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Abstrakt

Tato bakalářská práce sestává ze dvou částí. První tvoří překlad úryvku z knihy Gyue 

Deutschera Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages 

z angličtiny do češtiny. Druhá část práce má podobu komentáře k překladu. Nejprve se věnuje 

analýze výchozího textu, na jejímž základě stanovuje překladatelskou metodu. Dále komentář 

zahrnuje rozbor konkrétních překladatelských problémů, odůvodňuje zvolená řešení a 

nakonec se věnuje posunům, k nimž při překladu došlo.
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Abstract

This bachelor thesis comprises of two parts. The first part is the translation of selected section 

of the book Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other 

Languages by Guy Deutscher from English into Czech. The second part contains a 

commentary on the translation. It analyses the source text and determines the translation 

method. The commentary then deals with individual translation problems and their solutions, 

and the final part is devoted to translation shifts that occurred during the process of 

translation.
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1/  Úvod

Tato bakalářská práce si klade za cíl vyhotovit komentovaný překlad úryvku knihy Guye 

Deutschera s názvem Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other 

Languages. Pro svůj překlad jsem si knihu vybrala, protože mi je jednak blízká tématem – 

považuji ji za cenný vhled do lingvistické antropologie –, jednak mě zajímá potenciál 

podobných publikací popularizovat jazykovědu. Krom toho jsem již při čtení knihy 

přemýšlela o úskalích překladu tohoto typu textu a učinila výzvu základem své bakalářské 

práce.

První část práce je samotným překladem vybraného úryvku, druhá část jej poté komentuje. 

Komentář obsahuje překladatelskou analýzu výchozího textu a na jejím základě a základě 

stanoveného profilu cílového textu definuje obecnější překladatelskou metodu. Poté se věnuje 

některým překladatelsky problematickým jevům a zdůvodňuje zvolená řešení. Nakonec 

komentář pojednává o posunech, ke kterým v procesu překladu došlo.
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2/  Text překladu

PLATÓN A MAKEDONSKÝ PASÁČEK PRASAT

Zeptejte se policisty, blondýny nebo sousedovic Pepíka, jakými jazyky asi hovoří polonazí 

příslušníci domorodých kmenů amazonského pralesa. Bezpochyby vám odpovědí, že 

„primitivní lidé mluví primitivními jazyky“. Zeptejte se na totéž profesionálních lingvistů a 

řeknou vám něco docela jiného. Vlastně se ptát nemusíte – řekli by vám toto: „Všechny 

jazyky jsou stejně složité.“ Takhle zní jedna z nejopakovanějších manter moderní lingvistiky. 

Desítky let ji slýcháme v přednáškových aulách po celém světě, čteme v jazykovědných 

úvodech a při každé příležitosti je zvěstována široké veřejnosti. 

Kdo má tedy pravdu? Obyčejný člověk, nebo shromáždění jazykovědců? Je složitost jazyka 

univerzální konstanta, která odpovídá charakteru lidského druhu jako takového, nebo mají 

pravdu policista, blondýna a Pepík a je to proměnná, která odráží kulturní a společenské 

zakotvení mluvčího? Na následujících stranách se vás pokusím přesvědčit, že pravda neleží 

tak úplně ani na té, ani na oné straně, ale že kdo se lapil do hlubší pasti, jsou lingvisté.

PRIMITIVNÍ JAZYKY? 

Britský lingvista R. M. W. Dixon, průkopník studia původních australských jazyků, byl při 

svých výpravách do severního Queenslandu v šedesátých letech konfrontován s různými 

postoji, které zmiňuje ve svých pamětech. Nedaleko města Cairns se jakýsi farmář zajímal, na 

čem to přesně pracuje. Dixon vysvětlil, že by rád sepsal gramatiku jazyka původních místních 

obyvatel. „Tak to moc práce nebude, ne?“ reagoval farmář. „Žádnou gramatiku nemají, to je 

známá věc.“  V Cairns potom Dixon poskytoval rozhovor místní rozhlasové stanici.  

„Moment, to jako že aboridžinci mají vlastní jazyk?“ nevěřil vlastním uším moderátor, „já měl 

za to, že jen hekají a vřískají.“ Dixon oponoval, že jen o heky a vřískání zdaleka nejde, a 

moderátor pokračoval: „Pak ale mají tak maximálně dvě stě slov, je to tak?“ Dixon 

odpověděl, že už během rána stačil od dvou informátorů získat zhruba pět set označení jen pro 

zvířata a rostliny, a tedy že celková slovní zásoba bude mnohem obsáhlejší. Největší 

překvapení ale mělo přijít až na konci rozhovoru, když zazněla otázka, jakému známému 

jazyku se domorodá řeč nejvíc podobá. Dixon odpověděl, že jazyk, který právě zkoumá, má 

některé gramatické struktury bližší latině než angličtině. 

Smýšlení tohoto typu nebude již tak rozšířené, nebo se přinejmenším vyskytuje v otesanější 

formě, nicméně obraz australských, indiánských, afrických a jiných přírodních národů 
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s jednoduchou kulturou a úměrně jednoduchými jazyky se zdá být ve společnosti stále 

zakořeněn. Lidová moudrost má ráda přímé implikace: prostý způsob života se odráží v prosté 

řeči, kdo používá nástroje z doby kamenné, používá i primitivní gramatické struktury a naivita 

spolu s obnaženým tělem musí znamenat jakoby dětskou, neartikulovanou řeč. 

Proč jsou tyto zavádějící představy tak rozšířené, není těžké vysvětlit. Naše vnímání jazyka 

pramení především z kontaktu s jeho mluvčími, a bavíme-li se o domorodých jazycích, s těmi 

se většina z nás setká leda v beletrii a na televizních obrazovkách.  A ať už jde o indiána, 

Afričana, nebo vůbec jakéhokoliv „domorodce“, uslyšíme ho vždy mluvit triviálně, něco na 

způsob „já jít ne, pán“. Tkví tedy problém v tom, že se necháváme napálit populární kulturou? 

Že moc věříme Tintinovi a různým westernům? Je ona domorodecká hatmatilka pouhým 

předsudkem, pochybným výplodem fantazií imperialistických šovinistů? A kdybyste se 

rozhodli vypravit do severního Queenslandu na vlastní pěst, překvapily by vás jazykové tirády 

shakespearovského formátu? 

To úplně ne. Laické záznamy třeba nevznikají dle nejpreciznějších akademických standardů, 

to ale nemění nic na tom, že se zakládají na holé skutečnosti. Že původní obyvatelé skutečně 

často promlouvají řečí, která je neuhlazená, negramatická, to je fakt. „Nemít peníze nejít“, „já 

ne moct udělat“, „my jít jít jít až tma“.  

Je tu ale takový háček, postřehli jste? Neposuzujeme komunikaci v jejich jazyce, ale v 

angličtině [případně je nám překlady z angličtiny zprostředkovávána]. A je to angličtina 

negramatická, útržkovitá, bazální a neartikulovaná – tedy, pravda, dá se říct „primitivní“. 

Jenže tato primitivnost pramení zkrátka a jednoduše z rozdílu mezi jazykem mateřským a 

cizím. Představte si na chvíli sebe, stvoření jistě výřečné, sofistikované a gramatiky znalé, jak 

se snažíte dorozumět jazykem, který jste se nikdy v životě neučili. Potřebujete nutně sehnat 

nocleh ve vesnici někde na konci světa, kde není nikdo, kdo by hovořil jazykem, který 

ovládáte vy, a máte jen kapesní slovník. I vaše mluva najednou pozbude všech slupek 

sofistikovanosti a uhlazenosti. Tedy žádné: „Byl byste tak laskav a řekl mi, zda by se ve vaší 

vesnici našel nějaký pokoj, kde bych mohl přečkat dnešní noc?“ Kdepak. Prostě tam tak 

stojíte, totálně jazykově odzbrojeni, a zakoktáte: „yo dormir aquí?“, „ana alnoom hoona?“ 

nebo jiný jinojazyčný ekvivalent k otázce „já spát tady?“.

Schází-li ony roky výuky, díky nimž se orientujeme v gramatických nuancích, a vy se 

potřebujete domluvit, vždy je tu jedna spolehlivá strategie přežití. Tou je omezit se na holou 

kostru sdělení, ponechat pouze nejnutnější minimum a odhodit vše, co není pro předání 

základní zprávy nepostradatelné. To přesně dělají oni domorodci, když se pokoušejí hovořit 

anglicky. Ne proto, že by snad jejich vlastní jazyk neměl gramatiku, ale kvůli tomu, že 
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možnosti mateřštiny jim sotva pomohou v situaci, kdy svádí boj s jazykem, který zkrátka 

neovládají. Severoameričtí indiáni měli například ohromně spletitý systém předpon a 

koncovek, jenž dává vzniknout slovům, která sotva vyslovíte na jeden nádech. V angličtině 

jim však činí problémy pouhá koncovka -s u sloves třetí osoby singuláru, a uslyšíte je tak 

vyslovit spojení jako „he come“ či „she work“. Jazyky jihoamerických indiánů zase rozlišují 

různé roviny předčasnosti, pro něž mají různé minulé časy, a v angličtině nebo španělštině se 

nevypořádají s tím jedním nejjednodušším minulým časem, z čehož vznikají věty jako „he go 

yesterday“. Příslušníci jednoho amazonského kmene při popisování všech událostí musejí jít 

do takové epistemologické hloubky a přesnosti, z níž by spadla čelist i tomu nejbystřejšímu 

právníkovi (o tom více v další kapitole). Když se ale ti samí snaží dorozumět ve španělštině či 

angličtině, používají nejzákladnější možná spojení, a mohou tak působit dojmem hýkalů, s 

nimiž se nelze domluvit.

Definujeme-li „primitivní jazyk“ jako takový, který tvoří několik stovek slov a který nemá 

gramatické prostředky pro vyjádření žádných drobnějších nuancí – zkrátka takový, který 

vyhovuje oné šabloně „já spát tady“ –, potom lze ze zkušenosti konstatovat, že žádný 

přirozený jazyk primitivní není.  Do hloubky už byly prozkoumány stovky jazyků tradičních 

společností, ale ani společnosti oproti nám technologicky a oděvně sebezaostalejší nehovoří 

jazykem okleštěným na formát „já spát tady“. Je tedy bez debat, že policista, blondýna a 

Pepík s tvrzením, že „primitivní lidé mluví primitivními jazyky“, neobstojí. Pomyslné 

jazykové „technologie“, které obsahují sofistikované gramatické struktury, nejsou žádným 

výsostným právem vyspělých civilizací, nýbrž i vlastností jazyků těch nejjednodušších kultur 

lovců a sběračů. Jak už v roce 1921 památně uvedl lingvista Edward Sapir, mluvíme-li o 

komplexnosti gramatických struktur, „Platón si může podat ruku s makedonským pasáčkem 

prasat a Konfucius s barbarským lovcem lebek z Ásámu“.

Jenže vyplývá z toho, že pravdu mají tím pádem lingvisté, když prosazují, že jsou všechny 

jazyky složité stejně? Nepotřebujete zrovna atestaci z pokročilé logiky, abyste došli k tomu, 

že výroky „žádné primitivní jazyky neexistují“ a „všechny jazyky jsou stejně složité“ nejsou 

identické a že z jednoho nevyplývá druhý. I když máme dva jazyky, které nespadají do 

škatulky „já spát tady“, jeden přece může být mnohem složitější než druhý. Analogicky si 

představte mladé pianisty, kteří jsou přijati na věhlasnou hudební akademii Juilliard School. 

Žádný z nich nebude hudební primitiv, který jedním prstem vyťuká Mary Had a Little Lamb. 

Jenže to neznamená, že jeden nebude schopnější než druhý. Stejně tak nemůžeme žádnému 

jazyku, který slouží generacím určité společnosti jako prostředek komunikace, upřít jistou 

míru složitosti, což však neznamená, že jsou všechny složité stejně. Proč by nemohly být 
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jazyky sofistikovaných civilizací složitější než ty civilizací jednodušších? A vůbec, jak víme, 

že nejsou jazyky oněch sofistikovaných civilizací složité méně?

-

Víme to, protože nám to řekli jazykovědci. Tak to přece musíme stát na terra firma, když dají 

hlavy dohromady zástupci celé akademické disciplíny a všemi dostupnými prostředky sdělují, 

že tak se to má. Však stejná složitost jazyků je jedním ze základních článků víry, s nimiž se 

seznamují studenti v jazykovědných úvodech. Typickým příkladem je vůbec nejznámější 

kniha toho druhu, An Introduction to Language autorů Victorie Fromkinové a Roberta 

Rodmana, která od roku 1974 vyšla v četných vydáních, na nichž byly odchovány generace 

nejen amerických studentů. Hned v první kapitole se slibným názvem „Co víme o jazyce“ 

stojí: „Zkoumání jazykovědců sahá nejméně do období kolem roku 1600 před naším 

letopočtem do Mezopotámie. Od té doby jsme vysledovali mnohé. Můžeme konstatovat 

některá fakta, která platí pro všechny jazyky obecně.“ Následuje dvanáct bodů, jež by měl 

hned na začátku znát každý student. Prvním uvedeným je, že „kde jsou lidé, tam jsou jazyky“, 

a hned druhý deklaruje, že „všechny jazyky jsou stejně složité“. 

Zvídavá studentka se může v duchu zamyslet, kdy a kde přesně v těch dlouhých dějinách od 

roku 1600 před naším letopočtem to asi bylo, že „jsme vysledovali“, že jsou všechny jazyky 

stejně složité. A komu můžeme za tento ohromující objev děkovat? Samozřejmě čekat, že by 

úvodová příručka hned v první kapitole šla do takových podrobností, to by byl nerozum. A 

naše studentka není netrpělivá, a tak čte dál a nepochybuje, že její naděje bude uspokojena 

v některé další kapitole. Nebo když ne v kapitole, možná v pokročilejší učebnici. A tak se 

prokousává kapitolou za kapitolou, oddílem za oddílem, učebnicí za učebnicí, ale informace, 

po níž lační, nikde. Doktrína „stejné složitosti jazyků“ se pořád někde připomíná, ale zdroj 

této cenné informace zůstává tajemstvím. Studentka už si pomalu začíná myslet, že jí musela 

nějaká podstatná informace uniknout. Ale odkrýt vlastní neznalost a přiznat tak zásadní 

mezeru ve vzdělání jí stud nedovolí, a tak pokračuje v horečném pátrání.

Někdy se zdá, že má odpověď už už na dosah. V publikaci jednoho předního jazykovědce je 

stejná složitost jazyků prezentována jako zjištění: „Moderní lingvistika přišla se zjištěním, že 

co do celkové složitosti jsou všechny jazyky na zhruba stejné úrovni.“ Naši studentku 

zachvátí nadšení. Je už natolik kovaná v zásadách psaní odborného textu, že ví, že co je 

prezentováno jako zjištění, a ne jako pouhé osobní tvrzení či názor, musí být podepřeno 

zdrojem. Čtenáři nemůže být zatajeno, kde se tohle zjištění vzalo. Vždyť kolikrát sama od 

vyučujících slyšela, že to hlavní, čím se odlišuje odborný text od žurnalistického nebo 

populárně naučného stylu, je, že každé faktické tvrzení se opírá o spolehlivé důkazy. A tak 

11



rychle otevře knihu vzadu na poznámkách. Jenže co to, zrovna tahle poznámka chybí. Snad 

nějaká chyba v sazbě?

Další vlna nadšení přijde za pár měsíců, když naše studentka třímá knihu, která tezi stejné 

složitosti přiřkne ještě větší význam. „Stěžejním zjištěním jazykovědy je, že všechny jazyky – 

starověké a moderní, ty, jimiž hovoří jednodušší kultury i kultury pokročilé – mají stejně 

složitou strukturu.“ Další přelistování na poznámky, ale je to stále podivnější a podivnější: jak 

mohl sazeč udělat zas tu stejnou vynechávku?

Pomůžeme studentce ven z její beznaděje? Léta může zasvětit pátrání po zdroji – úspěchu se 

nedočká. To moje trvá už patnáct let a na žádný zdroj jsem stále nenarazil. Přijde-li řeč na ono 

„stěžejní zjištění“ o stejné složitosti jazyků, jazykovědci se neobtěžují uvést, kdy, kde a jak se 

k němu došlo. Sdělují: „Prostě nám věřte. Víme, co říkáme.“ Ale něco vám povím: nevěřte 

nám. Sami nemáme tušení.

Má se to tak, že toto dogma není podloženo absolutně ničím. Nikdo ještě nikdy nezměřil 

složitost jednoho jediného jazyka, natož pak všech! Nikdo ani netuší, jak by se na to mělo jít. 

(K této problematice se brzy vrátíme, prozatím předstírejme, že zhruba víme, co to ona 

složitost jazyků vlastně je.) Slogan o stejné složitosti jazyků je mýtem, urbánně odbornou 

legendou, již lingvisté opakují po lingvistech, kteří ji opakují po lingvistech, kteří ji pro 

změnu také od někoho odposlechli.

Zkusíte-li ale na rozdíl od naší plaché studentky lingvisty zmáčknout, aby vám vyzradili 

zdroj, o který toto své tvrzení opírají, dost možná zmíní pasáž z publikace A Course in 

Modern Linguistics z roku 1958, jejímž autorem je jeden z otců zakladatelů americké 

strukturní lingvistiky Charles Hockett. Úsměvné na tom ale je, že Hockett si dal tu námahu 

zmínit, že stejná složitost jazyků není objev, ale jen jeho osobní zdání:

Je těžké provést objektivní měření, ale zdá se, že celková složitost všech jazyků, 

bereme-li v úvahu jak morfologii [stavbu slova], tak syntax [stavbu věty], je zhruba 

podobná. Nejde o nic překvapivého, neboť všechny jazyky musejí zastávat podobně 

komplexní funkce, a tudíž co není vyjádřeno morfologicky [tedy uvnitř slova], je třeba 

vyjádřit  syntakticky  [v rámci věty]. Jazyk fox [jazyk iowských indiánů],  který je 

morfologicky složitější než angličtina, by tak měl mít o něco jednodušší syntax. A 

skutečně tomu tak také je.

Hockett byl od té dobroty a zdůraznil, že se opírá jen o zdání, tudíž není tak úplně fér tuto 

pasáž podrobovat příliš zevrubnému zkoumání. Jenže vzhledem k tomu, jak výrazně ovlivňuje 

směr, kterým se ubírá moderní lingvistika, a k tomu, že někde po cestě se z Hockettova 

„zdání“ stalo „stěžejní zjištění“ lingvistiky, je pravdivost rychle ověřit přece jen namístě. Je 
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Hockettovo zdání – či v tomto případě logika, na níž se zakládá – dostačující? Hockett zcela 

správně předpokládá, že aby mohly jazyky plnit své komplexní funkce, musejí všechny mít 

jistou minimální úroveň složitosti. Z tohoto dále usuzuje, že je-li jazyk méně složitý na jedné 

rovině, musí to vykompenzovat vyšší složitostí v rovině jiné. Po kratší úvaze však zjistíme, že 

tato dedukce neplatí, protože mnoho z toho, co tvoří komplexitu jazyka, není pro efektivní 

komunikaci vůbec nutné, a tedy to není třeba ničím nahrazovat. Každý, kdo se kdy snažil učit 

cizí jazyk, moc dobře ví, že jazyky mohou být plné bezúčelných nepravidelností, které je 

zesložiťují, aniž by nějak zvlášť napomáhaly jejich schopnosti vyjadřovat myšlenky. 

Angličtina by například neztratila nic ze své expresivní funkce, kdyby se některá slovesa 

vzdala svých nepravidelných minulých tvarů a stala se pravidelnými [becomed místo 

became]. To platí pro další a další evropské jazyky, které mají ve své stavbě mnoho jiných 

nepravidelností.  

Ostatně dosadíme-li za Hockettův příklad indiánského jazyka fox některý z velkých 

evropských jazyků – řekněme němčinu –, klamavost tohoto výroku nás brzy trkne. Němčina 

má oproti angličtině mnohem složitější stavbu slov. Tak například anglická podstatná jména 

tvoří plurál jednoduše přidáním hlásky s nebo z (books, tables) a výjimek z tohoto pravidla je 

poskrovnu. V němčině je naopak minimálně sedm způsobů tvoření plurálu. Některá podstatná 

jména – jako třeba Auto – tvoří plurál jako angličtina, tedy přidáním -s. Jiná – např. „kůň“ – 

přidávají -e (Pferd, Pferde), podstatná jména jako „hrdina“ přidávají -en (Held, Helden), 

jména jako „vejce“ potom -er (Ei, Eier). Podstatná jména typu „pták“ při tvoření plurálu 

vůbec s příponou nepracují a místo toho alternují samohlásku uvnitř slova (Vogel, Vögel) a 

jiná – třeba „tráva“ – alternují samohlásku a přidávají příponu (Gras, Gräser). A konečně 

jsou podstatná jména jako „okno“, jejichž tvar se vůbec nemění (Fenster, Fenster). Snadno si 

lze představit, že tato nadměrná složitost německých podstatných jmen bude vyvážena tím, že 

slovesa budou ukázkově jednoduchá. Ve skutečnosti mají ale oproti anglickým slovesům ta 

německá tvarů mnohem více, takže morfologie němčiny je nesrovnatelně složitější než 

morfologie angličtiny. Pokud bychom dále vycházeli z Hocketta, vyvodili bychom, že 

„němčina, která má složitější morfologii než angličtina, by tedy měla být jednodušší 

syntakticky“. Jenže je to tak? Ne, právě naopak. Tak třeba slovosled němčiny má oproti 

angličtině mnohem složitější pravidla.

Zádrhel v Hockettově logice je obecněji v tom, že mnoho z oné komplexity je prostě jen 

nepotřebný balast, který na sebe jazyk nabalil v průběhu staletí. A když něco z něj 

z jakéhokoliv důvodu zanikne (o tom více později), není vyloženě důvod to kompenzovat 

složitostí v jiné vrstvě jazyka. A platí to i naopak, tedy zvyšování komplexity jedné vrstvy 
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jazyka nemusí být nutně kompenzováno zjednodušováním jiné, protože dětský mozek pojme 

při osvojování jazyka ohromující objem jazykové složitosti. Miliony dětí vyrůstají ve dvou- 

nebo i vícejazyčném prostředí a každý z jazyků si dokonale osvojí, což dokazuje, že jeden 

jazyk ani zdaleka nezaplní lingvistickou kapacitu dětského mozku. Zkrátka a dobře, 

neexistuje žádný a priori důvod, proč by se různé jazyky měly svou mírou složitosti přibližně 

rovnat.

-

Teď se možná ptáte, proč vůbec těmito apriorními spekulacemi ztrácet čas. Proč rozebírat 

otázku jazykové složitosti v abstraktní rovině, když se nabízí jednoduchá možnost, jak říct, 

zda jsou si všechny jazyky rovny, tedy vzít měřicí nástroje a vyrazit do terénu, statisticky 

jednotlivé jazyky srovnat a určit celkovou složitost každého z nich?

V „období hojnosti“ v tehdejším Sovětském svazu se vykládal vtip o ženě, která přijde 

k řezníkovi a ptá se: „Navážíte mi prosím dvě deka salámu?“ „Samozřejmě, mladá paní,“ 

odpoví jí řezník, „jen co mi přinesete ten salám.“ V našem případě by salám třeba byl, ale 

nemáme čím jej odvážit. Milerád bych za vás celkovou složitost jakéhokoliv jazyka změřil, 

jenže ani já, ani nikdo jiný nemá tušení, kde vzít nějakou jednotku. Jaký pech, že zrovna 

žádný z lingvistů, kteří hlásají dogma o stejné složitosti, se ani nepokoušel definovat, co by to 

ta celková složitost jazyka měla být.

„Ale moment,“ říkáte si teď určitě, „i když se zatím nikdo neobtěžoval nám složitost 

definovat, proč se toho nechopit sami. Tak těžké to být nemůže. Co třeba vycházet z toho, 

jakou námahu představuje učení jazyka pro cizince?“ Jenže konkrétně pro které cizince? 

Háček je v tom, že jak těžce se učíme cizímu jazyku, notně závisí na našem mateřském 

jazyce. Švédština je brnkačka – pokud jste zrovna náhodou z Norska. Stejně tak španělština, 

pokud jste Ital. Ale je-li vaší mateřštinou angličtina, pak ani švédština, ani španělština už tak 

snadné nejsou. Ale pořád je to nic proti tomu, co pro mluvčího angličtiny představuje 

arabština nebo čínština. Znamená to tedy, že jsou čínština s arabštinou objektivně těžší? 

Neznamená, protože pokud je vaší mateřštinou hebrejština, s arabštinou nebudete mít 

nejmenší problém, a pokud thajština, s čínštinou se nadřete méně než se švédštinou či 

španělštinou. Zkrátka a dobře, žádný jednoduchý způsob, jak určit celkovou složitost jazyka 

na základě toho, jak těžké je se jej naučit, nemáme. Podobně, jako je tomu u cestování, totiž 

všechno závisí na tom, kde začínáte. (Jako se ve známém vtipu poučí Angličan, když se ztratí 

v irské pustině. Hodiny zoufale jezdí v kruzích po venkovských cestách. Když u krajnice 

konečně spatří postaršího muže, zeptá se ho, kudy se dostane do Dublinu. „Kdybych já jel do 

Dublinu,“ odpoví muž, „nezačínal bych tady.“)
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Je mi jasné, že se stále nechcete vzdát tak jednoduše. Když nevyhovuje kritérium obtížnosti, 

tak proč nepostavit definici složitosti jazyka na nějakých objektivnějších datech, třeba spočítat 

složky systému jazyka? Čím má puzzle více dílků, tím je složitější – nemohli bychom tedy 

říct, že i složitost jazyka je dána něčím v tom smyslu, jako kolik má různých tvarů, počtem 

gramatických pravidel nebo tím, jak najemno segmentuje svět? Jde o to, že bychom tím 

míchali jablka s hruškami. Jazyk se skládá z nespočtu složek na různých rovinách: má hlásky, 

slova, gramatické prostředky, jako jsou koncovky, druhy vět, slovosled. Jak tyto jednotlivosti 

srovnávat? Řekněme, že jazyk X má o jednu samohlásku více než jazyk Y, ale Y má oproti X 

navíc jeden čas. Znamená to, že jsou si jazyky X a Y co do složitosti rovny? A pokud ne, jaký 

je směnný kurz? Kolik samohlásek vydá za jeden čas? Dvě? Sedm? Třináct za cenu dvanácti? 

Tohle ani nejsou pomíchaná jablka a hrušky, spíš jablka a hroši.

Abych to zkrátil, není žádný objektivní a nearbitrární postup, jak porovnat komplexitu 

jakýchkoliv dvou jazyků. Nejde o to, že by se do toho prostě nikomu nechtělo. Ať už by to 

zkoušel kdokoliv, je to už ze své podstaty nemožné. Co tohle všechno vypovídá o dogmatu 

stejné složitosti jazyků? Když policista, blondýna a Pepík říkají, že „primitivní lidé mluví 

primitivními jazyky“, jde o jednoduchý a navýsost opodstatnitelný výrok, který jen prostě 

jaksi není pravdivý. Článek víry, jemuž se klaní lingvisté, je ale neopodstatnitelný – a to je 

horší. Údajné stěžejní zjištění lingvistiky není nic než mletí naprázdno, neboť bez definice 

oné celkové složitosti má výrok, že „všechny jazyky jsou stejně složité“, asi takovou hodnotu 

jako tvrzení, že „všechny jazyky jsou stejně sešité“. 

Kampaň za přesvědčení veřejnosti o stejné složitosti všech jazyků může být dlážděna 

nejlepšími úmysly, protože snaha osvobodit lidi od předsudku, že jednoduché kmeny mluví 

primitivními jazyky, je jistě šlechetný podnik. Nicméně přebíjení faktických chyb prázdnými 

slogany určitě cesta k osvícení není.

-

I když snaha o to, postihnout celkovou složitost jazyka je honbou za přeludem, zavrhnout 

myšlenku složitosti zcela nemusíme. Pravděpodobnost, že na něco kápneme, zvýšíme, když 

necháme fantoma obecné složitosti jazyka na pokoji a místo něj se zaměříme na složitost 

jednotlivých jazykových rovin. Dejme tomu, že bychom definovali složitost jako počet složek 

systému. Vymezíme-li jednotlivé roviny jazyka dost pečlivě, pak určit složitost každé z nich 

zvlášť je docela dobře možné. Můžeme tak například určit složitost fonetického systému 

jazyka prostě tím, že spočítáme fonémy (význam rozlišující hlásky) v jeho inventáři. Nebo se 

zaměříme na systém sloves a spočítáme, kolik časů umí sloveso rozlišit. Podrobíme-li jazyky 

takovémuto srovnání, brzy se ukáže, že ve složitosti jednotlivých vrstev jsou značné rozdíly. 
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A zatímco sama existence těchto rozdílů vás asi sotva zvedne ze židle, začíná to být 

zajímavější, když se zeptáme, zda tyto rozdíly mezi jazyky odrážejí kulturu a strukturu 

společnosti jejich mluvčích.

Závislost na kultuře se obecně uznává u jedné jazykové vrstvy, a to u slovní zásoby. Zřetelná 

dělicí čára vede mezi jazyky negramotných společností a jazyky s psanou tradicí. Australské 

domorodé jazyky tak třeba mají mnohem víc než oněch dvě stě slov, která jim přiřkl 

rozhlasový moderátor z Cairns, ale s moři slov, kterými disponují evropské jazyky, se 

nemohou absolutně srovnávat. Lingvisté zabývající se popisem jazyků malých negramotných 

společností odhadují průměrnou velikost jejich lexikonu někde mezi třemi a pěti tisíci slovy. 

Větší mohou mít sedmdesát až osmdesát tisíc slov. Pro srovnání, kapesní dvojjazyčný slovník 

některého z velkých evropských jazyků má aspoň padesát tisíc hesel, větší slovník tak 

sedmdesát až osmdesát tisíc. Slušně rozsáhlý jednojazyčný slovník angličtiny obsahuje kolem 

stovky tisíc hesel. A kompletní tištěný Oxfordský slovník angličtiny jich má asi třikrát tolik. 

Samozřejmě v něm najdeme mnoho zastaralých slov a průměrný mluvčí angličtiny zná jen 

zlomek hesel. Někteří badatelé odhadují, že anglicky mluvící vysokoškolák má průměrnou 

pasivní slovní zásobu – počet slov, jimž člověk rozumí, i když je aktivně neužívá –  zhruba 

čtyřicet tisíc slov. Jiný zdroj odhaduje pasivní slovní zásobu univerzitního profesora na 

sedmdesát tři tisíc slov. 

Příčina rozdílu mezi jazyky s psanou tradicí a bez ní je nasnadě. Ve společnosti bez psané řeči 

je slovní zásoba výrazně omezena právě tím, že tu nic jako pasivní slovní zásoba není. Nebo 

přinejmenším se pasivní slovní zásoba jedné generace neuchová pro tu další a slovo, které 

jedna generace aktivně neužívá, už neuslyší nikdo z jejích potomků, a slovo tak nadobro 

zanikne.

MORFOLOGIE

Zatímco kulturní vázanost slovní zásoby není ničím překvapivým ani kontroverzním, 

vydáváme se na tenčí led, chceme-li se přesvědčit, zda by struktura společnosti mohla mít vliv 

na složitost některých oblastí gramatiky jazyka, například morfologie. Jazyky se značně liší 

v tom, kolik informací je vyjádřeno uvnitř slova (ne až kombinováním slov). Anglická slova 

jako walked, wrote sama v sobě vyjadřují minulost děje, ale už ne osobu, která musí být 

specifikována ve zvláštních slovech jako you nebo we. Arabština ve slovese vyjadřuje čas i 

osobu, takže tvar katabnā znamená „my jsme napsali“, „we wrote“. Naopak v čínštině 

samotné sloveso nevyjádří ani minulost děje, ani osobu.
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Také podstatná jména se liší v tom, kolik informací sama o sobě pojmou. Podstatná jména 

v havajštině nerozlišují singulár od plurálu a tuto funkci plní samostatná slova. V mluvené 

francouzštině zní zase většina podstatných jmen v singuláru a plurálu stejně (jour a jours se 

vyslovují stejně, a aby byl rozdíl slyšet, jsou třeba zvláštní slova, třeba určité členy le či les). 

V angličtině je rozdíl naopak slyšitelný ve jméně samém (dog–dogs, man–men). Některé 

jazyky rozlišují číslo ještě jemněji a mají navíc zvláštní tvary pro duál. Lužická srbština, 

slovanský jazyk, jímž hovoří malá enkláva ve východním Německu, rozlišuje mezi hród, 

„hrad“, hródaj, „dva hrady“ a hródy „hrady [dva a více]“.

Také zájmena obsahují v různých jazycích různé množství informací. Tak třeba japonština v 

ukazovacích zájmenech oproti moderní angličtině mnohem více zohledňuje vzdálenost. 

Rozlišení this („toto“, pro blízké objekty) a that („tamto“, pro vzdálenější objekty) zde 

odpovídá tříprvková množina zájmen: koko (objekt poblíž mluvčího), soko (poblíž 

posluchači) a asoko (vzdálený oběma). Hebrejština zase vzdálenost takto nezohledňuje vůbec 

a užívá jedno ukazovací zájmeno bez ohledu na vzdálenost.

Má množství informací obsažených ve slově co dělat se složitostí společnosti? Budou 

například kmeny lovců a sběračů spíše užívat krátká, jednoduchá slova? A budou slova v 

jazycích vyspělých civilizací spíše zahrnovat podrobnější informace? V roce 1992 začal 

lingvista Revere Perkins přesně tuto otázku zkoumat a prováděl statistické zjišťování padesáti 

jazyků. Rozdělil společnosti ve svém vzorku do pěti širších skupin komplexity. Kombinaci 

rozčleňovacích kritérií stanovili antropologové a zahrnovala velikost populace, sociální 

stratifikaci, typ samozásobitelské ekonomiky a řemeslnou specializaci. Na jednom konci jsou 

nejjednodušší „tlupy“ tvořené jen několika rodinami, které nemají trvalé osídlení, jsou zcela 

závislé na lovu a sběru a mimo rodinu zde nefunguje žádná forma autoritativního uspořádání. 

Druhou kategorii tvoří o něco větší skupiny s polotrvalým osídlením, které začínají 

praktikovat zemědělství a kde funguje nějaká minimální sociální organizace. Třetí kategorií se 

rozumějí „kmeny“, jejichž hlavním zdrojem obživy je zemědělství, které tvoří trvalá osídlení, 

mají několik specializovaných řemesel a uznávají nějakou formu autority. Čtvrtá kategorie 

zahrnuje to, co se někdy označuje jako „rurální společnost“, vyznačující se intenzivní 

zemědělskou výrobou, zakládáním malých měst, řemeslnou specializací a regionálními 

autoritami. Pátá, nejvyšší úroveň složitosti odkazuje k populačně rozvinutějším urbánním 

společnostem s komplexní sociální, politickou i náboženskou organizací. 

Pro účely srovnání složitosti slov jazyků zkoumaného vzorku Perkins sestavil seznam 

sémantických rysů, jako jsou ty zmíněné výše – vyjádření čísla uvnitř podstatného jména, 

času uvnitř slovesa a dalších takových dílčích informací určujících účastníky, čas a místo 
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událostí. Zjišťoval dále, kolik z těchto rysů nese v kterém jazyce samo slovo, ne až jejich 

kombinace. Perkinsova analýza potvrdila značnou souvislost mezi komplexitou společnosti a 

tím, kolik kategorií je vyjádřeno v rámci slova. Jenže zatímco policista, blondýna a Pepík by 

možná hádali, že sofistikovanější společnost bude spíše užívat sofistikovanější stavbu slov, je 

tomu právě naopak. Mezi komplexitou společnosti a stavby slov je totiž negativní korelace! 

Čím jednodušší společnost, tím silnější tendence k vyjadřování informací v rámci slova, a čím 

složitější společnost, tím spíše budou slova sémanticky chudší.

Perkinsova studie svého času vody příliš nezčeřila, možná proto, že lingvisté byli příliš 

zaneprázdněni provoláváním stejné složitosti jazyků, než aby jí mohli věnovat pozornost. 

Dnes především prostřednictvím elektronických databází můžeme zkoumat gramatické jevy 

stovek jazyků. Díky stále snadnějšímu přístupu k informacím je tedy snazší zkoumat mnohem 

rozsáhlejší vzorek jazyků a v minulých letech bylo zveřejněno několik obdobných studií. Na 

rozdíl od Perkinsovy studie však tyto novější nerozčleňují společnosti do širších kategorií 

z pohledu komplexity, ale volí jediné hledisko, které je snadněji zjistitelné a vhodnější pro 

statistickou analýzu – hledisko počtu mluvčích jednotlivých jazyků. Počet mluvčích je 

pochopitelně jen hrubším ukazatelem komplexity společenského uspořádání, ale i tak 

ukazatelem poměrně přiléhavým. Na jednom konci jsou jazyky nejjednodušších společností 

užívané ani ne stovkou mluvčích, na druhém jazyky komplexních urbánních společností, 

kterými typicky mluví miliony lidí. Tyto nedávné studie hovoří silně pro správnost 

Perkinsových závěrů a ukazují, že jazyky větších společností mívají spíše jednodušší stavbu 

slov, zatímco v rámci slov jazyků menších společností bude sémantických informací spíše 

více.

Čím tuto korelaci vysvětlit? Jedna věc je celkem jasná. Za stupněm morfologické složitosti 

obyčejně nestojí vědomá volba či úmysl mluvčího. Však také otázka, kolik by mělo mít 

sloveso či podstatné jméno koncovek, nebývá zrovna předmětem stranických politických 

debat. Pokud je tedy v jazycích jednodušších společností znát sklon ke komplikovanějším 

slovním tvarům, důvod je třeba hledat v přirozených, spontánních procesech změn, kterými 

jazyk prochází v čase. Ve své knize The Unfolding of Language jsem hovořil o tom, jak jsou 

slova neustále zmítána protichůdnými silami zániku a vzniku. Energie sil směřujících 

k zániku pochází z lidské vlastnosti značně neenergické: z lenosti. Mluvčí mají tendenci šetřit 

silami, což vede ke zkratkám ve výslovnosti. Když se tyto zkratky začnou kupit, ve výsledku 

mohou oslabit, případně i sprovodit ze světa celé soustavy koncovek, a tak notně zjednodušit 

stavbu slov. Je ironií, že ta samá lenost může i za vznik nových komplexních slovních 

struktur. Skrze mlýnek opakování se dvě slova, která se často vyskytují dohromady, ohladí 
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natolik, že se sloučí do jediného slova – příkladem budiž I‘m, he‘s, o‘clock, don’t, gonna. 

Tímto způsobem tedy může být jazyk obohacován o komplexnější slova.

Z dlouhodobého hlediska o morfologické komplexitě rozhoduje soupeření sil směrem 

k vzniku a směrem k zániku. Pokud se jazýček vah vychýlí směrem k tendencím vzniku a 

vzniká aspoň takové množství koncovek a předpon, jako jich zaniká, komplexita stavby slov 

zůstává na stejné úrovni nebo se zvyšuje. Když však více koncovek zaniká, než vzniká, slova 

se budou postupně zjednodušovat. 

Vývoj indoevropských jazyků v průběhu posledních tisíciletí je ukázkový případ druhý. 

Německý lingvista August Schleicher v devatenáctém století srovnával mnohoslabičné 

gotické sloveso habaidedeima (první osoba plurálu minulého subjuntivu slovesa mít) s jeho 

jednoslabičným protějškem v moderní angličtině – had. Moderní sloveso památně přirovnal 

k soše, která se koulí dolů říčním korytem, až se jí odlámou končetiny a nezbude z ní o moc 

více než ohlazený kamenný válec. Podobný vzorec je zřejmý i u zjednodušování podstatných 

jmen. Nějakých šest tisíc let zpět oplývala praindoevropština, starověký předchůdce 

indoevropských jazyků, velice komplexní škálou koncovek, které určovaly přesnou roli 

podstatného jména ve větě. Existovalo osm pádů, z nichž většina rozlišovala svým tvarem 

singulár, plurál a duál, takže každé jméno kolem sebe rozprostíralo síť téměř dvaceti různých 

koncovek. Tato důmyslná síť se však v průběhu posledních tisíciletí z velké části rozpadla a  

dceřiné jazyky informace předtím obsažené v koncovkách nyní spíše vyjadřují samostatnými 

slovy (v angličtině například předložkami of, to, by, with). Z nějakého důvodu se jazýček vah 

později vychýlil k rozkladu komplexní morfologie – zanikly staré koncovky, zatímco se 

uskutečnila relativně nová spojení.

Může mít poměr sil směrem ke vzniku a k zániku co dělat se strukturou společnosti? Že by 

způsob komunikace v malých společnostech nějak přál novým syntézám? A že by se, když 

společnosti rostou a stávají se komplexnějšími, v komunikačních schématech probouzela 

nějaká síla, která směřuje ke zjednodušení slovních tvarů? Všechna dosud možná vysvětlení 

zohledňují jeden faktor, kterým je rozdíl v komunikaci mezi blízkými a mezi neznámými 

mluvčími.

Abychom si uvědomili, jak často my, členové větších společností, hovoříme s cizími lidmi, 

zkuste si rychle spočítat, s kolika jste mluvili minulý týden. Žijete-li normálně aktivní život ve 

velkém městě, nemáte šanci si na všechny vzpomenout – od prodavačů po taxikáře, od 

prodejců po telefonu po číšníky, od knihovníků po strážníky, od opraváře, který vám přišel 

spravit bojler, po náhodného kolemjdoucího, který se ptal na cestu do té a té ulice. Teď 

přičtěte další okruh lidí, kteří třeba nejsou úplně cizí, ale které znáte minimálně – třeba se 
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s nimi míjíte v práci, ve škole, v posilovně. Když ještě nakonec připočtete množství lidí, 

s kterými jste nemluvili přímo, ale mluvit jste je slyšeli – ať už na ulici, ve vlaku, či 

v televizi –, vidíte jasně, že během jednoho jediného týdne jste přišli do styku s řečí 

ohromného davu lidí.

V drobných společnostech je situace zásadně odlišná. Jako člen izolovaného kmenu čítajícího 

pár desítek lidí sotvakdy narazíte na někoho cizího, a pokud už, než se dáte do řeči, 

pravděpodobně dotyčného buď zabodnete, nebo on zabodne vás. Mluvíte pouze s lidmi, které 

velice dobře znáte, a kdo mluví s vámi, velice dobře zná vás. Zná i všechny vaše přátele a 

příbuzné, ví, kde se běžně vyskytujete a co děláte. 

Jakou má tohle ale hrát roli? Významným faktorem je, že komunikace mezi blízkými spíše 

než mezi lidmi neznámými umožňuje vyjadřovat se kompaktně. Představte si, že hovoříte 

s někým z rodiny nebo s blízkým kamarádem a sdělujete historku o lidech, které oba 

perfektně znáte. Sdílíte ohromné množství informací, které vyplývají z kontextu a vy je 

nebudete muset explicitně zmínit. Když povíte, že „ti dva tam šli“, posluchač bude vědět, kdo 

to ti dva jsou, kde je „tam“ a podobně. A teď si představte, že tutéž historku vykládáte 

někomu úplně, ale úplně cizímu, který neví nic o tom, kde žijete, a podobně. Místo prostého 

„ti dva dam šli“ budete muset začít od Adama: „Snoubenec mojí sestry Margharet a manžel 

jeho bývalé šli do té snobské čtvrti, do toho domu, kde se vídali s Margharetiným trenérem 

tenisu do té doby, než…“

Zkrátka když mluvíte se svými blízkými o oběma stranám známých věcech, můžete být 

stručnější. Čím větší informační základnu s posluchačem sdílíte, tím častěji můžete na 

účastníky, místo a čas událostí jen slovem „odkázat“. A čím častěji jsou tyto „odkazovací 

výrazy“ používány, tím pravděpodobněji splynou a promění se v koncovky a jiné 

morfologické prostředky. Ve společnostech s těsnými vztahy je tedy větší pravděpodobnost, 

že se více těchto „odkazovacích“ informací časem zapustí dovnitř slova. Ve větších 

společnostech, kde spolu komunikuje mnoho neznámých lidí, je třeba větší objem informací 

vyjádřit explicitně. Prosté „tam“ je třeba nahradit vztažnou větou jako „dům [kde se 

potkávali…]“. A čím méně se tyto odkazovací výrazy používají, tím klesá pravděpodobnost, 

že splynou s jiným slovem.

Dalším faktorem, který může mít na morfologické rozdíly v jazycích velkých a malých 

společností vliv, je stupeň vystavení cizím jazykům, případně i jiným variantám téhož jazyka. 

V malé společnosti používají všichni jazyk dost podobně, ale ve velké společnosti jsme 

vystaveni mnoha různým varietám. Brit bude například v onom zástupu cizích lidí, které 

minulý týden slyšel mluvit, mít spoustu těch, kteří mluvili úplně jinou angličtinou než on. Ať 
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už jsou to regionální či sociální dialekty, nebo třeba angličtina šmrncnutá cizím přízvukem. Je 

známo, že kontakt mezi jazyky podněcuje zjednodušování stavby slov, neboť dospělí 

učící se cizímu jazyku se zvláště těžko popasovávají s koncovkami, předponami a dalšími 

alternacemi v rámci slova. Pokud tedy nastane situace, kdy se jazyku učí hodně dospělých, 

výsledkem je obvykle značné zjednodušení struktury slov. Dobrým příkladem je, co se dělo 

s angličtinou po dobytí Anglie Normany. Až do jedenáctého století měla angličtina stavbu 

slov podobně komplikovanou jako dnešní němčina, ale značný díl této komplexity byl po roce 

1066 setřen, nepochybně kvůli kontaktu mezi mluvčími různých jazyků. 

Tlak směrem ke zjednodušování může též vyvstávat z kontaktu různých variet jednoho 

jazyka, neboť i drobné rozdíly ve stavbě slova mohou způsobit problémy s porozuměním. Ve 

velkých společnostech, kde je komunikace mezi mluvčími různých dialektů a variet častá, 

bude tlak ke zjednodušování morfologie silnější, kdežto v malých společnostech, kde je 

kontakt s mluvčími jiných variet řídký, bude tlak směrem ke zjednodušování spíše slabší.

Poznámky

s. 99 dogma o stejné složitosti jazyka a jeho nedostatky: pro detailnější argumentaci viz 

Deutscher 2009.

s. 100 „Moment, to jako že aboridžinci mají vlastní jazyk?“: Dixon 1989, 63.

s. 103 „Platón si může podat ruku s makedonským pasáčkem prasat“: Sapir 1921, 219.

s. 103 „Zkoumání jazykovědců sahá nejméně“: Fromkin et al. 2003, 15. (Celá citace v 

originále: “There are no primitive languages. All languages are equally complex 

and equally capable of expressing any idea in the universe.“) Teze je zopakována 

na s. 27.

s. 104 „Moderní lingvistika přišla se zjištěním“: Dixon 1997, 118.

s. 104 „Stěžejním zjištěním jazykovědy je“: Forston 2004, 4.

s. 105 „Je těžké provést objektivní měření“: Hockett 1958, 180. Pro pojednání o této 

pasáži viz Sampson 2009.

s. 107 kompenzace v komplexitě na jednotlivých úrovních: Zatím každá heuristická 

snaha lingvistů najít jakékoliv stopy kompenzace mezi jednotlivými rovinami 

jazyka skončila neúspěchem. Viz Nichols 2009, 119.

s. 110 velikost slovní zásoby: Goulden et al. (1990) odhaduje velikost lexikonu 

průměrného univerzitního studenta, který je rodilým mluvčím angličtiny, na 

zhruba sedmnáct tisíc slovních čeledí (slovní čeleď zahrnuje základové slovo spolu 
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se slovy odvozenými, např. happy, unhappy, happiness) nebo až na čtyřicet tisíc 

slov. Crystal (1995, 123) odhaduje pasivní slovní zásobu univerzitního vyučujícího 

na sedmdesát tři tisíc slov.

s. 111 duál v lužické srbštině: Corbett 2000, 20.

s. 112 pět kategorií kulturní komplexity: Perkins 1992, 75.

s. 113 nedávné studie o vztahu morfologické komplexity a velikosti společnosti: viz mj. 

Sinnemäki 2009; Nichols 2009, 120; Lupyan–Dale, 110.

s. 114 gotické sloveso habaidedeima: Schleicher 1860, 34.

s. 115 komunikace mezi blízkými: Givón 2002.
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3/  Překladatelská analýza originálu

Tato část bakalářské práce se věnuje překladatelské analýze původního textu. Východiskem 

mi byl v první řadě model Christiane Nordové (2005), při určování textových funkcí se poté 

řídím typologií Romana Jakobsona (1995). 

Při analýze mám na vědomí, že text je spletitým systémem vztahů a všechny faktory spolu 

silně souvisejí. Protože je nelze striktně izolovat jeden od druhého, je následující zařazení do 

kategorií nejednoznačné a budou se zde objevovat přesahy.

3.1/  Vnětextové faktory

Do vnětextových faktorů Nordová počítá autora, záměr vysilatele, adresáta, médium, místo, 

čas, motiv komunikace a textové funkce.

Autorem knihy, z níž pochází úryvek, je lingvista izraelského původu žijící v Londýně Guy 

Deutscher. Původně studoval na Cambridgeské univerzitě matematiku, pak zde získal 

doktorát z lingvistiky. Působil na několika evropských univerzitách a odborně se zabývá 

především semitskými jazyky z diachronního i synchronního hlediska. Svými knihami pro 

širší veřejnost přispívá k popularizaci jazykovědy. Knize, které se věnuji ve své práci, 

předcházel úspěšný titul The Unfolding of Language: An Evolutionary Tour of Mankind's 

Greatest Invention. Je tedy třeba brát v úvahu odborné kompetence, stejně jako jeho 

zkušenost s psaním textů populárně naučného charakteru. 

Okruh zamýšlených adresátů se zdaleka neomezuje na odborné publikum, ale spadá do něj 

každý člověk se zájmem o jazyky a kulturu obecně. Vzhledem k tématu, formě zpracování i 

propagaci má kniha potenciál zaujmout i nepříliš vyhraněného čtenáře literatury faktu, jenž si 

rád rozšiřuje obzory v různých směrech. 

O zacílení knihy na co nejširší okruh čtenářů svědčí i její fyzická podoba: graficky výraznou 

obálku doplňují tzv. „blurbs“, útržky z recenzí. Především v anglosaském světě jde o běžný 

marketingový tah se záměrem upoutat čtenářovu pozornost. Už na přední straně obálky je 

výrazně exponovaná citace populárního britského baviče Stephena Frye: „Jaw-droppingly 

wonderful“. 

Úryvek vybraný pro účely práce pochází z páté kapitoly knihy Through the Language Glass: 

Why the World Looks Different in Other Languages ve vydání Arrow Books. Arrow Books je 
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londýnské nakladatelství, které spadá pod nakladatelského giganta Penguin Books a vydává v 

paperbackové podobě široké spektrum knih, od beletrie po literatury faktu.

Důležitými faktory, které je třeba při překladu brát v úvahu, jsou místo a čas komunikace. 

Kapitola k překladu byla vybrána z vydání z roku 2011, přičemž kniha vyšla v Londýně 

v prvním vydání o rok dříve. Obsah je tematicky aktuální a nedá se očekávat, že by rychle 

zastarával. Předmětem zkoumání je jazyk, což je sice do jisté míry proměnlivý fenomén, ale 

pojetí je především obecně lingvistické, text tedy zkoumá jevy a tendence obecnějšího 

charakteru. Nevěnuje se také například příliš lexiku, které je dynamickou vrstvou jazyka, ale 

zejména gramatickému systému. Autorovy teze jsou demonstrovány spíše na příkladech z 

jazykového jádra a citovány jsou především autoritativní publikace, u nichž se dá 

předpokládat, že zanechaly v lingvistice trvalejší stopu. Faktor času a místa tedy alespoň 

v současnosti nebude překlad vybraného úryvku nikterak výrazně ovlivňovat.

Motivem komunikace je zformulování autorových tezí a závěrů týkajících se vztahu kultury 

a jazyka jejich zachycení v knižní podobě. Text má čtenáři načrtnout současný stav zkoumání 

této problematiky a na pozadí odborných i laických názorů a příbuzné literatury představit 

autorův pohled na vzájemné působení jazyka a kultury. Široký záběr zkoumaných jevů má 

čtenáři nabídnout co nejkomplexnější vhled do problematiky, přimět jej ke zvážení a 

propojení různých perspektiv a zároveň se jej snaží přesvědčit, aby se přiklonil na stranu 

autora. Autor prostřednictvím publikace totiž polemizuje s některými autoritativními tezemi.

Roman Jakobson definoval šest základních textových funkcí: referenční, emotivní, konativní, 

fatickou, metajazykovou a poetickou. Většinou text plní více než jednu jazykovou funkci, 

charakter textu tak závisí na jejich poměru. Text zvolený k mému bakalářskému překladu je 

zajímavý tím, že v něm lze identifikovat každou z těchto funkcí.

Referenční funkce, zaměřená na samý obsah sdělení, je zde funkcí dominantní, zajišťuje 

úspěšný převod sdělení mezi mluvčím a příjemcem. Klíčová je též funkce metajazyková, 

která vyplývá z tematiky textu. 

Ostatní funkce již více než s tematikou samotnou souvisí se způsobem, jakým ji autor pojímá. 

Text je prezentací a opodstatňováním jeho náhledu na ne jednoznačný aspekt lingvistiky. Tato 

snaha zapůsobit na čtenáře a přimět jej přijmout určité stanovisko odpovídá Jakobsonově 

funkci konativní.  Přesvědčivosti napomáhá i výrazná funkce fatická, která je v celé knize 

velmi explicitní. Autor přímo oslovuje čtenáře, vede s ním fiktivní dialog.
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O (101): Just imagine yourself for a moment […]

O (108): I can sense that you are not ready to give up so easily.

Další přítomnou funkcí je funkce emotivní. Autor se v textu manifestuje výrazně, například 

v mnohých pasážích zlehčuje či vyvrací oponentní výroky, často zmiňuje vlastní osobu.

O (105): Well, don’t trust us. We have no idea!

O (109): But the article of faith that linguists swear by is even worse than wrong – it is 

meaningless.

 O (105): I for one have been looking for fifteen years and still haven’t encountered it.

Celý text prostupuje i poetická funkce, vlastní v první řadě uměleckému projevu. Napomáhá 

čtivosti, kniha chce zprostředkovat jistý estetický zážitek ze čtení. To je znát například 

z hojného užívání metafor („dazzling architecture of endings and prefixes“) nebo z užití 

trojice postav Joe, Piers a Tom. Tyto prvky neovlivňují přímo přenos sdělení, ale jsou spíše 

„exhibiční“ záležitostí, jejich smyslem je ozvláštnění textu.

3.2/  Vnitrotextové faktory

Kniha Through The Language Glass sestává ze dvou částí. Tématem první z nich je vztah 

kultury a jazyka a druhá část knihy se věnuje poněkud problematičtějšímu vztahu mezi 

jazykem a myšlenkovými procesy mluvčího.

Protože jde o téma, na něž není jednotný odborný pohled, seznamuje autor čtenáře průběžně 

se stavem bádání a zároveň s vlastními hypotézami. Obecně se snaží poukázat na značnou 

provázanost jazyka a kultury a na to, že existují oblasti, v nichž se dá vysledovat i určitý vztah 

mezi mateřským jazykem člověka a procesem formování myšlenek.

Úryvek, který byl vybrán pro překlad, pochází z první části knihy, nazvané The Language 

Mirror. Ta pojednává o stopách, které zanechává kultura v jazyce. Pátá kapitola Plato and the 

Makedonian Swineherd první část uzavírá a snaží se demonstrovat, jak je to s v podstatě 

neměřitelnou, ale často skloňovanou „veličinou“ – složitostí jazykových systémů. Autor 

v kapitole vyvrací tezi, že všechny jazyky jsou stejně složité, a demonstruje provázanost 
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jednotlivých rovin jazyka a kultury. Závěr této kapitoly je důležitým východiskem pro druhou 

část knihy, která se táže, zda tento vliv působí i opačným směrem, tedy zda jazyk může hrát 

aktivní roli při formování myšlenek.

Z hlediska kompozice lze říct, že je hlavní téma systematicky a plynule rozvíjeno a kromě 

přehledné návaznosti jednotlivých odstavců napomáhá bezproblémové orientaci v textu taktéž 

rozdělení kapitoly několika dílčími podnadpisy a grafickými rozdělovníky.

Výrazným prvkem textu, který mimo plnění kontaktové funkce zajišťuje právě i kohezi textu, 

jsou řečnické otázky. Celý úryvek navozuje iluzi dialogu autora se čtenářem. Jednou takovou 

hierarchicky vyzdviženou otázkou překládaná kapitola začíná. Jde o otázku, zda se 

pokročilost kultury odráží ve složitosti jazyka, a autor ihned nabízí dvě konkurenční 

odpovědi. Laický pohled na věc je prezentován skrze imaginární „respondenty“ Joea, Pierse a 

Toma, opačný pohled pak představují „lingvisté“. Tato konkrétní reprezentace obou pólů má 

kromě toho, že ozvláštňuje text, potenciál se udržet ve čtenářově paměti, čímž autorovi dává 

možnost na tyto dva krajní názorové proudy jednoduše v textu odkazovat a poté nabídnout 

shrnující odpověď. Joe, Piers a Tom na jedné straně a lingvisté na straně druhé zjednodušeně 

představují protichůdné teorie a jsou kostrou kapitoly. Tímto zjednodušeným pojmenováním 

si autor vytyčil jakési dva krajní body škály, na níž se poté svými argumenty pohybuje. 

Mezitím přichází mnoho dílčích otázek a odpovědí, aby poté mohl autor na kardinální otázku 

odpovědět:

O (109): When Joe, Piers, and Tom claim that “primitive people speak primitive languages”, 

they are making a simple and eminently meaningful statement, which just happens to be 

factually incorrect. But the article of faith that linguists swear by is even worse than wrong – 

it is meaningless.

Výrazným znakem textu je pak i řetězení otázek. Tím autor čtenáře záměrně přehltí a otevírá 

si možnost vést komplikovanější argumentaci.

O (112): Is the amount of information expressed within the word related to the complexity of 

a society? Are hunter-gatherer tribes, for example, more likely to speak in short and simple 

words? And are words likely to encapsulate more elaborate information in languages of 

advanced civilisations?

Recepce originálu není ztěžována přílišným množstvím presupozic. Text by měl být 

přístupný každému, kdo má jistou úroveň všeobecného přehledu. Ačkoliv jde o lingvistickou 

tematiku, autor je ke čtenáři velmi shovívavý a zvláštní orientaci v oboru nevyžaduje. 
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Například i elementární latinské jazykovědné termíny opatřuje anglickými ekvivalenty či je 

vysvětluje. Od modelového čtenáře se však přesto očekává jistá úroveň lingvistické gramotnosti, 

schopnost vidět jazyk jako systém.

Text osciluje mezi odborností, narativností a úvahovostí a podle toho se proměňuje i syntax. 

V pasážích, kde je důležitá komunikativnost a emotivnost textu, se například více uplatňují 

jednoduché věty, které se přibližují mluvenosti. Jiné pasáže, hlavně nesou-li velké množství 

informací, sestávají i z rozvitých souvětí s množstvím vsuvek a apozic: 

O (110): In illiterate societies, the size of the vocabulary is severely restricted precisely 

because there is no such thing as “passive vocabulary” – or at least the passive vocabulary of 

one generation does not live to see the next: a word that is not actively used by one 

generation will not be heard by the next generation and will then be lost forever.

Místy se úsečnost výpovědi v syntaxi projektuje i v nevětných strukturách, větných 

ekvivalentech:

O (109): How many vowels are worth one tense? Two? Seven? Thirteen for the price of 

twelve?

Text je protkán velkým množstvím polovětných útvarů a nefinitních tvarů (participií, gerundií 

i infinitivů), které umožňují zakomponovat do větného celku větší množství propozic. Nejde 

však jen o charakteristický rys překládaného textu, ale o vlastnost anglické syntaxe obecně.

O (107): Paraphrasing Hockett, then, we would conclude […]

O (108): After hours of driving around in circles through deserted country lanes, he finally 

spotted […]

O (109): To make a long story short, there is no way to devise […]

Autorovým zjevným záměrem je problematiku podat přístupně, čemuž je značně 

přizpůsobeno i lexikum. Odborné termíny z oblasti lingvistiky se objevují až překvapivě málo 

a i ty elementární autor vysvětluje. Explikativně zasahuje dokonce i do citované pasáže. 

O (105): […] the total grammatical complexity of any language, counting both morphology 

[word structure] and syntax [sentence structure], is about the same as that of any other.

Na tomto příkladu je zřetelný rozdíl mezi charakterem textu knihy samotné (populárně 

naučný styl) a textu citovaného (A Course in Modern Linguistics, styl odborný vědecký).
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Ke snaze o zaujetí co nejširšího okruhu čtenářů patří taktéž výrazná komunikativnost textu. 

Iluzi jakési „blízkosti“ autora se čtenářem napomáhá například užívání osobních a 

přivlastňovacích zájmen. Kde je to možné, zahrnuje do nich autor svou osobu i čtenáře – 

osobní a přivlastňovací zájmena v první a druhé osobě jsou takřka všudypřítomná. Například i 

místo možného neutrálního vyjádření „this case“ je užito „our case“:

O (107): In our case, the salami may be there, but the measuring instrument is missing.

Přibližování odbornějšího tématu široké veřejnosti napovídá i využití výrazů z neformální 

vrstvy jazyka („mind-boggling“, „doddle“, „catching something meaty“, „such-and-such 

street“), dále hojné užívání stažených tvarů.

Neformální složka jazyka je však vyvažována výrazy a frázemi z formálního rejstříku – 

například „ascertain“, „torrents of Shakespearan eloquence“ – nebo latinskými výrazy: „terra 

firma“, „a priori“.

Ze suprasegmentálních prvků se v textu vyskytují hojně uvozovky, jež mají několikerou 

funkci. Kromě užívání uvozovek tam, kde autor cituje cizí díla, ohraničují také například 

slova či fráze, od nichž se autor jakoby distancuje. Tak je tomu často, když například glosuje 

něčí názor, se kterým se příliš neztotožňuje, nebo zjednodušuje složitější koncept do 

kompaktního pojmu:

O (102): If we define a “primitive language” as something that resembles the rudimentary 

“me sleep here” type of English […]

Jak již bylo zmíněno, iluze dialogu se čtenářem je důležitým pilířem textu. Objevuje se zde i 

množství „fiktivních“ citací, kdy autor formuluje nějaký názor do jakési jednodušší parafráze:

O (105): They [linguists] are saying: ”Just trust us, we know.“

Podobně rozehrává i fiktivní rozhovor se samotným čtenářem:

O (108): ”But wait,” I can hear you thinking. ”Even if no one has bothered to define 

complexity so far, surely it can’t be too difficult to do it ourselves.”

Pozornost je třeba věnovat také práci s řezem písma. Kurziva v textu tradičně zvýrazňuje a 

vyděluje název díla. Další funkcí, kterou kurziva v anglickém textu hojně zastává, je 

vyjadřování důrazu. Má schopnost zdůraznit kontrast ve vztahu ke kontextu, rematizovat 

libovolnou část věty:

28



O (109): While the pursuit of the overall complexity of language is a wild-goose chase, there 

is no need to give up on the notion of complexity altogether. 

Kromě toho kurziva i výše zmíněné uvozovky napomáhají metajazykové funkci textu. 

Příklady v angličtině, tedy jazyku originálu, jsou ohraničeny uvozovkami a jinojazyčný 

materiál je zvýrazněn kurzivou. Text je tak přehlednější:

O (111): […] distinguishes between hród, ”a castle”, hródaj, ”two castles”, and hródy, ”[three 

or more] castles”.
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4/  Profil cílového textu

Při překladu je kromě výše popsaných faktorů třeba brát v úvahu také hypotetickou 

komunikační situaci, tedy vizi, v jaké podobě a kde by měl být přeložený text publikován. 

K překladu pro účel své bakalářské práce jsem přistupovala tak, jako by bylo mým zadáním 

knihu přeložit celou. Překlad pro účely publikace v periodiku sice není přímo vyloučený, ale 

neodpovídal by příliš záměru  autora, který se snaží o co nejkomplexnější představení 

tématu a provázanou argumentaci. Domnívám se, že by kniha Through the Language Glass 

byla pro českého čtenáře srovnatelně zajímavá jako pro čtenáře originálu a zapadla by 

například do edičních plánů nakladatelství, jako je Argo či Nakladatelství Universum, která se 

soustředí i na populárně naučné publikace včetně knih se společenskovědním zaměřením.

Profil cílového textu se tedy nebude výrazně lišit od textu originálu. Od cílového adresáta 

očekávám zhruba podobný všeobecný přehled, jaký má modelový adresát původního textu, 

pouze je třeba počítat s rozdílnými presupozicemi čtenáře originálu a čtenáře překladu. Je 

záhodno, aby čtenář, který dá před originálem přednost dílu přeloženému, znal alespoň 

základy angličtiny. Znalost dalších jazyků, ačkoliv pro čtenáře může být užitečná, není nutná.
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5/  Překladatelská metoda

V této části práce pojednám o obecné překladatelské strategii pro nakládání s originálním 

textem. Předcházející překladatelská analýza společně s profilem cílového textu by měly 

poskytnout strukturovanou a konkrétní představu o textu originálu, o jeho výrazných rysech. 

Na základě těchto znalostí se poté stanoví překladatelská metoda, která by měla být souborem 

základních vodítek, která mají při řešení překladatelských problémů vést směrem ke 

konzistenci celku a ekvivalenci účinku. S vědomím, že prioritou je neochudit referenční 

funkci textu a zachovat v přibližném poměru ostatní funkce, jsem se – terminologií dvojí 

normy překladu Jiřího Levého (2012) –  pokusila o dosažení takového poměru věrnosti a 

volnosti, který co možná nejpřesněji zachovává pointu, kterou se autor v jednotlivých 

pasážích snaží vyjádřit, ale zároveň brát ohled na čtenáře překladu a rozdíly v jeho 

presupozicích oproti čtenáři originálu.

Snažila jsem se co nejvěrněji zachovat stylistickou charakteristiku originálu. I při vědomí, že 

stylové konvence v obou jazycích se liší a například právě populárně naučný text 

v angloamerické kultuře bývá obecně o něco komunikativnější a neformálnější než v češtině, 

bylo mým záměrem nikterak jeho komunikativnost a tón neusměrňovat. Překlad se drží 

primárně ve spisovné vrstvě češtiny s prvky češtiny hovorové. V replikách, které v úryvku 

hrají i roli charakterizace promlouvající postavy, jsem se uchylovala i k obecné češtině.

Zásadní otázka je, jak pracovat s jazykovým materiálem, neboť zatímco v originálním textu je 

jazyk díla a hlavní jazyk příkladů tentýž, v překladu vzniká dysbalance. Několikrát nastane 

situace, že jev, který je demonstrovatelný na kontrastu angličtiny a jazyka X, není 

demonstrovatelný na kontrastu jazyka X a češtiny. Vycházím však z toho, že kniha předává 

poznatky především v rovině obecné lingvistiky, a tudíž jsou i jevy, které se přímo netýkají 

jazyka překladu, pro čtenáře relevantní. Angličtina zůstává v překladu hlavním jazykem 

příkladů. Pouze pokud se jedná o jevy obecnější, které se týkají spíše sémantiky a jsou stejně 

dobře ukázatelné na češtině jako na angličtině, jsem si je dovolila převést. Text obsahuje také 

mnohé příklady z jazyků cizích – ty jsou vyznačeny kurzivou. Toto pravidlo originálu, 

vydělující jinojazyčný materiál, jsem analogicky aplikovala ve svém překladu, tudíž se použití 

kurzivy rozšířilo i na anglické příklady.

Ve výjimečných případech jsem také vyhodnotila, že některé nesoulady vzniklé převodem 

mezi jazyky je záhodno smířit dovysvětlujícím překladatelským zásahem v hranatých 
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závorkách. Přitom jsem se snažila, aby úroveň explikace udržovala text na zhruba stejné 

úrovni odbornosti, jakou se vyznačuje originál, a aby byla co nejméně nápadná.

Využívala jsem i substituční metody, a to tam, kde vzniká kulturní nesoulad mezi originálním 

textem a textem překladu a kde jsem vyhodnotila, že referenční funkce je podřazena některé 

jiné. 

Překlad obsahuje i příslušnou část poznámkového aparátu, který se nachází v zadní části 

knihy. Pro ten je namístě stanovit jiná pravidla, neboť nejde o text souvislý a není zde třeba 

iluzionistické metody (Levý 2012, 39–40). Pokud se v poznámkách nachází rozšířená citace 

z hlavního textu, rozhodla jsem se ji uvést v originále. Vycházím z toho, že je-li úryvek v 

poznámkách uveden, dává na něj autor zvláštní akcent, a to především na jeho referenční 

funkci. Čtenář si jej totiž vyhledá a přečte pravděpodobně na základě zvýšeného zájmu. Je 

tedy namístě nechat citaci nejen v její celistvosti, ale právě i přesnosti, kterou překlad do jisté 

míry vždy narušuje.

Překladatelsky nejzajímavější nebo pro text nějakým způsobem typické prvky se svým 

řešením a jeho odůvodněním uvádím v následující kapitole.
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6/  Hlavní překladatelské problémy

V procesu překladu jsem se potýkala s různě velkými obtížemi v různých vrstvách jazyka. 

Spíše než jednotlivostmi se budu na tomto místě zabývat problémy, které se v různých 

obměnách objevovaly častěji, jsou charakteristické pro překládaný text či představují větší 

překladatelskou výzvu a vyžadují vyšší stupeň zásahu.

6.1/  Metajazykovost

Problematika metajazykovosti prostupovala celý překlad v mnoha obměnách. Hlavním cílem 

pro mě bylo neochuzovat referenční základ textu, a to i za cenu toho, že bude pro čtenáře 

překladu čtení o něco (v závislosti na jeho znalosti angličtiny) náročnější. I přes předem 

stanovená pravidla pro zacházení s ilustračním jazykovým materiálem docházelo k situacím, 

které nebyly řešitelné systematicky a které vyžadovaly zvláštní pozornost.

O (101): As it happens, the aborigines do very often use a rough and ungrammatical type of 

language: “no money no come”, “no can do”, “too much me been sleep”, “before longtime 

me no got trouble” (I’ve never got into any trouble in the past), “mifela go go go toodark” 

(we kept going until it became very dark). All these are authentic examples of “native speak”.

P (9): Že původní obyvatelé skutečně často promlouvají řečí, která je neuhlazená, 

negramatická, to je fakt. „Nemít peníze nejít“, „já moct ne udělat“, „my jít jít jít až tma“.  

Prvním překladatelsky složitým případem je část, která ilustruje angličtinu původních 

obyvatel Austrálie. Zde jsem provedla zásahy většího rozsahu. Tyto příklady jsou 

prezentovány jako autentické, tudíž mají vztah k realitě, přesto jsem se rozhodla pro převod 

do češtiny. Jako primární účelem těchto ukázek jsem chápala to, že spíše než konkrétní jevy 

mají prezentovat substandardní, negramatické užití jazyka obecně. Samotný rys 

substandardnosti, „jednoduchého jazyka“ lze v češtině snadno naznačit ignorováním flexe 

slov. Poté co jsem se rozhodla citace převést, jsem se navíc uchýlila ke zkrácení tohoto výčtu, 

a to ze dvou důvodů: Zaprvé překlad na rozdíl od originálu místo autentických výroků 

prezentuje zobecněný jev, a oslabuje se tedy ona funkce, která opodstatňuje větší počet 

příkladů v originálu. Zadruhé příklady prezentují agramatičnost na případě angličtiny, která 

má v češtině zcela jinou podobu. Byla-li motivací pro uvedení toho kterého příkladu snaha 

ilustrovat konkrétní jev, pak když tento jev v cílovém jazyce neexistuje, vyhodnotila jsem 
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převod více příkladů jako zbytečný. Bylo třeba též vynechat poslední větu odstavce, která 

v originálním textu zdůrazňuje autenticitu vět.

Záhy bylo nutné provést úpravu, která by vyřešila další problém se stejnými kořeny jako 

zásah předchozí. Abych vybalancovala nesoulad tentokrát, uchýlila jsem se naopak 

k takovému zásahu, který text rozšířil:

O (101): The primitive language that we hear these people speak is always… English.

P (9): Neposuzujeme komunikaci v jejich jazyce, ale v angličtině [případně je nám překlady z 

angličtiny zprostředkovávána].

Na jiném místě úryvku jsem se naopak agramatickou řeč rozhodla nepřevádět, neboť se 

těsněji váže ke konkrétním jevům, nefiguruje pouze jako výčet. Jde o jevy, které v češtině 

nemají obdoby a jsou dostatečně návodné pro čtenáře s elementárními znalostmi angličtiny.

O (102): North American Indians, for example, whose own languages formed breathtakingly 

long words with a dazzling architecture of endings and prefixes, could not even cope with the 

one rudimentary -s ending on English verbs and would say “he come”, “she work”, and so on.

P (10): Severoameričtí indiáni měli například ohromně spletitý systém předpon a koncovek, 

jenž dává vzniknout slovům, která sotva vyslovíte na jeden nádech. V angličtině jim však činí 

problémy pouhá koncovka -s u sloves třetí osoby singuláru, a uslyšíte je tak vyslovit spojení 

jako „he come“ či „she work“.

Především v kapitole o morfologii přibývá příkladů z jiných jazyků než angličtiny, přičemž 

kontrasty, které mají být ukázány, někdy jsou a někdy nejsou relevantní i pro češtinu. Držela 

jsem se svého předem stanoveného pravidla spíše zachovávat příklady z angličtiny, s tím, že 

je-li to možné a nerušivé (tzn. pozorovaný jev se dá úsporně ukázat i na češtině), český 

překlad jsem jednoduše přidala: 

O (111): It differentiates not just between “this” (for close objects) and “that” (for objects 

further away) but has a three-way division […]

P (17): Rozlišení this („toto“, pro blízké objekty) a that („tamto“, pro vzdálenější objekty) zde 

odpovídá tříprvková množina zájmen […]
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Vyskytla se také komplikace s tím, že autor ke čtenáři explicitně promlouvá jako k mluvčímu 

angličtiny: 

O (116): […] in a large society we are exposed to a plethora of different Englishes. Among the 

throng of strangers you heard over the last week, many spoke a completely different type of 

English from yours.

P (20): […] ve velké společnosti jsme vystaveni mnoha různým varietám našeho jazyka. Brit 

bude například v onom zástupu cizích lidí, které minulý týden slyšel mluvit, mít spoustu těch, 

kteří mluvili úplně jinou angličtinou než on.

Zde jsem se uchýlila k jakémusi hybridnímu řešení. Nejdříve jsem generalizovala konkrétní 

informaci „plethora of Englishes“ na „variety jazyka“. Dále jsem za cenu ochuzení textu o 

přímý kontakt se čtenářem, informaci vztáhla na třetí osobu, tedy změnila proživatele na 

jakéhosi neurčitého „Brita“, kterého považuji za primárního adresáta originálu. Variantnost 

angličtiny je ve srovnání s jinými jazyky jedinečná a zobecněním celé této pasáže by byl 

příklad notně oslaben. Cílem bylo ve dvou výše uvedených větách docílit jakéhosi 

kompromisu mezi fatickou a referenční funkcí. 

6.2/  Reálie, vlastní jména

V oblasti reálií, vlastních jmen a prvků textu vázaných na výchozí kulturu jsem přistupovala 

k překladu v podstatě analogicky jako k metajazykové problematice – tedy předpokládám 

čtenáře s mezikulturním rozhledem, přičemž text nezatěžuji odkazy k vysílající kultuře, kde je 

jejich význam spíše obecný než konkrétní.

Stěžejní problém se vynoří již na samém začátku překládané kapitoly. Jde o jména Joe the 

Plumber, Piers the Ploughman a Tom the Piper’s Son. Tato trojice jmen pak prostupuje celý 

text a má v něm zásadní funkci, je jakýmsi zástupným symbolem selského rozumu, „lidí 

z davu“, a stojí v kontrastu k „jazykovědcům“, kteří jsou zde názorovými oponenty. Tento 

obecný význam vyplývá však z trojice konkrétních odkazů silně vázaných na vysílající 

kulturu – na politického aktivistu ztělesňujícího pracující lid (Joe), hrdinu středověké 

literatury (Piers) a postavu z dětské říkanky (Tom). Klíčové je tedy jak zachování úrovně 

obecného významu, tak to, aby vzhledem k exponovanosti jmen, jejich opakování a poetické 

funkci příklady zůstaly na konkrétní rovině a i v překladu vystupovaly tři osoby. Zároveň se 

musí jednat o trojici do jisté míry sourodou, která nebude pro čtenáře vysloveně překvapivá či 

rušivá, a také je třeba citlivě posoudit, aby toto symbolické přenesení selského rozumu 
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nepřekračovalo mantinely korektnosti, nepůsobilo urážlivě. Rozhodla jsem se jména 

substituovat trojicí policista, blondýna a sousedovic Pepík. Hlavní myšlenkou této substituce 

bylo zachovat konotace a to, aby jména něco spojovalo – jde o typické protagonisty českých 

vtipů, a tedy o jakési archetypy, což mi pomohlo vyhnout se urážlivosti.

Dále bylo třeba se vypořádat s odkazem na instituci Juilliard School a dětskou písničku Mary 

Had a Little Lamb. Obecně jsem vycházela z toho, že chci provádět co nejméně generalizací. 

Juilliard School jsem opatřila vnitřní vysvětlivkou a píseň nechala v originálu, protože obecný 

význam z kontextu jasně vyplývá.

6.3/  Slovní hříčky

V úryvku se vyskytuje několik poměrně výrazných jazykových hříček, které je třeba pojímat a 

překládat jako jeden celek.

O (109): It is even worse than apples and oranges, it is more like comparing apples and 

orangutans.

 P (15): „Tohle ani nejsou pomíchaná jablka a hrušky, spíš jablka a hroši.

Nahrazení pomerančů hruškami byl přirozený krok, protože jde o zaužívaný frazém. Při 

gradaci frazému v uvedené pasáži se možnosti překladu výrazně zužují, protože se přidal další 

vztah. Definiční instrukcí při hledání substituce dvojice oranges–orangutans mi zde bylo najít 

ideálně podstatné jméno označující zvíře, které by bylo foneticky/graficky co nejbližší buď 

substantivu „jablka“, nebo „hrušky“. Skončila jsem u varianty hrušky–hroši, kdy podobu slov 

utvářejí shodné první dvě hlásky a sykavka š. Pro zachování právě i výrazné sykavky, která 

při skloňování alternuje, bylo třeba užít nominativ nebo lokál.

Obdobný charakter jako první zmíněná má i další slovní hříčka, která se zakládá na absolutní 

nesouvislosti významů dvou slov podobných po formální stránce. V případě „hrušky–hroši“ 

šlo o aliteraci a fonetickou/grafickou podobu, v tomto případě o aliteraci a rým. Absurdita 

srovnání je v angličtině zčásti v tom, že „complex“ a „cornflakes“ jsou slova vzdálená nejen 

sémanticky, ale i gramaticky – jde o adjektivum a substantivum. Dosáhnout rýmu u českého 

adjektiva „složité“ je těžší, protože výběr značně zužuje koncovka, která by se sice rýmovala 

s některými substantivy deklinačního typu předseda, ale toto kritérium se nepodařilo skloubit 

s kritériem aliterace a počtu slabik. Spokojila jsem se tedy s řešením poněkud oslabeným, 
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neboť jde o stejný slovní druh a není tu tak zřejmý faktor jakéhosi náhodného slova, ale řešení 

uchovává aliteraci, rým i počet slabik.

O (109): […] the statement that “all languages are equally complex” makes about as much 

sense as the assertion that “all languages are equally cornflakes”.

P (16): […] má výrok, že „všechny jazyky jsou stejně složité“, asi takovou hodnotu jako tvrzení, 

že „všechny jazyky jsou stejně sešité“.

6.4/  Intertextovost

Při překladu bylo potřeba se vyrovnat také s intertextovostí. Ve vybraném úryvku je 

odkazováno k několika publikacím, pro něž neexistuje český překlad. Názvy jsem zanechala 

v angličtině, a to vzhledem k jejich autoritativnosti i s ohledem ke čtenáři, který by mohl mít 

zájem si tituly vyhledat. Z publikace Charlese F. Hocketta A Course in Modern Linguistics 

autor uvádí citaci, která je pro celou kapitolu klíčová, neboť se k ní několikrát vrací. Zde mi 

nezbyla jiná možnost než se uchýlit k vlastnímu překladu.

Pouze v jednom případě jsem užila český název, a to proto, že jde o dílo s obrovským 

mezikulturním dosahem a tradicí, navíc se zde silně uplatňuje obecný význam (mimořádně 

rozsáhlý slovník ilustrující bohatost angličtiny):

O (110): And the full printed edition of the Oxford English Dictionary has around three times 

as many entries.

P (19): A kompletní tištěný Oxfordský slovník angličtiny jich má asi třikrát tolik.

6.5/  Expresivita

Expresivita, komunikativnost a jakýsi neformální tón textu jsou velmi významnou stylovou 

charakteristikou originálního díla, kterou je nutno převést. Při překladu jsem se snažila o 

uchování kontaktu se čtenářem na podobné úrovni a mluvenost a expresivitu navozovat 

prostředky, které jsou vlastní češtině. 

V některých případech lze pro expresivní slova originálu nalézt přiléhavé prostředky i 

v češtině: například „doddle“ nabízí několik víceméně rovnocenných variant jako „brnkačka“, 

„sranda“, „hračka“.
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O (108): Swedish is a doddle – if you happen to be Norwegian […]

P (14): Švédština je brnkačka – pokud jste zrovna náhodou z Norska.

Jsem si vědoma i případů, kdy jsem expresivitu v textu překladu oproti originálu spíše 

zesílila: 

O (117): […] a different regional dialect, an English of a different social background, or an 

English flavoured with a foreign accent. 

P (20): […] regionální či sociální dialekty, nebo třeba angličtina šmrncnutá cizím přízvukem.

České sloveso „šmrncnout“ se řadí do hovorové expresivní češtiny, zatímco expresivita 

v originále je zde adherentní. Věrnější překlad („okořeněná“, „přikořeněná“) by zřejmě také 

šlo použít, ale působil by v daném kontextu spíše méně přirozeně.

Na druhé straně je však řada míst, kde je expresivita v překladu spíše oslabena, jako například 

z kolokačních důvodů v následujícím případě:

O (109): But the article of faith that linguists swear by is even worse than wrong – it is 

meaningless. 

P (15): Článek víry, jemuž se klaní lingvisté, je ale neopodstatnitelný – a to je horší.
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7/  Překladatelské posuny

Je zřejmé, že v překladu došlo k mnohým posunům. Zmíním některé, kterým jsem se ještě 

nevěnovala v kapitole předchozí, přičemž užívám klasifikaci Antona Popoviče. Ten rozlišuje 

posuny konstitutivní, individuální a tematické (Popovič 1975; Vilikovský 2002, s. 43–51).

7.1/  Konstitutivní posuny

Konstitutivní posun je takový, který je nevyhnutelný, a to z důvodu rozdílnosti mezi 

výchozím a cílovým jazykem. 

Typicky si konstitutivní posun v případě překladu z angličtiny žádá převod polovětných 

konstrukcí. Uvádím příklad jedné z participiálních polovětných konstrukcí, již bylo třeba 

vyjádřit jiným prostředkem. Ve svém překladu jsem užila vedlejší věty příslovečné zřetelové.

O (106): But given its impact on the course of modern linguistics, and given that, in the 

process of retelling, Hockett's “impression” somehow metamorphosed into a “central 

finding” of the discipline, a quick reality check is due nonetheless.

P (12): Jenže vzhledem k tomu, jak výrazně ovlivňuje směr, kterým se ubírá moderní 

lingvistika, a k tomu, že někde po cestě se z Hockettova „zdání“ stalo „stěžejní zjištění“ 

lingvistiky, je pravdivost rychle ověřit přece jen namístě.

Posunem je například též nutné vyřešit přívlastky, které mají formu juxtaponovaného substantiva. 

V následujícím případě je přívlastkem substantivum v obecném pádě premodifikovné 

adjektivem. V češtině jsem jako řešení užila postponované podstatné jméno v genitivu.

O (104): The “equal complexity” tenet is repeated time and again, but nowhere is the source 

of this precious information divulged.

P (12): Doktrína „stejné složitosti jazyků“ se pořád někde připomíná, ale zdroj této cenné 

informace zůstává tajemstvím.

V dalším příkladě má přívlastek formu dokonce juxtaponované „věty“, nebo přesněji 

reprodukce agramatické řeči. Čeština možnost podobně úsporného vyjádření nenabízí, a tak 

jsem celou myšlenku vyčlenila z větné stavby. Tím jsem získala manévrovací prostor a 

přívlastek-„větu“ pak uvedla víceslovnou sekundární předložkou. 
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O (101): […] invariably Indians, Africans, and sundry other “natives“ speaking in that 

rudimentary “me no come, Sahib“ way.

P (9): A ať už jde o indiána, Afričana, nebo vůbec jakéhokoliv „domorodce“, uslyšíme ho vždy 

mluvit triviálně, něco na způsob „já jít ne, pán“.

Následující věta obsahuje slovní hříčku spočívající v tom, že autor svou tezi nedemonstruje na 

vloženém příkladu, ale rovnou ji infiltruje do textu. Tento ozvláštňující prvek se při 

překódování do jiného jazyka nutně vytratí. Abych však nevynechala zcela příkladový 

materiál, vložila jsem alespoň jeden ilustrační příklad do hranatých závorek.

O (106): English, for instance, would have losed none of its expressive power if some of its 

verbs leaved their irregular past tense behind and becomed regular.

P (13): Angličtina by například neztratila nic ze své expresivní funkce, kdyby se některá 

slovesa vzdala svých nepravidelných minulých tvarů a stala se pravidelnými [becomed místo 

became].

7.2/  Individuální posuny

Individuální posuny jsou takové, které nejsou nezbytné, ale jsou projevem překladatelových 

tendencí a jeho idiolektu. Ve svém překladu jsem usilovala o co největší jazykovou 

přirozenost, a z toho důvodu jsem se i individuálních posunů dopouštěla velmi často, a to 

napříč jazykovými rovinami. Uvedu proto pouze pár výraznějších příkladů.

O (100): “Oh, that should be pretty easy,“ said the farmer. “Everyone knows that they 

haven’t got any grammar.“ 

P (8): „Tak to moc práce nebude, ne?“ reagoval farmář. „Žádnou gramatiku nemají, to je 

známá věc.“

Na tomto případu bych ráda demonstrovala obecnou tendenci v zacházení s replikami ve 

svém překladu. Jejich hojné užívání zvyšuje narativnost na úkor odbornosti. Spíše než 

dokonalý věcný převod jsem se upřednostnila to, aby repliky působily mluveně v cílovém 

jazyce podobně jako v jazyce výchozím a aby plnily charakterizační funkci dané 

promlouvající osoby, případně myšlenky, kterou ztělesňuje. V tomto krátkém úryvku jsem 
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například zaměnila citoslovce i je umístila na jinou pozici ve větě, provedla vícenásobnou 

modulaci a přesunula hranici vět.

O (106): In fact, if we replace Fox, Hockett’s American Indian example, with one of the major 

languages of Europe […]

P (13): Ostatně dosadíme-li za Hockettův příklad indiánského jazyka fox některý z velkých 

evropských jazyků […]

V překladu uvedeného příspěvku se naskytla možnost vyjádřit se v češtině úsporněji než 

v jazyce originálu. Důvod je v asymetrii segmentace reality v dotčených jazycích. Zatímco 

v češtině je adjektivum „indiánský“ dostačující pro postižení reference k původním 

obyvatelům amerického kontinentu, anglické „Indian“ se může vztahovat také k obyvatelům 

Indie, a proto je nutné vyjádření dvouslovné. Zařadila jsem tento posun do posunů 

individuálních, protože dvouslovný převod by denotaci nezměnil, pouze by byl redundantní.

O (116): But now imagine you have to tell the same story to a complete stranger who doesn’t 

know you from Adam, who knows nothing about where you live, and so on. Instead of 

merely “the two of them went back there“ […]

P (20): A teď si představte, že tutéž historku vykládáte někomu úplně, ale úplně cizímu, který 

neví nic o tom, kde žijete, a podobně. Místo prostého „ti dva dam šli“ budete muset začít od 

Adama […]

K posunu v této pasáži jsem se uchýlila z kolokačních důvodů. Biblické úsloví „know from 

Adam“ jsem nahradila českou obměnu zachovávající odkaz a tu jsem zakomponovala do 

druhé věty. Přes toto přeskupení nedošlo k výraznému sémantickému posunu a zároveň se 

zachovala idiomatičnost. Tomuto posunu předcházelo ověření kolokability v korpusu 

SYN2015. Doslovný překlad „znát od Adama“ neměl v korpusu žádný výskyt, což mi 

potvrdilo oprávněnost posunu.

7.3/  Tematické posuny

Tematické posuny jsou takové, které se vztahují ke specifickým reáliím a idiomatickým 

vyjádřením. Při řešení nesouladu mezi kulturami je někdy namístě upozadit denotační složku 

významu ve prospěch složky konotační. 
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Vzhledem k charakteru výchozího textu je i na tematické posuny překlad poměrně bohatý. 

Řadě z nich jsem se věnovala v kapitole o překladatelských problémech, zde uvádím některé 

další příklady.

O (103): Plato walks with the Macedonian swineherd, Confucius with the head-hunting 

savage of Assam.

P (10): Platón si může podat ruku s makedonským pasáčkem prasat a Konfucius s barbarským 

lovcem lebek z Ásámu.

V překladu jsem zcela zřejmě upřednostnila konotaci na úkor denotace. Je potřeba převést 

obrazný význam vyjádření, kterým je rovnost někoho s někým, pročež má čeština zaužívanou 

frázi. 

Na základě podobného principu došlo i k následujícímu tematickému posunu, kde bylo třeba 

převést myšlenku nejistoty, jakési potřeby mít se na pozoru, a přitom zachovat to, že se jedná 

o idiom:

O (111): […] we are entering more troubled waters when we try to ascertain whether the 

structure of society might affect the complexity of areas in the grammar of a language, for 

instance its morphology.

P (17): […] vydáváme se na tenčí led, chceme-li se přesvědčit, zda by struktura společnosti 

mohla mít vliv na složitost některých oblastí gramatiky jazyka, například morfologii.
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8/  Závěr

Vypracovávání bakalářské práce hodnotím jako velmi cennou překladatelskou zkušenost. 

K samotnému překladu jsem přistupovala jako k výzvě, kterou jsem viděla předem hlavně 

v aspektu metajazykovosti. Samozřejmostí bylo stanovit si předem jasná vodítka a pravidla 

pro práci s textem, abych dospěla k výsledku, který bude jak konzistentní, tak pro čtenáře 

překladu v podobné míře informativní i přirozený jako originál pro svého čtenáře. Zkrátka 

bylo třeba co nejobratněji zacházet s faktem, že při překladu došlo k výraznému posunu ve 

vztahu mezi jazykem jakožto „nástrojem pro vznik textu“ a jazykem jakožto zkoumaným 

objektem. Zatímco ve výchozím textu se tyto dva aspekty ve velké míře shodují, převodem 

do jiného jazyka vzniká mezi těmito dvěma systémy jakýsi schod, jejž je třeba co nejcitlivěji 

otesat.

Překvapivé pro mě bylo, že definování pravidel pro práci s jazykovým materiálem mi zdaleka 

nedalo jednoznačný návod a že mnohá úskalí se vynořila až při překládání samotném. Řešení 

se nerozuměla sama sebou a vyžadovala větší míru posouzení případ od případu, než jsem se 

původně domnívala.

Bylo též cenné konfrontovat praxi s teorií, jak při samotném procesu překladu, tak při psaní 

komentáře, při kterém jsem konkrétněji vnímala pilíře, na kterých by překlad měl stát, aby byl 

konzistentní a plnil svou funkci, jak nejlépe je to možné.
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