedná se například o číselné údaje, 

hodnoty měn, které ještě v dané době nebyly nahrazeny eurem, nebo popis rozhodovacího 

procesu, jenž se od té doby změnil. 

Rozhodli jsme se proto držet původního textu a postihnout situaci Evropské unie 

z pohledu autora v roce 1996. Náš překlad tedy může sloužit jako vhled do situace EU v dané 

době. Tím plní funkci informativní a vzdělávací, neboť přináší údaje o fungování, pravomocích 

i názvech institucí v době, kdy EU měla pouze 15 členských států. Čtenář teoreticky může 

srovnávat situaci tehdy a dnes. 
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Když jsme se rozhodli zachovat výchozí text v jeho celistvosti, ponechali jsme v textu 

i informace, které se zdají být pro současného českého čtenáře nerelevantní. Je to například 

vyjádření hodnoty jedné Evropské měnové jednotky ve francích, tehdejší francouzské národní 

měně: „(1 écu = 6,60 francs)“ (O: 21). I taková informace však má určitou výpovědní hodnotu 

o dané době a v textu ji proto zachováváme. 

Zvolený postup držet se původního textu a dohledávat dobovou českou terminologii 

komplikoval fakt, že autor v původním textu místy nakládal s oficiálními názvy volně. 

Rozhodli jsme se vycházet ze Smlouvy o Evropské unii neboli Maastrichtské smlouvy, která 

byla v roce 1996 platnou evropskou smlouvou, a snažili jsme se uvádět oficiální názvy platné 

v dané době. 

Pohled autora jsme zachovali i v časové perspektivě. Kromě občasného použití 

historického prézentu jsme používali minulý, přítomný a budoucí čas z pohledu března 1996. 

Jak jsme již zmínili, kapitola « CIG 1996 » : la réforme des institutions pojednává o mezivládní 

konferenci, která se konala teprve po vydání knihy. V této kapitole se k ní tedy stavíme, jako 

by měla teprve proběhnout. 

3.2.4 Překladatelské postupy 

 Podle Otomara Radiny a jeho knihy Francouzština a čeština, systémové srovnání dvou 

jazyků (1981: 10) je mezi češtinou a francouzštinou typologický rozdíl. Francouzština je 

izolačním jazykem, to znamená, že izoluje své výrazové jednotky, propojuje je mluvnickými 

slovy jako jsou členy nebo předložky a také například povinně klade podmětná osobní zájmena. 

Na rozdíl od češtiny je její flexe omezená. Čeština je jazyk flexivní, slova ohýbá, přidává 

k nim předpony a přípony a povinně neklade podmětná osobní zájmena.  

 Z tohoto základního rozdílu dvou jazyků plyne, že doslovný překlad většinou není 

možný. Jen málokdy si v originále a překladu odpovídají jednotlivé lexikální jednotky a slovní 

druhy. V textu dochází k různým změnám, přičemž rozlišujeme několik překladatelských 

postupů. 

Níže uvádíme příklady těchto postupů na konkrétních řešeních v překladu, a to 

na základě typologie z příručky Francouzština pro pokročilé od Aleny Tionové a kol (Tionová, 

1992: 284). Kapitolu o překladatelských postupech v této knize sepsala Eva Janovcová, která 

zde odlišuje postup transpozice, koncentrace a diluce, étoffement a dépouillement a modulace. 

V praxi často dochází ke kombinaci těchto postupů. 
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3.2.4.1 Transpozice 

 Rozlišujeme několik druhů transpozice. Transpozice slovního druhu spočívá v tom, že 

stejný sémantický obsah je v cílovém jazyce vyjádřen jiným slovním druhem než v originále. 

Tato transpozice může být jednoduchá či vícenásobná (Tionová, 1992: 284). V našem překladu 

jsme například přeložili francouzský podnadpis L’Europe des Douze (O: 14) jako Evropská 

Dvanáctka (P: 38), a tím došlo k transpozici substantiva Europe na adjektivum evropský. 

Druhým typem transpozice je transpozice syntaktická. Větné členy při ní mění svou funkci. 

Sloveso může změnit svůj rod (pasivní v aktivní či naopak), nebo je větný člen transponován 

vedlejší větou (Tionová, 1992: 285). 

Vedlejší větou se do češtiny často překládají podstatná jména. Výskyt substantiv je ve 

francouzštině velmi častý, běžnější než v češtině. V této souvislosti se mluví o nominální 

povaze francouzštiny. Podstatná jména mají různé funkce, často vyjadřují děj, což se do češtiny 

většinou překládá pomocí vedlejší věty. (Hendrich, 2001: 158; Tionová, 1992: 285) Tento 

postup transpozice jsme uplatnili v následujícím případě: 

„Dès le rétablissement de la démocratie en Grèce, en Espagne et au Portugal […]“ 

(O: 14) 

„Od chvíle, kdy byla v Řecku, Španělsku a Portugalsku obnovena demokracie […]“ 

(P: 17) 

3.2.4.2 Koncentrace a Diluce 

 Tyto postupy jsou druhem transpozice, při nichž dochází k zúžení nebo naopak 

k rozšíření textu. Ke koncentraci dochází častěji směrem do češtiny (Tionová, 1992: 296). 

V našem překladu to bylo například v následujícím případě: 

„[…] la mise en place d’une politique étrangère et de sécurité commune“ (O: 23) 

„[…]zavedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ (P: 26) 

Využili jsme i postup diluce. Ve výchozím textu se často objevovalo sousloví les chefs 

d’états et des gouvernements. V češtině neexistuje společné pojmenování pro dvě uvedené 

funkce, a proto dochází k diluci: hlavy států a předsedové vlád.  

3.2.4.3 Étoffement a Dépouillement 

Étoffement znamená posílení pomocného slovesa a k tomuto postupu dochází 

především při překladu z češtiny do francouzštiny. Dépouillement je opačný postup, kdy se 
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překladatel zbavuje pomocného slovesa, a to především ve směru z francouzštiny do češtiny 

(Tionová, 1992: 303). Tento postup jsme také využili v naší práci, např.: 

„La méfiance qui pénalise la construction européennel […]“ (O: 19) 

„Nedůvěra vůči evropské integraci […]“ (P: 21) 

3.2.4.4 Modulace 

 Modulace znamená obměnu ve výpovědi, k niž dochází změnou hlediska 

(Tionová, 1992: 311). Tento postup zahrnuje širokou škálu možností. Z našeho překladu 

uvádíme příklad antonymické modulace: 

„Économiquement, sa participation n’est pas moins importante.“ (O: 10) 

„Stejně důležitá pro ni byla z hospodářského hlediska.“ (P: 14) 

3.3 Typologie překladatelských problémů 

Během překladu jsme se setkali s různými překladatelskými problémy. Na konkrétních 

případech ukážeme, jak jsme přistupovali k jejich řešení. Také se snažíme uvést případy, kdy 

jsme se od originálu nějakým způsobem odchýlili, a naše rozhodnutí odůvodnit. 

3.3.1 Lexikální rovina 

 Jak jsme již uvedli výše, termíny a terminologická úsloví jsme dohledávali především 

na webových portálech samotné Evropské unie. V textu vedle termínů se objevil i poetický 

jazyk a četná obrazná pojmenování. U těchto jevů jsme se snažili vyhnout nivelizaci, ale 

zároveň zachovat srozumitelnost a snadnost četby. V některých případech jsme přistoupili ke 

kompromisním řešením. 

3.3.1.1 Antroponyma 

  Originální text u některých vlastních jmen uvádí křestní jména, u některých pouze 

příjmení. Překlad do češtiny by v tomto ohledu měl být jednotný, a proto jsme explicitovali a 

systematicky uváděli křestní jména. Oproti našim očekáváním jsme nemuseli řešit 

problematiku přechylování, neboť se v textu ani jednou nevyskytlo ženské jméno. 

3.3.1.2 Názvy kapitol a podnadpisy 

Názvy kapitol a podnadpisy jsou ve výchozím textu poutavé a mnohdy hravé. Pomáhají 

text rozčlenit, usnadnit čtenářovi orientaci v textu a zvýšit jeho chuť číst dál. V překladu jsme 

se snažili zachovat jejich stručnost a poutavost. Mnohdy bylo nutné je pozměnit z důvodů 
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rozdílných jazykových konvencí češtiny a francouzštiny, což jsme dělali s ohledem na obsah, 

který po nich následoval. 

Například obtížně přeložitelný nadpis Le poil à gratter britannique (O: 11) jsme 

přeložili jako Britské vábení (P: 15). Jedná se o individuální posun, který by však měl plnit 

stejnou funkci – zaujmout čtenáře a podnítit jej k dalšímu čtení. Nadpis odpovídá obsahu, který 

po něm následuje. V textu se mluví o Spojeném království jako o zemi, která se zpočátku 

nechtěla účastnit evropského sjednocování a založila vlastní zónu volného obchodu. Když však 

Britové viděli úspěchy EHS, rozhodli se požádat o přistoupení ke Společenství. Vábení má tedy 

v tomto kontextu dvojí smysl – nejprve vábila Velká Británie ostatní země do své organizace, 

později samotnou Británii přitahovalo EHS. 

Podnadpis Objectif 92 (O: 17) jsme přeložili jako Klíčový rok 1992 (P: 19). Kdybychom 

převedli francouzský název doslovně jako Cíl 92, nebylo by příliš jasné, o co se jedná ani 

k čemu se vztahuje dané dvojčíslí. Ve francouzštině jde výraz dohledat, v češtině však 

neexistuje. S ohledem na snadné porozumění jsme proto uvedli celý rok 1992 a s ohledem na 

obsah přívlastek klíčový. 

V kapitole s názvem « CIG 1996 » : la réforme des institutions (O: 22) zkratka CIG 

znamená conférence intergouvernementale neboli mezivládní konference. V češtině se však 

žádná taková zkratka neužívá, a proto jsme ji v překladu nemohli použít. Zvolili jsme nadpis 

Rok 1996: Reforma institucí (P: 24). V nadpisu zachováváme hlavní důležitou informaci, že 

došlo k reformě institucí a vynecháváme informaci, kdo reformu provedl, což se však čtenář 

dozví hned v perexu. 

3.3.1.3 Názvy států 

U překladu názvů států jsme se většinou drželi originálu, například při užívání variant 

Francie a Francouzská republika. Názvy jsme ovšem sjednotili, pokud se jednalo o Spolkovou 

republiku Německo (SRN) neboli západní Německo, které existovalo od r. 1949 do r. 1990 

(Německo, 2001-). Dříve než Alain Herbeth poprvé v textu užije oficiální název SRN 

(République fédérale allemande, O: 10), na předchozí straně používá zkrácené spojení 

l’Allemagne fédérale (O: 9). V našem překladu jsme v obou případech uvedli oficiální název. 

Oficiální název SRN jsme z důvodu přesnosti uvedli o jeden výskyt dříve než autor, jak 

uvádíme v následující větě. V roce 1951 smlouvu podepsala pouze jedna část rozděleného 

Německa, a to právě SRN, takže výraz Německo by v tomto případě byl nepřesný. Kvůli tomu 

jsme navíc v překladu museli přenést výpověď, která byla uvedena v závorkách u prvního 
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výskytu v originále, na jiné místo v textu. Zároveň jsme byli nuceni přidat zkratku, a to podle 

pravidla, že zkratky uvádíme při prvním výskytu názvu (viz Zkratky). 

„Le 18 avril 1951, six pays, dont l’Allemagne, paraphent le traité instituant la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) qui entrera en vigueur 

le 23 juillet 1952.“ (O: 8) 

„Šest zemí včetně Spolkové republiky Německo (SRN, nacházíme se v období 

studené války) stvrdilo 18. dubna 1951 svým podpisem smlouvu zakládající 

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Smlouva vstoupila v platnost 

23. července 1952.“ (P: 12) 

3.3.1.4 Názvy spojené s Evropskou unií 

Jak jsme již zmínili v podkapitole Popis metody překladu, v překladu jsme se snažili 

uvádět úplné oficiální názvy spojených s Evropskou unií, a to podle znění Smlouvy o Evropské 

Unii neboli Maastrichtské smlouvy. Tato smlouva platila v původním znění od r. 1993 

do r. 1999 (Zakládající smlouvy, © 2005-2020).  V roce vydání naší překládané knihy (1996) 

tedy byla platnou smlouvou, a proto z ní můžeme vycházet. Na uvedených příkladech 

ukazujeme, kdy jsme neúplné názvy nahrazovali úplnými oficiálními názvy. 

V následujícím případě autor předsadil adjektivum européen a následně užil neúplné 

názvy dvou strukturálních fondů (oficiálně podle Smlouvy o EU Fonds social européen a Fonds 

européen de développement régional [Traité sur l'Union européenne, 1992]). V češtině jsme 

použili úplné oficiální názvy podle českého znění Maastrichtské smlouvy (Smlouva o Evropské 

unii, 1992): 

„[…] les dispositifs européens mis en place (Fonds social et Fonds de 

développement régional) […]“ (O: 13) 

„Ve strukturálních fondech EU (Evropský sociální fond a Evropský fond pro 

regionální rozvoj) […]“ (P: 16) 

 Dále autor zkracuje oficiální název Acte unique européen na Acte unique (O: 18). 

V překladu uvádíme úplný oficiální název smlouvy, tedy Jednotný evropský akt (P: 19). 

V jednom případě se o Evropském parlamentu autor vyjadřuje jako o Parlement de Strasbourg 

(O: 19). Tento pojem se však v češtině příliš nepoužívá, a proto jsme volili oficiální název 

Evropský parlament (P: 21). Zkrácené verze hlavních institucí EU jako Parlament, Rada 
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či Komise používáme po vzoru originálu jako synonyma úplných názvů, neboť z kontextu je 

jasné, k čemu odkazují. 

 Nyní bychom chtěli uvést několik názvů, které si jsou podobné, a přesto se liší. 

Uvádíme, jaké varianty jsme volili v češtině a proč. 

A Traité de Rome X traités de Rome 

V textu se název traité de Rome objevoval zpravidla v jednotném čísle, ačkoliv se dnes 

užívá spíše v čísle množném. Množné číslo odkazuje ke dvěma smlouvám podepsaným v Římě 

v roce 1957: Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství (Smlouva o EHS) a 

Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) (Zakládající 

smlouvy, © 2005-2020). Autor názvem traité de Rome odkazuje pouze ke Smlouvě o EHS, což 

lze poznat z kontextu, jelikož mluví o ekonomice. Drželi jsme se proto výchozího textu a užívali 

název Římská smlouva v jednotném čísle. 

B Marché commun X marché intérieur X marché unique 

V originále se objevily různé výrazy pro označení společného trhu. Používáme je po 

vzoru výchozího textu. Pro pojem marché commun uplatňujeme výraz společný trh, pro marché 

intérieur pak vnitřní trh a pro marché unique spojení jednotný trh. Všechna tato pojmenování 

uvádíme oproti nejednotnosti v originále malými písmeny. 

C Communauté européenne X Communautés européennes 

V textu se objevuje spojení Communauté européenne neboli Evropské společenství. 

Tento název je vysvětlen ve slovníčku na konci knihy jako: „Communauté européenne: 8 avril 

1965, traité de Bruxelles. Les organes exécutifs des trois Communautés (CECA, CEEA 

[Communauté européenne de l’énergie atomique, Euratom] et CEE) sont fusionnés pour 

donner naissance à la Communauté européenne constituée d’une Commission et d’un Conseil 

des ministres unique“. Zde se však autor dopouští nepřesnosti, neboť definice se týká 

Communautés européennes neboli Evropských společenstvích – v množném čísle. 

Evropská společenství je souhrnné označení pro ESUO (Evropské společenství uhlí 

a oceli), EHS (Evropské hospodářské společenství) a EURATOM (Evropské společenství pro 

atomovou energii). V roce 1965 byla v Bruselu podepsána tzv. Slučovací smlouva, která 

vstoupila v platnost v r. 1967. Tím byly sloučeny instituce tří společenství v instituce společné. 

(Zakládající smlouvy, © 2005-2020) 
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Evropské společenství je subjekt, do kterého se transformovalo EHS na základě 

Maastrichtské smlouvy, která vešla v platnost v r. 1993. Od té doby tvořilo Evropské 

společenství první pilíř Evropské unie spolu s EURATOMEM a ESUO, a to až do roku 2009 

(ESUO pouze do r. 2002), kdy vešla v platnost Lisabonská smlouva a právní subjektivitu 

získala celá Evropská unie. (Ibid) Stejný rozdíl v názvosloví platí i ve francouzštině 

(Communauté européenne, 2001-).  

Autorův výraz Communauté européenne jsme z uvedených důvodů vždy upřesnili podle 

kontextu. Při prvním výskytu tohoto výrazu ve výchozím textu se podle naší interpretace mluví 

o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO), ačkoliv to neodpovídá ani jednomu z výše 

uvedených významů. V češtině proto uvádíme název ESUO. 

„En peu de lignes, les traits de la future Communauté européenne* sont dessinés 

[…]“ (O: 8) 

„Na několika málo řádcích tak načrtl základní rysy budoucího Evropského 

společenství uhlí a oceli (ESUO) […]“ (P: 12) 

 Dále se tento výraz vyskytuje v kapitole Franco et Salazar sont bien morts (O: 14). 

Protože se jedná o období po Slučovací smlouvě (v platnosti od r. 1967), v překladu používáme 

pojem Evropská společenství (ES). Při prvním výskytu v češtině v základním textu (nepočítaje 

perex) jsme přistoupili k jediné poznámce pod čarou v této práci (P: 17). Výraz Evropská 

společenství by se tam jinak objevil bez vysvětlení a vnitřní vysvětlivka by byla v tomto případě 

příliš dlouhá. 

Z důvodu přesnosti jsme zvažovali použít pojem ES i na konci předchozí kapitoly, kde 

se píše: „Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark deviennent membres effectifs de la CEE 

le 1er janvier 1973, après ratification populaire et parlamentaire.“ (O: 13) Fakticky země 

přistoupily k Evropským společenstvím, neboť společenství již v roce 1973 měla společné 

instituce. Nakonec jsme se však rozhodli originál neměnit, neboť státy přistoupily jak k ESUO 

a Euratomu, tak k EHS, takže věta není nepravdivá. (Přístupové smlouvy, [b.r.]) 

3.3.1.5 Zkratky 

Alain Herbeth v publikaci uvádí velké množství zkratek. Ve většině případů se jedná 

o zkratky iniciálové, jejichž ekvivalent existuje i v češtině. Jsou to zkratky zemí, různých 

evropských společenství či jiných organizací. Autor zpravidla při prvním výskytu v kapitole 

uvede celý název a v závorce jeho zkratku. Následně v textu používá víceméně pouze zkratku. 
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V překladu jsme postupovali podobně, u prvního výskytu v každé kapitole jsme uvedli plný 

název v češtině a v závorce jeho českou zkratku. Následně jsme v textu používali názvy 

a zkratky jako synonyma. Zkratky jsme používali, pokud nepůsobily stylisticky nevhodně. 

Nevhodně působily v případě nadpisů, ve kterých jsme zkratky rozepsali. Například: 

„La Bombe de la CED“ (O: 8) 

„Ztroskotání Evropského obranného společenství“ (P: 13) 

 Autor postupoval nejednotně v užívání zkratek v perexu. Například v kapitole L’Europe 

des pères fondateurs v perexu použil zkratku CEE, zatímco v následující kapitole ji použil až 

v prvním odstavci základního textu. V překladu jsme se proto rozhodli zkratky nepoužívat 

v nadpisech ani v perexu. 

3.3.1.6 Použití cizího jazyka 

 Ve výchozím textu se objevily dva latinské výrazy: a priori a vice versa. Francouzština, 

jakožto románský jazyk, má k latině mnohem blíže než čeština. Latinské výrazy se navíc 

v českém prostředí používají především ve vědeckých textech. V našem překladu jsme latinské 

výrazy vynechali, neboť neplnily žádnou zvláštní funkci ani neměnily smysl výpovědi. 

Domníváme se, že jejich ponechání by českému čtenáři mohlo ztížit čtení, čemuž se snažíme 

vyhnout. 

„L’Irlande s’inscrit dans une logique différente car, a priori, elle n’est pas hostile 

au modèle de construction eurpéenne initiée par les six pays fondateurs.“ (O: 12) 

„Přistoupení Irska bylo založeno na jiných důvodech. Tato země se stavěla 

přátelsky k modelu evropské integrace, který iniciovalo šest zakládajících zemí.“ 

(P: 16) 

 A dále: 

„Jamais un homme ne s’est autant identifié à sa fonction… et vice versa.“ (O: 16) 

„Tak jako on se nikdo jiný se svou funkcí neztotožnil.“ (P: 19) 

 V českém překladu se objevuje jeden francouzský výraz. Jedná se o ustálené spojení 

v rámci tzv. evropského žargonu. Evropa „à la carte“ znamená, že jednotlivé země si samy 

vybírají, na kterých integračních krocích se chtějí podílet (Evropská integrace, 2001-). 

V češtině jsme výraz připodobnili výrazu „z menu“:  
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„Le risque est d’instaurer une « Europe à la carte ». Si chaque État peut, en effet, 

librement choisir de s’associer à telle politique communautaire, […]“ (O: 23)  

„Existuje nebezpečí, že vznikne Evropa ‚à la carte‘, ve které si každý stát může 

vybrat určitou evropskou politiku ‚z menu‘ […]“ (P: 24) 

3.3.1.7 Psaní velkých písmen 

A Světové strany 

 Názvy světových stran se podle Internetové jazykové příručky píšou s velkým 

písmenem, „pokud pojmenovávají území podle světových stran“. To je případ věty 

v překládaném textu, kdy se mluví o území severní Evropy, a proto je slovo Sever s velkým 

písmenem: 

„barbares venus du Nord“ (O: 4) 

„barbarů přicházejících ze Severu“ (P : 9) 

B Názvy institucí 

Vedle úplných názvů institucí EU se v textu objevily i jejich zkrácené verze, 

např. Conseil či Commission. Podle Pravidel českého pravopisu je doporučeno tyto zkrácené 

verze názvů nejvyšších zastupitelských sborů v češtině psát s velkým písmenem, pokud „je 

zřejmé, že nejde o obecné označení, ale o zkrácené oficiální názvy“ (Velká písmena – 

organizace…, © 2008–2020). Tato podmínka je v textu splněna, a tak jsou v překladu zkrácené 

názvy evropských institucí psané s velkým písmenem. 

Na stejném principu je v českém překladu psán s velkým písmenem výraz Společenství, 

který podle kontextu odkazuje buď k Ekonomickému hospodářskému společenství nebo 

k Evropským společenstvím. 

 Ve francouzském textu se v několika případech objeví zkrácený výraz s velkým 

písmenem, aniž by odkazoval ke konkrétní instituci či dokumentu. Uvedená podmínka podle 

Pravidel českého pravopisu tak není splněna, a proto jsme v češtině použili malé písmeno. 

Například v následujícím textu slovo Parlement neodkazuje k Evropskému parlamentu, ale k 

zastupitelskému úřadu obecně: 

 „[...] monarques et « experts » laïques constitueraient une sorte de Parlement.“ 

(O: 5) 

„monarchové a světští odborníci tvořili jakýsi parlament“ (P: 9) 
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To samé platí například pro následující ukázku. Nemluví se zde o žádné konkrétní 

ústavě, proto se v českém překladu vyskytuje malé písmeno. Výraz Constitution navíc odkazuje 

k zakládající smlouvě EHS, která oficiálně není ústavou EU, neboť EU ústavu jako takovou 

nemá (Návrh Smlouvy o…, © 2020). 

„L’inscrire dans la Constitution, en quelque sorte [...]“ (O: 15) 

„Bylo nutné jej takzvaně vepsat do ústavy [...]“ (P: 18) 

C Názvy smluv 

Podle internetové jazykové příručky se oficiální názvy ústav, mezinárodních smluv, 

dohod, úmluv, listin atp. píšou s velkým písmenem, např.: Smlouva o Evropském 

hospodářském společenství či Smlouva o Evropské unii. „Namísto oficiálních názvů některých 

dokumentů se velmi často používá přídavné jméno utvořené od jména města, kde se obsah 

projednával nebo byl schválen. Způsob psaní je v praxi značně rozkolísaný: maastrichtská 

i Maastrichtská smlouva, římská i Římská smlouva […], a proto lze tolerovat oba způsoby 

psaní.“ (Velká písmena – dokumenty…, © 2008–2020). Pro účely tohoto překladu jsme se 

rozhodli používat velké počáteční písmeno i pro názvy utvořené od jména města. 

D Další názvy 

 U popisku obrázku na straně 13 výchozího textu autor používá velké počáteční písmeno 

u výrazu Marché commun (O: 13). Jinde v textu však tento termín píše s malými písmeny. 

V češtině se, podle různých zdrojů (včetně Smlouvy o EU), pojem společný trh píše malými 

písmeny. 

 Dále Herbeth mluví o plánu Jacquese Delorse vytvořit « Grand Marché » neboli „velký 

trh“ (O: 17). V jiných zdrojích, včetně přepisu projevu samotného Delorse z roku 1989 

(Discours de Jacques…, © 2020), se však objevuje ve francouzštině malé písmeno. Malé 

písmeno uvádíme též v českém překladu. Výraz ponecháváme v uvozovkách, neboť odkazuje 

k termínu používanému Jacquesem Delorsem (k tomuto postupu viz Intertextovost). 

 V textu se objevuje pojem livre blanc neboli bílá kniha. Jedná se o dokument, který 

nepravidelně vydává Evropská komise a obsahuje návrhy na činnost Unie v určité oblasti (Bílé 

knihy, © 2005-2020). Internetové zdroje se liší v psaní velkých písmen v češtině, objevuje se 

bílá kniha i Bílá kniha. Oficiální stránky Evropské komise termín uvádí s malým písmenem 

(Bílá kniha o…, [b.r.]), proto jsme malé písmeno volili i v našem překladu. 
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S velkými písmeny jsme uvedli slova Šestka (P: 15) a Dvanáctka (P: 18), protože 

odkazují k šesti a později dvanácti členským státům EU. Číslovky v tomto případě zastupují 

pojmenování konkrétního politického útvaru. 

3.3.2 Suprasegmentální prvky  

3.3.2.1 Hvězdička (*) 

Jak bylo zmíněno v analýze výchozího textu, několik slov je v originále doplněno 

hvězdičkou. Znamená to, že jsou vysvětlena ve slovníčku, který tvoří jednu z příloh na konci 

knihy. Tyto hvězdičky jsme se rozhodli v překladu nezachovat, a to ze dvou důvodů. Jednak 

daný slovníček není součástí překládaného textu, takže hvězdičky by k ničemu neodkazovaly 

a pro čtenáře by byly nadbytečné. Druhým důvodem je, že autor hvězdičky u stejného slova 

uvádí nepravidelně – někdy ano a někdy ne. Nepodařilo se nám v této nepravidelnosti najít 

logiku ani záměr. Jako příklad uvádíme název Spojeného království. 

Pří prvním výskytu v perexu čtvrté kapitoly je uveden s hvězdičkou: „[…] la logique 

ultra-libérale du Royaume-Uni*“ (O: 10), dále v textu ve stejné kapitole bez hvězdičky: „Mais 

le Royaume-Uni est têtu.“ (O: 11). O kapitolu dál je název v perexu naopak uveden bez 

hvězdičky: „La demande d’adhésion du Royaume-Uni [...]“ (O: 12) a dále v textu s hvězdičkou: 

„En août 1961, le Royaume-Uni* présente [...]“ (O: 12). Následně se v průběhu kapitol 

několikrát objevuje bez hvězdičky, načež na straně 23 opět s hvězdičkou: „[...] c’est le cas, par 

exemple, du Royaume-Uni* [...]“. 

Vysvětlení u většiny slov označených hvězdičkou v překladu nebylo potřeba, neboť se 

jedná o obecně známé názvy, jako je právě Spojené království nebo NATO. V několika málo 

případech jsme však použili vnitřní vysvětlivku nebo rozepsali celý název namísto pouhé 

zkratky. Například: 

„En 1959, les Britanniques créent leur propre zone de libre-échange (l’AELE*) 

[...]“. (O: 11) 

„V roce 1959 Britové založili vlastní organizaci, a sice Evropské sdružení volného 

obchodu (ESVO) [...]“. (P: 15) 

3.3.2.2 Interpunkce 

Francouzština stejně jako čeština užívá řadu interpunkčních znamének, které slouží 

ke členění textu a jeho správnému pochopení. Naznačují přestávky, povahu věty a její melodii 

či důraz nebo citové zabarvení (Hendrich, 2001: 80). Některá z těchto znamének, jako 
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např. dvojtečka či tři tečky, jsou ve francouzštině častější, a proto u překladů do češtiny mnohdy 

dochází k lexikalizaci interpunkce. Níže uvádíme řešení tohoto problému na konkrétních 

příkladech. 

A Dvojtečka 

Užití dvojtečky v případě, že po ní následuje vysvětlení, zdůvodnění nebo důsledek toho, 

co je obsaženo ve větě uvozovací, je ve francouzštině mnohem častější než v češtině (Hendrich, 

2001: 88). V těchto případech jsme dvojtečku vyjádřili slovy. V následujícím příkladu po 

dvojtečce následuje důsledek toho, co je obsaženo v uvozovací větě. V češtině jsme souvětí 

rozdělili na dvě věty a tento vztah vyjádřili pomocí vedlejší věty: 

„Le continent sera coupé en deux, une autre Europe verra le jour : Kominform 

contre plan Marshall, OTAN contre pacte de Varsovie.“ (O: 7) 

„Evropský světadíl byl rozdělen na dvě části. Zrodila se jiná Evropa, ve které stála 

Kominforma proti Marshallově plánu a NATO proti Varšavské smlouvě.“ (P: 11) 

Pokud po dvojtečce následoval výčet, zachovali jsme toto interpunkční znaménko 

většinou i v češtině. Například: 

„Six pays signes le traité de Rome, instituant la CEE: la Belgique, l’Allemagne 

fédérale, la France, l’Italie, le Louxembourg et les Pays-Bas.“ (O: 9) 

„Římskou smlouvu, na jejímž základě vzniklo EHS, podepsalo šest států: Belgie, 

Spolková republika Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko.“ (P: 13) 

 

B Tři tečky 

V případě, že tři tečky ve výchozím textu značily nedokončený výčet, uvedli jsme místo 

nich zpravidla spojení a další. Například: 

„Au-delà des États ou des nations, la culture européenne a donné jour à une identité 

particulière, et unique, portée à la fois par Cervantès, Shakespeare, Molière ou 

Dante, par Dickens, Dostoïevski ou Balzac, Rimbaud et Oscar Wilde, Purcell et 

Mozart…“ (O: 4) 

„Evropská kultura dala vedle států a národů vzniknout jedinečné identitě, kterou 

formovali osobnosti jako Cervantes, Shakespeare, Molière, Dante, Dickens, 

Dostojevský, Balzac, Rimbaud, Wilde, Purcell, Mozart a další.“ (P: 9) 
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Další funkcí tří teček v textu, pokud se objevily uprostřed věty, bylo naznačit napětí. 

V těchto případech jsme toto interpunkční znaménko také často lexikalizovali. Například: 

„[…] l’abbé Saint-Pierre qui place un « Sénat d’Europe » à… Strasbourg.“ (O: 5) 

„[…] francouzský kněz Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, jenž si představoval 

‚svaz evropských národů‘ se sídlem – kde jinde – než ve Štrasburku.“ (P: 10) 

Nebo: 

„Quatre ans plus tard, en 1967, nouvelle tentative des quatres mêmes pays… 

et nouvelle opposition de la France.“ (O: 13) 

„O čtyři roky později, v roce 1967, následoval další pokus čtyř zemí o připojení, 

který se setkal s dalším odmítnutím ze strany Francie.“ (P: 16) 

Pokud se tři tečky objevily na konci věty a značily její nedokončenost a nutnost 

domyslet si myšlenku, zachovali jsme je i v překladu: 

„Traumatisées par ce cauchemar d’une guerre civile européenne, des voix s’élèvent 

pour « qu’il n’y ait plus jamais ça ! ». Pouvaient-elles se douter que vingt ans plus 

tard…?“ (O: 6) 

„Evropská občanská válka se stala noční můrou a sílily hlasy, které volaly: 

‚Už nikdy více!‘. Koho by tehdy napadlo, že po dvaceti letech přijde další…“ (P: 

10) 

C Uvozovky 

Uvozovky jsou ve výchozím textu velmi časté a ukázalo se, že mají různé funkce. 

Snažili jsme se vytvořit určitý postup používání uvozovek v českém překladu.  

Podle jazykové příručky Akademie věd ČR uvozovky v češtině mohou značit přímou 

řeč, doslovné citáty, přesné názvy, výrazy z cizího prostředí, výklad významu slova, nespisovné 

výrazy či ironický význam (Uvozovky, © 2008–2020). 

Alain Herbeth ve své publikaci používá uvozovky primárně pro označení přímých 

citací, což zachováváme i v češtině. Zachováváme také uvozovky označující přímou řeč, např.:  

„Sa question va résonner long-temps: « À quoi sert l’Europe, pourquoi toujours 

plus d’efforts alors que l’on n’a rien en retour ? ».“ (O: 18) 
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„Občané vznesli otázku, která rezonovala ještě dlouho poté: ‚K čemu nám 

je Evropa, když musíme vynakládat stále větší úsilí a nic z toho nemáme?‘ “ 

(P: 21) 

Dále autor používá uvozovky v případě, že odkazuje k jiným textům, aniž by přímo 

uváděl zdroj. V tomto případě jsme uvozovky v překladu ponechali, pokud bylo z kontextu 

alespoň trochu zřejmé, k čemu je odkazováno. Příklady k této problematice uvádíme v oddíle 

Intertextovost. 

Autor v uvozovkách uvádí také některé názvy organizací, projektů či spisů, které reálně 

existovaly či existují. V těchto případech jsme se rozhodli v češtině uvozovky nezachovat, 

neboť postačí oficiální název uvést velkým písmenem. Jejich české ekvivalenty se nám podařilo 

dohledat v češtině. Například: 

„[…] par l’Autrichien Coudenhove-Kalergi et par son « Mouvement 

paneuropéen ».“ (O: 6) 

„[…] Rakušan Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi, spoluzakladatel 

Panevropské unie […]“ (P: 10) 

 Nebo: 

„[…] faute d’accord sur les « programmes intégrés méditerannéens »“ (O: 14) 

„[…] kvůli neshodám s Řeckem, které se týklay Integrovaných programů pro 

oblast Středomoří.“ (P: 17) 

Dále autor uvozovky používá pro výrazy z cizího prostředí, například « experts » laïques 

v kontextu 14. století (O: 5), adjektivum « eurocrate » (O: 18) či výraz « déficit » démocratique 

(O: 19) pocházející z tzv. žargonu EU, či pojem « sommet » (O: 18, 24), který značí zasedání 

Evropské rady.  S tím souvisí užití slov v jiném kontextu, než který je pro ně běžný, 

např.: « brevet » de démocratie (O: 14). U těchto případů jsme většinou uvozovky zachovávali. 

Níže uvádíme příklady, kdy jsme je z určitých důvodů vynechali.  

Výraz « experts » laïques (O: 5) jsme o něco nivelizovali užitím neutrálnějšího výrazu 

světští odborníci (P: 9), který již nebylo nutné dát do uvozovek. Slovo „experti“ by v češtině 

působilo příliš příznakově.  

U slova sommet jsme uvozovky zachovali pouze v jednom případě, když autor mluví o 

samotném slově. V ostatních výskytech uvozovky nezachováváme, neboť autor sám postupuje 
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nejednotně. Na straně 18 a 24 výchozího textu slovo sommet uvádí v uvozovkách, před tím ale 

na stranách 9, 16 či 17 bez uvozovek.  

„Le terme de « sommet » est bien sûr une invention journalistique.“ (O: 24).  

„Výraz ‚summit‘ je samozřejmě novinářský vynález.“ (P: 26) 

Některé výrazy v uvozovkách jsme řešili opisem, a proto nebylo možné uvozovky 

zachovat. Například výraz „une « brûlante » obligation“ (O: 15) jsme přeložili jako „závazek, 

ze kterého již není úniku“ (P: 18). 

Výraz „une « brûlante » obligation“ je v originále také podnadpisem. V tomto 

podnadpisu však autor neuvádí slovo brûlante v uvozovkách (O: 15). Stejně je tomu v případě 

podnadpisu „Des sommets réguliers“ (O: 24), kde se vyskytuje slovo sommet bez uvozovek, 

zatímco v textu pod tímto podnadpisem je uvedeno v uvozovkách. Tento postup není 

v originále dodržen na straně 17, kdy je pojem „« Grand Marché »“ v uvozovkách jak v textu, 

tak v podnadpise. V českém překladu jsme se tyto jevy snažili sjednotit, a proto uvozovky 

v podnadpisech nepoužíváme. 

3.3.3 Syntax  

 Snažili jsme se dodržovat stejné syntaktické celky jako v originále. Některé věty jsme 

však z důvodu rozdílných jazykových a stylistických konvencí rozdělili nebo naopak spojili.  

Ke spojení dvou vět došlo v překladu v malém množství případů. V uvedeném případě 

se domníváme, že v češtině by samostatné věty působily příliš stroze a postrádaly by kohezi: 

„Il [un rapport] entrera en viguer le 1er janvier 1958. La communauté économique 

(CEE) est née.“ (O: 9) 

„V platnost vstoupila 1. ledna 1958, a tak se zrodilo Evropské hospodářské 

společenství (EHS).“ (P: 13) 

 O něco častěji došlo k rozdělení souvětí na dvě věty. Francouzština si v navazování vět 

pomáhá příčestím nebo přechodníky. V následujícím případě jsme francouzské souvětí 

napojené příčestím minulým složeným rozdělili do dvou vět hlavních, přičemž jsme posílili 

kohezi slovem tedy: 

„L’Isolement politique de ces deux pays ayant déjà été rompu, avant même leur 

entrée dans la Communauté, il reste à regler des dossiers clés, comme ceux de la 

pêche, de l’agriculture ou des affaires sociales.“ (O: 15) 
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„Politická izolace těchto dvou zemí byla prolomena ještě před jejich přistoupením. 

Zbývalo tedy vyřešit klíčová témata jako rybolov, zemědělství či oblast sociálních 

věcí.“ (P: 17) 

Ve francouzštině se vyskytují polovětné vazby, které podle Francouzské mluvnice 

(Hendrich, 2001: 584) „umožňují vyjádřit zkrácenou formou myšlenku, která by jinak musela 

být vyjádřena jinou, obvykle vedlejší větou“. Hlavní složkou polovětné vazby může být 

infinitiv, příčestí nebo přechodník. Do češtiny se tyto polovětné vazby často překládají pomocí 

vedlejší věty. V následujícím případě jsme jedno příčestí přeložili vedlejší větou, druhé pomocí 

přídavného jména a zájmena: 

„L’Union est une construction politique, donnant droit à une citoyenneté, mais qui 

garantit la diversité culturelle et historique des différents pays ou régions la 

composant.“ (O: 20) 

„Unie je politický projekt, který nabízí evropské občanství, ale zároveň zachovává 

kulturní a historickou rozmanitost členských zemí a jejich regionů.“ (P: 22) 

K posílení koheze došlo i na jiných místech pomocí ukazovacích zájmen, opakování, 

nahrazení synonymem či spojovacích výrazů. Francouzské řečnické otázky jsme zachovali ve 

formě otázek i v češtině. Některé parenteze jsme zachovali ve stejné formě, některé jsme 

zakomponovali do textu. 

Co se týče morfologické roviny a použití časů, ve francouzském textu je často užíván 

historický prézens. Použitím přítomného času v minulosti se děj představuje jako reálný, 

aktuální. Je to způsob, jak čtenáře vtáhnout do děje, aby byl tzv. přítomen jako svědek 

(Chaloupek, 1973). Historický prézens se používá i v češtině, ovšem v menší míře. Podle 

Radiny (1981: 63) by příliš časté užití tohoto času v češtině působilo „neúnosně aktualizačním 

dojmem“. V několika málo případech jsme historický prézens ponechali i v češtině, většinou 

jsme jej ale přeložili minulým časem. 

Ve výchozím textu se objevil také čas zvaný futur historique, který zpětně sleduje, jak 

se děj vyvine od určitého bodu v minulosti dále (což se však již odehrálo v minulosti). Radina 

(1981: 64) jej navrhuje do češtiny překládat buď pomocí času budoucího nebo minulého. 

V našem překladu jsme jej většinou překládali pomocí minulosti, např.: 

„Il [un rapport] est prêt le 23 avril 1956 et sera ratifié à Rome, un an plus tard, 

en mars 1957.“ (O: 9) 
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„Zpráva byla dokončena 23. dubna 1956 a o rok později, v březnu r. 1957, byla 

na jejím základě podepsána Římská smlouva.“ (P: 13) 

 V uvedené ukázce jsme také explicitovali, že na základě uvedené zprávy byla podepsána 

Římská smlouva, neboť doslovný překlad, že byla podepsána zpráva, by v daném kontextu 

v češtině působil nepřesně. Nepoužili jsme slovo ratifikovat, které by se nabízelo, ale podepsat, 

neboť v roce 1957 došlo k podpisu Římské smlouvy a až následně byla ratifikována na úrovni 

členských států (Zakládající smlouvy, © 2005-2020). 

3.3.4 Reálie 

Dle Levého (2012: 88) je překlad vždy hybridem dvou kultur a jako takový se musí 

potýkat s různou historií a znalostmi dvou kultur, tedy s rozdílnými presupozicemi cílového 

čtenáře originálu a cílového čtenáře překladu. Do této kategorie spadají například osobnosti 

francouzské historie nebo pojmenování francouzských státních úřadů názvem jejich sídla. Tyto 

problémy přiblížíme v oddíle Explicitace. 

V publikaci se mluví o Evropské měnové jednotce (ECU), která byla nahrazena eurem. 

Tato zkratka je stejná jako název francouzského historického platidla écu. Autor v následující 

větě na tuto shodu naráží, ale nevysvětluje ji, neboť předpokládá, že jeho francouzský čtenář 

ví, o čem je řeč. Český čtenář by však pravděpodobně nevěděl, o jaký „historický význam“ 

se jedná a text by v něm vyvolal nechtěné otázky. Proto jsme byli nuceni text rozšířit 

a explicitovat to, co je francouzskému čtenáři jasné: 

„Les Français, pour qui ce nom avait une résonance historique, sont les seuls 

à le regretter.“ (O: 21) 

„Jediní, kdo toho litují, jsou Francouzi, pro které měla zkratka historický význam, 

neboť název écu neslo staré francouzské platidlo.“ (P: 22) 

Dalším příkladem jsou zkratky evropských měn, které existovaly před eurem. V tabulce 

nazvané Les 15 membres de l’Union européenne na straně 21 originálu je vyjádřena hodnota 

eura v každé z těchto měn. Uvedené zkratky jsou s největší pravděpodobností srozumitelné 

pouze pro francouzského čtenáře, proto jsme je museli nahradit ekvivalentem srozumitelným 

pro čtenáře českého. V češtině se nejčastěji používá kód ISO 4217, což je mezinárodní standard 

pro označování měn pomocí tříznakových kódů. Pro vyhledání těchto zkratek jsme využili 

webovou stránku kurzy.cz. U názvů měn jsme oproti originálu systematicky uváděli přídavné 

jméno, abychom se vyhnuli nepřesnostem. V některých případech byl totiž název měny 
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společný pro více států. Autor například u Portugalska uvádí escudo, v překladu jsme název 

specifikovali na portugalské escudo, neboť existuje i kapverdské escudo. Názvy měn jsme 

dohledávali také na stránce kurzy.cz. 

3.3.5 Intertextovost 

3.3.5.1 Přímé citace 

Autor v textu, především v kapitolách o historii Evropy, cituje několik projevů 

či historických dokumentů. U některých citací se nám podařilo dohledat, že již byly přeloženy 

do češtiny. Tyto existující překlady jsme použili v naší práci nezměněné, pouze jsme je zkrátili 

podle výchozího textu. Níže uvádíme jejich výčet a příslušné zdroje. 

Na několika místech v textu autor cituje Schumanovu deklaraci. Při prvním výskytu pod 

citací uvádí pouze jméno Robert Schuman, ale z kontextu jsme zjistili, že se jedná právě o tento 

dokument. Čerpali jsme z oficiálního českého překladu, který jsme našli na stránkách europa.eu 

(Schumanova deklarace z…, © 2020). 

„ « L’Europe ne se fera pas d’un coup, elle se fera par des réalistions concrètes, 

créant une solidarité de fait. » Robert Schuman“ (O: 6) 

„ ‚Evropa se nevytvoří najednou, uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, 

vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.‘ Robert Schuman“ (P: 11) 

K totožné, jen o větu delší citaci dochází na straně 16 originálu: 

„[…] en souvenir de la déclaration de Robert Schuman: « L’Europe ne se fera pas 

d’un coup, elle se fera par des réalistions concrètes, créant une solidarité 

de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition 

séculaire de la France et d’Allemagne soit éliminée. »“ (O: 16) 

„[…] jako připomínku Schumanovy deklarace: ‚Evropa se nevytvoří najednou, 

nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, 

vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů 

vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií 

a Německem.‘ “ (P: 20) 

Ze Schumanovy deklarace je citováno také na straně 8 originálu: 

„[…] Robert Schuman donne lecture […] d’un bref communiqué propsant 

« de placer la production française et allemande de charbon et d’acier sous une 
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Haute Autorité commune, dan sune organisation ouverte à la participation des 

autres pays d’Europe ».“ (O: 8) 

„[…] Robert Schuman […] přečetl […] krátké prohlášení, ve kterém přišel 

s návrhem ‚podřídit celou francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli společnému 

Vysokému úřadu, jako organizaci otevřené účasti jiných evropských zemí.‘ “ 

(P: 12) 

A znovu na stejné straně: 

„Pour que cette intégration soit un succès, souligne Robert Schuman, cela demande 

« que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée ».“ 

(O: 8) 

„Robert Schuman zdůraznil, že má-li mít integrace úspěch, je nutné, 

‚aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem‘.“ (P: 12) 

V další ukázce je citováno z proslovu Winstona Churchilla proneseného na univerzitě 

v Curychu v roce 1946. České znění jsme našli na oficiálních stránkách EU europa.eu (Winston 

Churchill: výzva…, © 2020). 

„À Zurich, il [Winston Churchill] appelle les pays du continent à « reconstituer 

la famille européenne et à aller vers les États-Unis d‘Europe ».“ (O: 7) 

„V Curychu vyzval k ‚obnově evropské rodiny a vybudování Spojených států 

evropských‘ “. (P: 11) 

 Další citací v textu je znění čl. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká 

vnitřního trhu. Autor neuvádí přímý zdroj, z kontextu by se však dalo pochopit, že se jedná 

o článek, který do Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství vepsal 

Jednotný evropský akt. Tato smlouva byla později Lisabonskou smlouvou přejmenována 

na Smlouvu o fungování EU (Smlouva o fungování Evropské unie, 2019: 2). V překladu citace 

uvádíme české znění vydané v edici ÚZ v r. 2019 (Smlouva o fungování Evropské unie, 

2019: 10) a zkrácené podle výchozího textu. Ve výchozím textu je v nesprávném pořadí 

uvedeno capitaux a services (Document 11986U/TXT, [b.r.]). 

„marché intérieur, instituant « un espace sans frontières intérieures dans lequel 

la libre circulation des marchandises des personnes, des capitaux et des services 

est assurée ».“ (O: 15) 
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„ ‚Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 

pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.‘ “ (P: 18) 

Dále je na straně 21 originálu uvedena citace z Maastrichtské smlouvy, kterou jsme 

čerpali z jejího plného znění na stránkách Euroskop.cz (Smlouva o Evropské…, 1992): 

„Il précise, en effet, que « les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux 

dispositions du présent traité, dans le respect du principe de subsidiarité ».“ 

(O: 21) 

„Ve smlouvě se uvádí, že „cílů Unie je dosahováno za podmínek a v časovém sledu 

stanoveném touto smlouvou při dodržení zásady subsidiarity“. (P: 22) 

3.3.5.2 Odkazy na texty jiných autorů 

 Jak jsme již zmínili v oddíle Uvozovky, uvozovky jsme zachovali tehdy, když bylo 

možné z kontextu alespoň do jisté míry zřejmé, k čemu se odkaz vztahuje. V následující ukázce 

jsme uvozovky ponechali, neboť s největší pravděpodobností odkazují k dílu jednotlivých 

osobností a k jejich vyjádření ohledně Evropy. Výrazy v uvozovkách se mi podařilo dohledat 

v českém znění na webovém portálu Euroskop.cz (Projekty sjednocené Evropy, © 2005-2020). 

V uvedené větě došlo také k lexikalizaci interpunkce a k explicitaci, kterou se budeme zabývat 

v oddíle Explicitace. 

„L’idée est reprise par l’Anglais William Penn, qui parle de « Diète », par l’abbé 

Saint-Pierre qui place un « Sénat d’Europe » à… Strasbourg.“ (O: 5) 

„V jeho šlépějích šli britský kvaker William Penn, který hovořil o ‚evropském 

parlamentu‘, či francouzský kněz Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, jenž 

si představoval ‚svaz evropských národů‘ se sídlem – kde jinde – než 

ve Štrasburku.“ (P: 10) 

Na jiný text s největší pravděpodobností odkazuje i následující věta. Její původ se nám 

však nepodařilo dohledat ani ve francouzštině, a navíc z kontextu není patrné, na co by mohla 

odkazovat. Proto v českém překladu uvozovky vynecháváme. 

„Si Charlemagne fut à la fois « la gloire du royaume d’Europe » et son glaive […]“ 

(O: 4) 

„V období raného středověku ztělesňoval slávu a sílu evropského království Karel 

Veliký.“ (P: 9) 
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Uvozovky nezachováváme také v následujícím případě. Výraz ve francouzských 

uvozovkách se nám nejprve nepodařilo dohledat a po konzultaci s rodilou mluvčí se potvrdilo, 

že sám o sobě nemá význam. Nakonec jsme zjistili, že odkazuje na název knihy S‘il est minuit 

dans le siècle od Victora Serge (1890-1947), ruského revolucionáře, bolševika a kritika Stalina, 

který se narodil v Bruselu a zemřel v Mexiku (Victor Serge, 2001-). Kniha odkrývá a kritizuje 

Stalinovy postupy (S'il est minuit…, 2018). Byla přeložena do angličtiny, nikoliv však 

do češtiny. Českému čtenáři by proto takový odkaz nic neříkal a vysvětlení by v tomto případě 

bylo pro čtenáře zatěžující. Rozhodli jsme se použít výraz doba temna, který nese podobný 

význam a je znám v českém prostředí a upřesnit jej adjektivem moderní. Toto přídavné jméno 

jsme přesunuli na jiné místo ve větě, přičemž byl zachován význam. V češtině jsme nepoužili 

uvozovky, neboť se nejedná o žádný přímý odkaz. 

„Elle [l‘Europe] est fille, aussi, du totalitarisme moderne, qui fit dire à certains 

qu‘ « il était minuit dans le siècle »“ (O: 4) 

„Je také dcerou totalitarismu, moderní doby temna.“ (P: 9) 

3.3.5.3 Odkazy na dokumenty EU 

 Když autor mluví o cílech, které pro Unii stanovil Jacques Delors, odkazuje 

na „programme « Europe 92 » (O: 15). Nepodařilo se nám dohledat, že by se jednalo o název 

určitého dokumentu ani v češtině, ani ve francouzštině. Zdá se však, že odkazuje k určitému 

textu, který nechal vypracovat Jacques Delors, a proto výraz ponecháváme v uvozovkách 

i v českém překladu. V uvozovkách uvádíme v češtině také výraz „cíl 92“ (P: 18) podle 

francouzského « l‘objectif 92 » (O: 15). Toto spojení lze vyhledat ve francouzštině, nikoli však 

v češtině. Protože se ale opět s největší pravděpodobností jedná o výraz používaný Jacquesem 

Delorsem, uvádíme jej v uvozovkách. 

3.3.6 Nepřesnosti v originále 

Zde bychom chtěli zmínit, proč jsme na některých místech změnili text oproti originálu. 

Dohledali jsme, že ve výchozím textu se objevilo několik faktických nesrovnalostí. V zájmu 

snadného pochopení naším cílovým čtenářem jsme se informace snažili uvést na pravou míru, 

a to podle citovaných zdrojů. 

V následujícím případě došlo v originále k záměně dvou institucí. Namísto Conseil 

européen by správně ve větě měl být název Conseil de l’Union européenne či Conseil, 

příp. Conseil des ministres. 
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„Ce traité [l’Acte unique] apporte également un nombre d’améliorations 

au fonctionnement de la Communauté européenne*, notamment le vote 

à la majorité qualifiée au sein du Conseil européen.“ (O: 18) 

Conseil européen neboli Evropská rada je orgán sdružující hlavy států a předsedů vlád. 

Conseil de l’Union européenne neboli Rada Evropské unie je orgán, který spolurozhoduje 

o přijetí evropské legislativy a na zasedání se scházejí vždy příslušní ministři jednotlivých 

členských států podle projednávaného tématu. Je to právě v rámci druhé jmenované organizace, 

Rady EU, kde se hlasuje mimo jiné kvalifikovanou většinou (Systém hlasování, [b.r.]). 

Názvosloví ohledně této instituce je široké. V současné době je oficiálním názvem Rada 

evropské unie neboli Rada EU. Někdy také bývá užíván její dřívější název Rada nebo název 

Rada ministrů.  

Podle brožury Le Conseil européen et le Conseil de l'UE au fil du temps vydané 

Evropskou unií v roce 2016, platí dnešní oficiální název od doby, kdy Maatrsichtská smlouva 

vstoupila v platnost: „C’est en novembre 1993, lors de l’entrée en vigueur du traité 

de Maastricht, que le Conseil reçoit sa dénomination actuelle – Conseil de l’Union 

européenne.“ (Le Conseil européen et le Conseil de l'UE au fil du temps, 2016: 31) V překladu 

jsme proto použili název Rada Evropské unie, který byl již v té době oficiálním názvem: 

„Smlouva přinesla i několik zlepšení v oblasti fungování Evropských společenství, 

především hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie.“ (P: 20) 

V kapitole La conféderation européenne à l’horizon 2000 se v perexu objevuje věta, 

která je nepřesná. Autor v ní uvádí, že z Evropského hospodářského společenství se stala 

Evropská unie. Ve skutečnosti na základě Maastrichtské smlouvy vznikla Evropská unie 

založená na třech pilířích. První z těchto pilířů tvořila Evropská společenství, tj. ESUO, EHS 

a Euratom (Smlouva o Evropské…, [b.r.]). V listopadu 1993 Maastrichtská smlouva vstoupila 

v platnost, ale nikoliv v Maastrichtu, tam byla smlouva v roce 1992 podepsána (Ibid). 

Francouzská věta nám přijde zavádějící, a proto jsme větu pozměnili následujícím způsobem: 

„À Maastricht, en novembre 1993, la CEE* est devenue l’Union européenne.“ 

(O: 20) 

„Evropská společenství se na základě Maastrichtské smlouvy přeměnila 

v Evropskou unii v listopadu 1993.“ (P: 21) 
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Místem, kde jsme byli nuceni originální text pozměnit a rozšířit s ohledem na přesnost 

a pochopitelnost, je vysvětlení principu subsidiarity. Podle slovníčku na stránkách Evropské 

komise subsidiarita znamená, že rozhodnutí v rámci EU mají být přijímána co nejblíže občanům 

(Slovníček, [b.r.]). Z určitého úhlu pohledu možná autorova formulace není nepravdivá, 

ale zdálo se nám, že vyznívá spíše opačně, než jaký je smysl této zásady. 

„Selon ce princip, l’échelon supérieur doit se substituer à l’échelon inférieur 

quand le premier assume mieux certains tâches que le second.“ (O: 20) 

„Zásada subsidiarity znamená, že jednotlivá rozhodnutí by se měla přijímat vždy 

na nejnižší možné úrovni. Pouze v případě, že cíle nemůže být dosaženo na nižší 

úrovni, rozhoduje se na úrovni vyšší.“ (P: 22) 

 V kapitole « CIG 1996 » : la réforme des institutions je ve vedlejším textu L’UNION 

EUROPÉENE uveden poradní orgán Hospodářský a sociální výbor (Comité économique 

et social [O: 22]). V dalších vedlejších textech (LES LIEUX EUROPÉENS [O: 22] a Procédure 

de décision [O: 23]) je však uveden název Conseil économique et social. Domníváme se, že se 

jedná o chybu, neboť druhý uvedený útvar v rámci EU neexistuje a podle dohledaných zdrojů 

ani neexistoval. V překladu jsme proto ve všech případech uvedli Hospodářský a sociální výbor 

(P: 26). 

3.4 Typologie posunů 

 Při překladatelském procesu nutně dochází k posunům v textu, jakožto důsledek 

jazykových, kulturních či literárních rozdílů výchozího a cílového textu (Gromová, 2009: 56) 

Podle Antona Popoviče (1975: 121) je výrazový posun „projevem nemožnosti dosáhnout úplné 

věrnosti originálu, ale paradoxně je i projevem úsilí vyhnout se ‚nevěrnosti‘ a dosáhnout 

totožnosti za cenu jisté změny“. Popovič ve svém díle Teória uměleckého prekladu (1975: 282) 

mluví o typech výrazových posunů. Čtyři základní jsou: konstitutivní, individuální, tematický 

a negativní. Mnoho příkladů, které jsme již v komentáři zmínili, bychom zároveň mohli zařadit 

pod některý z posunů uvedených v této podkapitole. 

3.4.1 Konstitutivní posun 

Konstitutivní posun je v překladu nevyhnutelný, dochází k němu v důsledku rozdílu 

mezi dvěma jazyky, dvěma poetikami a dvěma styly originálu a překladu (Popovič, 1975: 282). 

Jedná se například o rozdílný počet pádů a časů, existenci a neexistenci členů, četnost používání 

pasiva aj. To vede například k překladu infinitivu z cizího jazyka do češtiny vedlejší větou, 
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změně pasivní vazby na aktivní apod. (Gromová, 2009: 58) V našem překladu došlo k celé řadě 

konstitutivních posunů. 

3.4.2 Individuální posun 

Individuální posun představuje posuny subjektivní, odráží individuální projev 

překladatele, jeho idiolekt a výrazové sklony (Popovič, 1975: 282) Vychází z interpretace 

originálu a může způsobit jeho nadinterpretaci či podinterpretaci (Gromová, 2009: 59). 

3.4.2.1 Intelektualizace 

 Podle Jiřího Levého (2012: 132) překladatel text nejen překládá, ale i vykládá. Levý 

varuje před zkreslováním smyslu originálu a prosazování vlastní koncepce. Pod intelektualizaci 

textu řadí zlogičťování textu, vykládání nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických 

vztahů. 

V zájmu snadné četby jsme na několika místech překladu přistoupili ke zlogičtění textu 

prostřednictvím posílení koheze. Například: 

„Un souddle unificateur a toujours traversé l’Europe. Pendant dix siècles, le latin 

lui a servi de véhicule. C’est en latin que se donnent les cours dans les universités 

[...].“ (O: 4) 

„V Evropě byl vždy přítomen duch spojenectví. Po deset století se šířil 

prostřednictvím latiny. Právě v tomto jazyce se vyučovalo na univerzitách [...].“ 

(P: 9) 

3.4.2.2 Explicitace 

 V překladu jsme explicitovali především jevy z cizího kulturního prostředí. Vysvětlení 

týkající se národní a dobové specifičnosti je podle Levého (2012: 114) namístě, pokud čtenářovi 

překladu uniká něco, co bylo obsaženo pro čtenáře v původním díle. Na několika místech 

v překladu jsme proto použili vnitřní vysvětlivky.  

Nejčastěji se jednalo o uvedení vlastních jmen přívlastkem. Když psal autor 

o francouzských osobnostech, většinou je nijak neuváděl, neboť předpokládal, že jsou jeho 

publiku známy. Čtenář překladu však s autorem nesdílí stejné kulturní prostředí, proto jsme 

specifikovali národnost a mnohdy také zaměření. U jmen se podle Levého (2012: 115) takové 

řešení užívá zpravidla při jejich prvním uvedení v díle. Vysokou koncentraci těchto zásahů 

najdeme ve výčtu osobností, které přemýšlely nad projektem spojené Evropy: 
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„Elle [l‘idée] ne rebondira véritablement qu’au XIXe siècle avec Saint-Simon qui 

parle de « rassembler les peuples européens en un seul corps politique », avec 

Raspail qui crie « Vive la République européenne », avec Michelet et sa « patrie 

européenne » et, bien sûr, avec Victor Hugo qui réclame « les États-Unis d’Europe 

».“ (O: 5) 

„Silně pak rezonovala až v 19. století. Jejími nositeli ve Francii byli utopický 

socialista Henri de Saint-Simon, který hovořil o „sdružení národů Evropy do 

jediného politického celku“, revolucionář François-Vincent Raspail volající „Ať 

žije Evropská republika!“, historik Jules Michelet s konceptem „evropské vlasti“, 

a samozřejmě spisovatel Victor Hugo, který se dovolával „Spojených států 

evropských“.“ (P: 10) 

V některých případech jsme oproti originálu blíže specifikovali kontext, například 

v následující ukázce. K této změně jsme přistoupili z důvodu lepší orientace českého čtenáře, 

který nezná Karla Velikého a jeho období tak dobře jako Francouz. 

„Si Charlemagne fut à la fois « la gloire du royaume d’Europe » et son glaive…“ 

(O: 4) 

„V období raného středověku ztělesňoval slávu a sílu evropského království Karel 

Veliký.“ (P: 9) 

Vnitřní vysvětlivky či jiný typ explicitace jsme dále použili u pojmenování 

francouzských státních orgánů. Ve francouzštině je časté o orgánech státní moci mluvit pomocí 

názvu budovy, ve které sídlí. Ve výchozím textu se objevil pojem Quai d’Orsay (O: 7, 10), 

který představuje sídlo francouzského Ministerstva zahraničních věcí, a také pojem Matignon 

(O: 16), což je sídlo francouzského premiéra. 

Při prvním výskytu Quai d’Orsay jsme použili vnitřní vysvětlivku: 

„Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose, et pour 

la première fois de manière officielle, sous les ors du salon de l’Horloge, au Quai 

d’Orsay [...]“ (O: 7) 

„První oficiální návrh učinil francouzský ministr zahraničních věcí Robert 

Schuman ve zlatém Hodinovém sále v sídle ministerstva na Quai d’Orsay v Paříži.“ 

(P: 11) 
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Při druhém výskytu jsme název nezachovali a explicitovali jsme jiným způsobem: 

„Dans l’esprit de Robert Schuman, et dans celui de Jean Monnet, qui inspira 

sa déclaration du Quai d’Orsay, [...]“ (O: 10) 

„Podle Roberta Schumana a Jeana Monneta, francouzského ekonoma 

a spoluautora Schumanovy deklarace, [...]“ (P: 14) 

Název Matignon jsme taktéž nezachovali, neboť by pro českého čtenáře neměl 

výpovědní hodnotu, a explicitovali jsme jej slovy premiér a funkce: 

„[...] il [Jacques Delors] conseille Jacques Chaban-Delmas, nommé à Matignon 

par George Pompidou.“ (O: 16) 

„[...] radil premiérovi Jacquesovi Chaban-Delmasovi, kterého do funkce 

jmenoval pravicový prezident Georges Pompidou.“ (P: 18) 

 Podobný případ, kdy je určitý název nahrazen geografickým jménem, najdeme 

v následující větě. Maastricht je město v Nizozemsku, kde byla v r. 1992 podepsána Smlouva 

o Evropské unii neboli Maatstrichtská smlouva. Ve francouzském textu tvoří zástupné 

pojmenování pro tuto smlouvu. V češtině jsme explicitovali, neboť samotný název města 

se v češtině v této souvislosti nepoužívá: 

„La route de Maastricht est ouverte“ (O: 17) 

„Tím se otevřela cesta k Maastrichtské smlouvě.“ (P: 20) 

 U několika názvů jsme při jejich prvním výskytu uvedli více variant, které se používají. 

Následně jsme s nimi v textu mohli pracovat jako se synonymy a vyhnuli jsme se zmatení 

čtenáře. Například v poslední přeložené kapitole Le Conseil, ou la voix des États autor uvádí 

oficiální název instituce – Rada Evropské unie – následně však tuto instituci bez vysvětlení 

označuje jako Conseil či Conseil des ministres. Použití těchto rozdílných názvů jsme již 

komentovali výše. V překladu proto explicitujeme: 

„À ne pas confondre avec le Conseil de l’Union européenne qui, [...]“ (O: 24) 

„Tuto instituci je třeba odlišovat od Rady Evropské unie zvané též Rada či Rada 

ministrů, která [...]“ (P: 26) 

 Stejný případ nastal v následující ukázce: 

„Le traité sur l’Union européenne est signé à Maastricht en février 1992.“ (O: 18) 
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„Smlouva o Evropské unii, zvaná Maastrichtská smlouva, byla podepsána 

v Maastrichtu v únoru 1992.“ (P: 20) 

3.4.2.3 Generalizace  

 Z důvodu rozdílného kulturního prostředí autora a čtenáře překladu jsme některá místa 

řešili pomocí generalizace. Například věta: „L’Europe est fille [...] des Lumières 

et de la Révolution [...]“ (O: 4) cílí na francouzské čtenáře a jejich povědomí o vlastních 

dějinách, pomocí velkých písmen odkazuje k francouzským osvícencům a Velké francouzské 

revoluci. Tím, že autor uvádí příklady z národní historie, činí text pro Francouze ještě 

přístupnější. Překlad však má ambici zpřístupnit text českému čtenáři, který zná vlastní 

revoluce, které taktéž vedly k utváření Evropy tak, jak ji známe dnes. Proto jsme se rozhodli 

větu zobecnit: „Je dcerou [...] osvícenců a revolucionářů [...]“ (P: 9)  

3.4.2.4 Konkretizace 

V následujícím případě jsme se rozhodli konkretizovat výraz vote négatif na výraz 

odmítli ratifikovat, ačkoliv ve francouzštině není použito sloveso ratifier. V češtině však lépe 

pojmenovává skutečnost, neboť u mezinárodních smluv dochází k ratifikaci: 

„Finalement, après le vote négatif des députés français [...]“ (O: 9) 

„Francouzští poslanci [...] návrh odmítli ratifikovat [...]“ (P: 13) 

3.4.2.5 Nivelizace 

 V následující ukázce jsme zpřesnili význam za cenu nezachování metaforického 

vyjádření. Zpřesnění významu jsme považovali za důležité kvůli pochopení cílovým čtenářem. 

Spojené království a další státy nebyly v 60. letech do EHS přijaty z důvodu veta ze strany 

de Gaulla. Obrazné vyjádření, že Francouzi opustili jednání, jsme považovali za málo přesné: 

„En 1963, la France quitte la table des négotiations et fait échouer le projet 

d’élargissement de la Communauté.“ (O: 13) 

„V roce 1963 Francie uplatnila právo veta a projekt rozšíření Společenství nechala 

ztroskotat.“ (P: 16) 

 Tuto nivelizaci jsme se snažili nahradit na jiném místě v textu ve stejné kapitole. 

V následující větě jsme oproti originálu vytvořili expresivnější protiklad. Snažili jsme 

se zachovat určitou hravost textu, která má čtenáři přinést chuť číst dál. 
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„Sa pouissance économique est incontestable mais elle demeure un nain 

politique.“ (O: 13) 

„Společenství bylo bezesporu ekonomickým obrem, ale zůstávalo politickým 

trpaslíkem.“ (P: 16) 

3.4.3 Tematický posun 

K tematickému posunu dochází v případě rozdílu reálií originálu a překladu, k němuž 

dochází kvůli použití rozdílných denotátů. V překladu je favorizována konotace na úkor 

denotace. (Popovič, 1975: 282) Za takový posun lze považovat například funkční nahrazení 

cizího prvku domácím, jako je nahrazování textových šablon, fráze ve formálních projevech, 

změna zápisu časových údajů (Gromová, 2009: 62). Jako příklad tematického posunu v našem 

překladu lze uvést zápis datumů, které se v textu často vyskytovaly v souvislosti s podpisem 

smluv. 

3.4.4 Negativní posun 

Negativní posun se v překladu objevuje v případě nesprávného řešení výchozí informace při 

nepochopení originálu. Může být motivovaný neznalostí jazyka či povrchní interpretací 

struktury originálu. (Popovič, 1975: 282) Jedná se například o posuny ve významu, vynechání 

důležité části textu či nerespektování kulturních tradic v zápise časových údajů. (Gromová, 

2009: 63) 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo přeložit francouzský text o Evropské unii do češtiny. 

Snažili jsme se přenést informace, styl, a především funkci originálního textu s ohledem na 

rozdílné konvence francouzského a českého jazyka a s ohledem na rozdílné cílové čtenáře.  

Stanovili jsme si postup překladu, kterého jsme se drželi. Vytvořili jsme si také metodologii, 

podle které jsme postupovali například při převodu názvosloví, interpunkce či 

suprasegmentálních prvků. 

Při překladu jsme řešili řadu překladatelských problémů. V práci jsme uvedli, jak jsme 

některé z nich vyřešili. Nejtěžší pro nás bylo zachovat autorův specifický styl plný obrazných 

pojmenování.  

V odborném komentáři jsme se opírali o odborné publikace z translatologické a lingvistické 

oblasti. Museli jsme také často dohledávat informace týkající se Evropské unie z dalších zdrojů. 

To pro nás bylo obohacující i z pohledu našeho druhého oboru – Politologie.  
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6 PŘÍLOHY  

Příloha č. 1: Naskenovaný text originálu 


