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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol francouzské knihy 

Le Volley-ball, jejímž autorem je Pierre Bezault. Práce má dvě části. První část je praktická 

a tvoří ji samotný překlad. Druhá část, teoretická, je složena z překladatelské analýzy 

originálu, analýzy překladatelských problémů, typologii překladatelských posunů a jejich 

řešení v překladu.  

 

Klíčová slova 

Překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, 

překladatelské posuny, sport, volejbal 

 

Abstract 

The aim of this bachleor’s thesis is the annotated translation of selected chapters of the 

French book Le Volley-ball by Pierre Bezault. The thesis is divided into two parts. The first 

part – practical consists of the translation of the text. The second – theorecical that contains 

the translation analysis, analysis of the translation problems, the typology of traslation shifts 

and their solutions in the translation. 

 

Key words 

Translation, annotated translation, translation analysis, translation problems, translation 

shifts, sport, volleyball 
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Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol 

publikace Le Volley-ball francouzského autora Pierra Bezaulta. Kniha vyšla v Éditions 

MILAN v roce 2007. Jedná se o knihu, která slouží začínajícím a mírně pokročilým hráčům 

volejbalu dětského a dorosteneckého věku jako doplňkový zdroj teoretických informací a 

poznatků jak o sportu jako takovém, tak i o jednotlivých aspektech hry. Publikace čítá 

celkem osm kapitol, z čehož k překladu posloužily necelé čtyři. Výběr byl učiněn na základě 

vyhodnocení vhodnosti textu vzhledem k zadání bakalářské práce. Překlad textu se nachází 

v první ze dvou částí. 

Druhou část práce tvoří komentář překladu. Ten začíná překladatelskou analýzou 

výchozího textu, pokračuje typologií překladatelských problémů a posunů a končí shrnutím 

jejich řešení na základě přeloženého textu. 

Knihu jsme si vybrali z důvodu osobního zájmu o danou problematiku. 
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Dovednosti volejbalisty 

Správná technika a přehled 

Aby ses stal dobrým volejbalistou, budeš si muset osvojit volejbalová odbití, jako je bagr, 

prsty, smeč, blok nebo podání. Proto potřebuješ rozvinout své všeobecné pohybové 

schopnosti (různé druhy skoků, přemísťování, pohyb na místě), ale i ty typicky volejbalové 

(nahrávka, útok, obrana). Také musíš získat cit pro hru (umět pohotově reagovat i při ztrátě 

rovnováhy, být přesný, trefit cíl) a co nejlépe se naučit mít přehled: 

• o míči, 

• o svých spoluhráčích, 

• o svých soupeřích, 

• o své pozici na hřišti. 

Rovněž se soustřeď, abys rozpoznal a zapamatoval si: 

• nejčastější útoky soupeřů, 

• svůj pohyb na hřišti v závislosti na herní situaci, 

• zónu, kam máš směrovat podání, 

• herní kombinace soupeřů. 

Fyzická zdatnost 

Nejdůležitější je síla. Musíš umět vysoko skákat, tvrdě odbíjet a rychle pohybovat rukama, 

nohama i celým tělem. 

Musíš být také ohebný, abys mohl využít veškerou svalovou pružnost. 
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Hrací prostor 

Hřiště 

Hřiště je obdélník složený ze dvou čtverců o straně 9 metrů. Oba tyto čtverce jsou rozděleny 

na dvě zóny: přední (3 m) a zadní (6 m). Volný prostor okolo hřiště je široký 2 metry. 

Minimální výška stropu haly je 7 metrů. 

Obrázek: 

Zadní zóna 

Přední zóna 

Přední zóna 

Zadní zóna 

BÝT DOBRÝM VOLEJBALISTOU 

Být dobrým volejbalistou znamená nechat vyniknout své silné stránky, zlepšovat ty slabé 

a zkvalitnit kolektivní výkon. 

Klíčem k úspěchu je jeden dotek hráče a týmová hra. 

Být dobrým volejbalistou znamená též umět převzít iniciativu a neustále přemýšlet nad 

organizací družstva. 
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Síť 

• Výška sítě je 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy. 

• Síť je zhotovena ze čtvercových ok o straně 10 cm. 

• Na vrchním okraji sítě je umístěna bílá páska, kterou prochází lanko. 

• Dvě 5 cm široké svislé bílé pásky umístěné na síti znázorňují hranice hřiště. 

• Na vnějších okrajích svislých pásek jsou upevněny dvě anténky, které síť 

převyšují o 80 cm. 

Míč musí překonat síť mezi anténkami bez toho, aby se jich dotkl. Pokud ale opustil hranice 

hřiště, může být poslán zpět na hrací plochu. 

Míč 

Míč bývá zpravidla bílý, může ale být i trojbarevný. 

Po obvodu měří 65 až 67 cm. 

Váží od 260 do 280 g. 

Jeho vnitřní tlak je 0,30 až 0,325 kg/cm2. 

Obrázek: 

Anténka 

Bílá páska 

Bodování 

Utkání vyhraje družstvo, které získá vítězství ve třech setech. Set vyhraje družstvo, jež jako 

první získá 25 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů oproti soupeři. V případě 

nerozhodného stavu 24:24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového 

rozdílu (26:24, 27:25 …). 
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Nová pravidla stanovují, že družstvo, které vyhraje rozehru, získá bod i přesto, že 

nepodávalo. Když přijímající družstvo vyhraje rozehru, získá bod i právo podávat. 

Postavení hráčů a pořadí postupu (tzv. točení) 

Šest hráčů základní sestavy se postaví na hřiště 

podle pozic očíslovaných od 1 do 6. 

Hráči na pozicích 2, 3 a 4 jsou hráči přední 

řady. 

Hráči na pozicích 5, 6 a 1 jsou hráči zadní řady. 

Těmto pozicím se všeobecně říká posty. 

Mluvíme tak o postu číslo 1, číslo 4 atd. 

V případě, že družstvo zahajuje set podáním, 

podává hráč nacházející se na postu číslo 1. 

Pokud přijímající družstvo 

vyhraje rozehru, hráči postoupí o 

jeden post ve směru pohybu 

hodinových ručiček. 

Hráč na postu 5 se přemístí na post 

4, hráč na postu 4 na post 3 atd. 

Na postu 1 nyní podává hráč, který 

předtím zaujímal post 2. 

Kontrolu správného postavení má 

na starost druhý rozhodčí. 

Družstvo 

V zápise o utkání může být uvedeno nejvýše dvanáct hráčů. Pouze šest z nich ale může stát 

na hřišti. Trenér nahlásí rozhodčímu základní postavení hráčů (pozice hráčů na začátku 

setu), a také číslo libera (viz str. 35). 

Družstvo má právo zažádat až o šest střídání hráčů v každém setu. Když je jeden hráč 

vystřídán jiným hráčem (s výjimkou libera), vytvoří spolu dvojici. To znamená, že hráč, 

V okamžiku podání hráči obou družstev dodržují pozice určené pořadím. Po úderu se již 

ale mohou přemísťovat a zaujímat jakékoliv postavení na hřišti. 
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který byl vystřídán, se může vrátit do hry pouze místo hráče, který ho na hřišti nahradil. 

Takto lze hráče vystřídat jednou za set. 

Libero smí vystřídat jakéhokoli hráče zadní řady, nesmí však podávat, blokovat ani 

smečovat, není-li ovšem míč pod úrovní vrchní pásky sítě. 

 

Trenér a oddechový čas 

Trenér má v průběhu zápasu možnost sdělovat své pokyny družstvu během rozeher, mezi 

rozehrami, ale hlavně během oddechových časů a tzv. technických oddechových časů. 

V prvních čtyřech setech jsou dva minutové technické oddechové časy při dosažení 8 a 16 

bodů a jeden oddechový čas, který si trenér vybírá podle vlastního uvážení. 

Mezi sety trvá oddechový čas tři minuty (s výjimkou přestávky mezi 2. a 3. setem, jež trvá 

10 minut). 

V pátém setu si může každé družstvo zažádat pouze o dva půlminutové oddechové časy. 

Základní pravidla 

Míč nesmí být chycen ani hozen. 

Povoleny jsou pouze tři doteky, třetí hráč musí přehrát míč na stranu soupeře. 

Hráč se nesmí dotknout míče dvakrát po sobě (s výjimkou hry po bloku). 

Všichni hráči musí projít každým postavením (mimo libera). 

Družstvo tvoří tři hráči přední a tři zadní řady. Hráči zadní řady smí útočit pouze ze 

zadních zón. 
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Nejčastější chyby 

Podávající hráč odbije míč mimo hřiště, do sítě, nebo si špatně nadhodí míč na smečované 

podání. 

Hráč se dopustí chyby odbití chycením, nebo hozením míče. 

Míč se dotkne země, nebo od bloku letí pryč ze hřiště tak, že jej nelze hrát. 

Hráč se dotkne sítě při hře s míčem. 

Hráč se při podání dotkne koncové čáry, nebo se útočící hráč zadní řady dotkne útočné čáry. 

Družstvo se dotkne míče více než třikrát (po bloku). 

Sankce 

Hráči mohou být uděleny následující sankce: 

• napomenutí rozhodčím, a to buď slovně nebo znamením 

• žlutá karta (zisk bodu pro soupeře) 

• červená karta (vyloučení do konce setu) 

• žlutá a červená karta současně (diskvalifikace) 

Vyloučený hráč musí zůstat sedět v prostoru pro vyloučené. 

Rozhodčí 

Je jich 7: První rozhodčí, druhý rozhodčí, zapisovatel a čtyři čároví rozhodčí. 
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Obrázek: 

První rozhodčí 

Čárový rozhodčí 

Čárový rozhodčí 

Druhý rozhodčí 

Lavička družstva 

Prostor pro vyloučené 

Zapisovatel 

Prostor pro vyloučené 

Čárový rozhodčí 

Čárový rozhodčí 

První rozhodčí dohlíží na hřiště ze stolice rozhodčího. Řídí utkání, píská na začátku rozehry 

a uděluje sankce. 

Druhý rozhodčí se nachází na opačné straně sítě a kontroluje zejména síť, střední čáru a 

dodržování postavení. Dohlíží také na střídání a lavičky družstev. 

Čároví rozhodčí kontrolují postranní a koncovou čáru. Jejich úkolem je ukazovat hlavnímu 

rozhodčímu, zda míč skončil „v hřišti“, „mimo“, nebo jestli se ho před dopadem nedotkl jiný 

hráč. 

Zapisovatel zaznamenává dosažené body, střídání, základní postavení, oddechové časy a 

technické oddechové časy (kdy byly vybrány a jak dlouho trvaly). 
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ZNAMENÍ ROZHODČÍCH 

Oddechový čas Dvojdotek Dotek sítě hráčem 

Chyba při útočném úderu 

hráče zadní řady, nebo na 

podání soupeře 

Míč „mimo“ Chyba při blokování 

Čtyři odbití Sáhnutí za síť 
Žlutá a červená karta 

současně – diskvalifikace 

Žlutá karta – napomenutí Červená karta – vyloučení  

 

Plážový volejbal 

Teď znáš klasický „šestkový“ volejbal, ale víš, že existuje i jiný sport, v němž využiješ 

stejné dovednosti a můžeš ho hrát i o prázdninách? Jde o plážový volejbal. 

Hraje se na písku, na pláži, nebo na krytých hřištích. 

Rozměry hřiště jsou stejné jako u klasického volejbalu. 

Družstvo se skládá ze dvou hráčů. 

Pravidla se trochu liší.  
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Aby se při hře minimalizoval vliv vnějšího prostředí (jako je slunce nebo vítr), družstva si 

po každých pěti bodech vymění strany hřiště. 

Míče se musí odbíjet, to znamená, že tzv. ulívky, které znáš z klasického volejbalu, jsou 

zakázané. 

Hra prsty je také velmi omezená: 

• Je zakázáno používat prsty při příjmu. 

• První dotek míče nesmí být prsty. 

• Prsty lze hrát přes síť jen za určitých podmínek. 

Blok se považuje za první dotek. 

Plážový volejbal je velmi takticky a fyzicky náročný. Podmínky při pohybu v písku jsou 

totiž velmi obtížné. Díky soubojům jeden na jednoho se tak plážový volejbal oproti tomu 

klasickému mnohem více podobá individuálnímu sportu. 
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Technika hry 

Volejbal je kolektivní sport, ve kterém rozhodují vlastnosti 

jednotlivců. Každá herní činnost, ať už útok nebo obrana, si žádá 

přesné odehrání. Ty se musí spojit dohromady, aby družstvo získalo 

bod, nebo aby mohlo vyhrát rozehru. 

Herní činnosti a odbití, která při nich používáme 

Než se pustíme do následujících kapitol, kde si představíme každou herní činnost zvlášť 

(podání, příjem, útok, blok a obranu v poli), seznámíme se obecně se základními druhy 

odbití používaných ve volejbale. 

Hra začíná podáním. Co bude poté? Nikdo neví… 

Podání 

Podání je uvedení míče do hry pravým hráčem zadní řady, který podává zpoza koncové čáry 

rukou nebo kteroukoliv částí paže. Do míče přitom musí udeřit tak, aby letěl přes síť do pole 

soupeře. Během přeletu se míč může dotknout sítě za předpokladu, že poté poletí do hřiště 

soupeře. Rozlišujeme zejména plachtící a smečované podání. 

Příjem, první dotek 

Jeho význam spočívá v odbití míče do zóny nahrávače tak, aby měl co nejlepší podmínky 

pro nahrávku. Příjem hrajeme nejčastěji bagrem (se spojenýma rukama), anebo prsty. 

Nahrávka, druhý dotek 

Cílem nahrávky je odehrát míč správnou rychlostí a ve správné výšce do zóny útočníka. 

Nahrávač také musí přizpůsobovat dráhu letu míče, jež se liší pro útočníky prvního, druhého 

i třetího sledu. 
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Nahrává se zpravidla obouručně prsty nad úrovní hlavy, může se ale nahrávat i jednoručně 

nebo bagrem. 

Útok, třetí dotek 

Většinou jde o smeč. Útočník se snaží udeřit do míče co nejvýše, co nejrychleji (u rychlých 

nahrávek) a co nejsilněji do těžko ubránitelné zóny. Může ale také zahrát tzv. drajv, ulívku, 

nebo může zahrát míč přes ruce blokujícího soupeře. 

Blok 

Blok je první obranná linie. Blokař může zastavit míč nebo ho zatlačit zpět na polovinu 

soupeře. Dotek bloků se nepočítá do tří povolených doteků. 

Obrana v poli 

Obrana v poli je druhá obranná linie. Hlavním úkolem obrany v poli je zabránit míči, aby se 

dotkl země, když překoná blok. Pro tuto činnost se používá hlavně bagr nebo prsty, ale 

dovoleno je hrát jakoukoliv částí těla. 
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Herní posty 

Už jsi se seznámil s herními činnostmi, které ve volejbale používáme, a tím, jak na sebe 

navazují. Spolu s rozdílnými úkoly jednotlivých herních činností se každý hráč 

specializuje na jeden post, aby v družstvu mohl co nejlépe zúročit své dovednosti. 

Nahrávač 

Role nahrávače je klíčová, protože řídí celou hru. Jako hráč zodpovědný za útok musí mít 

dobrou taktiku a být silný, aby mohl blokovat útoky soupeře. Zároveň je spojovacím 

článkem mezi příjmem nebo obranou a útokem. Jeho osobnost a schopnost zvládat obtížné 

situace jsou nezbytné pro získání důvěry útočníků. Svou roli se musí začít učit co možná 

nejdříve. 

Blokař 

Blokař je útočníkem prvního sledu. Jeho oblíbené útoky jsou „rychlíky“ nebo „metry“. Musí 

se časově sehrát s nahrávkou a být ve vzduchu dříve, než se nahrávač vůbec dotkne míče. 

Může mít za úkol přijímat krátká podání a v některých herních systémech může být i 

klíčovým přijímajícím hráčem zadní řady. Tento post je velice fyzicky náročný, protože při 

jakémkoli útoku musí vyskočit, a to i přesto, že neví, jestli dostane nahrávku. V takovémto 

případě má za úkol pohlídat si blokování soupeře. Právě on určuje směr, který bude blokovat, 

a upozorňuje na herní kombinace soupeřů. 

Univerzální hráč (univerzál) 

Univerzální hráč je ramenem, paží a rukou celého týmu. Útočí nejen zpoza nebo z okraje 

sítě, ale i z útočné čáry (tzv. „trojky“) v zónách 1 a 6. Jeho úkolem je získat bod v kritických 

situacích. Často je proti němu postavený dvojblok a připravená obrana. Skáče vysoko, útočí 

tvrdě a nesmí mít strach z chyby. 
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Libero 

Jeho nejdůležitějším úkolem je příjem podání a obrana v poli. Může hrát pouze v zónách 1, 

5 a 6. Nesmí podávat ani útočit. Má dres jiné barvy než jeho spoluhráči. Největším úskalím 

tohoto postu jsou neustálé přesuny mezi hřištěm a lavičkou pro střídající hráče. 

Útočník neboli smečař 

Má dvojí roli: přijmout míč do zóny nahrávače, a v případě, že je hráčem přední řady, i 

útočit. Je to hráč specializovaný na útoky druhého sledu a na nahrávky se signálem po 

dohodě s nahrávačem. Umí zaútočit po celé délce sítě. Má za úkol navázat na sebe soupeřova 

středního blokaře a oklamat ho, aby získal více času. Do hry se zapojuje neustále, protože 

přijímá ve všech šesti herních postaveních. 

Herní systémy 

Volbu herního systému ovlivňují fyzické, technické, psychologické a taktické dovednosti 

hráčů družstva. Rozlišujeme celkem dva hlavní herní systémy. 

Systém hry 4/2 

Dva útočící nahrávači a čtyři útočníci 

Tento systém se již dlouho považuje za výchozí. Pochází z doby, kdy byla žádoucí co 

největší všestrannost hráčů. Umožňuje totiž mít neustále tři útočníky u sítě. Zde se jedná o 

dva útočníky (A) a jednoho útočícího nahrávače (PA). Oba nahrávači (PA) jsou stejně dobří 

jak při nahrávce, tak i v útoku, a bez problémů zvládají střídat obě činnosti. 

Systém hry 5/1 

Jeden nahrávač a pět útočníků 

V současnosti se jedná o nejpoužívanější systém. Využívá se u herně vyspělejších hráčů. 

V tomto systému figurují nahrávač (P), dva přijímající útočníci (RA), dva blokaři (C) a jeden 

univerzální hráč (AP). Hlavní výhodou tohoto systému je, že hru tvoří stále jeden nahrávač. 
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Ještě účinnějším se však stává ve chvíli, kdy se začne využívat útoku hráčů zadní řady, což 

umožňuje mít neustále k dispozici tři nebo čtyři útočníky. Navíc pokud je nahrávač hráčem 

přední řady, zaujímá pozici hlavního útočníka. 
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Podání 

Každou rozehru ve volejbale zahajuje podání. Jde o jedinou 

činnost, kdy hráč dokonale kontroluje míč. Šikovný hráč mu umí 

dát různé směry letu, aby soupeři znemožnil hrát tak, jak by si přál. 

Uvedení míče do hry 

Podáváš vždy v pozici pravého zadního hráče, můžeš ale využít celých devět metrů šířky 

hřiště. Po zapískání rozhodčího máš osm sekund na to, abys podal. Jakmile nadhodíš míč, 

musíš do něj udeřit rukou nebo kteroukoliv částí paže. V okamžiku podání se nesmíš 

dotýkat hřiště (čára se počítá do hřiště) ani hrací plochy mimo zónu podání. K dispozici 

máš jen jeden pokus. Míč se během přeletu může dotknout sítě. 

Soustřeď se. Teď je chvíle zaútočit. Stojíš tváří v tvář přijímajícímu hráči. 

Uvolni se (mysli na správné dýchání). 

Odbij míč do soupeřova pole, aby letěl nad sítí co možná nejzáludnější trajektorií, a pokus 

se trefit zvolený cíl na straně soupeře. Podáním se snažíš ztížit soupeři situaci při příjmu, 

abys mu znepříjemnil útok, nebo abys získal přímý bod z podání (eso). 

Technika podání 

Běžně se setkáváme se třemi druhy podání: spodním, plachtícím a smečovaným. 

Spodní podání 

Tento způsob využívají především začínající hráči. 
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Příprava 

• Postav se za koncovou čáru čelem k síti. 

• Drž míč v natažené nadhazující ruce ve výši boků. 

• Pokud podáváš pravou rukou, přednož levou nohu a naopak. 

• Mírně pokrč kolena. 

• Podávající ruku napřáhni směrem dozadu. 

Úder 

• Pusť míč, nebo ho trochu nadhoď. 

• Zároveň udeř míč podávající rukou směrem dopředu. 

• Zatni pěst, ale nech ji uvolněnou, stejně jako celou paži. 

• Spodní část dlaně a prsty se dotknou míče současně. 

• Zanoženou nohou pokračuj v přirozeném pohybu vpřed. 

Smečované podání 

Smečované podání je vlastně útok zpoza hřiště. 

a) Příprava a rozběh 

Postav se za koncovou čáru tak, abys měl dostatek místa na tříkrokový rozběh. 

Pokud jsi pravák, postav se pravou nohou dopředu (pro leváka naopak), udělej malý krok 

levou nohou, poté dlouhý krok pravou zakončený přisunutím levé nohy za koncovou 

čárou. 

b) Nadhoz 

Míč nadhoď v průběhu druhého kroku nad úroveň ramene podávající ruky a dostatečně 

daleko před sebe, abys ho hrál již nad hřištěm. 

c), d) a e) Úder 

Udeř míč celou dlaní co možná nejvýše tak, abys mu dal rotaci. Dlaň přenáší sílu úderu 

a prsty zase určují směr letu míče. 

f) a g) Dopad na zem  

Jakmile po úderu dopadneš do hřiště, zaujmi svou pozici v obraně.  
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Jak dát míči rotaci? 

Úderem seshora. 

Úderem seshora a zprava. 

Úderem seshora a zleva. 

Plachtící podání 

Tento typ podání dává míči nepředvídatelný směr letu. 

Příprava 

• Vyber si místo za koncovou čárou podle zvolené taktiky a svých fyzických a 

technických dovedností (buď hned za koncovou čárou, nebo s větším odstupem). 

• Otoč se rameny směrem k síti a uvolni se. 

• Drž míč v nadhazující ruce ve výši prsou a podávající ruku si dej tak, aby se téměř 

dotýkala míče. 

• Pokrč trochu kolena a mírně se rozkroč. Pokud jsi pravák, dej si levou nohu 

dopředu kolmo k síti a pravou vytoč do úhlu 45o. Jestli jsi levák, strany budou 

naopak. 

Nadhoz 

• Pokud podáváš pravou rukou, přednož levou nohu. 

• Míč nadhoď kolmo nad hlavu o zhruba 80 cm. 

• Při nadhozu měj paži téměř napnutou. 

• Vyhoď míč z ruky ve chvíli, kdy je ve výši ramene. 

• Zapaž podávající ruku. Ohni paži tak, abys měl loket ve výši ramene a dlaň natoč 

mírně směrem ven. 

 



32 

 

Úder 

• Přenes váhu ze zadní nohy na přední. 

• Pohyb začni přesunutím pánve a hrudníku vpřed, poté následuje rameno a paže, 

která zvýší svou rychlost. 

• Udeř do středu míče otevřenou dlaní. 

• Zpevni dlaň i zápěstí. 

• Prsty měj u sebe. 

• Při úderu drž rovnováhu a zpevni pánev. 

• Udeř tvrdě, zastav ruku v místě odbití, abys míči nedal rotaci. K dosažení 

požadované dráhy letu hraj míč před sebou. 

Taktika podání 

Úroveň risku 

Každé podání je více či méně riskované. 

Pokud soupeř přijme podání bez obtíží, možnosti obrany jsou omezené. 

Pokud je podání pro soupeře těžké přijmout, šance na získání bodu je velká. 
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Při podání riskuj když: 

• tvůj tým vede o hodně bodů, 

• tvůj tým má několik bodů náskoku, 

• na konci setu, 

• na konci utkání. 

Při podání neriskuj: 

• po oddechovém čase soupeře (v obtížích), 

• poté, co předchozí podávající hráči tvého družstva zkazili podání. 

Čas na podání 

• Když je tvůj tým v obtížích a musí se vzchopit, využij svých osm sekund. 

• Naopak pokud tvé družstvo získalo několik bodů v řadě a soupeř má problémy se 

srovnat, podávej rychleji. 

Cíl podání 

Můžeš mít několik cílů: 

• Nejslabšího přijímajícího hráče nebo hráče v obtížích, kterého se snažíš ještě více 

vyvést z rovnováhy. 

• Pravý zadní roh (A), čímž donutíš nahrávače odpoutat se od blokařů, anebo levý 

zadní roh (B), ze kterého musí přijímající útočník absolvovat dlouhý přesun vpřed, 

aby mohl útočit. 

• Mezi dva přijímající hráče (C), což vyvolá mezi soupeři zmatek. 

• Do zóny, kde stojí nahrávač (D) blízko sítě tak, abys zabránil rychlým útokům 

blokaře. 

Po podání se musíš co nejrychleji přesunout na svou pozici a připravit se k obraně v poli (viz 

kapitola 7). 
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Nácvik podání 

Poloviční hřiště 

• Postav se za koncovou čáru tak, aby ses jí nedotýkal. 

• Soustřeď se hlavně na nadhoz. 

• Do míče udeř tvrdě. 

• Zpevni dlaň i zápěstí. 

• Podej desetkrát za sebou do jedné poloviny hřiště. 

• Pozor, nesmíš udělat chybu. 

Pět cílů 

• Postav se za koncovou čáru a zamiř na pět cílů, na které budeš střídavě podávat 

plachtícím i smečovaným podáním. 

• Nejprve musíš zasáhnout jeden cíl, až poté se můžeš přemístit na další. 

• Pokud zkazíš podání (míč skončí mimo hřiště nebo v síti), musíš se dalším 

podáním trefit alespoň do hřiště. 

Souboj s přijímajícím hráčem 

Tři podávající hráči (1, 2 a 3), kteří se střídají, podávají na jednoho přijímajícího hráče (4). 

Po podání se hráč přesune na pozici obránce/útočníka prvního sledu a snaží se vybrat ulívku 

od nahrávače (5). 

Nejčastěji používaným typem podání je smečované, protože jeho síla, přesnost a rotace 

míče (přední nebo zadní) nutí přijímající družstvo zapojit do příjmu 3 nebo 4 hráče (viz 

kapitola 4). Podání se snaž hrát nad postavením svých spoluhráčů, abys co nejvíce zakryl 

výhled na míč přijímajícím soupeřům. 
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Pozor, při tomto cvičení je nutné střídat tři různé druhy podání, a to smečované, plachtící a 

podání přesně umístěné na hráče. 

Pokud z 30 podání přijímající hráč odehraje 18 až 20 míčů do cílové zóny, vyhrává souboj. 

Pokud méně, vyhrávají podávající hráči. 

Poražený přijímající hráč přijme za trest tři nízká podání. Pokud prohrají podávající hráči, 

musí udělat pět dřepů s výskokem. 
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Příjem podání 

Už jen příjem podání může rozhodnout o úspěšnosti celého útoku. 

Hlavním cílem přijímajícího hráče je co možná nejlépe přihrát míč 

nahrávači, aby měl co nejjednodušší podmínky pro nahrávku. 

První činnost útoku 

Dobrý příjem znamená dostat míč do předem určené cílové zóny, ve které stojí nahrávač. 

Měl by letět obloukem a dostatečně vysoko, aby nahrávač získal přehled o bloku a dal 

útočníkům čas na smečařský rozběh. 

Ke správnému příjmu potřebuješ: 

• sebedůvěru, 

• přečíst soupeřovo podání, 

• přijímat nejen za sebe, ale za celý svůj tým, nahrávače i útočníky. 

Připrav nahrávači co nejlepší podmínky, vezmi na sebe zodpovědnost, postav se soupeři 

čelem, nepokaz příjem (nenech míč spadnout) a připrav se na další ještě více odhodlaný. 

Cílová zóna je zóna nahrávače, který dostává míč od přijímajících hráčů. 
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Technika 

K příjmu používáme tři typy odbití: 

Příjem mimo osu těla 

 

Příjem prsty 

 

Příjem v ose těla 

 

Střehový postoj 

Jakmile se podávající hráč postaví na své místo, buď připravený a dávej pozor. Když soupeř 

nadhodí míč, zaujmi střehové postavení a uvolni se. 

Tváří v tvář podávajícímu: 

• mírně pokrč nohy, 

• přenes váhu směrem dopředu na špičky (odlehči paty), 

• rozkroč nohy na šíři ramen, jednu trochu více vpřed, druhou vzad (pro lepší 

rovnováhu), 

• postav se čelem do hřiště, 

• lehce povol kotníky, aby ses mohl lépe pohybovat, 

• mírně ohni ruce v loktech. 

Sleduj, z kterého místa soupeř podává, jaká je síla jeho podání, nadhoz, směr letu míče, kam 

padá, a také kde stojí útočníci přední a zadní řady tvého týmu. Těsně před soupeřovým 

podáním udělej drobný poskok a v okamžiku úderu do míče měj v pohotovosti ruce i nohy, 

abys byl připravený na jakýkoliv směr letu podání. 

Odbití 

Vše se točí okolo tohoto momentu. Tvým cílem je hlavně správně odbít míč. 

Příjem hraj v ose těla, mimo osu, nebo prsty podle toho, jaká je tvá pozice na hřišti, 

schopnost předvídat a rychlost přemísťování. 
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Příjem v ose těla  

Dostaň se pod míč, nehýbej hlavou, ohni záda, zpevni střed těla a hraj míč před sebou. Nohy 

si rozkroč na šíři ramen, jednu trochu více vpřed. Tím získáš stabilitu, ale zároveň zůstaneš 

dostatečně pohyblivý. Ramena vysuň dopředu, tak zakulatíš záda. Ruce natáhni tak, aby se 

zemí svíraly úhel 45o a spoj je co nejtěsněji k sobě, čímž se ti vytvoří plocha pro odehrání 

míče. Tu natoč směrem, kam chceš hrát. Čím blíže jsi k síti, tím vodorovněji musíš ruce 

nastavit. 

Míč odbíjej mezi koleny a pánví asi deset centimetrů nad zápěstím. 

Příjem prsty se podobá nahrávce. O té se dozvíš v příští kapitole. 

PŘEMÍSŤOVÁNÍ 

Pro přesun k místu dopadu míče použij cval, nebo poskoky stranou, aby ses postavil do 

správné pozice a překroky přes nohu, abys byl těsně před odehráním stabilní. 

Při přesunech hýbej hlavou co nejméně, stále sleduj míč a udrž těžiště vpředu na špičkách. 

Od předposledního kroku přesunu nepoužívej pro udržení rovnováhy ruce, aby ses 

vyvaroval nepřesnému odbití. Při kontaktu s míčem se snaž mít postavení co nejpodobnější 

střehovému postoji. 
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Příjem mimo osu těla 

a) Vytoč vnější rameno, tím nasměruješ plochu pro odehrání míče směrem k cíli. 

b) Míč odbíjej v pohybu vpřed. 

c) Dokonči pohyb odbití směrem k cíli. 

d) Pomalému nebo plachtícímu podání dej rychlost míči tak, že se v okamžiku odbití 

vytáhneš z nohou a uděláš pánví pohyb vpřed. Dotek musí být krátký. 

Příjem tvrdého smečovaného podání se podobá obraně v poli (viz kapitola 8). Pokrč nohy a 

dostaň se pod míč. V této pozici musíš zpomalit rychlost letu míče tak, aby nepřeletěl zpět 

přes síť a abys dal nahrávači více času na přesun do své zóny. 

Pro ztlumení letícího míče uvolni paže a ramena. Tím vytvoříš širší hrací plochu na svých 

rukách a když se v momentě odehrání dostaneš pod míč, dodáš mu zpětnou rotaci. 

Po příjmu se přesuň na svou pozici, ze které se můžeš připravit na útok. 

Jsi-li útočník zadní řady, přizpůsob svůj smečařský rozběh na jeden nebo dva kroky. 

Pokud nemáš zvláštní funkci, jako například útočník, zůstaň připravený podpořit ostatní 

vykrýváním (viz kapitola 6). 

Jak spojit ruce při bagru? 

Spojení pěsti a dlaně 

Dej si ruce k sobě dlaněmi 

vzhůru. 
Na jedné ruce zatni pěst. 

Pěst obejmi svou dlaní. 

Palce měj rovnoběžně a 

těsně u sebe. Ruce drž 

spojené. 

Spojení dvou dlaní 

Jednu dlaň polož přes druhou podle 

obrázku. 
Spoj palce. 
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Taktika 

Postavení při příjmu 

Když soupeř získá bod, družstvo se rychle postaví tak, aby bylo připravené na příjem podání 

a následný útok. Nahrávač a útočníci se přitom domluví na útočných kombinacích. 

Existuje několik možných postavení se dvěma, třemi, čtyřmi, nebo pěti přijímajícími hráči. 

Postavení do „W“ 

Na příjem je připraveno pět ze šesti hráčů. Tato taktika vyžaduje hráče schopné hrát na více 

postech, protože vzadu musí dobře přijímat a vpředu zase musí umět útočit jak z prvního, 

tak i z druhého sledu. 

Postavení se čtyřmi přijímajícími hráči 

Při této taktice je možné hrát se dvěma nebo třemi hlavními přijímacími hráči, kteří pak 

zodpovídají za větší část hřiště. Čím je hráčů více, tím více plochy hřiště pokrývají. 

Rozdělení zón mezi hráče a jejich vzájemná komunikace proto musí být obzvláště přesně 

dohodnuté. Hráči přední řady přijímají krátká podání. Nejčastěji se zde využívá technika 

příjmu v ose těla. 

Postavení se třemi přijímajícími hráči 

Zde funguje stejný princip jako u postavení do „W“. Na celé hřiště se postaví hráči připraveni 

použít všechny typy příjmu (v ose těla, mimo osu, nebo prsty). Tato taktika vyžaduje od 

hráčů dobrou schopnost přijímat. 

Postavení se dvěma přijímajícími hráči 

Na plachtící podání 

Vzadu přijímají dva hráči (jako u postavení do „W“). V celém poli přitom přijímají stále jen 

titíž hráči (číslo 2 a číslo 5). 

Tato taktika umožňuje neustále využívat dva nejlepší (hlavní) přijímací hráče, kteří musí 

stejně tak být i dobrými útočníky, protože přijímají nejen v zadní, ale i v přední řadě. Tito 

dva hráči nemohou útočit z prvního sledu. 

Ať už si zvolíte jakékoliv postavení, libero může nahradit kteréhokoliv hráče zadní řady. 
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Nácvik příjmu 

Podívej se na několik cvičení, které ti umožní lépe si osvojit odbití bagrem, a které ti 

pomohou zlepšit příjem. 

Cvičení pro jednoho hráče 

• Ruce si dej vodorovně a vytvoř na nich plochu pro odehrání míče. 

• Míč odbíjej kousek nad svým zápěstím. 

• Nesnaž se do míče bouchat, ale měj pocit, jako bys ho chtěl svým pohybem dovést 

až k cíli. Po odbití by tvé ruce měly pokračovat ve směru pohybu za míčem. 

• Můžeš měnit výšku odbití míče mezi jedním, třemi nebo pěti metry. Mezi 

jednotlivými údery se můžeš navíc přemísťovat, nebo se dokonce posadit. 

• Také můžeš odbíjet proti zdi bez dopadu, a to jak bagrem, tak i prsty. 

Cvičení pro více hráčů 

Tato cvičení ti pomohou zlepšit svůj pohyb a naučit se nastavovat různé úhly rukou při 

odbití. 

Hráči A a B se postaví od sebe na vzdálenost 4,5 m zády k síti. Oba mají míč. 

Ty jsi přijímací hráč R. Hráč A na tebe zahraje míč a ty ho podle typu cvičení odehraješ buď 

bagrem, nebo prsty zpět na hráče A. 

V okamžiku tvého odbití hráč B zahraje svůj míč před sebe. Přesuň se a odehraj míč na hráče 

B. 

V okamžiku tvého odbití hráč A zahraje svůj míč před sebe a ty se znovu přesuneš. 

Přemisťuj se pomocí cvalu stranou. 

V tomto postavení můžeš zkusit podobné cvičení. K nácviku budeš potřebovat jen 

jeden míč. Tentokrát budeš odehrávat míče na hráče stojícího šikmo od tebe. 

Hráč A zahraje míč před sebe a ty ho odehraješ na hráče B. Ten ho zahraje před sebe, ty se 

mezitím přesuneš a odehraješ míč na hráče A. Ten ho zahraje před sebe. Aby bylo cvičení 

náročnější, hráči A i B mohou měnit dráhu odbití (hrát kratší a delší nebo hrát trochu do 

strany). 
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Cvičení na zlepšení čtení podání 

Tři hráči (čísla 5, 6 a 7) se postaví za koncovou čáru a podávají v předem určeném pořadí. 

Při tomto cvičení střídej příjem z pravé i levé strany. Tvým cílem je dvacet dobrých příjmů, 

tzn. dvacet vysokých míčů letících obloukem do cílové zóny, kde stojí nahrávač číslo 1. 

Při každém podání sleduj postavení, natočení ramen, paže i dlaně podávajícího hráče. 

POZOR: v průběhu celého cvičení dávej pozor na správné provedení příjmu podání 

s důrazem na přesun, správný kontakt s míčem a úder. 
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2. Komentář 

V komentáři budeme rozebírat a podrobně analyzovat jednotlivé aspekty původního 

textu, jeho překladu a procesů při tomto překladu použitých. Rozebíraná excerpta 

pocházející z originálu (O) a překladu (P) uvádíme spolu s číslem stránky v daném textu. 

Všechny citace jsou zvýrazněny kurzívou, včetně těch, které jsou kurzívou psané již v 

originále nebo překladu. 

2.1. Profil cílového textu 

Celou koncepci překladu komunikátu ovlivňuje překladatelská zakázka. Překladatel 

v ní dostane všechny důležité informace, které musí brát v úvahu při překládání, aby co 

nejlépe dodržel její zadání. Za účelem vypracování této práce byla stanovena fiktivní 

překladatelská zakázka. 

Při překladu části knihy Le Volley-ball, jejímž autorem je Pierre Bezault, budeme 

vycházet z fiktivního zadání. Předpokládaný příjemce textu je dítě začínající s volejbalem 

ve věku od 8 do 15 let. Zároveň ale může dobře posloužit jako tréninková pomůcka i jejich 

rodičům, či starším začínajícím hráčům. Kniha však musí zůstat srozumitelná hlavně pro 

děti, kterým je primárně určena. Jak již název napovídá, publikace má za cíl informovat 

příjemce o historii volejbalu, jeho pravidlech, charakteristikách základních úderů, herních 

systémů, kombinací, ale i o možnostech začlenění se do dětských klubových soutěží na 

území Francie. Vzhledem k jednotným pravidlům volejbalu po celém světě by měl být 

cílový text plně srozumitelný a měl by si plně zachovat funkci a charakteristiky originálu (s 

výjimkou části věnující se francouzským soutěžím, která je úzce spjata s francouzskou 

kulturou). 

V této práci byl kladen důraz na to, aby byl komunikát překládán s ohledem na celek, 

i přesto, že vzhledem k zadání této práce budeme překládána jen jeho část. Pokud by 

publikace byla přeložena celá, mohla by vyjít i v češtině, nicméně tento text bychom 

k překladu nedoporučil. Vzhledem k četným změnám v některých oblastech pravidel, ke 

kterým došlo mezi vydáním publikace a rokem 2020, již není text zcela aktuální. Přeložena 

bude tedy jen část originálu, konkrétně pasáž od strany 18 do strany 61. 
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2.2. Překladatelská analýza 

K věcně správnému a funkčnímu přeložení textu slouží překladateli překladatelská 

analýza. Tento proces zahrnuje několik fází. První z nich bude založena na publikaci 

Stylistická analýza českých a francouzských textů (Brunel, Šotolová: 2012) doplněná o 

poznatky z publikace Současná stylistika (Čechová: 2008). Kapitola Komunikační funkce je 

založená na rozboru textových funkcí, kde budeme vycházet z Romana Jakobsona (1995). 

Dále budeme pokračovat popisem vnětextových a vnitrotextových faktorů textu dle modelu 

Christine Nordové (1991). 

2.2.1. Funkční styl 

Vybraný text řadíme v teorii funkčních stylů do stylu populárně naučného. Ten patří 

do podkategorie funkčního stylu odborného a má odborně sdělnou funkci. Využívá se zde 

slohových postupů, jako je odborný a výkladový doplněných o vyprávěcí, který je 

charakteristický pro popularizační texty, čímž se komunikát stává čtivější (Šotolová: s. 9-

10). Celkově tak zde převládá slohový postup výkladový, ale najdeme zde i prvky postupu 

úvahového a vyprávěcího, které podtrhují popularizační charakter. Vzhledem 

k předpokladu, že cílový čtenář není odborníkem na danou problematiku a nemá z ní mnoho 

poznatků, přizpůsobuje se mu jak výběr faktů, tak i forma zpracování (Čechová: s. 224). 

Čtenáři je rovněž přizpůsobena kompozice textu. V tomto případě je publikace 

rozdělena do osmi jednotlivých tematicky uspořádaných bloků. I tyto bloky jsou rozděleny 

na krátké odstavce rozlišující jednotlivé aspekty zkoumaných jevů tak, aby byl text co 

nejsystematičtější, a tím pádem cílovému čtenáři i srozumitelnější. Struktura textu je navíc 

dobře čitelná i díky propracovanému systému úrovní nadpisů. 

2.2.2. Komunikační funkce 

Při rozboru komunikačních funkcí budeme vycházet z Jakobsona, který ve své 

publikaci Poetická funkce definuje celkem šest funkcí, a to funkci referenční, emotivní, 

konativní, fatickou, metajazykovou a poetickou (Jakobson: s. 74-105). 

V textu publikace převládá funkce referenční, protože hlavním cílem textu je 

zejména informovat a vzdělat čtenáře v dané problematice. K tomu využívá jednak oborové 

terminologie v první části spolu se specifickým herním slangem v části druhé, ale také 

syntaxe typické pro odborný styl. Další frekventovaná funkce textu je funkce konativní. 

Vzhledem ke vzdělávací funkci textu a úrovni schopnosti vnímání dětských čtenářů volí 
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autor spíše než neosobní oznamovací věty, například při vysvětlování různých činností, věty 

rozkazovací, které lépe vystihují autorův komunikační záměr. Text je díky nim čtivější a 

čtenáře lépe upoutá. Mezi dalšími hojně zastoupenými funkcemi najdeme funkci 

metajazykovou. Té je využito zejména při vysvětlování jednotlivých úderů, herních činností 

nebo situací ve hře. Minimálně se v textu objevuje funkce emotivní. Vyskytuje se buď na 

začátku kapitol, nebo v rámečcích umístěných na okraji podkapitol. Na těchto místech se 

uplatňuje více slohového postupu vyprávěcího i více interpunkce, a oproti výkladové části 

knihy jsou tak čtivější a poutavější. 

2.2.3. Vnětextové faktory  

2.2.3.1. Autor, vysilatel textu 

Autor knihy, Pierre Bezault, působil jako profesionální hráč volejbalu. Ve druhé 

polovině 80. a na počátku 90. let se stal několikanásobným účastníkem finále francouzské 

volejbalové extraligy (v Grenoblu a v Paříži) a v reprezentačním dresu Francie se účastnil i 

mistrovství Evropy a světa. Svou profesionální kariéru oficiálně ukončil po sezóně 1995-

1996 v týmu PSG-Racing, kde v poslední sezóně začal působit zároveň i jako trenér. Od té 

doby v pozici trenéra vystřídal několik týmů, v současné době trénuje ženský volejbalový 

klub ve Valenciennes. Tato publikace je prozatím jeho jediným autorským počinem. 

2.2.3.2. Intence vysilatele 

Cílem autora je prostřednictvím této publikace provést prvními kroky začínající 

hráče volejbalu. Text poučuje čtenáře o základní terminologii, základních tréninkových 

postupech, jednotlivých aspektech hry a krátce i o historii sportu. Publikace rovněž může 

těmto hráčům sloužit jako tréninkový pomocník, ve kterém si mohou připomenout a ujasnit 

zásady jednotlivých herních úkonů osvojených v tréninku. Kniha ale rozhodně neslouží jako 

pomůcka ke samostudiu volejbalu, je pouze tréninkovým doplňkem. 

2.2.3.3. Adresát  

Text je zaměřen na děti a mládež, kteří s volejbalem začínají, nebo jsou rozhodnuti 

začít, ale ještě o něm nic neví. Seznamuje je s historií a charakteristikou hry, možnostmi 

jejich zapojení do klubových soutěží ve Francii, základními volejbalovými termíny, 

pravidly, technikou jednotlivých odbití, herními kombinacemi, základními herními 

cvičeními a taktikou. Co se týče věkového rozpětí, text primárně cílí na čtenáře od 8 až do 

15 let, může ale dobře posloužit jako základní literatura i jejich rodičům nebo starším 

začínajícím hráčům. Kniha vzhledem ke své povaze, stylu a rozsahu rozhodně není určena 
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trenérům. Vzhledem k nízké provázanosti s francouzskou kulturou může téměř celý text 

dobře sloužit jakémukoliv dítěti ovládajícímu francouzštinu, které bude jevit o danou 

problematiku zájem. 

2.2.3.4. Médium 

Publikaci vydalo nakladatelství Éditions MILAN sídlící ve francouzském městě 

Toulouse v roce 2000. Toto nakladatelství je zaměřené na publikování literatury pro děti a 

mládež napříč žánry. V současné době se jedná o osmé nejvýznamnější nakladatelství v 

oboru s podílem 3 % veškeré literatury pro děti a mládež ve Francii. 

Publikace Le Volley-ball patří do kolekce zhruba pětadvaceti knih pro děti a mládež 

věnované popisu základní teorie a praxe v oblasti různých sportovních odvětví. Mimo 

volejbalu vydalo nakladatelství v této edici obdobnou knihu například i o basketbalu, 

atletice, cyklistice, šermu, americkém fotbalu, ledním hokeji, judu, karate, plavání aj. 

2.2.3.5. Místo 

Ačkoliv se jedná o text zabývající se sportem, jehož pravidla jsou stejná po celém 

světě, text obsahuje i francouzské reálie týkající se organizování volejbalových soutěží 

v rámci Francie. Tato část textu má však rozsah jediné stránky a nenáleží do rozsahu 

překládaného textu. V celém rozsahu je tak použitelný pouze pro mládež trvale žijící na 

území Francie. Vybraný text pro práci je však univerzální pro všechny země, jejichž národní 

volejbalové federace mají schválená pravidla v souladu s mezinárodní volejbalovou federací 

FIVB. 

2.2.3.6. Čas 

Kniha, jak již bylo řečeno, se věnuje volejbalu. Jako v každém sportu i zde se 

pravidla s časem mění. V 90. letech prošla volejbalová pravidla revolucí: změnila se délka 

setů, hrací systém nebo se například zavedla pozice libera. Tato nová pravidla byla uvedena 

v platnost v letech 1994 a 1998, přičemž v roce 2000 byla významně modifikována. Ze 

stejného roku pochází i zdrojový text, jenž tato již aktualizovaná pravidla pro sezonu 2000-

2001 obsahuje. Od této doby se ale pravidla nadále vyvíjela, další výraznější změny přišly 

v roce 2012 a v roce 2017. Současná volejbalová pravidla jsou jak pro francouzské, české, 

ale i mezinárodní soutěže platná a schválená pro roky 2017-2021. Z tohoto důvodu jsou 

některé informace týkající se pravidel již zastaralé (např. charakteristiky hry plážového 

volejbalu (O: s. 27 a 29)). Ostatní části knihy věnující se jednotlivým aspektům tréninku a 

hry jsou i nadále platné a univerzálně použitelné v plném rozsahu. 
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2.2.4. Vnitrotextové faktory 

2.2.4.1. Téma, obsah 

Již název publikace čtenářům napoví, že tématem knihy bude volejbal. Autor se 

v knize snaží představit tento sport pomocí tří hlavních hesel: pravidla, technika, taktika. 

Publikace začíná předmluvou, netýká se však knihy jako takové, jde o osobní 

zhodnocení toho, co autorovi volejbal přináší a proč ho má rád. 

První kapitola seznamuje čtenáře s volejbalem. Zabývá se jeho historií, informacemi 

pro úplné začátečníky, popisem základních volejbalových termínů, možnostech jejich 

zapojení do klubů na území Francie a také o základních pravidlech. Druhá kapitola se věnuje 

volejbalové technice, herním systémům a jednotlivým specializacím hráčů, které 

z implementace těchto systémů vychází. Zbylých šest kapitol se podrobně věnuje 

jednotlivým herním činnostem, jejichž základy a předpoklady pro jejich zvládnutí byly 

vysvětleny v prvních dvou kapitolách. 

Překlad začíná v polovině první kapitoly, a to předpoklady pro nabytí volejbalových 

dovedností. Následuje část zabývající se pravidly týkajícími se hřiště, míče, družstev, 

charakteristikami hry a znameními rozhodčích. Kapitola končí stručným představením 

plážového volejbalu. Následující kapitola představuje jednotlivé herní údery, specializace 

hráčů a nejpoužívanější herní systémy. Všechny ostatní kapitoly popisují jednotlivé herní 

činnosti, kdy je činnost nejprve popsána, poté je vysvětlena technika uplatňovaná v této 

činnosti a na závěr je připojeno několik cvičení, při kterých si hráči mohou tuto činnost 

osvojit. Překlad zahrnuje část první kapitoly od strany 18 do konce čtvrté kapitoly. Zbylé 

čtyři kapitoly nejsou předmětem této práce. 

2.2.4.2. Presupozice 

Autor textu nutně nepředpokládá od čtenáře žádné zvláštní znalosti v oblasti 

volejbalu, cílí tak i na úplné začátečníky bez jakýchkoliv praktických zkušeností. Těm 

věnuje krátkou pasáž v první kapitole. Na druhou stranu se ale zejména v tréninkové fázi 

objevují termíny, jež v textu nejsou explicitně vysvětleny. Vzhledem k tomu, že se jedná již 

o poměrně pokročilé herní úkony, k nimž je potřeba více hráčů nebo trenér, jsou pozdější 

kapitoly určeny spíše pro hráče, kteří již nasbírali alespoň bazální herní či tréninkovou 

zkušenost. Díky velkému množství názorného doplňkového obrazového materiálu ale není 

nutná, v podstatě tomuto textu plně porozumí i naprostý laik. 
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2.2.4.3. Výstavba textu, kompozice 

Na úrovni makrokompozice je text členěn přehledně a logicky vždy podle témat do 

jednotlivých kapitol. Publikace neobsahuje žádný úvod ani závěr, na prvních stánkách knihy 

se nachází jen krátké slovo autora. Ten ale nepojednává o obsahu knihy, jde o osobní vzkaz 

všem čtenářům. V něm vysvětluje svůj osobní vztah k volejbalu. Každá kapitola je uvedena 

samostatnou stránkou, na které se nachází název kapitoly a krátký úvodní text, z něhož by si 

měl čtenář odnést hrubý obrázek toho, o čem se dočte na následujících stránkách. Kapitola 

je vždy rozdělena na několik podkapitol. Například v kapitole 3 zabývající se podáním jsou 

tyto okruhy čtyři: charakteristika herní činnosti, technika provedení a variace herních 

činností, taktika herní činnosti ve hře a praktická tréninková cvičení. O další úroveň níže se 

nachází jednotlivé body výše zmíněných témat. Například u okruhu herní cvičení se na této 

úrovni nacházejí jednotlivé cviky. Na poslední úrovni se často vyskytují tréninkové pokyny, 

které bývají uvedeny nezřídka formou odrážek a krátkých heslovitých pokynů, nebo 

krátkých vět. Členění jednotlivých úrovní v rámci kapitol je velice přehledné a je 

dodržováno v celé knize. Mimo základní členění textu se v herně či koordinačně složitějších 

cvičeních, nebo při nadměrném množství nových termínů objevují v textu i tabulky 

vysvětlující složité herní taktiky, které z kusého heslovitého výčtu úkolů nemusí být na první 

pohled jasné. Publikace končí spolu s koncem kapitoly číslo 8.  

Na úrovni mikrokompozice autor využívá jak delších souvětí (v podnadpisech a 

informačních tabulkách), tak vět jednoduchých či krátkých souvětí (například při 

vysvětlování látky). Text komunikátu se v těchto částech projevuje svou výrazovou 

ekonomičností až heslovitostí. Kohezi textu napomáhají také prvky, jako je řečnická otázka, 

vysoká frekvence výskytu zájmen a pestrá škála využitých suprasegmentálních prvků. 

2.2.4.4. Neverbální prvky 

Na úrovni makrokompozice je text členěn přehledně a logicky vždy podle témat do 

jednotlivých kapitol. Publikace neobsahuje žádný úvod ani závěr, na prvních stánkách knihy 

se nachází jen krátké slovo autora. Ten ale nepojednává o obsahu knihy, jde o osobní vzkaz 

všem čtenářům. V něm vysvětluje svůj osobní vztah k volejbalu. Každá kapitola je uvedena 

samostatnou stránkou, na které se nachází název kapitoly a krátký úvodní text, z něhož by si 

měl čtenář odnést hrubý obrázek toho, o čem se dočte na následujících stránkách. Kapitola 

je vždy rozdělena na několik podkapitol. Například v kapitole 3 zabývající se podáním jsou 

tyto okruhy čtyři: charakteristika herní činnosti, technika provedení a variace herních 

činností, taktika herní činnosti ve hře a praktická tréninková cvičení. O další úroveň níže se 
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nachází jednotlivé body výše zmíněných témat. Například u okruhu herní cvičení se na této 

úrovni nacházejí jednotlivé cviky. Na poslední úrovni se často vyskytují tréninkové pokyny, 

které bývají uvedeny nezřídka formou odrážek a krátkých heslovitých pokynů, nebo 

krátkých vět. Členění jednotlivých úrovní v rámci kapitol je velice přehledné a je 

dodržováno v celé knize. Mimo základní členění textu se v herně či koordinačně složitějších 

cvičeních, nebo při nadměrném množství nových termínů objevují v textu i tabulky 

vysvětlující složité herní taktiky, které z kusého heslovitého výčtu úkolů nemusí být na první 

pohled jasné. Publikace končí spolu s koncem kapitoly číslo 8.  

Na úrovni mikrokompozice autor využívá jak delších souvětí (v podnadpisech a 

informačních tabulkách), tak vět jednoduchých či krátkých souvětí (například při 

vysvětlování látky). Text komunikátu se v těchto částech projevuje svou výrazovou 

ekonomičností až heslovitostí. Kohezi textu napomáhají také prvky, jako je řečnická otázka, 

vysoká frekvence výskytu zájmen a pestrá škála využitých suprasegmentálních prvků. 

2.2.4.5. Lexikum 

Slovní zásoba byla vzhledem k cílovým čtenářům a stylistickému zařazení převzata 

z běžného spisovného jazyka. Mimo to se zde objevuje velké množství sportovních a typicky 

volejbalových termínů. Ty jsou dvojího druhu. Prvním typem je odborná terminologie 

z oblasti pravidel, druhým pak populárně naučná a v některých místech i slangová mluva 

vycházející z hráčské praxe. V textu je také užito poměrně vysoké množství číslovek. Text 

se snaží čtenáři přiblížit zejména používáním imperativu v těch částech, kde se popisují 

jednotlivé pokyny ke správnému provedení cviku. V textu se také vyskytují zkratky 

fyzikálních jednotek, nejčastěji délky (například při popisu rozměrů hřiště, výšky sítě a 

antének, nebo když popisujeme vzdálenost hráčů od sebe).  

2.2.4.6. Syntax 

Syntaktická stavba textu odpovídá odbornému a populárně naučnému rázu textu. 

V popisných částech textu, které v překladu převažují, se vyskytují převážně věty 

jednoduché nebo jednoduchá souvětí s jednou vedlejší větou. Myšlenky jsou formulovány 

jednoznačně, převážně heslovitě, aby byl informačně bohatý text co nejpřehlednější, 

nejjednoznačnější a nejsrozumitelnější, a to i pro mladé čtenáře. Orientaci v textu pomáhají 

také interpunkční znaménka, o těch se dozvíme více v kapitole Suprasegmentální prvky. 

Text v úvodech kapitol (podnadpisech) a informačních tabulkách se však výše 

zmíněnému popisu vymyká. Tyto části textu jsou psané většinou delšími souvětími 
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obsahujícími více než jednu větu vedlejší. Svým charakterem, ale i grafikou se tak od zbytku 

textu výrazně liší. Jejich účelem je „vystoupit“ z role trenéra a předat čtenáři informace, 

které mu zjednoduší pochopení textu. 

Vzhledem k popisnému charakteru textu je typické časté kopírování syntaktické 

stavby vět (O: s. 20) a na některých místech dokonce i repetitivnost vět s drobnou záměnou 

informací (O: s. 22). Tyto věty jsou dost často psány heslovitě a uvádí výčty různých 

informací. Tento autorův postup je tedy zcela účelný, a proto by měl být v překladu zachován 

i za cenu nadměrného hromadění stejných sloves. 

2.2.4.7. Suprasegmentální prvky 

V textu se vyskytuje poměrně vysoké množství suprasegmentálních prvků. Názvy 

kapitol a první odstavce uvozující ty nejzásadnější informace a charakteristiky obsahových 

celků jsou zvýrazněny tučně, stejně tak jako názvy podkapitol a popisky k obrázkům. Tučné 

písmo v kombinaci s kurzívou dále najdeme i v rámečkách, které přinášejí novou informaci, 

nebo které pomáhají dovysvětlit informačně přesycený text. Mimo to jsou nadpisy těchto 

rámečků psány velkými písmeny, což jinde v publikaci nenajdeme (například O: s. 48). Text 

je rovněž bohatý na závorky. Ty často doplňují informaci (soleil, vent (O: s. 29)), uvádějí 

výjimku z příkladu (sauf le libéro (O: s. 24)), nebo obsahují odkaz na jinou část textu (voir 

chapitre 4 (O: s. 48)). V textu se také objevují matematické symboly, jež znázorňují stupnici 

jednotlivých napomenutí rozhodčího dle závažnosti (O: s. 26). Dále se můžeme setkat 

s dvojtečkami, které v textu uvádí výčet (O: s. 19). Středníky jsou uplatňovány pouze ve 

výčtech, ve kterých je každý bod natolik důležitý, že autor považoval za nutné ho zvýraznit 

kulatou červenou odrážkou. Pokud je takovýto seznam psán heslovitě, jeho jednotlivé 

položky jsou oddělené středníkem. Vedlejší věty jsou v některých případech vyznačeny 

pomlčkami (ve francouzštině le tiret demi cadratin) (například O: s. 29). Uvozovky jsou 

použity jen na jediném místě, a to z důvodu citace termínu z pravidel. Jedná se o termín 

temps morts techniques (O: s. 23). Stejně tak apoziopeze byla použita v našem úseku jen 

jednou a slouží jako prvek zvýšení dynamičnosti textu (Mais après, qui sait…) (O: s. 32). 

Při popisu cvičení se v textu také objevily geometrické symboly uvádějící stupně (O: s. 44). 

2.2.4.8. Intertextualita 

Zejména ve své první části publikace autor implicitně čerpá z oficiálních 

mezinárodních pravidel volejbalu. Sám autor tento zdroj neuvádí, lze ale dohledat, že některé 

pasáže, zejména ty, které obsahují technický popis týkající se například hřiště nebo funkce 
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rozhodčích, jsou buď silně inspirovány nebo kompletně převzaty právě z oficiálních 

pravidel. 

Dále se dá předpokládat, že i v tréninkové části, například u popisu herních systémů 

(O: s. 37), byly čerpány informace z jiného odbornějšího zdroje určeného pravděpodobně 

pro trenéry volejbalu. Vzhledem k absenci jakýchkoli zdrojů informací a bibliografických 

zdrojů na konci knihy nelze určit, odkud autor tyto informace čerpal a na základě čeho je 

formuloval. 

2.3. Překladatelská metoda 

Překlad textu vycházel z překladatelské analýzy a probíhal v souladu s Jiřím Levým 

a jeho publikací Umění překladu, v níž popisuje tři fáze překladu. Jsou to pochopení 

předlohy, interpretace předlohy a přestylizování předlohy. V první fázi bylo nutné 

rozklíčovat výchozí text, který mimo jiné zahrnoval oficiální volejbalovou terminologii, 

k jejímuž přeložení sloužily české a francouzské verze oficiálně platných pravidel. 

S ohledem na zastaralost textu bylo ale nutné hledat i v textech dobových. V dalších 

kapitolách sloužily jako zdroj odborné terminologie publikace Volejbal viděno třemi Zdeňka 

Haníka, Odbíjená pro trenéry III. třídy Jaroslava Buchtela, internetová platforma české 

volejbalové federace určená pro výchovu a vzdělávání trenérů volejbalu v České republice 

http://metodika.cvf.cz/ a vyučující KTV FF UK. Cílem bylo zachovat funkci originálu a 

srozumitelnost i pro českou volejbalovou mládež. 

Vzhledem k vžitým slangovým výrazům, které se v české volejbalové mluvě 

uplatňují na úkor odborných termínů, jsme se snažili s ohledem na cílového čtenáře vždy 

uvést i výraz, pod kterým se s daným jevem nejspíš setká v běžné volejbalové komunikaci. 

Ve fázi interpretace jsme se opírali o poznatky Christine Nordové, podle které jsme udělali 

analýzu textu. Tyto první dvě fáze pak ovlivnily naše postupy a rozhodování při hledání 

řešení ve fázi třetí, a to přestylizování předlohy. Důraz jsme kladli zejména na zachování 

stejné funkce komunikátu, dodržování rysů daného žánru a stylu v českém kontextu, a to 

tak, aby byl překlad dostatečně těsný a volný zároveň, ale aby mu přitom stále porozuměl i 

naprostý laik.  

 

http://metodika.cvf.cz/
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2.4. Typologie překladatelských problémů 

V této kapitole si uvedeme překladatelské problémy, se kterými jsme se setkali při 

překládání textu. Pokusíme se je klasifikovat a vysvětlit, jak probíhalo řešení problému. 

Problémy byly řešeny v souladu s překladatelskou analýzou a za pomoci slovníků, 

odborných zdrojů, oficiálních pravidel v obou jazycích a v neposlední řadě i za pomoci řady 

volejbalových trenérů i kantorů KTV FF UK a SUAPS UPJV Amiens. 

2.4.1. Lexikální rovina 

2.4.1.1. Terminologie 

Pokud se zaměříme na použitou terminologii v oblasti volejbalu, zjistíme, že se zde 

vyskytují dvě roviny. Jednak je to rovina terminologie na úrovni pravidel a také rovina na 

úrovni praxe hry neboli tréninková terminologie. První z nich je odborná a vzhledem 

k nutnosti kompatibility mezi různými jazyky, tedy i mezi češtinou a francouzštinou, je 

nutné dodržovat přesné jazykové ekvivalenty popisovaných jevů, aby nemohlo dojít ke 

dvojímu výkladu uváděných skutečností. Svou povahou se pravidla zabývají popisem 

prostředí, ve kterém se volejbal hraje, charakteristikou hry a jednotlivými aspekty hry, 

zejména vymezení toho, co je podle pravidel a co není. Druhá rovina terminologie pak 

pochází z prostředí samotné hry. Pohled na věc z hlediska pravidel totiž není tentýž, jakým 

na něj nazírá trenér nebo hráč, protože komunikace v pravidlech má jiný účel než 

komunikace trenéra. A právě zde dochází k terminologickému rozkolu. Rozdíl je v tom, 

pokud celou myšlenku zjednodušíme, že pravidla sdělují pouze to, co se smí a nesmí. 

Trenérská metodika, která je základem celé druhé části volejbalové terminologie, částečně 

sice vychází ze skutečností popisovaných v pravidlech, na rozdíl od pravidel ale pojednává 

o tom, co dělat v daných situacích, co dělat, když nastane nějaká situace atp. A zde se 

dostáváme ke druhému dělení terminologie. Zatímco rovina pravidel je, jak jsme již uvedli, 

přísně odborná a každý jednotlivý termín má svůj přesný ekvivalent, standardní volejbalová 

mluva z praxe je ovlivněna tradicí hry v daném kulturním prostředí. I tato rovina má svou 

odbornou terminologii vycházející z tréninkové metodiky volejbalu, nicméně vzhledem 

k silné kulturní tradici používání slangových volejbalových výrazů je třeba brát ohled na to, 

že některé tyto termíny se v daném kulturním prostředí vůbec nepoužívají, nebo nejsou 

zdaleka tak frekventované. Jelikož cílovým čtenářem jsou děti a dorost, dá se předpokládat, 

že se mnohem častěji setkají s volejbalovým slangem než s výrazy používanými v oblasti 

trenérství. Proto jsme v překladu dbali na to, abychom vždy, když se v originále objevil 
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termín, pro který v češtině existuje ekvivalent, a který je mezi hráči všeobecně rozšířen, ba 

dokonce i na úkor terminologické správnosti, uvedli vždy nejprve terminologicky správný 

termín doplněný o slangový výraz, se kterým by se hráč mohl v některých případech setkat 

mnohem častěji. Kniha by měla sloužit zejména jako teoretický průvodce hrou, měla by 

dětem pomáhat lépe pochopit cviky, jež budou podobné těm z jejich tréninků. Naopak by 

kniha neměla čtenáře zbytečně zahlcovat odbornou terminologií. Text musí uvést veškeré 

skutečnosti věcně správně, ale zároveň přístupnou formou. Jelikož je ve francouzštině 

tradice volejbalového slangu oproti češtině slabá (ale rozhodně ne zanedbatelná), velké 

množství jevů popisuje buď odbornou terminologií, nebo termín chybí úplně a používá se 

termín zástupný, který ovšem není ani ustálený, ani nepopisuje přesně danou skutečnost. 

Nedá se ale říci, že by francouzština volejbalový slang neznala vůbec.  

Z tohoto pohledu byl nejproblematičtější termín, v češtině nejčastěji označovaný 

slangovým výrazem, prsty. Jedná se o odbití obouruč vrchem nad úrovní hlavy tak, že jej 

hrajeme prsty, odtud český název. Francouzština termín pro tento výraz nemá přesný 

ekvivalent. Pokud chce francouzský volejbalista říct, že chce hrát prsty, použije termín 

passe. Toto označení je však zavádějící, protože passe je zároveň i nahrávka. Nahrávka 

ovšem není technický popis odbití jako takového, popisuje již herní činnost, která je dána 

kontextem hry. Jedná se o druhý kontakt s míčem týmu a jeho účelem je správně zpracovat 

míč od přijímajících hráčů a zároveň ho co nejpřesněji odbít směrem k útočníkovi. Problém 

pro Francouze nastává ve chvíli, kdy chce vyjádřit hru prsty například během prvního či 

třetího úderu. V tomto případě rovněž použije výraz passe, což je bez uvedení kontextu 

velmi zavádějící. Následkem může být nedorozumění, se kterým se jazyk dokáže poprat 

pouze opisem. V originálním textu se objevily termíny la passe, la passe à deux mains, les 

doigts des deux mains, à deux mains, la passe haute a le renvoi à deux mains. Všechny tyto 

případy byly v daném kontextu přeloženy jako prsty, jelikož bylo jasné, že se nejedná o herní 

činnost, ale technický popis úderu samotného. Pokud se jednalo o termín la passe v kontextu 

herní činnosti, přeložili jsme ho jako nahrávka. Zvláštností ale je, že pro odbití spodem 

francouzština má slangový ekvivalent, jenž se běžně mezi hráči používá. Francouzský termín 

la manchette (například O: s. 18) odpovídá českému označení bagr. 

Další terminologický rozdíl je spjat se samotným pojmenováním herních postů. Post 

hráče, který se (pokud je hráčem přední řady) nachází vždy uprostřed sítě (mezi dvěma 

zbývajícími hráči přední řady) se ve francouzštině označuje jako le central (O: s. 34) podle 
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jeho pozice u sítě vzhledem k ostatním hráčům. V češtině se tento post nazývá blokař (P: s. 

26). Toto označení tedy nevychází z jeho pozice, ale z jeho hlavní herní činnosti – blokování. 

Správně bylo třeba přeložit i obecné termíny z oblasti sportu. Problém byl například 

v definici rozdílu mezi pas chassé a pas glissé (O: str. 55), kde jsme se rozhodovali mezi 

variantami uvedenými v Haníkovi a jeho publikaci Volejbal viděno třemi a termíny, s nimiž 

nám pomohli vyučující KTV FF UK. Na základě získaných poznatků jsme výše zmiňované 

termíny konfrontovali s analýzou originálu a ve výsledku přeložili jako cval stranou a 

poskoky stranou (P: s. 53). 

2.4.1.2. Číslovky  

Při překladu číslovek do češtiny bylo nutné zohlednit kulturu psaní číslovek v jednotlivých 

jazycích. Zatímco v originálním textu lze vypozorovat jednoznačnou tendenci psaní číslovek 

číslicí, v překladovém textu jsme se snažili psát číslovky do čísla deset slovem a nad deset 

číslicí. Výjimku tvoří například čísla ve funkci míry délky, čísla kapitol, nebo čísla 

označující zóny na hřišti stejně tak jako čísla popisující obrazový materiál. 

Zvláštním případem zápisu číslovek bylo, když číslovka označovala pozici na obrázku 

(například hráč číslo 6 (P: s. 18)). Ve francouzštině se slovo číslo zapisovalo schematicky 

jako „joueur no 6“ (O: s. 22). 

Dalším problémem bylo psaní řadových číslovek. V překladovém textu se ve většině případů 

vyskytoval zápis číslicí a horním indexem značícím řadovou číslovku. Do češtiny jsme 

řadové číslovky zapisovali většinou slovem. 

Tu lances le ballon au 2e pas d’élan… (O: s. 43). 

Míč nadhoď v průběhu druhého kroku… (P: s. 30). 

Posledním překladatelským problémem spojeným s číslovkami je problém tradice zápisu 

skóre. Zatímco ve francouzštině se skóre odděluje lomítkem, v češtině se odděluje 

dvojtečkou.  

Dans le cas d’une égalité à 24 partout, le jeu se prolonge jusqu’à ce qu’on obtienne un écart 

de 2 points (26/24, 27/25…) (O: s. 21). 

V případě nerozhodného stavu 24:24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo 

dvoubodového rozdílu (26:24, 27:25 …) (P: s. 17). 
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Tento příklad je zajímavý i tím, že ukazuje, jaká je tradice při popisu nerozhodného skóre. 

Zatímco francouzština volí termín une égalité à 24 partout, pro češtinu je přirozenější tento 

stav vyjádřit jako nerozhodný stav 24:24. 

2.4.1.3. Obrazná pojmenování 

V textu jsme se potýkali i s problematickým překladem obrazných pojmenování. Jako 

příklad si uveďme větu z kapitoly Příjem podání. 

Le ballon n’est pas frappé mais accompagné (O: s. 60). 

Při překladu tohoto obrazu bylo nejprve nutné zjistit, jaký význam má tato věta. Po 

pochopení předlohy jsme se pokusili text převést tak, aby byl nejen co nejsrozumitelnější, 

ale zároveň co nejnázornější. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto větu v překladu zcela 

změnit za použití explikace. 

Nesnaž se do míče bouchat, ale měj pocit, jako bys ho chtěl svým pohybem dovést až k cíli. 

Po odbití by tvé ruce měly pokračovat ve směru pohybu za míčem (P: s. 41). 

2.4.2. Syntaktická rovina 

Vzhledem k rozdílnosti povah obou jazyků bylo třeba variovat výrazové prostředky 

tak, aby text plnil stejnou funkci a zůstal srozumitelný. Jedním z prostředků, jak jsme toho 

v práci dosáhli, byla změna syntaxe. V některých případech jsme se uchýlili k rozdělení 

větších větných celků: 

C’est la mise en jeu par le joueur arrière droit qui sert derrière la ligne de fond avec 

la main ou n’importe quelle partie du bras et qui doit envoyer le ballon dans le camp adverse 

par-dessus le filet (O: s. 32). 

Podání je uvedení míče do hry pravým hráčem zadní řady, který podává zpoza 

koncové čáry rukou nebo kteroukoliv částí paže. Do míče přitom musí udeřit tak, aby letěl 

přes síť do pole soupeře (P: s. 29). 

V jiných případech naopak k jejich spojení, aby byly myšlenky při převodu do 

češtiny zachovány. Spojením těchto dvou vět pomocí účelové spojky jsme dosáhli větší 

plynulosti a provázanosti textu. 

Tu frappes le ballon le plus haut possible avec toute la main. Tu coiffes le ballon en 

lui donnant de la rotation (O: s. 43). 

Udeř míč celou dlaní co možná nejvýše tak, abys mu dal rotaci (P: s. 30). 
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Věty bylo ale potřeba rozšiřovat i v případech, kde syntaktické celky neměly 

v českém jazyce přesný ekvivalent a kde bylo při převodu nutné rozšířit větnou struktutu. 

Tato skutečnost vyplývá z rozdílnosti povah obou jazyků, kdy francouzština si mnohdy 

vystačí s infinitivní konstrukcí, nebo s nominální vazbou, zatímco čeština preferuje použití 

slovesa. 

Tu te places sous la balle, tête immobile, dos arrondi, bassin fixe et en arriére de la 

balle (O: s. 56). 

Dostaň se pod míč, nehýbej hlavou, ohni záda, zpevni střed těla a hraj míč před sebou 

(P: s. 38). 

Při změnách na rovině syntaktické jsme vždy dbali na to, aby text zůstal 

srozumitelný, ale i názorný. Tam, kde autor záměrně ponechával krátké jednoduché věty 

nebo jednoduchá souvětí popisující například jednotlivé úkony při výuce nových úderů, jsme 

se vynasnažili ponechat stejnou syntaktickou strukturu i za cenu repetitivnosti vět a 

nadměrného hromadění stejných sloves. V příkladu se jedná o sloveso être – být. 

POUR DEVENIR UN BON JOUEUR DE VOLLEYBALL 

Être un bon joueur de volley-ball, c’est transcender ses points forts, améliorer ses 

points faibles ave cun souci de performance collective.  

Le volley-ball, c’est un contact par joueur et la nécessité de jouer ensemble pour 

réussir. 

Être un bon joueur de volley-ball, enfin, c’est svoir prendre des initiatives tenant 

compte à chaque instant de l’orgnisation de l’équipe (O: s. 18). 

BÝT DOBRÝM VOLEJBALISTOU 

Být dobrým volejbalistou znamená nechat vyniknout své silné stránky, zlepšovat ty 

slabé a zkvalitnit tak výkon celého družstva. 

Klíčem k úspěchu je nedotknout se míče dvakrát po sobě a hrát pro celý svůj tým. 

Být dobrým volejbalistou znamená též umět převzít iniciativu a neustále přemýšlet 

nad organizací družstva (P: s. 16). 
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2.4.3. Převod reálií 

Vzhledem k tématu překládaného textu nebylo nutné řešit rozdílnost reálií. Sport 

jako takový má univerzální pravidla, která musí být přesná, totožná a srozumitelná v obou 

jazycích. Veškeré problémy v kapitolách věnujících se tréninkové části (kapitoly 2, 3 a 4) 

sice vycházejí z rozdílnosti kultur a tradic v přístupu a tréninku. Spíše, než o problém reálií 

se ale jedná o různý pohled na jednotlivé herní složky v obou kulturách na jednotlivé herní 

složky. Proto jsme tyto rozdílnosti zařadili do kapitol týkajících se lexika (problematika 

rozdílů v zápisu číslovek, rozdíly v používání volejbalového slangu) a překladatelských 

postupů a posunů. 

2.4.4. Neverbální prvky 

Při překladu jsme se museli poprat i s převedením části neverbálních prvků, 

konkrétně popisků vyskytujících se přímo v obrázku. Tyto případy byly dva. Oba vycházeli 

ze symbolického pojmenování obrázku hráče prvním písmenem názvu postu, který 

znázorňuje. Jelikož při výměně jazykových materiálů došlo k situaci, kde počáteční písmena 

byla jiná než v originále, bylo potřeba analogicky převést i symbolické značky vztahující se 

k názvu postu. V prvním případě bylo nutné změnit značky hned u dvou, respektive čtyř 

postů. 

Il permet de disposer en permanence de trois attaquants au filet – ici, 2 attaquants 

(A) et 1 passeur-attaquant (PA) -, … (O: s. 37). 

Umožňuje totiž mít neustále tři útočníky u sítě. Zde se jedná o dva útočníky – smečaře 

(S) a jednoho útočícího nahrávače (N) (P: s. 27). 

Il est lié à une spécialisation avancée des joueurs : un passeur (P), deux 

réceptionneurs-attaquants (RA), deux centraux (C) et un attaquant de pointe, … (O: s. 37) 

Využívá se u herně vyspělejších hráčů. V tomto systému figurují nahrávač (N), dva 

přijímající útočníci-smečaři (S), dva blokaři (B) a jeden univerzální hráč (U) (P: s. 27). 

Druhým místem, kde bylo třeba zasáhnout obdobným způsobem, bylo cvičení na 

příjem ve více hráčích. Tentokrát se jednalo pouze o jednoho hráče. 

Tu es le réceptionneur R… (O: s. 61). 

Ty jsi přijímací hráč P (P: s. 41). 
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2.5. Překladatelské postupy 

Tuto kapitolu zasvětíme překladatelským posunům. Budeme přitom vycházet z publikací 

Antona Popoviče a Edity Gromové, jejíž typologie je postavená na teoretických základech 

Popoviče. Rovněž budeme vycházet z Levého a jeho teorii o volném a věrném překladu. 

 Popovič dle své Teórie umeleckého prekladu (1975) rozeznává čtyři druhy 

překladatelských posunů. Konstitutivní neboli objektivní posun je posun nevyhnutelný a 

způsobuje ho rozdílnost jazykových systémů a povah obou jazyků. Druhým typem je posun 

individuální neboli subjektivní, jenž závisí na idiolektu překladatele. Třetím typem posunů 

jsou tematické posuny. Ty jsou ovlivněny kulturními odlišnostmi. Posledním druhem této 

klasifikace je posun negativní, jehož výskyt je při překládání nežádoucí a plně jsme se 

vynasnažili, abychom se v práci tohoto postupu vyvarovali. 

Další posuny můžeme sledovat na úrovni makrostylistiky (aktualizace, lokalizace, adaptace) 

a mikrostylistiky (výrazové zesilování, výrazová shoda a výrazové zeslabování) (Popovič 

1975: s. 123). K posunům přitom dochází na základě lingvistických, literárních a kulturních 

rozdílů a nutně neznamenají nedostatečnou věrnost originálu, protože vznikají právě proto, 

že se ho překladatel snaží vyjádřit co nejvěrněji (tamtéž: s. 119-121). 

 Překladatelův cíl by měl spočívat v zachování jádra originálu (invariantu) a případné 

ztráty vzniklé překladatelskými posuny by měl kompenzovat funkčním způsobem na jiném 

místě textu. Takovéto změny vůči originálu by měly být vědomé, ke kterým překladatel 

dospěje vždy na základě „hloubkové interpretace originálu ve svém rozhodovacím procesu“ 

(Gromová: s. 56). 

 V překladu můžeme najít mnohé překladatelské posuny, a to jak konstitutivní, tak 

individuální, avšak vždy jich bylo použito za účelem co nejvěrnějšího a nejfunkčnějšího 

přeložení textu. Nevnímáme je tedy negativně. 

2.5.1. Transpozice 

Transpozic známe hned několik druhů, a to transpozici slovního druhu (v níž je týž 

sémantický obsah vyjádřen jiným slovním druhem v originálu a jiným v překladu), 

transpozici syntaktickou (kdy větné členy při překladu mění svou funkci, slovesa mohou 

měnit rod, či mohou být větné členy nahrazeny vedlejší větou), nebo například transpozici 

francouzského podstatného jména do češtiny (vycházející z faktu, že francouzština má oproti 

ostatním jazykům poměrně vyšší frekvenci výskytu substantiv, které často vyjadřují i děj) 

(Tionová: s. 284-285). 
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Transpozice se vyskytla například při popisu antének. Anténky jsou uchyceny na 

okrajích sítě a ční na její horní okraj celých 80 cm. Ve francouzštině je tato skutečnost 

popsána adverbiem au-dessus (O: s. 20), zatímco v češtině bylo použito sloveso převyšovat. 

Zde se tedy jedná o transpozici slovního druhu. Stejně tak je tomu při srovnání vět C’est la 

force qui prime (O: s. 18) a Nejdůležitější je síla. Zde bylo francouzské sloveso primer 

nahrazeno českým adjektivem nejdůležitější. Dalším druhem transpozice je transpozice 

syntaktická, kterou rozdělujeme na transpozici na úrovni záměny aktiva a pasiva a na úrovni 

záměny větného členu za vedlejší větu. K alternaci větného členu za vedlejší větu bylo užito 

při upřesňování pravidel týkajících se technických oddechových časů. 

Le marqueur prend en charge le décompte des points, les remplacements, l’ordre de 

service, les temps morts techniques (moment et durée) et les temps morts réglementaires (O: 

s. 25). 

Zapisovatel zaznamenává dosažené body, střídání, základní postavení, oddechové 

časy a technické oddechové časy (kdy byly vybrány a jak dlouho trvaly) (P: s. 21). 

Zde bylo nutné vysvětlit, co se myslí v závorce uvedenými termíny moment a durée. 

Ač je z kontextu jasné, o co se jedná, doslovný překlad do češtiny (čas a délka) by nemusel 

být vždy plně srozumitelný. Z tohoto důvodu bylo namístě upřesnění. V překladu jsme tak 

použili: „kdy byly vybrány a délku jejich trvání,“ což je pro danou situaci názornější. 

Podobně bylo přistoupeno při charakteristice vztahu herních činností a typů odbití. Každá 

činnost je charakteristická některými typy úderů, které používáme častěji než u jiných 

činností. Tento vztah je vyjádřen ve francouzštině takto: 

Les différentes phases de jeu et leurs gestes techniques (O: s. 32). 

Do češtiny byl tento text přeložen jako: 

Herní činnosti a odbití, která při nich používáme (P: s. 24). 

Vztah ve francouzštině vyjádřený zájmenem leurs byl tedy nahrazen vedlejší větou: 

„která při nich používáme.“ 

Jako příklad transpozice aktiva a pasiva uvedeme popis systému bodování ve 

volejbale. 

Le match est gagné par l’équipe qui remporte trois sets (O: s. 21). 

Utkání vyhraje družstvo, které získá vítězství ve třech setech (P: s. 17). 
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Zde je francouzský pasivní tvar est gagné nahrazen českým aktivním tvarem vyhraje. 

2.5.2. Koncentrace a diluce 

Tyto dva překladatelské postupy si představíme a rozebereme dohromady, jelikož 

jsou oba druhem transpozice a jeden je protiklad druhého. Diluce je takový překladatelský 

postup, u něhož se obsah vyjádřený v originále jedním slovem „rozředí“ v překladu do dvou 

i více slov. Koncentrace je oproti diluci postup opačný. To znamená, že při koncentraci 

v cílovém jazyce použijeme jedno slovo pro něco, co bylo v originále řečeno dvěma či více 

slovy. Tímto postupem překlad naopak „zahušťujeme“. Vzhledem k výše zmíněné povaze 

obou zkoumaných jazyků tak obecně dochází častěji ke koncentraci směrem do češtiny 

(Tionová: s. 296). 

Jako příklady koncentrace si uvedeme několik sportovních termínů. Například 

francouzský výraz double touche (O: s. 26) se do češtiny překládá slovem dvojdotek (P: s. 

22). Dalším takovým případem je situace tzv. točení ve volejbale. Ve francouzštině se tato 

činnost popsána jako effectuer une rotation (O: s. 22). V češtině se běžně setkáváme 

s termínem „otočí se“, ten však není ani technicky správný ani doslovný. Správně tedy 

řekneme, že hráči postoupí (v pořadí postupu) (P: s. 18). Toto řešení bylo použito v překladu. 

Dalším takovým termínem je coup de siflet (O: s. 40), pro který používá čeština ve volejbale 

termín zapískání (P: s. 29). 

Diluce bylo využito například při spojení en désequilibre (O: s. 18), které je 

přeloženo jako při ztrátě rovnováhy (P: s. 15). Dalším příkladem diluce může být 

francouzský termín égalité (O: s. 21), který označuje totožné bodové skóre obou soupeřů. 

Čeština tento sportovní termín využívá, ovšem pouze v některých sportech, kde ho 

překládáme jako shoda (například v tenise). Ve volejbale, stejně tak jako v jiných 

kolektivních míčových sportech, užíváme termínu nerozhodný stav (P: s. 17). Toto řešení 

bylo uplatněno v překladu. S jedním z dalších výskytů diluce se setkáváme při popisu 

odnože klasického volejbalu – plážového volejbalu. Ve francouzštině je užíváno složeného 

ternínu beach-volley (O: s. 27), který je odvozen z angličtiny. I v češtině se hojně využívá 

z angličtiny převzatého označení beachvolejbal, avšak správný a oficiální název sportu je 

v češtině plážový volejbal (P: s. 22). 

2.5.3. Étoffement a dépouillement 

I tyto dva postupy si představíme spolu, poněvadž i zde jeden tvoří protiklad tomu 

druhému. Překladatelským postupem zvaným étoffement naplňujeme obsahem, při překladu 
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z francouzštiny do češtiny využívaném zejména při překladu předložek. V překladu pak 

bývají doplňovány anebo nahrazovány plnějším, hutnějším, plnovýznamovým výrazem. 

Dépouillement je pak opačný postup, jedná se tedy o postup, kde plnovýznamové slovo 

nahrazujeme slovem pomocným, které vyjadřuje jen holý vztah. I zde je možné vypozorovat, 

že étoffement bývá hojněji využíván při překladu do francouzštiny a dépouillement do 

češtiny (Tionová: s. 303-304). 

Příklad étoffement najdeme při popisu specifických pravidel týkajících se libera (O: 

s. 23).  

Le libéro peut remplacer n’importe quel joueur de la ligne arrière sans servir, ni 

contrer, ni effectuer de frappe d’attaque, sauf si le ballon est au-dessous du bord supérieur 

du fillet. 

Libero smí vystřídat jakéhokoli hráče zadní řady, nesmí však podávat, blokovat ani 

smečovat, není-li ovšem míč pod úrovní vrchní pásky sítě (P: s. 19). 

V tomto případě byla předložka sans nahrazena plnovýznamovým slovesem nesmí. 

Dépouillement se nachází například při popisu charakteristiky podání. 

Tu envoies le ballon dans le camp adverse par-dessus le filet en imprimant une 

trajectoire la plus difficile possible, sur une cible (zone du terrain adverse) déterminée (O: 

s. 40). 

Odbij míč do soupeřova pole, aby letěl nad sítí co možná nejzáludnější trajektorií, a 

pokus se trefit zvolený cíl na straně soupeře (P: s. 29). 

2.5.4. Modulace 

Dalším překladatelským postupem je modulace. K té dochází změnou hlediska, 

zorného úhlu na věc. Tato změna ve výpovědi je nutná tehdy, pokud by transponovaný 

ekvivalent byl na jednu stranu gramaticky správný, na stranu druhou by ale odporoval duchu 

cílového jazyka. Modulace tak může sloužit například ke zdůraznění určitých obsahových 

skutečností, jiných než v originále, při uplatňování jiné sémantické motivace, nebo dochází 

i ke změně pojmových kategorií. 

Rozlišujeme hned několik druhů modulací. Zde budeme rozebírat dvě hlavní 

kategorie modulací, a to podle kritéria, zda se týkají jednotlivých slov, nebo větné struktury. 
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V prvním případě mluvíme o modulaci lexikální, ve druhém o modulaci syntaktické 

(Tionová: s. 311). 

Například si uvedeme modulaci na základě synekdochy. 

L’habileté (O: s. 39) je zde přeloženo jako Šikovný hráč. 

Dále se v textu vyskytla modulace antonymická. 

Chaque tâche, offensive ou défensive, exige des gestes techniques très précis qui 

doivent parfaitement s’enchaîner pour marquer le point, ou ne pas le perdre (O: s. 31). 

Každá herní činnost, ať už útok nebo obrana, si žádá přesné odehrání. Ty se musí 

spojit dohromady, aby družstvo získalo bod, nebo aby mohlo vyhrát rozehru (P: s. 24). 

2.6. Překladatelské posuny 

Tuto kapitolu zasvětíme překladatelským posunům. Budeme přitom vycházet 

z publikací Antona Popoviče a Edity Gromové, jejíž typologie je postavená na teoretických 

základech Popoviče. Rovněž budeme vycházet z Levého a jeho teorii o volném a věrném 

překladu. 

 Popovič dle své Teórie umeleckého prekladu (1975) rozeznává čtyři druhy 

překladatelských posunů. Konstitutivní neboli objektivní posun je posun nevyhnutelný a 

způsobuje ho rozdílnost jazykových systémů a povah obou jazyků. Druhým typem je posun 

individuální neboli subjektivní, jenž závisí na idiolektu překladatele. Třetím typem posunů 

jsou tematické posuny. Ty jsou ovlivněny kulturními odlišnostmi. Posledním druhem této 

klasifikace je posun negativní, jehož výskyt je při překládání nežádoucí a plně jsme se 

vynasnažili, abychom se v práci tohoto postupu vyvarovali. 

Další posuny můžeme sledovat na úrovni makrostylistiky (aktualizace, lokalizace, 

adaptace) a mikrostylistiky (výrazové zesilování, výrazová shoda a výrazové zeslabování) 

(Popovič 1975: s. 123). K posunům přitom dochází na základě lingvistických, literárních a 

kulturních rozdílů a nutně neznamenají nedostatečnou věrnost originálu, protože vznikají 

právě proto, že se ho překladatel snaží vyjádřit co nejvěrněji (tamtéž: s. 119-121). 

 Překladatelův cíl by měl spočívat v zachování jádra originálu (invariantu) a 

případné ztráty vzniklé překladatelskými posuny by měl kompenzovat funkčním způsobem 

na jiném místě textu. Takovéto změny vůči originálu by měly být vědomé, ke kterým 
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překladatel dospěje vždy na základě „hloubkové interpretace originálu ve svém 

rozhodovacím procesu“ (Gromová: s. 56). 

 V překladu můžeme najít mnohé překladatelské posuny, a to jak konstitutivní, 

tak individuální, avšak vždy jich bylo použito za účelem co nejvěrnějšího a nejfunkčnějšího 

přeložení textu. Nevnímáme je tedy negativně. 

2.6.1. Konkretizace 

Konkretizace je překladatelský posun, při kterém obecnější termín z výchozího 

jazyka překládáme termínem konkrétnějším do jazyka cílového. Většinou se jedná o 

upřesnění některého sportovního termínu, pro který ve francouzštině neexistuje přesný 

ekvivalent. 

L’habileté à lui donner des trajectoires variées pour perturber l’adversaire peut 

s’exprimer pleinement (O. s. 40). 

Šikovný hráč mu umí dát různé směry letu, aby soupeři znemožnil hrát tak, jak by si 

přál (P: s. 29). 

Zde jsme použili místo obecnějšího výrazu s’exprimer, jenž by se do češtiny dalo 

přeložit doslovně jako: „Aby se (herně) vyjádřil,“ výraz konkrétnější. Aby nedošlo 

k omezení významu slovem konkrétnějším, interpretovali jsme adverbium pleinement jako 

tak, jak by si přál. Tímto jsme obrazně rozšířili možnosti hráčů a zároveň i zachovali smysl 

originálu. 

2.6.2. Generalizace 

Při generalizaci nahrazujeme konkrétnější výraz originálu výrazem obecnějším 

v překladu. Tento postup jsme se snažili používat střídmě a pouze na těch místech, kde to 

bylo nezbytně nutné z hlediska porozumění textu v cílovém jazyce vzhledem 

k předpokládaným čtenářům. 

Obecnějšího termínu jsme použili v příkladu z důvodu redundance. 

Au moment de la frappe au service, … (O: s. 22). 

V okamžiku podání … (P: s. 18). 

Jelikož podání je úder, který sám o sobě trvá v řádu setin sekund, není nutné 

v českém jazyce upřesňovat, že se jedná o ten okamžik. Z kontextu je čtenáři jasné, že 

moment podání je tentýž jako moment úderu podání. 
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2.6.3. Omise 

Co se týče posunu zvaného omise neboli vynechání, šlo převážně o případy 

vyjádření, ve kterých se při převodu textu do jiného jazykového materiálu se zdvojila některá 

informace a část textu se tak stala redundantní. 

Pour devenir un bon joueur de volley-ball, tu devras nécessairement maîtriser 

l’ensemble des techniques liées à ce sport, … (O: s. 18) 

Aby ses stal dobrým volejbalistou, budeš si muset osvojit volejbalová odbití, … (P: 

s. 15). 

V tomto případě vypadl termín l’ensemble značící souhrn či množinu volejbalových 

úderů.  

 

2.6.4. Intelektualizace, vykládání nedořečeného 

Tento posun rovněž řadíme mezi posuny individuální. Stejně jako u ostatních posunů 

individuální povahy i k tomuto bylo přistupováno s co největší mírou obezřetnosti a jen na 

těch místech, kde by českému čtenáři z cílového jazyka nemuselo být jasné to, co je jasné 

francouzskému čtenáři ve výchozím jazyce. 

Příkladem nám bude sloužit vysvětlení pravidel ohledně antének. Pravidla volejbalu 

říkají, že míč musí překonat síť mezi anténkami připevněnými na okrajích sítě bez toho, aniž 

by se jich dotkl. Při hře nicméně může nastat situace, kdy hráč (zpravidla prvním kontaktem) 

odbije míč buď nad síť, anebo přes síť, ale mimo prostor ohraničený anténkami. 

V takovémto případě může hráč vyběhnout za úroveň sítě (za předpokladu, že přitom 

nevyšlápne do strany hřiště soupeře) a odbít míč zpět na jakékoliv místo před úrovní antének. 

Jelikož se po tomto druhém odbití nachází míč z pohledu antének opět na správné straně, 

může tým posledním (třetím) odbitím odehrát míč na stranu soupeře mezi anténkami, jak 

určují pravidla. 

Il peut néanmoins être ramené dans l’aire de jeu après avoir été envoyé hors des 

limites du terrain (O: s. 20). 

Pokud ale přeletí síť mimo ně, může být poslán zpět na hrací plochu (P: s. 17). 



65 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo vzhledem k jejímu zadání co nejvěrněji přeložit část publikace 

Le Volley-ball. Při překladu byl kladen důraz na zachování dominantní funkce originálu, 

hlavní rysy populárně naučného stylu a na srozumitelnost textu pro cílového čtenáře. Ve 

druhé části práce, komentáři překladu, pak byl podrobněji popsán překladatelský proces. 

Samotnému překladu předcházela podrobná analýza výchozího textu, kde byl určen 

adresát originálu a účinek tohoto textu na něj. Při překladu do mateřštiny byl kladen důraz 

na to, aby byl zachován autorův cíl. Vzhledem k rozdílům v jazykových materiálech a ke 

kulturním odchylkám bylo na některých místech třeba využít široké škály překladatelských 

postupů a posunů. Práce prověřila naše překladatelské schopnosti a dovednosti získané 

během studia a zároveň jsme se díky ní seznámili s problematikou sportu, osvojili si práci 

se slovníky a ověřili si schopnosti dohledávání a ověřování odborných informací týkajících 

se daného tématu. 

Dle našeho názoru by za účelem vydání v českém jazyce mohla být přeložena celá 

publikace, protože obdobná dětská literatura zabývající se volejbalem v českém prostředí 

chybí. V tomto případě by ale bylo nutné některé pasáže aktualizovat tak, aby byly v souladu 

se stávajícími normami. 
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