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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce obsahuje překlad části knihy francouzského právníka Ludovica 

Lestideau 200 questions sur l’Union européenne. Dále v ní najdeme komentář, který zahrnuje 

tři části: překladatelskou analýzu originálu, překladatelské postupy a vybrané překladatelské 

problémy a jejich řešení. Cílem práce bylo díky překladu a analýze obou jazykových variant 

vybraného textu získat dostatek znalostí nutných pro práci překladatele. Takové znalosti 

umožňují zaujmout jednotné stanovisko při řešení konkrétních problematických jevů v procesu 

překladu. 

Klíčová slova: 

Evropská unie – evropská spolupráce – analýza překladu – překladatelské postupy. 

 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis contains a translation of a part of the book by the French lawyer Ludovic 

Lestideau 200 questions sur l’Union européenne. It also contains a commentary, which includes 

three parts: the translation analysis of the original, translation procedures and selected 

translation problems and their solutions. The aim of the work was to gain enough knowledge 

necessary for the work of a translator thanks to the translation and analysis of both language 

variants of the selected text. Such knowledge makes it possible to take a unified standpoint in 

solving specific problematic phenomena in the translation process. 
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European Union – European cooperation – translation analysis – translation procedures. 
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ÚVOD 

 Bakalářská práce s názvem Komentovaný překlad: 200 questions sur l’Union 

européenne obsahuje překlad části knihy francouzského právníka Ludovica Lestideau. Tato 

část sestává ze tří kapitol sekce L’organisation de l’Union européenne, tedy z kapitol Les 

différents traités européens, Les différents étapes de construction de l’Union européenne a Les 

États membres de l’Union européenne. Kromě překladu najdeme v práci komentář, který 

v první části analyzuje text originálu podle modelu německé translaroložky Christiane 

Nordové, dále uvádíme příklady překladatelských postupů užitých v překladu a nakonec se 

věnujeme vybraným překladatelským problémům a jejich řešením.  

 Cílem práce bylo vytvořit překlad na pozadí detailní analýzy originálu i cílového textu, 

na jejímž základě vysvětlujeme rozdíly fungování francouzského a českého jazykového 

systému. 
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I. Text překladu 

200 otázek o Evropské unii 
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1. Evropské smlouvy 

1. Otázky 

7. Jaké existují evropské smlouvy? 

8. Co je to EHS? 

9. Co je to ESAE? 

10. Co je to Schengenská dohoda? 

11. Co je to Jednotný evropský akt? 

12. Co je to Schengenská úmluva? 

13. Co je to Maastrichtská smlouva 

14. Co je to Amsterodamská smlouva? 

15. Co je to Niceská smlouva? 

16. Co je to Lisabonská smlouva? 

17. Jaké jsou další evropské smlouvy? 

18. Existují bilaterální smlouvy mezi Evropskou unií a členskými zeměmi? 

19. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a zeměmi mimo její hranice? 

20. Co obsahuje smlouva mezi Evropskou unií a Radou Evropy? 

21. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a vládními organizacemi? 

22. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a nevládními organizacemi? 
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2. Odpovědi 

7. Jaké existují evropské smlouvy? 

Pojem smlouva má svou podstatou právní rozměr. Právnické slovníky smlouvu definují 

jako dohodu uzavřenou mezi státy či jinými právními subjekty, na jejímž základě mezi nimi 

vzniká právní poměr. Tento právní poměr se promítá do jejich vzájemných vztahů. Takové 

ujednání zavazuje strany smlouvy k dodržování povinností smlouvou určených. Smlouvou státy 

projevují vůli jednat určeným způsobem či se takového jednání zdržet, například utvořit 

spojenectví, otevřít hranice, postupovat společně v dané záležitosti aj. 

Mezi evropskými státy bylo uzavřeno mnoho smluv, z nichž pouze část je dodnes 

účinná.  

Některé zásadní smlouvy, kterým se věnují následující otázky, se transformovaly do 

smluv dalších: 

 Smlouva o Evropském hospodářském společenství (EHS), 

 Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (ESAE), 

 Schengenská dohoda, 

 Jednotný evropský akt, 

 Úmluva k provedení Schengenské dohody, 

 Maastrichtská smlouva, 

 Amsterodamská smlouva, 

 Niceská smlouva, 

 Lisabonská smlouva. 

Jiné tři zásadní smlouvy jsou v účinnosti dodnes: 

 Smlouva o Evropské unii (SEU), jejíž aktuální znění upravuje Lisabonská smlouva 

z roku 2007; 

 Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), jejíž aktuální znění rovněž upravuje 

Lisabonská smlouva; 

 Listina základních práv Evropské unie z prosince 2000. 

Existuje ještě mnoho dalších smluv (viz otázku 17).   

Jejich množství svědčí o usilovné snaze všech zúčastněných států navázat a udržovat 

vzájemnou spolupráci, může však být zároveň zdrojem nedorozumění.  
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 8. Co je to EHS? 

Evropské hospodářské společenství bylo ustanoveno stejnojmennou smlouvou 

podepsanou v Římě dne 25. března 1957 šesti zakládajícími členy: Belgií, Francií, Itálií, 

Lucemburskem, Nizozemskem a Spolkovou republikou Německo. V roce 1992 bylo EHS 

transformováno do Evropské unie, která byla založena Maastrichtskou smlouvou. 

Na území členských států EHS byla zavedena celní unie a jednotný trh. Smlouva byla 

koncipována tak, aby umožnila rozšíření společenství o další státy. Byla sestavena z mnoha 

textů a protokolů a měla za cíl garantovat čtyři svobody:  

 volný pohyb služeb, 

 volný pohyb osob,  

 volný pohyb zboží,  

 volný pohyb kapitálu. 

Proces zavedení těchto svobod nebyl jednoduchý a okamžitý. Trvalo téměř dvanáct let, 

než bylo dosaženo žádoucích výsledků. Mezi lety 1958 a 1970 se obchod uvnitř Evropy 

zšestinásobil a obchod přes její hranice ztrojnásobil, hrubý domácí produkt šesti zakládajících 

členů EHS stoupl o sedmdesát procent.  

 Během tohoto zkušebního období byla v roce 1962 vytvořena společná zemědělská 

politika (SZP). Ta představovala významný impulz, který rozhýbal evropskou politiku. Dodnes 

SZP tvoří nemalou část výdajů EU (viz otázku 53). 

 Význam EHS byl i v jeho organizační struktuře. Již v počátcích své existence položilo 

společenství základy tří stěžejních institucí, které stále fungují: 

 Evropské komise,  

 Rady ministrů (nazývané také Rada Evropské unie či pouze Rada),  

 Parlamentu. 

Principy, o které se EHS opíralo již před šedesáti lety, jsou stále dodržovány. Dnes se 

uplatňují ve dvaceti osmi (brzy, po odchodu Velké Británie z EU, pouze ve dvaceti sedmi) 

zemích. Toto číslo by však mohlo narůst až na třicet pět členských států (viz otázku 200). 
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9. Co je to ESAE? 

Smlouva ustanovující Evropské společenství pro atomovou energii byla podepsána 

současně se smlouvou zakládající EHS. ESAE je také zkráceně nazýváno Euratom. Vzniklo 

z potřeby zabezpečit sektor jaderné energetiky. Věnuje se výhradně tomuto tématu, které tak 

již od počátku vymezuje jeho pole působnosti. Smlouva z roku 1957 zahrnovala dvě stě třicet 

článků a pro svou obsáhlost byla Lisabonskou smlouvou zkrácená o téměř padesát článků. 

Smyslem Euratomu je rozvíjet jadernou energetiku prostřednictvím výzkumných 

programů a sdílet informace a finanční prostředky pro různé projekty (například ITER) 

a zároveň zajistit centrální kontrolu při zásobování jadernou energií.  

Oblast jaderné energetiky představuje na jednu stranu výjimečnou příležitost vyrábět 

moderní energii ve velkém, na stranu druhou je zdrojem ohrožení. Proto je smlouva o ESAE 

pojistkou proti zneužití jaderné energie vojenskou silou, aniž by bránila jejímu vývoji pro 

civilní účely na území celé Evropy. Přestože je vývoj v oblasti jaderné energetiky nákladný, 

dohoda umožnila členům společenství dosáhnout v něm optimálního nastavení. 

Uvedení smlouvy do praxe nebylo snadné. Již od roku 1957 realizaci brzdily překážky 

finanční i názorové. Až do roku 1967 měl Euratom své vlastní instituce, poté byly sloučeny 

s institucemi EHS a vznikla tak společná Rada, Komise a Parlament. Tímto sloučením se 

zrodily instituce pozdější Evropské unie. 

Smlouvou o Euratomu byly dále zřízeny dvě speciální instituce: 

 Zásobovací agentura Euratomu,  

 Kontrolní bezpečnostní úřad, který kontroluje jaderná zařízení v jednotlivých členských 

zemích. 

Na rozdíl od smlouvy o založení EHS, která byla pozměněna Lisabonskou smlouvou, 

ale je stále v účinnosti, smlouva o Euratomu již zanikla.  
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10. Co je to Schengenská dohoda? 

 Schengenská dohoda je název smlouvy o posílené spolupráci. Částečně překračuje 

hranice EU, jelikož ne všichni signatáři jsou rovněž členy Unie. Smlouvu podepsaly 14. června 

1985 v lucemburském Schengenu Francie, Spolková republika Německo, Belgie, Lucembursko 

a Nizozemsko. Brzy ji přijaly další státy včetně Velké Británie a Irska, tyto dvě země však 

pouze částečně. 

 V současnosti je členy Schengenské dohody dvacet šest států (pouze dvacet dva z nich 

je zároveň členskými státy EU): Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. 

 V rámci dohody byl zřízen výkonný výbor, který dohlíží na provedení smlouvy. 

Amsterodamskou smlouvou z roku 1999 byla Schengenská dohoda mimo jiné začleněna do 

právního řádu Evropské unie. 

 V jádru smlouva hovoří o dvou hlavních úkolech: 

 zrušení kontrol na společných hranicích států dohody. To zahrnuje úpravu přístavů 

a letišť takovým způsobem, aby byli fyzicky odděleni cestující v rámci Schengenského 

prostoru od cestujících překračujících jeho vnější hranici, sjednocení podmínek vstupu 

na území Schengenského prostoru včetně podmínek pro získání krátkodobého víza, 

sdílení informací pomocí sítě styčných úředníků, boj proti nelegální imigraci, povinnost 

oznámit přesun z jedné země Schengenského prostoru do druhé pro všechny cizince 

přicházející ze zemí mimo tento prostor, určení pravidel týkajících se odpovědnosti za 

vyřízení žádosti o azyl, aby žádost nezůstala nevyřízená a aby žadatel nemohl žádat 

o azyl vícekrát, ať už v jedné či ve více zemích Schengenské dohody; 

 posílení policejní, celní a justiční spolupráce. Jde o vzájemnou součinnost v oblasti 

soudnictví, předávání výkonu rozhodnutí v trestní věci, boj proti omamným látkám, 

vytvoření společného informačního systému, díky kterému je možné sdílet informace 

o hledaných osobách a předmětech, a to prostřednictvím národních informačních 

systémů (NSIS), napojených na systém centrální (CSIS). 

11. Co je to Jednotný evropský akt? 

 Jednotný evropský akt (JEA) poprvé zachytil myšlenku Evropy jako celku právní 

a politické povahy. Jeho vznik inicioval tehdejší předseda Evropské komise Francouz Jacques 
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Delors. Cílem smlouvy bylo posílit Evropu a zvýšit její konkurenceschopnost na světové 

ekonomické scéně, konkrétně vůči Spojeným státům americkým na straně jedné a Asii na straně 

druhé.  

 Akt byl podepsán 17. a 28. února 1986 a v platnost vstoupil v červenci 1987. Zásadně 

zreformoval evropské instituce, rozšířil jejich pravomoci a hlouběji propracoval jejich chod. 

JEA zavedl jednotný trh, čímž zrevidoval smlouvu z roku 1957 a připravil půdu pro reformu 

v podobě Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Pro fungování jednotného trhu bylo třeba 

rozvinout již nastolené svobody (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu). Tento proces trval 

pět let. Smlouva přinesla jedinečnou možnost, jak zrychlit budování sebevědomé Evropy 

a upevnit vztahy s okolními státy. Takovouto vizi Evropy sdílela později i Maastrichtská 

smlouva, oficiálně zakládající Evropskou unii. 

 Text Jednotného evropského aktu není dlouhý, dosahuje přibližně třiceti stran, obsahuje 

třicet čtyři článků, seskupených do čtyř hlav: 

 hlava I. se věnuje evropským společenstvím a možnostem politické spolupráce; 

 hlava II. popisuje úpravu smluv ustanovujících evropská společenství; 

 hlava III. pojednává o evropské spolupráci v záležitostech zahraniční politiky; 

 hlava IV. obsahuje obecná a závěrečná ustanovení. 

Akt ustanovil Evropskou radu, jejímiž členy jsou hlavy států či předsedové vlád. Svěřil 

jí hlavní díl moci, čímž zcela zamíchal kartami v rozložení sil evropských institucí. Dále pověřil 

Evropskou komisi, aby naplňovala politické směřování a uplatňovala různá nařízení. Jednotný 

akt také posílil roli Parlamentu a zřídil Soud prvního stupně. 
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12. Co je to Schengenská úmluva? 

 Schengenská úmluva vznikla pět let po Schengenské dohodě (viz otázku 10). Podepsána 

byla v roce 1990 a v roce 1995 vešla plně v účinnost. Umožnila čtyř stům milionům obyvatel 

pohybovat se poměrně svobodně a bezpečně na rozsáhlém území Evropy.  

Schengenská úmluva je přesněji Úmluvou k provedení Schengenské dohody (1985). Její 

znění se v průběhu let vyvíjelo, jelikož k úmluvě přistupovaly průběžně nové země. Vývoj 

úmluvy se dotkl také výběru témat, kterým se věnovala (celní, policejní a soudní spolupráce). 

Text úmluvy byl upraven pozdějšími evropskými smlouvami, zvláště Amsterodamskou 

smlouvou, a to tak, aby byla úmluva vždy zcela vykonatelná. 

 Realizaci úmluvy stálo od roku 1990 v cestě mnoho překážek. Ty měly různé příčiny, 

které souvisely s masivní imigrací, problematickým vstupem nových členů (Rumunsko, 

Bulharsko a Itálie), jemuž bránily některé stávající členské státy.  

Přestože „schengenský systém“ funguje relativně dobře, stále existuje množství 

bezpečnostních rizik pocházejících od samotných členů dohody. Proto členské státy společně 

vyvinuly Schengenský informační systém druhé generace (SIS II). Jeho smyslem je posílit 

bezpečnost, usnadnit volný pohyb v rámci Schengenského prostoru a zprostředkovat výměnu 

informací o osobách podezřelých ze spáchání závažného trestného činu mezi orgány 

jednotlivých států, zmocněnými k hraničním a celním kontrolám, a mezi orgány policejními. 

13. Co je to Maastrichtská smlouva? 

 Maastrichtská smlouva byla podepsána 7. února 1992 v nizozemském Maastrichtu. Byla 

výsledkem dvouletého vyjednávání a příprav a svým významem se rovná Jednotnému 

evropskému aktu z roku 1986. Maastrichtská smlouva poukázala na některé slabiny Evropy, 

jakými je například neschopnost evropských států učinit kompromis v otázce vlastní 

suverenity. Maastrichtskou smlouvou se datuje počátek nové éry Evropy, jejího oživení 

a z právního hlediska vznik Evropské unie. Ta se opírala o tři pilíře: 

 Evropské společenství, sestávající z EHS, Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) 

a Euratomu; 

 spolupráci v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP); 

 spolupráci v záležitostech spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV), zahrnující azylovou 

politiku a boj proti závažné trestné činnosti. 

Tyto pilíře jsou doplněny dvěma důležitými body: 
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 bodem o evropském občanství: Získává ho každý občan členského státu EU, evropské 

občanství mu zaručuje například právo na diplomatickou a konzulární ochranu na území 

třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, tuto 

ochranu mu poskytne kterýkoli jiný členský stát; právo volit a být volen ve volbách do 

Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, za 

stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu; petiční právo k Evropskému 

parlamentu; právo podat stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv ohledně 

špatného fungování unijní administrativy; 

 bodem o hospodářské a měnové unii: Dne 1. ledna 1999 bylo určeno euro jako jednotná 

měna, došlo k tomu pomocí různých progresivních opatření, souvisejících s pohybem 

kapitálu, koordinací ekonomických politik členských států, vytvořením stabilního 

bankovního systému pomocí Evropského systému centrálních bank, sdružujícího 

národní centrální banky do uskupení v čele s Evropskou centrální bankou (ECB). 

Z Maastrichtské smlouvy vyplývají ještě další inovace jako například založení Výboru 

regionů, ustanovení veřejného ochránce práv či posílení pravomocí Evropského parlamentu. 

14. Co je to Amsterodamská smlouva? 

 Maastrichtská smlouva předpokládala vznik dalších smluv, které budou ji samotnou 

upravovat a zdokonalovat při procesu formulování hlubšího a trvalejšího cíle. Jednou z etap 

v tomto procesu se stala Amsterodamská smlouva. Byla schválena v červnu 1997, podepsána 

2. října téhož roku a v platnost vešla 1. května 1999. 

 Jejím hlavním cílem bylo revidovat Maastrichtskou smlouvu po pěti letech od uvedení 

do praxe, aby k ní mohly přistoupit další země. Smlouvu bylo ve své podstatě třeba 

konsolidovat, aby byla v tomto ohledu pružnější. I přes rozšiřování počtu členských států byl 

počet členů Evropské komise ustálen na dvacet, počet poslanců Evropského parlamentu na 

sedm set. 

 Přestože je Amsterodamská smlouva rozsahem menší, věnuje se značnému množství 

problémů, rozdělených do tří částí: 

 základní úpravy, 

 zjednodušení evropského systému, 

 obecná a závěrečná ustanovení. 
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Je vhodné uvést také posílení role Evropského parlamentu a větší důraz na sociální 

politiku (zvláště v oblasti boje proti nezaměstnanosti). Smlouva také umožnila občanům 

obracet se v případě potřeby na Soudní dvůr. 

Navzdory všem zavedeným změnám nakonec smlouva nepřinesla „institucionální 

revoluci“, jak se očekávalo. Následovala další vyjednávání Evropské rady a další dvě smlouvy, 

než byl právní rámec EU funkčně adaptován pro potřeby dvaceti osmi členských zemí.  

15. Co je to Niceská smlouva? 

 Niceská smlouva upravila předchozí smlouvy tak, aby mohly do EU přistoupit nové 

země. Byla podepsána 26. února 2001 a v účinnost vstoupila 1. února 2003. Záměrem smlouvy, 

jak ji formulovala Evropská komise, bylo ukotvit evropské instituce v legislativě, zefektivnit 

jejich fungování a připravit je tak na rozšíření Unie z patnácti na dvacet sedm členů.  

 Změny se týkaly Evropské komise, Evropské rady, Parlamentu i Soudního dvora. Měly 

za cíl vyvážit rozložení hlasů a pravomocí, v některých případech umožnily právo veta, zároveň 

však zajistily hladký průběh hlasování a zamezily obstrukcím. 

16. Co je to Lisabonská smlouva? 

 Lisabonská smlouva přišla po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu z roku 2005. 

Jejím záměrem bylo vytvořit Ústavu evropské federace. Smlouva byla však Nizozemskem 

a Francií odmítnuta v referendu. Kompromisním řešením, jaké definovala Lisabonská smlouva, 

bylo posílení Evropy, aniž by bylo výrazně narušeno fungování dvaceti sedmi členských států. 

Jelikož nebyla Smlouva o Ústavě pro Evropu nikdy přijata, platila Smlouva z Nice až do 1. 

prosince 2009, kdy začala platit Lisabonská smlouva. 

 Lisabonská smlouva byla podepsána 13. prosince 2007. Klade si za cíl zjednodušit 

Evropskou unii, nefederalizuje ji (to bylo odmítnuto Nizozemskem a Francií), ale upevňuje její 

základy. Z velké části přejímá znění Smlouvy o Ústavě pro Evropu, pouze upravuje citlivé 

pasáže, které byly předmětem sporu, aby byla smlouva plně přijatelná pro všechny členy EU. 

 Lisabonská smlouva mimo jiné: 

 udělila Evropské unii statut právnické osoby, 

 sloučila tři základní pilíře, 

 zavedla pravidlo dvojí většiny, 

 potvrdila princip spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady ministrů jako běžný 

zákonodárný postup, 
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 zavedla post stálého předsedy Evropské rady, voleného na dva a půl roku s možností 

jednoho obnovení, 

 zavedla post vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

 ustanovila právo evropské občanské iniciativy, 

 posílila participativní princip demokracie atd. 

Lisabonská smlouva je dodnes (2019) v účinnosti. 

17. Jaké jsou další evropské smlouvy? 

 Jmenovali jsme nejdůležitější smlouvy uzavřené mezi evropskými státy. Existují však 

ještě další smlouvy, jako například: 

 Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: Byla podepsaná 

2. března 2012 a od 1. ledna 2013 je v platnosti. Je to spíše mezinárodní smlouva než 

smlouva v rámci EU. Usiluje o rozpočtovou kázeň svých členů (maximální schodek 

stanovuje na tři procenta hrubého domácího produktu), dosažení vyrovnaného 

hospodaření a v ideálním případě jeho začlenění do ústavy členských států. Smlouva 

vlastně určuje ekonomické směřování členských států. Zajišťuje konkrétní pomoc 

členským státům a jejich centrálním bankám (například španělské, kyperské či řecké); 

 Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení z 22. dubna 1970; 

 Smlouva pozměňující některá finanční ustanovení Smluv o založení Evropských 

společenství a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských 

společenství: Smlouva z 22. července 1975 předznamenala vznik Účetního dvora 

a posílila rozpočtové pravomoci Parlamentu. 

18. Existují bilaterální smlouvy mezi Evropskou unií a členskými zeměmi? 

Nelze hovořit o existenci smluv uzavřených mezi Evropskou unií a jejími členskými 

zeměmi. Přesto v některých případech podepisují státy unijní smlouvu v upraveném znění, 

které jistým způsobem zohledňuje jejich určitá specifika. Nejde tedy vyloženě o bilaterální 

smlouvu, spíše o zvláštní znění unijní smlouvy. 

Takovou výjimku si sjednala například Velká Británie a Dánsko při podpisu Lisabonské 

smlouvy. 
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19. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a zeměmi mimo její hranice? 

 Mezi Evropskou unií a zeměmi mimo její hranice bylo uzavřeno mnoho smluv. Lze je 

dělit do tří skupin: 

 dohody o hospodářském partnerství: podporují ekonomický rozvoj partnerských zemí 

Afriky, Karibiku a Tichomoří; 

 dohody o volném obchodu: vzájemně propojují trhy všech stran dohody, zajišťují 

přednostní přístup na trh, partnery EU jsou v této skupině rozvojové i vyspělé státy; 

 dohody o přidružení: jedná se zpravidla o širší politické dohody (například s Alžírskem, 

Egyptem, Faerskými ostrovy, Gruzií, Izraelem, Jordánskem a dalšími); 

 EU uzavírá i obchodní smlouvy bez výhody přednostního přístupu na trh, jsou to 

většinou širší dohody, jako například dohody o partnerství a spolupráci, uzavřené 

s Kamerunem či Pobřežím slonoviny. 

Dále byly Evropskou unií uzavřeny například tyto smlouvy: 

 dohoda o volném obchodu s Japonskem: vešla v platnost 1. února 2019, směrnice pro 

jednání byly schváleny v roce 2012 a dohoda byla podepsána na konci roku 2018; 

 smlouva s Vietnamem a Singapurem: směrnice pro jednání byly schváleny v rámci 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v roce 2007; 

 smlouva s Mexikem: směrnice pro jednání byly přijaty v roce 1999 a konečné podoby 

nabyly v červnu 2018; 

 smlouva s Mercosurem (sdružením volného obchodu zemí Jižní Ameriky, tedy 

Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye): jednání o obchodní smlouvě s Mercosurem 

bylo po dvaceti letech vyjednávání završeno v červnu 2019 v rámci dohody o přidružení 

 smlouva s Chile: směrnice pro jednání byly schváleny v roce 2017; 

 smlouva s Austrálií a Novým Zélandem: směrnice pro jednání byly schváleny v roce 

2018. 

Za zmínku stojí jistě i vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP), který Unii 

umožňuje obchodovat se zeměmi mimo její hranice. Tento prostor spojuje EU se zeměmi 

Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tedy s Norskem, Lichtenštejnskem, Islandem 

a Švýcarskem. 

Z toho vyplývá, že státy ESVO přijaly pravidla volného obchodu a musely si kvůli tomu 

osvojit i některé zákony EU, s výjimkou finančních závazků. To znamená, že jsou sice 

z hlediska finančního pro Unii přínosem, avšak nedostávají od ní žádnou finanční podporu.  



19 

 

20. Co obsahuje smlouva mezi Evropskou unií a Radou Evropy? 

 Evropská unie má v úmyslu přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech. Toto 

odhodlání se po podpisu Lisabonské smlouvy stalo společným zájmem Výboru ministrů Rady 

Evropy a Evropské rady. 

 Unie dosud s Radou Evropy není právně svázána žádnou smlouvou. Rada Evropy se 

k tomu vyjadřuje takto: „Kdyby EU přijala Evropskou úmluvu o lidských právech, začlenila by 

se tak do společenství čtyřiceti sedmi evropských zemí, které se právně zavázaly tuto úmluvu 

dodržovat a podrobily se rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, který na 

respektování úmluvy dohlíží. EU by se tak stala čtyřicátým osmým členem. Podle Lisabonské 

smlouvy bude přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech mezníkem v evropské 

právní historii. Instituce EU mají totiž nedozírný význam v každodenním životě občanů EU 

a přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech umožní jednotlivcům i firmám žádat 

Evropský soud pro lidská práva o přezkoumání rozhodnutí těchto institucí.“ 

 Přistoupení je ale problematické. Dne 5. dubna 2013 sice Výbor ministrů Rady Evropy 

a Evropská rada podepsaly návrh smlouvy, ten byl však 18. prosince 2014 zamítnut Soudním 

dvorem Evropské unie. 

Aktualita: Na podnět Itálie jsou v současnosti projednávány další návrhy 

smlouvy. Jedna z možných variant je sloučit Soudní dvůr EU s Evropským 

soudem pro lidská práva. V létě 2019 ještě nejsou k dispozici žádné konkrétní 

výsledky jednání, ty se dají očekávat nejdříve v průběhu roku 2020. 

21. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a vládními organizacemi? 

 Evropská unie uzavřela smlouvu s několika vládními organizacemi. Jednou z nich je 

obchodní smlouva s Mercosurem, skupinou jihoamerických zemí (Argentinou, Brazílií, 

Paraguayí a Uruguayí), kterou dojednala Evropská rada jako dohodu o přidružení. Je výsledkem 

jednání trvajícího od roku 1999, kdy byla schválena směrnice pro jednání, do června 2019, kdy 

byla smlouva zhotovena a podepsána. 

 Jako dohodu o partnerství a spolupráci EU podepsala smlouvu s Karibským 

společenstvím (CARICOM), jehož členy jsou Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, 

Dominika, Granada, Guyana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, 

dále s Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC), jehož členy jsou Jihoafrická republika, 

Angola, Botswana, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Mosambik, Namibie, 

Demokratická republika Kongo, Seychely, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe, 
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a s Radou pro spolupráci v Zálivu, jejímiž členy jsou Saúdská Arábie, Omán, Kuvajt, Bahrajn, 

Spojené arabské emiráty a Katar.  

 Evropská unie je mimo jiné aktivním či pozorovatelským členem například těchto 

mezinárodních organizací: 

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OCDE), 

 Mezinárodní trestní soud (MTS), 

 Organizace spojených národů (OSN), 

 Světová obchodní organizace (WTO), 

 Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), 

 Africká unie (AU), 

 Liga arabských států, 

 ASEAN. 

22. Existují smlouvy mezi Evropskou unií a nevládními organizacemi? 

 Evropská unie se v dokumentu Evropa 2020 (Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění) zavázala podporovat spolupráci unijních institucí s národními 

a regionálními vládami a jinými evropskými institucemi. Evropská komise označila podporu 

této spolupráce jako svou prioritu. Tím EU podpořila i nevládní organizace a dala tak najevo 

vědomí jejich důležitosti. 

 V tomto směru Evropská komise usiluje o rozvoj sítě nevládních organizací na evropské 

úrovni v následujících oblastech: 

 podpora sociální inkluze: 

o Caritas Europa, 

o COFACE (sdružení organizací EU na podporu rodin), 

o Dynamo international (mezinárodní síť terénních sociálních pracovníků), 

o EAPN (Evropská síť proti chudobě), 

o EMN (Evropská síť mikrofinancování), 

o ENSIE (Evropská síť integračních sociálních podniků), 

o Eurochild, 

o Eurocities, 

o Eurodiaconia, 

o EuroHealthNet, 
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o FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících 

s bezdomovci), 

o Mental Health Europe, 

o PICUM (Platforma pro mezinárodní spolupráci týkající se migrantů bez 

dokladů), 

 rovnost mužů a žen: 

o Evropská ženská lobby, 

 obrana práv lidí čelících diskriminaci: 

o AGE Platform Europe, 

o ENAR (Evropská síť proti rasismu), 

o EDF (Evropské fórum zdravotně postižených), 

o ILGA-Europe (Mezinárodní sdružení leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob 

a intersexuálních osob), 

o ERIO (Evropská romská informační kancelář). 

Evropská komise se také zavázala podporovat veškeré organizace, které usilují 

o zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti.   
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2. Cesta k vytvoření Evropské unie 

1. Otázky 

23. Co vedlo ke vzniku EHS v roce 1957? 

24. Co vedlo po roce 1957 k vytvoření Evropské unie? 

2. Odpovědi 

23. Co vedlo ke vzniku EHS v roce 1957? 

 Evropské hospodářské společenství je zakořeněno hluboko v historii. Myšlenka 

spolupráce evropských států byla obsažena již v zahajovacím projevu třetího mezinárodního 

mírového kongresu v Paříži, který pronesl Victor Hugo roku 1849. Formuluje v něm koncept 

Spojených států evropských: „Nastane den, kdy ty, Francie, ty, Rusko, ty, Itálie, ty, Anglie, ty, 

Německo, vy všechny národy kontinentu, aniž byste ztratily své individuální přednosti 

a nádhernou osobitost, budete úzce sloučeny v rámci nadřazené jednotky a vytvoříte Evropské 

bratrství, stejně jako Normandie, Bretaň, Burgundsko, Lotrinsko, Alsasko a všechny naše 

provincie jsou spojeny ve Francii. Nastane doba, kdy jediným bitevním polem budou trhy 

otevřené obchodům a mysli otevřené nápadům. (...) Nastane den, kdy si dvě ohromné soustavy 

států, které existují jedna vedle druhé, Spojené státy americké a Spojené státy evropské, přes 

moře podají ruku, budou spolu obchodovat, rozvíjet průmysl, sdílet umění, schopnosti a vědění 

a společně budou obdělávat zeměkouli, zúrodňovat pouště a zušlechťovat stvoření před tváří 

Stvořitele.“ 

 O několik desítek let později hrabě Richard Coudenhove-Kalergi ve svém věhlasném 

díle Pan-Evropa (1923) píše: „Společenství států se stejnými zájmy je předpokladem vzniku 

společenství politického. Evropská otázka zní takto: Je možné, aby vedle sebe na evropském 

poloostrově žilo dvacet pět států jeden vedle druhého v anarchii, aniž by takový stav věcí vedl 

k politické, ekonomické a kulturní katastrofě? Budoucnost Evropy záleží na tom, jak bude tato 

otázka zodpovězena.“ 

 Později, 5. září 1929, předložil Aristide Briand Společnosti národů (organizace 

předcházející OSN) návrh na sjednocení Evropy. Opíral se o tři hlavní pilíře: 

 federativní spolupráci, 

 vznik samostatné správní organizace jakožto svébytné instituce, 
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 spis o celkové organizaci v podobě charty či smlouvy. 

Návrh však neuspěl u většiny evropských států a byl tedy odložen. 

Dvě války však přiměly západní mocnosti, aby našly mírové řešení. Robert Schuman ve 

svém plánu, sestaveném Jeanem Monnetem, tehdejším francouzským komisařem pro 

plánování, a předneseném dne 9. května 1950, stanovil tři cíle organizace „otevřené účasti 

jiných evropských zemí“: 

 reorganizace hutnictví a dalších základních průmyslových odvětví v Evropě 

z ekonomického hlediska: průmysl státy devastuje a je třeba ho transformovat a oživit 

tak ekonomiku. (Tato transformace později vedla ke sjednocení evropských národních 

trhů, viz Briandovo memorandum); 

 definitivní konec sporu s Německem: nejlepším způsobem, jak zabránit tajnému 

zbrojení Francie a Německa, je vzájemné propojení hutnického průmyslu; 

 obnova evropské myšlenky na nových základech. 

V Schumanově deklaraci se dále píše, že se Evropa nevytvoří najednou, vznikem nějaké 

politické struktury, uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc skutečnou solidaritu. 

Robert Schuman v ní pozitivně hodnotil poskytnutí uhlí a oceli vyprodukovaných Francií 

a Německem ostatním evropským zemím. 

Následujícího roku, dne 18. dubna 1951, byla v Paříži šesti státy (Francií, Itálií, 

Spolkovou republikou Německo, Belgií, Lucemburskem a Nizozemskem) podepsána smlouva 

zakládající ESUO.  

Takto se z tohoto postupného procesu, tzv. „filozofie malých krůčků“, stal modus 

operandi vzniku Evropské unie. Začala se objevovat i spolupráce v oblasti obrany, nikdy však 

nebyla zcela navázána. Evropské státy se shodly na tom, že kromě čistě ekonomické spolupráce 

by navíc bylo dobré směřovat k jednotnému evropskému trhu, který by zajistil volný pohyb 

zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Rozhodující krok byl učiněn o šest let později. Šest zmíněných států (Francie, Itálie, 

Spolková republika Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko) podepsalo dne 25. března 

1957 v Římě smlouvy ustanovující dvě evropská společenství: 

 Euratom, také nazývané ESAE, 

 EHS. 
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24. Co vedlo po roce 1957 k vytvoření Evropské unie? 

 Od roku 1957 ušla Evropa značný kus cesty, aniž by evropské státy utvořily federaci, 

jak ji zamýšlel Victor Hugo. Jeho Evropa není Evropou, jakou známe. Dnes je to stabilní, silné, 

ale také komplexní uskupení. Tato komplexita je zahrnuta v množství textů, které zdokonalují 

evropský systém. Je výsledkem historického vývoje a ochoty evropských států vzdát se části 

své národní suverenity. 

Přesto, že se v roce 2005 v rámci Římské smlouvy II uvažovalo o evropské ústavě, 

zachovala si nakonec EU složitější právní strukturu. Poslední (tedy Lisabonskou) smlouvou 

byla potvrzena platnost všech předchozích smluv, které jsou dále pouze modifikovány. Když 

se ohlédneme do historie, můžeme vývoj evropské spolupráce rozdělit do tří hlavních etap, 

kterým se věnujeme v příloze (viz Stručnou historii evropských smluv). 

Neúspěch Římské smlouvy II z roku 2005 zanechal trvalé následky. Po Niceské 

smlouvě měla tato smlouva ustanovit „federativní Evropu“, či Evropu alespoň politicky 

sjednotit. Členské státy měly podle plánované evropské ústavy část své suverenity postoupit 

EU. Smlouvu schválilo dvacet tři členských států, v referendu ji však odmítla Francie (29. 

května 2005) a Nizozemsko (1. června 2005). Jedná se o první neúspěch Evropské unie. Svědčí 

o tom, že Evropané ještě nebyli připraveni vytvořit silnější a užší unii. 

Tento neúspěch vyústil ve společné rozhodnutí hlav členských států upustit od tak 

radikálního uspořádání Evropy, a zajistit jí tak účinný systém fungování a investování. 

Uzpůsobit stávající smlouvy EU aktuálnímu počtu dvaceti osmi členských zemí je předmětem 

Lisabonské smlouvy. 

Spojené království se po několika desítkách let, kdy bylo pro EU spíše přítěží, rozhodlo 

z Unie vystoupit. V referendu konaném 23. června 2016 se 51,9 procent voličů vyslovilo pro 

odchod z EU, British exit – Brexit. Za necelý rok požádala britská vláda Evropskou radu 

o uskutečnění tohoto aktu podle článku 50 Smlouvy o EU. Následovala dlouhá jednání obou 

zúčastněných stran, která se však značně zkomplikovala. Britové odmítají stávající podmínky 

odchodu a požadují, aby z nich Evropská unie ustoupila. Především usilují o vznik nové 

smlouvy (viz otázky 194 a následující). 

Předseda Evropské komise v publikaci Bílá kniha o budoucnosti Evropy, která nabízí 

možné scénáře evropského vývoje, uvažuje o budoucnosti Evropské unie (viz otázku 198). 
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3. Členské státy Evropské unie 

1. Otázky 

25. Jaké jsou členské státy Evropské unie? 

26. Jaká jsou pravidla vstupu do Evropské unie? 

27. Jaká jsou pravidla odchodu z Evropské unie? 

28. Změnily se členské státy od svého vstupu do Evropské unie? 

29. Jaké členské státy Evropské unie mají největší vliv? 

2. Odpovědi 

25. Jaké jsou členské státy Evropské unie? 

K polovině roku 2019 má Evropská unie dvacet osm členských států. Na konci roku by 

jich mělo být pouze dvacet sedm, protože Spojené království by mělo Unii opustit. Členy EU 

jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, 

Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, 

Španělsko a Švédsko (viz následující mapu). 
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zdroj: ČTK 

26. Jaká jsou pravidla vstupu do Evropské unie? 

Podmínky vstupu do Evropské unie jsou určeny různými smlouvami. Ty určují, že 

o členství v EU de iure může požádat stát, který sám respektuje jisté stanovené zásady. V těchto 

zásadách jsou zahrnuty v první řadě hodnoty společné všem členským zemím: 

 svoboda, 

 demokracie, 

 respektování lidských práv a základních svobod,  

 právní stát. 

Vyplývá to z článku 49: „Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 

2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii.“ 

V článku 2 se k tomu píše: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 

svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv 

příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se 
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pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen 

a mužů.“ 

V roce 1993 doplnila Evropská rada během jednání v Kodani tato pravidla o kritéria 

týkající se tržní ekonomiky, demokracie, právního státu a přijetí evropské legislativy, včetně 

přijetí eura. 

Na základě toho určuje zmiňovaný článek 49 další postup: „O této žádosti je informován 

Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty. Žadatelský stát podává svou žádost Radě, která 

rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, 

který se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne 

Evropská rada, budou zohledněna. Podmínky přijetí a s ním spojené nezbytné následné úpravy 

smluv, na nichž je Evropská unie založena, jsou předmětem dohody mezi členskými státy 

a žadatelským státem. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich 

ústavními předpisy.“ 

Dále Evropská unie zohledňuje v procesu vstupu žadatelského státu jeho schopnost 

začlenit se do společenství států EU. Z tohoto pohledu by měl například vstup Turecka 

dalekosáhlé následky pro EU samotnou i pro její jednotlivé členské státy. Turecko je totiž 

lidnatou a rozlehlou zemí (83 milionů obyvatel a 783 tisíc km2) a svou východní hranicí sousedí 

se zakavkazskými státy a státy Blízkého a Středního východu, jako například s Irákem. 

Integrace žadatelského státu vyžaduje přijetí množství evropských norem. Za tímto 

účelem je státu poskytována (především finanční) podpora. Podmínky jejího získání jsou: 

 uznání statusu žadatelského státu; 

 jednání o vstupu po vyjádření Evropské rady; 

 přístupová smlouva podepsaná všemi členskými státy EU a žadatelským státem. 

Tento právní proces je dlouhý, trvá až několik let. Poté, co Island v roce 2015 (stejně 

jako Norsko a Švýcarsko) nakonec od vstupu do EU upustil, jsou teď na řadě další žadatelské 

státy, o které by se mohla Evropská unie rozšířit (státy bývalé Jugoslávie, Turecko, Ukrajina 

a Gruzie). 
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27. Jaká jsou pravidla odchodu z Evropské unie? 

 Pravidla odchodu členského státu z Evropské unie definuje článek 50 Smlouvy o EU:  

„1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout 

z Unie vystoupit.  

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. 

S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách 

jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává 

v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, 

která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.  

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení 

v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li 

Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.  

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující 

členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej 

týkají.  

Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy 

o fungování Evropské unie.  

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost 

postupu podle článku 49.“ 

Tato přesně formulovaná pravidla do této chvíle nikdy nebyla uplatněna a překvapují 

svou tvrdostí. Odchod Spojeného království jasně odhaluje napětí skryté v tomto krátkém, ale 

výstižném článku. Tři roky po referendu, ve kterém Britové vyjádřili vůli opustit EU, nebyl 

doposud tento záměr uskutečněn. 

28. Změnily se členské státy od svého vstupu do Evropské unie? 

 Je důležité se ptát, co jednotlivým státům členství v EU přináší. Záleží na tom zájem 

dalších států začlenit se do této první ekonomiky světa (první, nepočítáme-li státy).  

Na první pohled se zdá, že členství v EU je pro její členy přínosem, jelikož o zájemce o 

vstup do Unie není nouze. Vezmeme-li v úvahu odchod Spojeného království a ostrou kritiku 

Unie z řad některých členských států (například Maďarska či Itálie) vidíme, že tato otázka je 

zcela na místě. Státům, které se demokratizovaly v 80. letech 20. století (jako Řecko, 
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Portugalsko či Španělsko) dal beze sporu vstup do EU možnost upevnit demokratický systém. 

Z hlediska ekonomiky, navzdory štědré finanční pomoci, která měla zásadním způsobem oživit 

hospodaření v zemi, nejsou výsledky, pokud vůbec nějaké jsou, nijak markantní. Řecko se jen 

stěží dostávalo z nejhoršího. HDP Portugalska i Španělska vzrostl a klesla míra 

nezaměstnanosti, avšak pouze nepatrně. 

 V případě Irska je má již členství v Evropské unii znatelnější důsledky. Vstup do Unie 

významně proměnil tamní ekonomiku i společnost. Nezaměstnanost výrazně klesla, snížil se 

počet občanů, kteří zemi trvale opouštějí, lokální investice naopak vzrostly. Země také značně 

profitovala z finanční podpory poskytnuté Evropskou unií. 

 Státy východní Evropy také posílily, zejména proto, že jednotná evropská měna 

propojila jejich ekonomický systém s evropským a více ho otevřela. 

29. Jaké členské státy Evropské unie mají největší vliv? 

Největší vliv mají mezi členskými státy EU jednoznačně Německo, Francie a Spojené 

království. Podle ukazatele celkové hodnoty HDP (Německo se ve světovém měřítku umístilo 

na čtvrtém místě, Spojené království na pátém a Francie na sedmém) je patrné, že jejich vliv je 

opravdu významný. 

Srovnáme-li nejbohatší evropské země podle HDP na obyvatele, je v čele žebříčku 

Lucembursko, Francie je celosvětově na 21. příčce (World Economie Outlook database, April 

2019, Gross domestic product per capita, current prices, US dollars): 

pořadí  

ve světě 
stát 

HDP na obyvatele 

(v dolarech) 

1. Lucembursko 114 234 

5.  Irsko 76 099 

10. Dánsko 60 692 

12. Švédsko 53 873 

13. Nizozemsko 53 106 

14. Rakousko 51 509 

15. Finsko 49 845 

18. Německo 48 264 

21. Francie 42 473 
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II. Komentář 
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1. Překladatelská analýza originálu 

 V této části bakalářské práce se pokusíme zanalyzovat text originálu, který jsme 

v předchozí praktické části práce překládali. Budeme se soustředit na elementy, které hrají 

zásadní roli v procesu překládání a významným způsobem ovlivňují podobu výsledného textu 

překladu.  

Pro takovou analýzu využijeme model německé překladatelky a translatoložky 

z Heidelberské univerzity Christiane Nordové. Svůj model představila v publikaci Textanalyse 

und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer 

übersetzungsrelevanten Textanalyse1. Zde Nordová vysvětluje, jak důležitý rozbor textu 

originálu pro překlad je, neboť nám umožňuje uvědomit si veškeré aspekty a povahu výchozího 

textu. Text určený k překladu je díky jeho důkladné analýze možno spatřit v širších 

souvislostech, na pozadí kulturních, dobových a lokálních reálií, zároveň však pod 

drobnohledem, s množstvím detailů, z nichž každý svou měrou přispívá k výsledné podobě 

textu a formuje jeho sdělení. Pokud se překladateli podaří text takto nastudovat, snáze zaujme 

jednotné stanovisko při tvorbě překladu a ve volbě konkrétních překladatelských řešení bude 

o poznání kompetentnější, a tedy i přesnější. 

Christiane Nordová strukturuje model překladatelské analýzy textu do dvou větších 

oddílů, do části věnující se vnětextovým faktorům, tedy faktorům stojícím mimo daný text, 

a vnitrotextovým faktorům, tj. faktorům, které jsou přímo implikovány v textu.2 

Následující analýzu budeme ilustrovat na úryvcích textu, které vždy uvedeme s číslem 

strany pro snadnou možnost dohledání. 

1.1. Vnětextové faktory 

 Asi nejen podle Christiane Nordové je kniha prostředkem komunikace. Proto se kolem 

ní vytváří okruh účastníků této komunikace, kteří se ocitají v komunikační situaci. Ta je 

stanovena konkrétními okolnostmi a faktory, které mají na podobu komunikace přímý vliv. 

Proto je třeba zkoumat, kdo a jakým způsobem v dané situaci komunikuje, ať již sám 

komunikaci iniciuje či na ni reaguje, dále je třeba věnovat pozornost tomu, kdy, kde a na pozadí 

čeho komunikace probíhá, ale také za jakým účelem se komunikuje, neboli, co komunikace 

                                                           
1 NORDOVÁ, Christiane. Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model 
for translation-oriented text analysis. Amsterodam: Rodopi, 1991. ISBN 978-3-87276-868-1 
2 Tamtéž. 
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zprostředkuje. Pojmenujeme-li tedy konkrétně právě popsané vnětextové faktory, jsou to: 

odesílatel, adresát, médium, čas, místo a funkce textu. 

1.1.1. Odesílatel 

 Zdá se, že přirozenějším názvem pro odesílatele textu by byl zkrátka jeho autor. Avšak 

tyto dva faktory se nemusí vždy stoprocentně shodovat. Odesílatel může totiž „odesílat“ i texty 

jiných autorů, než je on sám. V případě vybraného úryvku z knihy 200 questions sur l’Union 

européenne je v drtivé části textu odesílatel textu také jeho autorem Ludovic Lestideau. Je to 

profesionální právník, roku 2003 získal doktorát na právnické fakultě univerzity Aix-Marseille, 

specializuje se na veřejné právo. Během své kariéry několikrát změnil pracoviště, v současné 

době se pohybuje i na akademické půdě pařížské Université Paris-Sud, vydal několik 

populárně-naučných publikací týkajících se práva a státní a evropské správy. 

 Kromě vlastního autorského textu vkládá Lestideau do své knihy i úryvky děl z pera 

dalších autorů, především státníků, politiků a politologů působících v době vývoje evropské 

spolupráce, které se autor v dané části knihy právě věnuje. Tím vyjadřuje snahu obohatit 

informace nabídnuté čtenáři o dobové názory, vystihnout atmosféru určitého momentu 

v historii a opodstatnit tak spád událostí, které měly na vývoj EU výrazný vliv. 

 Dále v překládaném úryvku, především v jeho třetí části nazvané Členské státy 

Evropské unie, Lestideau hojně cituje přímo z unijních právních textů, konkrétně z Lisabonské 

smlouvy z roku 2007. Autory unijních smluv jsou evropští politici a právníci. Texty právní 

povahy, na rozdíl od jiných textů vyskytujících se v překládaném úryvku knihy, mají však 

v otázce autorství zcela zvláštní postavení. Role autora je u takovýchto textů poněkud 

upozaděna, neboť kladou důraz spíše na faktický obsah, jeho závaznost a dopady pro strany, 

které se svým podpisem rozhodnou daný právní text naplňovat. Tím není řečeno, že by snad 

práce autora nebo autorů právních textů byla nepodstatná či dokonce snadná. Naopak úkol 

autora smlouvy je často nelehký, musí volit přesné a výstižné formulace, aby jimi dokonale 

vystihl problém na pozadí stávajícího legislativního rámce. Avšak funkce takových textů má 

zcela jiný rozměr a autorovi se tedy obvykle nevěnuje tolik pozornosti jako autorům jiných 

druhů textů. Autor knihy 200 questions sur l’Union européenne cituje z Lisabonské smlouvy 

již jen proto, že si volí taková témata a otázky, na které jednotlivé články smlouvy téměř přímo 

odpovídají. Citovat smlouvu jako odpověď je tedy nejen nejsnazší a nejvýstižnější možnost, je 

to však také ideální příležitost, jak čtenáře v knize o fungování EU poměrně nenuceně seznámit 

s texty, které chod této organizace přímo definují. Autor tak čtenáře staví přímo ke zdroji. 
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1.1.2. Adresát 

 O adresátovi textu nelze dohledat tolik explicitních informací jako o odesílateli, neboť 

se nejedná o jednu či více konkrétních osob, ale o cílovou skupinu osob, které spojují určité 

rysy. Přece však přímo v textu autor o čtenářích, na které se s touto publikací obrací, něco málo 

naznačuje. Z toho a také z celkového zpracování knihy lze o ideálním adresátovi vyčíst mnoho 

podnětného. 

 Vyjděme tedy z předmluvy, ve které Lestideau adresuje knihu pracovníkům 

v administrativě, kteří se potřebují zorientovat v unijní správě, zvídavým studentům, kteří chtějí 

mít přehled o fungování Evropské unie, a nakonec všem občanům, kteří chtějí pochopit, co to 

Evropská unie je. Jedná se tedy o poměrně široké publikum, které může, ale také nemusí být 

o tématu předem blíže poučeno. Kniha však není učebnicí, ale populárně naučnou publikací, 

lze tedy u čtenáře očekávat dostatečnou vlastní motivaci k četbě a aktivní zájem, který ho 

přivedl až k této knize. Proto se cítíme oprávněni tvrdit, že alespoň základní povědomí 

o Evropské unii mít bude. Z předmluvy se dále dozvídáme, že informace obsažené v publikaci 

jsou čtenáři snadno přístupné. Autor knihy totiž při psaní strukturuje text do přehledných 

kapitol, řazených do oddílů podle témat, snaží se stručně a jasně formulovat myšlenky, aby byly 

snadno dohledatelné. Kalkuluje s tím, že čtenář bude chtít v knize rychle vyhledávat vcelku 

základní informace, bude se k ní patrně vracet i po jejím přečtení a otevírat ji příležitostně, když 

si bude chtít osvěžit nějakou konkrétní informaci. 

1.1.3. Médium, místo a čas 

 Jak jsme již zmínili, překládaný text pochází z knihy nazvané 200 question sur l’Union 

européenne. Vydala ji společnost Groupe Studyrama v říjnu roku 2019 jako jednu z mnoha 

svých populárně-naučných publikací. Groupe Studyrama se dlouhodobě věnuje oblasti 

vysokoškolského vzdělávání, její publikační činnost je motivována snahou poskytnout zejména 

vysokoškolským studentům přehledné studijní materiály. Sám Ludovic Lestideau vydal ve 

spolupráci s touto společností celou řadu publikací o tématech z oboru veřejného práva. 

 Kniha vyšla ve Francii. Když uvedeme tuto vcelku prostou informaci v konfrontaci 

s tématem, kterému se kniha věnuje, tedy s tématem Evropské unie, je pro názornost třeba uvést 

i to, co je evidentní, že totiž Francie je členský stát Evropské unie, jeden ze zakládajících členů 

a stále je v Unii jednou z vůdčích zemí. Tato možná banální fakta dokazují, že na území Francie 

není téma EU ničím novým, naopak má, lze-li to tak vyjádřit, relativně dlouhou tradici. Podle 

toho také s tímto tématem autor, Francouz Ludovic Lestideau, v knize nakládá a prezentuje ho. 
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Ještě zřejmější, avšak neméně důležitá okolnost je, že kniha je psána ve francouzštině, takže se 

tímto spektrum potenciálních čtenářů zužuje na čtenáře frankofonní. 

 Publikace je poměrně nová, vyšla před necelým rokem. Snaží se zachytit Evropskou 

unii v co možná nejaktuálnější podobě. Autor se v textu zmiňuje i o událostech, které teprve 

mají nastat v následujících letech, objevují se v něm i úvahy nad možnostmi budoucího 

směřování Unie, ty se však do našeho překládaného úryvku promítají pouze částečně. Některé 

pasáže knihy se zaobírají naopak historickým vývojem Evropy (a to i před vznikem EU), avšak 

mají patrně za cíl vystihnout dnešní podobu této organizace a vysvětlit pomocí historického 

vývoje současný stav věcí. Evropská unie je živá organizace, která neustále podléhá vývoji 

a změnám v čase (a nakonec i v prostoru). Proto pro nás byla aktuálnost prezentovaných 

informací při výběru textu pro účely bakalářského překladu důležitým kritériem. 

1.1.4. Funkce textu 

 Při definování funkce překládaného textu využijme poznatky ze stylistiky a určeme 

nejprve, o jaký jde funkční styl. Text spadá do odborného funkčního stylu, přesněji do 

podskupiny populárně-naučných textů. Tento okruh textů se snaží zpopularizovat odborná 

témata a zpřístupnit je širší veřejnosti. Tím má blízko i k textům funkčního stylu 

publicistického. Oba tyto styly ve své podstatě vysvětlují složitější odborná fakta 

v souvislostech čtenářům, kteří se v nich běžně nepohybují nebo se o ně zajímají pouze na 

laické úrovni. Takové čtenáře je třeba zaujmout něčím, co je jim blízké, aby získali chuť v četbě 

pokračovat či se do ní vůbec pustit. Poutat jejich pozornost je tedy nutno opravdu hned od 

začátku. Pokud text „na první pohled“ nezaujme, svého čtenáře provždy ztratí. Text musí být 

za tímto účelem ozvláštněn například prvky expresivity nebo třeba poutavou tematickou 

výstavbou či graficky přehledným členěním. K takovým efektům využívá populárně-naučný 

i publicistický styl hned několik slohových postupů. Tyto všechny se objevují i v překládaném 

úryvku publikace 200 questions sur l’Union européenne: postup informační, výkladový, 

popisný, úvahový a vyprávěcí.3 

 Se slohovými postupy užitými v knize se pak do velké míry překrývají i funkce textu 

v pojetí ruského lingvisty Romana Jakobsona. V překládaném textu převažuje jeho funkce 

referenční, která informuje, předává fakta o tématu čtenáři. Čtenáře autor oslovuje prvky 

konativní funkce. Jedním z těchto prvků mohou být například nadpisy kapitol strukturované 

                                                           
3 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana. Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Hesla 
„odborný styl“ a „žurnalistický styl“. 
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formou otázek. Předpokládá se, že čtenář knihu otevírá právě s takovými otázkami v hlavě. 

Tato formulace nadpisu jednotlivých segmentů mu tedy usnadňuje proniknout do tématu 

a nechat se jím zaujmout. Staví ho do role tazatele v textu, který imituje rozhovor (řekněme 

například žáka a učitele). Pokud se čtenáři podaří ztotožnit se s pomyslným tazatelem v knize, 

získá okamžitě jasnou a přímou odpověď na to, co ho zajímá. Toto pojetí je mu navíc poměrně 

dobře známé, mohl se s ním setkat mimo jiné na mnoha webových stránkách v sekci „Často 

kladené dotazy“. Dále v textu narazíme také na prvky expresivní funkce, kterými autor text 

oživuje a ředí velmi kondenzovanou referenční funkci. Najdeme zde i funkci poetickou, ta je 

však obsažena především v citovaných textech jiných autorů, například Victora Huga či 

Richarda N. Coudenhove-Kalergiho, kteří v nich hovoří o ideálech evropské spolupráce a pro 

podtržení důležitosti svých myšlenek se uchylují k povzneseným vyjádřením občas hraničícím 

s patosem.4 

 Hlavní, a autorem jistě zamýšlenou, funkcí textu je, jak vyplývá z předchozího rozboru, 

informovat zvídavou a angažovanou část laické obce o otázkách týkajících se fungování 

Evropské unie. Kromě této a několika dalších vedlejších zamýšlených funkcí, které jsme již 

zmínili, můžeme z textu vysledovat ještě jednu funkci, kterou text nese pravděpodobně méně 

úmyslně. Čtenářům Francouzům je možná více skrytá, ale pro frankofonní čtenáře původem 

z jiných zemí než z Francie, je již nápadnější. Přesto, že autorovi nelze upřít snahu o neutralitu, 

neubrání se mírné subjektivitě a francouzskému úhlu pohledu. V některých částech textu tímto 

pohledem úmyslně míří na francouzské čtenáře. Když například uvádí přehled HDP různých 

států světa, neopomene uvést HDP Francie, přestože se neumístila na předních příčkách. 

Implicitně (a patrně bez přímého vědomí autora) se však francouzský pohled promítá například 

do výběru historických osobností, jejichž myšlenky autor chronologicky představuje čtenářům 

a ilustruje tak proces upevňování spolupráce evropských států, ústící do vzniku Evropské unie. 

Méně nápadnou funkcí textu tedy může být ozřejmit čtenářům, jaký je francouzský pohled na 

EU. Na tento aspekt je třeba pamatovat i při tvorbě překladu a buď se k francouzské předloze 

bez okolků přiznat, nebo bod, ze kterého bude čtenář na fakta nazírat, přenést do cílového 

kulturního prostředí. 

  

                                                           
4 JAKOBSON, Roman. Lingvistická poetika. Bratislava: Tatran, 1991. Str. 34-73. ISBN 80-222-0272-X. 
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1.2. Vnitrotextové faktory 

 Přistupme nyní o krok blíže, od komunikační situace a faktorů, které ovlivňovaly 

výsledný text zvenku, ke komunikátu samotnému a ke složkám, ze kterých sestává. Přesto, že 

tyto složky existují pouze úzce spjaté s textem a nelze je od něj zcela oddělit, můžeme každou 

z nich víceméně samostatně analyzovat jakožto vnitrotextový faktor. Je vhodné na tomto místě 

uvést, že se především tyto vnitrotextové faktory vzájemně poměrně silně překrývají (platí to 

však i o vnětextových faktorech), takže se při rozboru budou některá témata objevovat vícekrát 

u několika faktorů. To není rozhodně na škodu, díky takovéto redundanci jsme schopni spatřit 

vzájemnou provázanost jednotlivých faktorů a zhodnotit také celkovou soudržnost textu. 

Postupně budeme analyzovat tyto vnitrotextové faktory: téma, obsah, kompozici, lexikum, 

syntax, nonverbální prvky a grafickou úpravu. 

1.2.1. Téma a obsah 

 Ústředním tématem našeho překládaného textu je Evropská unie. Objevují se i další 

témata, jako například politika, ekonomie, geografie, historie a další, všechna jsou však 

orientována k tématu ústřednímu, které mezi nimi viditelně dominuje. To můžeme konstatovat 

o knize jako takové. V úryvku vybraném pro účely bakalářského překladu se vystřídají 

postupně tři témata, která jsou hlavnímu tématu podřazená: evropské smlouvy, historický 

vývoj, který vedl ke vzniku Evropské unie, a nakonec její členské státy. Tato témata, která se 

klenou jako tři pilíře tematické konstrukce textu, pojímají další a další témata spadající 

v tematické hierarchii o jednu či více úrovní níže. 

 Jelikož se jedná o text populárně-naučný, jehož záměrem je přiblížit veřejnosti občas 

poněkud vzdálené téma, snaží se být co možná nejexplicitnější, jasně pojmenovat danou 

skutečnost. Případná implicitnost není jistě motivovaná snahou některé skutečnosti zamlčovat, 

dochází k tomu spíše z kapacitních důvodů. Jistě by bylo možné rozebrat popsané skutečnosti 

detailněji, avšak autor musí při psaní brát v potaz rozsahové limity publikace a také limity 

čtenářovy paměti a pozornosti. Proto je nutné pečlivě vybírat, čemu se v textu věnovat a co je 

již pro dané účely příliš detailní. To není nikterak snadný úkol, ale zdá se, že Ludovic Lestideau 

si s ním poradil opravdu obratně.  

Rysy textu, které jsme právě nastínili, korespondují s výkladovým slohovým postupem, 

který se prolíná celým textem. Zmíněnou pragmatičnost ve vyjadřování lze sledovat prakticky 

v jakékoli části textu, proto jako příklad uveďme pasáž ze začátku překládaného textu: 
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 8. Qu'est-ce que la CEE ?  

La Communauté économique européenne, instituée par le traité portant le même nom 

et signé le 25 mars 1957 à Rome, en Italie, a été créée par six pays : Belgique, France, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne. C'est le traité de Maastricht, en 1992, qui mit fin à la 

CEE en créant l'Union européenne. 

(str. 26) 

1.2.2. Kompozice 

 Text je kompozičně velmi systematicky strukturován. Logiku této struktury lze však 

ocenit především při komplexním pohledu na text celé knihy. Z tohoto důvodu je vybraná 

překládaná část doslova „vytržena z kontextu“. Pokud čteme pouze tuto část, z její strukturní 

výstavby dříve či později poznáme, že text nestojí samostatně, ale je součástí vyšší kompoziční 

jednotky. To je patrné například z tematické linie. Text sestává ze tří kapitol, jejichž témata 

jsou podřazena hlavnímu tématu Evropské unie, avšak právě tato trojice netvoří společně 

žádnou ucelenou jednotku, jakou zpravidla očekáváme, pokud máme možnost číst text (a to 

jakýkoli) od jeho začátku až do jeho konce. 

 Pokud však zkoumáme jednotlivé kapitoly a jejich vnitřní kompozici, dočkáme se již 

ucelených kompozičních řešení. V rámci kapitol jsou striktně dodržovány základní kompoziční 

principy, jako je například časová chronologie či tematická gradace. To všechno přispívá 

k tomu, že je nakonec zachována koheze i celková koherence textu. 

 Abychom ukázali vnitřní organizaci kapitol, citujme přehled otázek kapitoly 

o členských státech EU, který pro přehlednost předchází každé kapitole knihy: 
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3. Les États membres de l'Union européenne 

1. Questions 

25. Quels sont les États membres de l'Union européenne ? 

26. Quelles sont les règles d'entrée d'un État dans l'Union européenne ? 

27. Quelles sont les règles de sortie d'un État dans l'Union européenne ? 

28. Est-ce que les États membres ont changé depuis leur intégration dans l'Union européenne ? 

29. Au sein de l'Union européenne, quels sont les États membres les plus puissants ? 

(str. 40) 

1.2.3. Lexikum 

 V této části analýzy se opět budeme hojně odkazovat na vnitrotextový faktor tématu, je 

totiž nejen faktorem ovlivňujícím výsledný text samotný, ale do velké míry definuje výběr 

lexika. Dle témat se tedy v textu setkáme nejvíce s termíny týkajícími se Evropské unie, její 

legislativy a fungování, například lois de l’Union Européenne (str. 33), les États membres (str. 

40), to ale zahrnuje i názvy smluv, unijních programů a politik, jako třeba le traité d’Amsterdam 

(str. 31), SIS II, c’est-à-dire le Système d’information Schengen deuxième génération (str.  30) 

či la politique agricole commune (PAC) (str. 27). Jak vidíme na příkladech, názvy jsou často 

doplněny zkratkou.  

Protože je Evropská unie politickým útvarem, narazíme v textu na terminologii z oblasti 

politologie: assurer quatre libertés (str. 26), la démocratie participative (str. 32), un réferendum 

(str. 43). Evropská unie se rozkládá v konkrétní geografické oblasti, proto je v textu zastoupeno 

sémantické pole geografie a jejích odvětví, například politické geografie, v první řadě tedy 

názvy dotyčných států – členů EU: l'Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, 

la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 

l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, 

le Portugal, La République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie 

et la Suède (str. 40). EU je také společenství zemí, které spolupracují na úrovni ekonomické, to 

se odráží i v textu množstvím ekonomických termínů: le produit national brut (str. 27), le 

marché unique (str. 29), la monnaie européenne (str. 44). 
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Protože text tematicky pokrývá poměrně dlouhé časové období evropského vývoje, 

najdeme v něm jak termíny s nádechem historie: Paneuropa (str. 37), République fédérale 

d’Allemagne (str. 38), tak také termíny evokující aktuální a nedávné dění: British exit (Brexit) 

(str. 39). 

1.2.4. Syntax 

V textu je velice propracovaná vnitřní výstavba jednotlivých větných celků. Jsou v něm 

patrné prvky písemného projevu, které se do syntaxe významnou měrou promítají. Písemný 

projev je totiž zpravidla předem připravený, text lze při jeho tvorbě i opakovaně revidovat 

a měnit jeho strukturu. Jistá systematičnost písemného projevu, která je zpravidla v protikladu 

k nahodilosti, je důležitá i pro četbu. Čtenář během ní zapojuje především vizuální vnímání, 

které není závislé na časovém faktoru. Může tedy textem libovolně procházet, některé pasáže 

například přeskočit, k jiným se i několikrát vrátit. S tím autor při psaní může počítat a vytvářet 

delší, logicky poměrně náročné a informačně nabité větné útvary. Samozřejmě by tak však 

neměl činit (a v případě publikace 200 questions sur l’Union européenne ani nečiní) na úkor 

plynulé četby.  

Syntax je ovlivněna i celkovou kompozicí díla. To je vystavěno na principu otázek 

(implicitně kladených čtenářem) a odpovědí (které čtenáři dává autor). V textech 

informativního charakteru, jakými jsou texty odborné a jakým je i tento text, se otázky příliš 

často nevyskytují. Objevují se, pokud vůbec, například jako projev úvahového slohového 

postupu, často jsou to však otázky pouze řečnické. To však není případ námi studovaného 

úryvku z knihy Ludovica Lestideau. V něm otázky tvoří nadpisy jednotlivých segmentů kapitol 

a mají za cíl nastolit nové téma, formulovat problematiku daného segmentu. Text segmentu pak 

nadpisu neodpovídá pouze tematicky, ale i syntakticky. Je totiž přímou, i když poměrně 

rozsáhlou odpovědí na položenou otázku. Na ukázku uveďme jeden takový kratší segment: 

18. Existe-t-il des accords bilatéraux entre l'Union européenne et ses États membres ?  

Il n'existe pas d’autres accords entre l'Union européenne et ses États. Cependant, les 

États, lors de la ratification des différents traités, ont obtenu ponctuellement, pour certains 

d'entre eux, des dispositions spécifiques. Il est difficile de considérer cela comme des accords 

bilatéraux, mais plutôt comme des aménagements particuliers. Par exemple, le Royaume-Uni 

et le Danemark ont obtenu des dérogations lors de la rédaction du traité de Lisbonne. 

(str. 32-33) 
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Syntaktická podoba větných celků je dána některými gramatickými prvky, z nichž 

nejvýrazněji působí takové prvky, které cílí na sloveso a jeho rysy. Je tedy na místě v tuto chvíli 

zmínit, že se v textu vyskytuje množství pasivních vyjádření, jejichž přítomnost v důsledku 

posiluje nominální charakter větných celků. 

Prévu par le traité de Maastricht comme devant être une étape vers un objectif final 

plus élaboré et plus lointain, le traité d'Amsterdam a été adopté en juin 1997 et signé 

le 2 octobre suivant, avant d'être appliqué dès le 1er mai 1999. 

(str. 31) 

1.2.5. Nonverbální prvky a grafická úprava 

 Text je tvořen nejen elementy verbálními, avšak i elementy nonverbálními. Ty v textu 

doplňují sdělení verbální, takovým prvkem je například tabulka s údaji o hodnotě HDP 

jednotlivých států světa (str. 44) nebo informace o aktuálním dění v dané věci, které v textu 

snadno vyhledáme díky odsazení od okraje, modrého nadpisu „Actualité“ a svislého pruhu 

stejné barvy (str. 34). Některé nonverbální elementy jsou dokonce samostatně informačně 

nosné, to je kupříkladu mapa členských států Evropské unie (str. 41), ve které jsou tyto státy 

ještě barevně rozlišeny podle data vstupu do unie. V případě mapy převládají prvky 

nonverbální. Verbální prvky, jako nápisy označující názvy jednotlivých států, jsou spíše 

doplňující. 

 Grafická úprava textu má podtrhnout přehlednost a je na ni kladen poměrně velký důraz. 

Otázky, které tvoří nadpisy jednotlivých segmentů jsou zvýrazněny tučným písmem, čísla, 

která udávají jejich pořadí, jsou psána modře. V záhlaví na každé straně najdeme název aktuální 

kapitoly, v zápatí číslo strany, dvojstrana je vždy označena modrým rámečkem s názvem 

aktuální tematické sekce. Rámeček je orientován svisle a nachází se na pravém okraji 

dvoustrany, což umožňuje rychlou orientaci v knize i při zběžném listování. 

 Text samotný je členěn do odstavců a každý odstavec pro grafické rozlišení vždy začíná 

na novém řádku. Není však osazen od levého okraje, jak bývá zvykem, takže začátek odstavce 

nelze vždy jednoduše rozpoznat od zbytku textu. Výčty jsou v textu graficky zvýrazněny 

odrážkami, nejdůležitější heslo bodů se složitější strukturou je mírně barevně zvýrazněno, 

bohužel však ne příliš viditelně. Některé termíny jsou pro zvýraznění důležitosti či zvláštnosti 

psány kurzívou či v uvozovkách. Citace poznáme podle uvozovek a kurzívy užitých zároveň. 
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2. Překladatelské postupy 

 Během překládání jsme museli sáhnout k některým překladatelským postupům, které 

mění znění textu především na lexikální a stylistické rovině, abychom zajistili přirozený 

charakter vyjadřování v češtině, a dopřáli tak čtenáři plynulou a ničím nerušenou četbu. 

Uvedeme alespoň některé příklady zastupující vždy jeden druh překladatelských postupů.5 

 V této části a následujících částech bakalářské práce budeme pro názornost citovat 

z obou jazykových variant zvoleného překládaného textu, z francouzského originálu i jeho 

českého překladu. Kromě čísla strany tedy jednotlivé citace označíme písmenem „O“ (originál) 

či písmenem „P“ (překlad). 

 Jedním z využitých překladatelských postupů byla například modulace, tedy změna 

úhlu pohledu výpovědi cílového textu oproti výpovědi originálu. K té jsme přistoupili například 

v tomto případě: 

L’accord de Schengen est une « coopération renforcée » qui ne répond pas complètement 

au cadre de l’Union européenne, bien que ses États signataires en soient pour partie adhérents. 

(O: str. 28) 

Schengenská dohoda je název smlouvy o posílené spolupráci. Částečně překračuje hranice EU, 

jelikož ne všichni signatáři jsou rovněž členy Unie. 

(P: str. 12) 

 Pro lepší srozumitelnost českého znění jsme namísto vyjádření, že Schengenská dohoda 

„neodpovídá rámci Evropské unie, i když její členové jsou částečně členy EU“, vyjádřili první 

část výpovědi pozitivním způsobem, a druhá část výpovědi se logicky stala namísto vedlejší 

věty přípustkové, vedlejší větou příčinnou. 

 Dále jsme v překladu také transponovali, tedy měnili slovní druh takovým způsobem, 

aby výpověď v cílovém jazyce nezměnila význam. Zde se projevil systémový rozdíl mezi 

češtinou a francouzštinou, že totiž francouzština využívá substantiva na místech, kde si čeština 

pomáhá například slovesným vyjádřením. K takové změně došlo například v následujícím 

příkladu: 

                                                           
5 JANOVCOVÁ, Eva. Překladatelské postupy. In TIONOVÁ, Alena et al. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 
2000. ISBN 80-85927-80-2. 
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La question des conséquences pour les États membres de l’Union européenne, après leur 

adhésion, est significative. 

(O: str. 43) 

Je důležité se ptát, co jednotlivým státům členství v EU přináší. 

(P: str. 28) 

 V této větě jsme kromě transpozice využili ještě jednoho překladatelského postupu – 

postupu implicitace. Tímto postupem jsme vynechali explicitně vyjádřené sdělení originálu. 

Vynechali slovo „membres“ ze slovního spojení „États membres“, domníváme se totiž, že fakt, 

že se jedná o státy členské, vyplývá z kontextu a v české verzi by tato informace působila 

zbytečně redundantně. 

 Jedním z nejzastoupenějších překladatelských postupů během překladu textu 

obsahujícího množství názvů smluv a politických institucí byla ekvivalence. Bylo třeba 

dohledat francouzským názvům jejich odpovídající české ekvivalenty. V tom nám byla 

nápomocná internetová databáze Evropské unie IATE (InterActive Terminology for Europe)6. 

Dohledali jsme ekvivalenty například těchto francouzských názvů: 

le traité sur l'Union européenne (TUE) (O: str. 26) – Smlouva o Evropské unii (SEU) (P: str. 9) 

République fédérale d’Allemagne (O: str. 38) – Spolková republika Německo (P: str. 23) 

  

                                                           
6 IATE (InterActive Terminology for Europe) [online]. Dostupné z: <https://iate.europa.eu/home>. 
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3. Vybrané překladatelské problémy a jejich řešení 

 Nyní se zmíníme o problémech, které jsme byli nuceni řešit během překládání 

a pokusíme se vysvětlit a obhájit adekvátnost konkrétních námi zvolených překladatelských 

řešení.  

3.1. Francie, Česká republika a Evropská unie 

 Jedním z hlavních témat každého překladu je otázka, jaký je vztah mezi kulturním 

prostředím výchozího jazyka a tématem textu a jak je toto téma zakořeněno v prostředí jazyka 

cílového, a tedy jak, a zda vůbec, bude možné přesadit téma, a tedy i celý text, z výchozí do 

cílové kultury. My se tedy musíme ptát: jaký je vztah mezi Francií a EU a jaký mezi EU 

a Českou republikou? Obě země jsou členskými státy EU, to je pro náš překlad velkou výhodou, 

na rozdíl od častých případů, kdy se v tomto ohledu setkáváme s určitou asymetrií a musíme 

pro přenos tématu vynakládat značné úsilí, explicitovat informace, které autor originálu pokládá 

za čtenáři dobře známé, vysvětlovat a doplňovat. Důvod vzniku našeho textu je stejně přirozený 

pro francouzské i české prostředí, francouzského čtenáře mohou zajímat otázky blízké otázkám 

čtenáře českého. Další předností tohoto textu je, že většina francouzských termínů týkajících se 

unijních reálií, tím myslíme názvy smluv, a nakonec i celé jejich znění, termíny odkazující na 

dění v EU mají tradici i v české terminologii Evropské unie a lze je ve většině případů snadno 

dohledat a ověřit. My jsme často tyto termíny vyhledávali v internetové databázi Evropské unie 

IATE7. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů: 

accord de Schengen (O: str. 28) – Schengenská dohoda (P: str. 12) 

accords de partenariat économique (O: str. 33)  

– dohody o hospodářském partnerství (P: str. 18) 

EAPN (Réseau européen anti-pauvreté) (O: str. 35)  

– EAPN (Evropská síť proti chudobě) (P: str. 20) 

 Oficiální znění smluv EU jsme čerpali z unijní databáze EUR-Lex8: 

  

                                                           
7 IATE (InterActive Terminology for Europe) [online]. Dostupné z: <https://iate.europa.eu/home>. 
8 EUR-Lex (Access to European Union law) [online]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>. 
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C'est ce qui résulte de l'article 49 : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées 

à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. » 

(O : str. 42) 

Vyplývá to z článku 49: „Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 

2 a zavazuje se k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii.“ 

(P: str. 26) 

 Přes blízkost francouzského a českého prostředí v otázce vztahu k reáliím Evropské 

unie z textu v některých momentech zřetelně prosvítá francouzská optika. Je patrná například 

v tabulce, která řadí státy podle HDP na obyvatele. Francie je v celosvětovém měřítku až 

dvacátá první, autor však cítil potřebu tento údaj do tabulky zanést, protože francouzské čtenáře 

jistě bude zajímat, jak si Francie vede. Tento problém jsme již nastínili v teoretické části 

překladatelské analýzy originálu při analýze vnětextových faktorů. Zde ho opět otevřeme, 

uvedeme, jak jsme se tento problém při překladu rozhodli vyřešit a pokusíme se své rozhodnutí 

vysvětlit. Nejprve však zmíněnou tabulku připomeňme: 

 

(O: str. 44) 
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pořadí  

ve světě 
stát 

HDP na obyvatele 

(v dolarech) 

1. Lucembursko 114 234 

5.  Irsko 76 099 

10. Dánsko 60 692 

12. Švédsko 53 873 

13. Nizozemsko 53 106 

14. Rakousko 51 509 

15. Finsko 49 845 

18. Německo 48 264 

21. Francie 42 473 

(P: str. 29) 

 Pro účely bakalářského překladu jsme ponechali v tabulce Francii a neměnili jsme tento 

údaj, jak by se nabízelo, na Českou republiku. V rozhodování takového problému má však 

podle našeho názoru hlavní slovo zadavatel překladu, v terminologii Christiane Nordové 

„iniciátor“9. Ten totiž překladateli zadává překlad s jistým záměrem. Domníváme se, že by se 

v tomto případě přiklonil spíše k variantě záměny Francie za Českou republiku, neboť údaj 

o HDP Francie se zdá být pro českého čtenáře v takovém případě irelevantní. Takovouto 

záměnu však nelze činit bez jasné motivace a bez konzultace se zadavatelem. 

 Jiné kulturní vnímání jsme zaznamenali v situaci, ve které autor označuje skupinu zemí 

bývalé Jugoslávie jako země jižní Evropy a Turecko, Ukrajinu a Gruzii jako země 

východoevropské. Domníváme se, že toto zařazení by v českém textu neprošlo bez povšimnutí 

a alespoň na okamžik by nežádoucím způsobem upoutalo čtenářovu pozornost. V češtině jsme 

se proto takovému zařazení vyhnuli: 

  

                                                           
9 NORDOVÁ, Christiane. Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model 
for translation-oriented text analysis. Amsterodam: Rodopi, 1991. Str. 8-9. ISBN 978-3-87276-868-1. 



46 

 

Ce parcours juridique est long et prend de nombreuses années. L'Islande ayant finalement 

renoncé à adhérer à l'Union européenne, en 2015 (comme la Norvège et la Suisse), c'est 

l'Europe du Sud (États de l'ex-Yougoslavie) et de l'Est (Turquie, Ukraine, Géorgie) qui 

interrogent et qui pourraient intégrer l’UE. 

(O: str. 42) 

Tento právní proces je dlouhý, trvá až několik let. Poté, co Island v roce 2015 (stejně jako 

Norsko a Švýcarsko) nakonec od vstupu do EU upustil, jsou teď na řadě další žadatelské státy, 

o které by se mohla Evropská unie rozšířit (státy bývalé Jugoslávie, Turecko, Ukrajina 

a Gruzie). 

(P: str. 27) 

3.2. Časový faktor 

 Již jsme analyzovali, jaký vliv na překlad má faktor místa (přenos z francouzského 

prostředí do českého), nyní se zmíníme o faktoru času. Oba tyto faktory jsou de facto otázkou 

kulturního přenosu, neboť i přenos textu z doby do doby může zahrnovat (zvláště pokud je to 

s větším časovým odstupem) změnu myšlení a vnímání skutečnosti společnosti, tedy i čtenářů. 

Kniha 200 questions sur l’Union européenne byla vydána, jak jsme již uvedli, v říjnu roku 

2019. Překlad našeho úryvku knihy vznikl s odstupem necelého roku, takže není třeba 

kalkulovat s nějakou výraznou změnou vnímání skutečnosti. To se příliš nezměnilo, avšak 

skutečnost sama v něčem ano. Nejvýraznější změna je realizace odchodu Spojeného království 

z Unie. Ten proběhl 31. ledna 2020 a od té doby má Evropská unie pouze dvacet sedm členů. 

Tato neaktuálnost by v českém textu mohla být pro čtenáře matoucí. Avšak aktualizace 

takového údaje je velkým zásahem do textu a vyžadoval by jistě konzultaci se zadavatelem 

překladu. Proto necháváme takovéto dobově příznakové pasáže pro účely bakalářského 

překladu fakticky beze změn. Jedná se například o tyto úryvky: 

Les principes initiaux appliqués à six pays sont toujours en vigueur soixante ans plus tard. Ils 

concernent à présent 28 pays et bientôt 27 après le départ du Royaume-Uni. 

(O: str. 27) 

Principy, o které se EHS opíralo již před šedesáti lety, jsou stále dodržovány. Dnes se uplatňují 

ve dvaceti osmi (brzy, po odchodu Velké Británie z EU, pouze ve dvaceti sedmi) zemích. 

(P: str. 10) 
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C'est l'objet du traité de Lisbonne : il a pour fonction d'aménager les dispositions des traités 

existants, en s'adaptant au grand nombre, 28 États forment à présent cet ensemble. 

(O: str. 39) 

Uzpůsobit stávající smlouvy EU aktuálnímu počtu dvaceti osmi členských zemí je předmětem 

Lisabonské smlouvy. 

(P: str. 24) 

L’Union européenne compte 28 États membres au premier semestre 2019. Elle devrait en 

compter 27 en fin d’année 2019, puisque le Royaume-Uni devrait avoir quitté L’Union, 

(O: str. 40) 

K polovině roku 2019 má Evropská unie dvacet osm členských států. Na konci roku by jich mělo 

být pouze dvacet sedm, protože Spojené království by mělo Unii opustit. 

(P: str. 25) 

3.3. Stylistická úroveň vyjadřování 

 Překládaný úryvek knihy 200 questions sur l’Union européenne od Ludovica Lestideau 

patří k textům odborným. Proto se způsob vyjadřování většinou drží v mezích formální 

francouzštiny. Do češtiny ho převádíme užitím spisovných jazykových prostředků spíše 

vyššího stylu.  

Cependant, le Royaume-Uni, après avoir sabordé, depuis plusieurs décennies, l'Union, décide 

de la quitter. Les électeurs sont invités à se prononcer sur une sortie de leur pays. C'est ce 

qu’ils font le 23 juin 2016, en votant pour 51,9 % d'entre eux, une sortie de l'Union, c'est-à-

dire une British Exit (Brexit). Moins d'un an plus tard, le gouvernement anglais sollicite 

la Commission européenne en vue de mettre en œuvre, via L’article 50 du TUE, la sortie 

effective de leur pays. 

(O: str. 42) 
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Spojené království se po několika desítkách let, kdy bylo pro EU spíše přítěží, rozhodlo z Unie 

vystoupit. V referendu konaném 23. června 2016 se 51,9 procent voličů vyslovilo pro odchod 

z EU, British exit – Brexit. Za necelý rok požádala britská vláda Evropskou radu o uskutečnění 

tohoto aktu podle článku 50 Smlouvy o EU. Následovala dlouhá jednání obou zúčastněných 

stran, která se však značně zkomplikovala. 

(P: str. 24) 

 Jelikož však jde o text populárně-naučný, nedrží se autor formálního rejstříku tak 

striktně a v některých momentech si dovolí osvěžit text i čtenáře expresivnějším vyjádřením. 

A priori, on pourrait croire que ces conséquences sont positives, puisque nombre d'États se « 

bousculent » aux portes de l'Union. 

(O: str. 43) 

 To jsme přenesli i do překladu, avšak museli jsme být opatrní a autorovu expresivitu 

držet v českém znění textu na uzdě. Domníváme se, že by mohla míra expresivity některých 

vyjádření originálu české čtenáře spíše rušit, než aby je upoutala a pomohla jim koncentrovat 

se na obsah textu. Proto jsme zmíněnou větu přeložili takto: 

Na první pohled se zdá, že členství v EU má kladný dopad, jelikož o zájemce o vstup do Unie 

není nouze. 

(P: str. 28) 

3.4. Problém citací 

 Jedním z nejzávažnějších problémů, se kterými jsme se během překladu potýkali, byl 

problém citací. Autor Ludovic Lestideau cituje v hojné míře texty všeho druhu. To samotné by 

ještě nebylo problematické. Problematické je to, že většinou neuvádí přesný (nebo také vůbec 

žádný) zdroj. To je v odborných textech poměrně závažný nedostatek, avšak přihlédneme-li 

k tomu, že má text popularizační charakter, lze tento nedostatek přehlédnout. Frankofonního 

čtenáře nakonec tato nedisciplinovanost v četbě nijak neruší. Avšak ani takováto velkorysost 

nepřináší překladateli řešení a problém pro něj přetrvává.  

Může se v první řadě pokusit dohledat českou verzi citace i bez přesného odkazu na 

zdroj původního textu. To se nám podařilo například v případě Schumanovy deklarace z roku 

1950:  
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C'est ainsi que Maurice Schumann, dans un discours préparé par Jean Monnet, alors 

commissaire au plan, et prononcé le 9 mai 1950, fixe trois objectifs à « une organisation ouverte 

à la participation des autres pays d’Europe ». 

(O: str. 38) 

Robert Schuman ve svém plánu, sestaveném Jeanem Monnetem, tehdejším francouzským 

komisařem pro plánování, a předneseném dne 9. května 1950, stanovil tři cíle organizace 

„otevřené účasti jiných evropských zemí“10. 

(P: str. 23) 

 Najít oficiální znění české varianty francouzské citace je nelehký úkol, i pokud máme 

k dispozici informace o zdroji. Při jejich absenci se ale ocitáme v mnohem složitější výchozí 

pozici a nezbývá nám často nic jiného než citaci zkrátka přeložit. K tomuto řešení jsme museli 

přistoupit v případě vyjádření Rady Evropy o možnosti přistoupení Evropské unie k Evropské 

úmluvě o lidských právech: 

Sur ce point, le Conseil de l'Europe indique : « L'adhésion de l'Union européenne 

à la Convention désigne le processus par lequel l'Union européenne rejoindra la communauté 

des 47 États européens qui se sont engagés juridiquement à respecter la Convention et ont 

accepté que ce respect soit contrôlé par la Cour européenne des droits de l'homme. L'Union 

européenne deviendra ainsi la 48e partie contractante à cette Convention. Voulue par le traité 

de Lisbonne, l'adhésion de l’Union européenne à la Convention est appelée à devenir 

un événement majeur dans l'histoire juridique européenne car elle permettra enfin 

aux particuliers et aux entreprises de soumettre au contrôle de la Cour européenne des droits 

de l'homme les actes des institutions de l'Union européenne, dont l'importance croissante dans 

la vie de tous les jours n'est plus à démontrer. » 

(O: str. 34) 

Rada Evropy se k tomu vyjadřuje takto: „Kdyby EU přijala Evropskou úmluvu o lidských 

právech, začlenila by se tak do společenství čtyřiceti sedmi evropských zemí, které se právně 

zavázaly tuto úmluvu dodržovat a podrobily se rozhodnutím Evropskému soudu pro lidská 

práva, který na respektování úmluvy dohlíží. EU by se tak stala čtyřicátým osmým členem. 

Podle Lisabonské smlouvy bude přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech 

                                                           
10 Forum24.cz [online]. Dostupné z: <https://www.forum24.cz/lidri-europarlamentu-k-vyroci-schumanovy-
deklarace-hajime-skutecnou-solidaritu/>. 
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mezníkem v evropské právní historii. Instituce EU mají totiž nedozírný význam v každodenním 

životě občanů EU a přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech umožní jednotlivcům 

i firmám žádat Evropský soud pro lidská práva o přezkoumání rozhodnutí těchto institucí.“ 

(P: str. 19) 

 K takovému řešení jsme byli nuceni přistoupit i v případě citace z knihy Pan-Evropa od 

Richarda N. Coudenhove-Kalergiho, a to i po přečtení knihy v českém překladu Rudolfa 

Kučery11. Možné vysvětlení, proč jsme neuspěli, je, že autor, byť v uvozovkách, uvádí pouze 

parafrázi na daný úryvek. 

« La communauté des intérêts pave le chemin qui mène à la communauté politique. La question 

européenne, la voici : est-il possible que sur la petite presqu'île européenne de vingt-cinq États 

vivant côte à côte dans l'anarchie internationale sans qu'un pareil état de choses conduise 

à la plus terrible catastrophe politique, économique, culturelle ? L'avenir de L'Europe dépend 

de la réponse qui sera donnée à cette question. » 

(O: str. 37) 

„Společenství států se stejnými zájmy je předpokladem vzniku společenství politického. 

Evropská otázka zní takto: Je možné, aby vedle sebe na evropském poloostrově žilo dvacet pět 

států jeden vedle druhého v anarchii, aniž by takový stav věcí vedl k politické, ekonomické 

a kulturní katastrofě? Budoucnost Evropy záleží na tom, jak bude tato otázka zodpovězena.“ 

(P: str. 22) 

 Problematické bylo i dohledávání překladu citovaného projevu Victora Huga. V případě 

tohoto projevu byl úspěch poloviční. Text velké části citovaného projevu bylo možné dohledat 

alespoň na internetových stránkách Wikizdroje12. Podle dostupných informací (které však 

nepůsobí příliš uceleným dojmem), se jedná o překlad z angličtiny. Poslední část citátu však 

chyběla, proto jsme ji přeložili sami: 

Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-

Unis d'Europe, placés en face l'un de l‘autre, se tendant la main par-dessus les mers, 

                                                           
11 COUDENHOVE-KALERGI, Richard N. Pan-Evropa. Praha: Panevropa, 1993. ISBN 80-900034-7-8. 
12 Cs.wikisource.org [online]. Zahajovací projev třetího mezinárodního mírového kongresu v Paříži. Dostupné z: 
<https://cs.wikisource.org/wiki/Zahajovac%C3%AD_projev_t%C5%99et%C3%ADho_mezin%C3%A1rodn%C3%A
Dho_m%C3%ADrov%C3%A9ho_kongresu_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi>. 
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échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant 

le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur. 

(O: str. 37) 

Nastane den, kdy si dvě ohromné soustavy států, které existují jedna vedle druhé, Spojené státy 

americké a Spojené státy evropské, přes moře podají ruku, budou spolu obchodovat, rozvíjet 

průmysl, sdílet umění, schopnosti a vědění a společně budou obdělávat zeměkouli, zúrodňovat 

pouště a zušlechťovat stvoření před tváří Stvořitele. 

(P: str. 22) 

 Rozvolněnost ve způsobu citování nás v některých případech přiměla k řešení vynechat 

přímou citaci a pouze ji parafrázovat. To jsme udělali například v otázce uvádějící evropské 

smlouvy: 

La notion de traité est essentiellement juridique. Elle est définie comme étant un accord conclu 

entre États ou autres sujets de droit, « en vue de produire des effets de droit dans leurs relations 

mutuelles ». 

(O: str. 26) 

Pojem smlouva má svou podstatou právní rozměr. Právnické slovníky smlouvu definují jako 

dohodu uzavřenou mezi státy či jinými právními subjekty, na jejímž základě mezi nimi vzniká 

právní poměr. 

(P: str. 9) 

 Dále jsme takový postup aplikovali i v případě citace z Schumanovy deklarace. Zde se 

opět projevil nedůsledný přístup autora k citování. Nejen, že z citace deklarace bez upozornění 

vypouští některé části, jiné však zase vkládá do úst Schumana, přesto, že se v deklaraci vůbec 

nevyskytují, těmito vloženými částmi autor pouze dovysvětluje jeho myšlenky. Některé 

formulace, které Lestideau zachoval, upravuje. Nejprve uveďme oficiální znění dané pasáže 

deklarace ve francouzštině a v češtině: 

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des 

réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.13 

                                                           
13 Robert-schuman.eu [online]. Dostupné z: <https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950>. 

https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950
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Evropa se nevytvoří najednou, nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním 

konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.14 

 Nyní uveďme variantu, jakou použil Ludovic Lestideau: 

Dans sa déclaration, Schumann a d’ailleurs précisé que « l'Europe ne se ferait pas d'un coup 

par l'édification d’une structure politique propre, mais progressivement par des réalisations 

concrètes créant des solidarités de fait ». 

 (O: str. 38) 

 Abychom v překladu zůstali věrní originálu, ale nemanipulovali znění Schumanovy 

deklarace, zvolili jsme po dlouhých úvahách o různých způsobech citace variantu parafráze: 

V Schumanově deklaraci se dále píše, že se Evropa nevytvoří najednou, vznikem nějaké 

politické struktury, uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc skutečnou solidaritu.   

(P: str. 23) 

3.5. Faktické nesrovnalosti originálu 

 V průběhu analýzy překladu jsme již několikrát naznačovali, v některých případech 

i otevřeně upozorňovali, že autor byl při psaní poněkud nedůsledný. Doposud jsme autorovi 

vyčítali nesystematický a nepřesný způsob citování, opakující se slova či špatně zařazené 

položky ve výčtu. Nedůslednost se však projevila i v obsahu textu a způsobila několik 

nejasností či vyložených faktických chyb. 

 Velmi problematický je například seznam smluv Evropské unie a jejich rozdělení 

v otázce 8. V originále je seznam sestaven a komentován takto: 

Il existe de très nombreux traités européens, mais seule une partie d’entre eux produit encore 

des effets.  

Il y a d’abord les plus importants, qui seront développés dans les questions suivantes, et qui 

à présent ont été versés dans d’autres traités :  

 la Communauté économique européenne (CEE) ; 

 la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) ;  

 l'accord de Schengen ;  

                                                           
14 Forum24.cz [online]. Dostupné z: <https://www.forum24.cz/lidri-europarlamentu-k-vyroci-schumanovy-
deklarace-hajime-skutecnou-solidaritu/>. 
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 l'Acte unique européen ;  

 la convention de Schengen ;  

 le traité de Maastricht ;  

 le traité d'Amsterdam ;  

 le traité de Nice ;  

 le traité de Lisbonne.  

Ensuite, il y a les trois traités actuellement en vigueur :  

 le traité sur l'Union européenne (TUE), créé par le traité de Lisbonne en 2007 ; 

 le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), également créé par le 

traité de Lisbonne, en 2007 ;  

 la charte des droits de l'Union européenne, de décembre 2000. 

(O: str. 26) 

Výčet smluv je poměrně dlouhý, ale pro osvětlení problému komentujme postupně 

všechny, abychom ověřili jejich zařazení. Začněme první smlouvou druhé části výčtu. Le traité 

sur l’Union européenne se oficiálně v češtině jmenuje Smlouva o Evropské unii. Byla 

podepsána roku 1992 v Maastrichtu, proto se jí říká Maastrichtská smlouva. Smlouva byla 

několikrát pozměněna, naposledy Lisabonskou smlouvou roku 2007.  

Další smlouva ve výčtu je Smlouva o fungování Evropské unie (le traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne). Je známá také pod názvem Smlouva o založení 

Evropského hospodářského společenství (le traité instituant la Communauté économique 

européenne). Byla podepsána v Římě roku 1957, pozměněna mimo jiné Maastrichtskou 

smlouvou a naposledy Lisabonskou smlouvou roku 2007.  

Listina základních práv Evropské unie (la charte des droits de l’Union européenne) byla 

podepsána v Nice roku 2000 a pozměněna roku 2007. Lisabonská smlouva ji přiřkla stejnou 

právní hodnotu jako mají ostatní unijní smlouvy. 

Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, která otevírá první část 

výčtu, jsme již zmiňovali. Následuje Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii (le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique). Byla 

podepsána v Římě roku 1957. Později byla upravena pozměňujícím protokolem. 
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Schengenská dohoda (le traité de Schengen) byla podepsána v Schengenu roku 1985. 

Další v pořadí Jednotný evropský akt (l‘Acte unique européen) revidoval Římské smlouvy 

z roku 1957 a byl podepsán v Lucemburku a Haagu roku 1986. Schengenská úmluva 

(la convention de Schengen) byla podepsána v Schengenu roku 1990 a obsahovala konkrétní 

opatření k realizaci Schengenské dohody. 

O Maastrichtské smlouvě jsme se již vyjádřili. Následuje série smluv pozměňujících 

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie: Amsterodamská smlouva 

(le traité d’Amsterodam) podepsána roku 1997, Niceská smlouva (le traité de Nice) podepsána 

roku 2001 a Lisabonská smlouva (le traité de Lisbonne) podepsaná roku 2007. Poslední tři 

smlouvy obsahují pouze úpravy SEU a SFEU. Často však dochází k záměně názvů. Například 

Lisabonskou smlouvou častokrát mluvčí ve skutečnosti odkazuje na konsolidované znění 

Smlouvy o fungování Evropské unie (z roku 1957) a Smlouvy o Evropské unii (z roku 1992), 

doplněné o změny obsažené v Lisabonské smlouvě. 

Když shrneme, co jsme se zde pokusili nastínit, pak tedy konstatujeme, že tři smlouvy 

jmenované v druhé části výčtu patří aktuálně k nejdůležitějším právním textům EU. Jsou 

pozměněny Amsterodamskou, Niceskou a Lisabonskou smlouvou, tyto tři smlouvy však nejsou 

samostatné smlouvy, pouze upravují SEU a SFEU. SFEU je navíc upraveno i Maastrichtskou 

smlouvou. Smlouva o Euratomu, Schengenská dohoda, Schengenská úmluva a Jednotný 

evropský akt jsou samostatné smlouvy. Všechny jmenované smlouvy jsou platné. 

Snad se nám podařilo zanalyzovat seznam evropských smluv a vysvětlit tak, že se věci 

mají trochu složitěji, než jak je vystihuje Ludovic Lestideau. Netvrdíme, že text originálu v této 

části knihy obsahuje chyby. Jen upozorňujeme na to, že jeho vyjadřování je v tomto směru 

vágní, zavádějící a může být zdrojem nepochopení. Úprava této pasáže by vyžadovala velké 

změny, a tedy i konzultaci se zadavatelem. Pro účely bakalářské práce ji proto překládáme ve 

smyslu originálu a přikládáme k ní tento rozsáhlý komentář.15 

Kromě této nejasnosti se v textu objevuje zavádějící název státu. Dvakrát se v textu 

vyskytl název „Allemagne“ jako pojmenování státu v češtině neoficiálně známého jako 

„Západní Německo“, který existoval mezi lety 1949 a 1990. Dvakrát je tato země označena 

názvem „République fédérale d’Allemagne“, což byl francouzský oficiální název této země. 

                                                           
15 IATE (InterActive Terminology for Europe) [online]. Dostupné z: <https://iate.europa.eu/home>. 
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Pouhé „Allemagne“ může čtenáře mást, proto do češtiny převádíme ve všech případech jako 

„Spolková republika Německo“, tedy českým oficiálním názvem. 

V otázce o evropském vývoji před rokem 1957 autor zaměnil dva francouzské politiky. 

Namísto jména Robert Schuman uvedl jméno Maurice Schumann. Obě tyto osobnosti v době, 

o které píše autor, žili a působili na francouzské politické scéně. Avšak autor Schumanovy 

deklarace je pouze jeden z nich – Robert Schuman.16 

V neposlední řadě je třeba zmínit mylný rok vydání knihy Pan-Evropa (francouzsky 

Paneuropa) od Richarda N. Coudenhove-Kalergiho. Ludovic Lestideau uvádí rok 1927, to však 

vyšel pouze francouzský překlad. Kniha byla vydána v německém originále již o čtyři roky 

dříve roku 1923.17 

3.6. Další překladatelské problémy 

 Nyní uvedeme několik jednotlivých problémů v překladu. Tyto problémy jsou spíše 

technického rázu a zasahují především do oblastí syntaktické a grafické organizace textu. 

 Přirozená syntax francouzštiny se liší od přirozené české syntaxe. Podle pravidel 

aktuálního členění větného se informace v českém větném celku řetězí podle schématu téma – 

réma. Takové uspořádání ve francouzské větě není nutné, a tak jsou informační jednotky řazeny 

poněkud volněji a jsou propojeny logickými pojítky. To nelze beze změn převést do češtiny, je 

nutné strukturu větného celku přeorganizovat podle nastíněných zásad. 

Prévu par le traité de Maastricht comme devant être une étape vers un objectif final plus 

élaboré et plus lointain, le traité d'Amsterdam a été adopté en juin 1997 et signé le 2 octobre 

suivant, avant d'être appliqué dès le 1er mai 1999. 

(O: str. 31) 

Maastrichtská smlouva předpokládala vznik dalších smluv, které budou ji samotnou upravovat 

a zdokonalovat při procesu formulování hlubšího a trvalejšího cíle. Jednou z etap v tomto 

procesu se stala Amsterodamská smlouva. Byla schválena v červnu 1997, podepsána 2. října 

téhož roku a v platnost vešla 1. května 1999. 

(P: str. 15) 

                                                           
16 Robert-schuman.eu [online]. Dostupné z: <https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950>. 
17 COUDENHOVE-KALERGI, Richard N. Pan-Evropa. Praha: Panevropa, 1993. ISBN 80-900034-7-8. 

https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950
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 Při překladu jsme museli učinit i několik grafických změn. Na okamžik se v této části 

rozboru překladatelských řešení vrátíme k citacím. Ty jsou totiž v originálu vyznačeny 

uvozovkami a kurzivou. Rozhodli jsme se vybrat z těchto dvou označení pouze jedno – 

uvozovky. 

 Text originálu je členěn do poměrně velkého množství odstavců, což umožňuje snazší 

orientaci. Odstavce ovšem nejsou odsazeny od okraje. To působí poněkud nepřehledně, protože 

občas přehledně členěný text do odstavců splývá. Proto v překladu odstavce odsazujeme. 

 V textu se třikrát objevuje výčet čtveřice svobod. Pokaždé jsou však tyto svobody 

vyjmenovány v jiném pořadí. My jsme si v překladu dovolili pořadí sjednotit podle pořadí 

uvedeném v konsolidovaném znění Smlouvy o fungování Evropské unie18: volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu. V druhém výčtu těchto svobod jsme také oproti originálu jednou 

vynechali „volný pohyb služeb“. Ten byl v originále jmenován dvakrát a pokládáme to za 

evidentní chybu způsobenou nepozorností. 

Pour ce faire, le traité se donnait cinq années pour développer les libertés déjà instaurées (libre 

circulation des marchandises, des services, des personnes, des services et des capitaux). 

(O: str. 29) 

Pro fungování jednotného trhu bylo třeba rozvinout již nastolené svobody (volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu). Tento proces trval pět let. 

(P: str. 13) 

 Pořadí ve výčtu jsme změnili i v případě seznamu členských zemí Schengenské dohody 

a seznamu členských zemí Evropské unie. V obou případech řadí originál země podle abecedy. 

V případě výčtu členů Schengenské dohody jsou země řazeny abecedně, avšak podle 

anglických názvů států, takže ve francouzštině není abecední pořadí dodrženo. I když se čtenáři 

originálu podaří rozluštit systém řazení zemí, v obou výčtech je vždy po jedné chybě (patrně 

způsobené nedopatřením). V prvním výčtu je na poslední místo, zcela mimo systém řazení, 

jmenováno Lichtenštejnsko. V druhém výčtu autor zaměnil pořadí Litvy (la Lituanie) 

a Lotyšska (la Lettonie), když je uvedl ve stejném pořadí, jako jsme zde uvedli my. Shodou 

okolností by právě uvedené pořadí v české verzi abecednímu pořádku odpovídalo   Pro český 

                                                           
18 EUR-Lex (Access to European Union law) [online]. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie 
Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>. 
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překlad jsme zachovali pravidlo abecedního pořadí, pouze jsme systém sjednotili na řazení 

podle českých názvů a opravili jsme jmenované zjevné chyby. 

 Jak jsme uvedli v překladatelské analýze originálu v části o nonverbálních složkách 

textu, překládaný úryvek je doplněn mapou členských států EU, barevně odlišených podle roku 

vstupu do Unie. Pro potřeby české verze textu se nám podařilo vyhledat mapu19, která obsahuje 

stejné údaje jako mapa obsažená v originálu, tou jsme tedy doplnili český překlad. 

  

                                                           
19 Irozhlas.cz [online]. Dostupné z: <https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/5907685?fid=6096667>. 
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ZÁVĚR 

 V rámci bakalářské práce jsme přeložili část knihy Ludovica Lestideau 200 questions 

sur l’Union européenne. Překlad jsme opatřili zevrubným komentářem, který nám pomohl 

stanovit při překladu jednotnou koncepci. 

Autor v knize přehledným způsobem seznamuje čtenáře s fungováním EU. A důležitost 

právě tohoto tématu, obzvláště dnes, nás vedla k výběru této publikace pro překlad. Po odchodu 

Spojeného království z Unie, což je jistě událost historického významu, je třeba věnovat tématu 

evropské spolupráce dostatek pozornosti nejen ve veřejné debatě. Je žádoucí, aby se toto téma 

dotklo osobním způsobem každého občana Unie, aby mohl dostatečně kompetentně zhodnotit 

důležitost EU. To se nestane pouze úvahami o možnostech budoucího dění, ani dnes velmi 

populární kritikou „Bruselu“, které je plná nejen česká společnost. V první řadě je třeba 

pochopit její strukturu, historický vývoj, jednotlivé principy fungování, a především důvod 

jejího vzniku a smysl trvání, abychom pochopili, proč jedná právě takovým (často 

kritizovaným) způsobem a mohli s vědomím osobní odpovědností za osud tohoto společenství 

téměř všech evropských občanů přijít s konstruktivními nápady změn. Pokud budeme 

dostatečně poučeni o Evropské unii a o evropské spolupráci obecně, jistě se nám podaří 

iniciovat smysluplný návrh vedoucí k upevnění vzájemných mezinárodních vztahů 

a ke spokojenosti všech zúčastněných. 
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