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Zadání 

 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu 

min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým 

cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, 

na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a 

nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a na stylistické rovině. 

Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete 

bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. 
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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické. Praktickou část tvoří 

překlad dvou kapitol z populárně-naučné knihy Historia curiosa de la medicina: De las 

trepanaciones a las guerras bacteriológicas, jejímž autorem je Pedro Gargantilla Madera. 

Kniha mapuje dějiny a vývoj lékařství. Překlad probíhal ze španělštiny do češtiny. 

Teoretická část obsahuje překladatelský komentář vzniklý na základě stanovení 

metody překladu a předešlé analýzy výchozího textu. Jsou v něm rozebrány zvolené 

překladatelské postupy i problematické pasáže a jejich řešení.   

 

Klíčová slova: komentovaný překlad, analýza textu, překladatelské problémy, 

typologie překladatelských posunů, lékařství, dějiny, mytologie, náboženství. 

 

Abstract 

The bachelor thesis has two parts: practical and theoretical. The practical part consists of 

the Czech translation of two chapters from the book named Historia curiosa de la medicina: De 

las trepanaciones a las guerras bacteriológicas. The book, written by Pedro Gargantilla 

Madera, deals with history and progress in medical science. The text was translated from 

Spanish into Czech. 

The theoretical part covers the translation commentary based on the translation method 

and the previous translation analysis of the original text. It includes translation problems and their 

solutions together with the typology of translation shifts. 

 

Key-words: translation commentary, translation analysis, translation problems, 

typology of translation shifts, medicine, history, mythology, religion. 
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Úvod 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické. Praktickou část tvoří 

překlad dvou kapitol z populárně-naučné knihy Historia curiosa de la medicína: De las 

trepanaciones a las guerras bacteriológicas od madridského autora Pedra Gargantilla Madery 

ze španělštiny do češtiny. Cílem překladu bylo zachování funkce, srozumitelnosti a 

stylistického ladění výchozího textu.  

Teoretická část obsahuje překladatelský komentář, tedy analýzu výchozího textu, 

metodu překladu, rozbor problémů a jejich řešení a v neposlední řadě typologii překladatelských 

posunů.  

K výběru této knihy přispěl nejen náš obecný zájem o medicínu, její vývoj a objevy, ale i 

fascinace starověkou mytologií. Kniha zajímavou formou propojuje tyto i další sféry našich 

dějin, což čtenáře obohatí o další koncepty a pro nás bude svou kulturní nasyceností 

překladatelskou výzvou. 
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1. Text překladu 

1. LÉKAŘSTVÍ A NÁBOŽENSTVÍ 

Lékařství je opředeno neprobádanými záhadami, které se ztrácí v propadlišti dějin a v časech 

počátků lidského pokolení. Strach z neznámého a neschopnost vysvětlit biologické procesy 

vedly k tomu, že se člověk uchýlil k magii. 

První lékaři rozlišovali čtyři základní druhy péče o nemocné. Spontánní (objetí nemocného), 

empirický (zopakování toho, co se osvědčilo v podobném případě), magický (modlitby k 

imaginárním mocnostem a silám) a technicko-racionální (na základě důkazů). Pilíři primitivní 

medicíny byla tedy jak magie, tak empirismus. 

Freud přišel s myšlenkou, že evoluce lidstva prochází třemi etapami, které lze jasně definovat: 

animistickou, náboženskou a nakonec vědeckou. U dávných kultur hrají prim magie a 

náboženství a vše je vnímáno jako živé, což člověka žijícího v 21. století, zvyklého na 

výdobytky vědy a technologie, může překvapit. I tak ale jako děti kreslíme měsíček s očima a 

pusou a v dospělosti občas nakopneme židli, do které jsme narazili, jako by snad byla schopná 

citů a naschvál se nám postavila do cesty. Primitivní národy vnímají vše, od věcí, přes 

geomorfologické útvary až po zvířata, jako živé bytosti. V této fázi se člověk považuje za 

všemohoucího. 

Druhou fází je fáze náboženská. V ní svěřujeme moc do rukou bohů, jelikož právě oni mají na 

starosti ovlivňovat náš život. Skrze „důvěru“ (společnou víru) nám bohové předávají svoji 

sílu, která uzdravuje. 

S příchodem vědy, nové bohyně, se mýtická moc vytrácí a role lékaře splývá s postavou 

čaroděje (šamana). Člověk je mu slepě oddaný, ačkoli nemá city, nedá se ovládnout ani 

zastavit. 
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Primitivní medicína 

Člověk byl na svém počátku vystavován nadpřirozeným úkazům, které v něm vyvolávaly 

strach a zlost. Jelikož si nebyl schopen racionálně zdůvodnit, co se kolem něj děje, nezbylo 

mu nic jiného než připisovat tyto úkazy nadpozemským sílám. 

V primitivní medicíně neexistuje ostrá hranice mezi organickým, funkčním a 

psychosomatickým onemocněním, protože se za vším hledaly čáry a kouzla. Pro tehdejší lidi 

byl příčinou choroby buď osud či nadpřirozené procesy. V zásadě rozlišovali pět příčin 

vyvolávajících nemoc: porušení tabu, prokletí, posedlost zlým duchem, vniknutí cizího tělesa 

a ztrátu duše. 

K porušení tabu dochází při nedodržení společenských norem, které mají jedince chránit před 

nemravním chováním, jako je například konzumace zakázaných jídel a nápojů, abnormální 

sexuální chování (sexuální aktivita při menstruaci nebo mezi pokrevnými příbuznými) nebo 

neuposlechnutí rodiny či sociální skupiny.  

Přivolávání chorob prostřednictvím prokletí je typické pro africké země a některá etnika na 

Antilských ostrovech. Tyto kultury propichují figurky ze dřeva, hlíny a vosku hřebíky či je 

zohavují s úmyslem způsobit zamýšleným jedincům stejná zranění. 

Stejně tak po generace věří v existenci dobrých i zlých duchů, kteří obývají neživé předměty i 

živé bytosti. Aby se tito duchové neurazili, je nutno vykonat určité rituály, jelikož v opačném 

případě by nás mohli napadnout a způsobit nám onemocnění. Obava z proniknutí cizího tělesa 

do organismu vyvolává u lidí například odmítavý postoj vůči injekcím a krevní transfúzi. 

U veškerých primitivních kultur existuje všeobecné přesvědčení, že duše je zásadní součástí 

jedince a je možné ji z různých důvodů pozbýt – například v důsledku leknutí, 

nepředvídatelných okolností, či náhlé obavy. 
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Ztráta duše 

Termín pravěk se od 19. století používá pro označení doby od vzniku života lidského jedince 

až po první písemné památky, kolem 4000 př. n. l. Pro poznávání prehistorické medicíny 

máme k dispozici dva nástroje: Zabývat se paleopatologiií nebo studovat, jak současné 

primitivní národy nahlížejí na různé nemoci a způsoby jejich léčby. 

Paleopatologové se pokoušejí získat lepší obrázek o nemocích našich předků na základě 

zkoumání kosterních ostatků, mumií a jeskynních maleb. Díky rozvoji paleogenetiky (studia 

molekulárního formování DNA nalezené ve zkamenělinách) se v posledních desetiletích naše 

medicínské znalosti o pravěké populaci rozšířily. 

Když pračlověk kolem 1200 př. n. l. přestal kočovat, objevila se i postava léčitele nebo 

šamana. Jednalo se o člena skupiny, který byl schopný diagnostikovat nemoci, předpovídat 

jejich prognózu, připravovat léky a provádět magické rituály. Tato postava se pravděpodobně 

zrodila z potřeby dosadit prostředníka mezi bohy a člověka, a tak skoncovat se zlomyslnostmi 

duchů. 

Nejstarší grafické vyobrazení šamana nalezneme na jeskynní malbě v departamentu Ariège ve 

Francii v Jeskyni tří bratří (Les Trois Frères), pojmenované po třech synech hraběte 

Bégouëna, kteří ji objevili. Je na ní vyobrazen člověk ve zvířecí kůži se sobí hlavou, parohy a 

ušima podobnýma medvědovi. Vypadá, jako by tančil, dost možná nějaký rituální tanec. 

Pro stanovení diagnózy využíval šaman magických metod, které mu umožňovaly určit druh 

nemoci. Házel kukuřičná zrna, kamínky nebo kůstky nebo zkoumal vnitřnosti obětovaných 

zvířat. Jindy šaman inhaloval prášek z halucinogenních semen, aby se dostal do změněného 

stavu vědomí, který mu umožnil spojit se s bohy. 

Spojitost s náboženskými oslavami nekočovných kmenů může mít užívání halucinogenní 

lysohlávky známé pod latinským názvem Psilocybe hispanica. Pravěcí obyvatelé města 

Cuency byli možná prvními Evropany, kteří tyto houby konzumovali. Můžeme tak usuzovat 

na základě jejich vyobrazení na jeskynních malbách ve vesnici Villar del Humo z doby 6000 

let př. n. l. Nejedná se však o první vyobrazení spojené s požíváním halucinogenních hub. 

Existuje ještě jedno starší – na nástěnné malbě v Alžírsku, jejíž stáří se odhaduje na více než 

7000 let př. n. l. 

Jádro léčivé moci šamana tkvělo ve schopnosti uvolnit duševní sílu nemocného. Tato moc se 

projevovala různými způsoby, a sice přenesením uhranutí na jiného člověka či domácí zvíře 
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(kuře, kozu), nebo do neživého předmětu (obvykle dřevěného nástroje), který následně zůstal 

ležet na pralesní pěšině nebo jej poslali na malé loďce do moře. 

V případě porušení tabu bylo zásadní, aby nemocný uznal svou vinu, a to duševní očistou. 

Pokud si totiž uvědomil, jakých morálních přestupků se dopustil, měl šanci se vyléčit. Za 

tímto účelem se prováděly i očisťující rituály vodou (například hinduisté u řeky Gangy), držel 

se půst, záměrně se vyvolávalo zvracení nebo vyprazdňování. 

U neduhů způsobených škodlivými silami přicházel na řadu exorcismus a vymítání, které 

musely být prováděny za použití rituálů a zavedených magických zaříkadel. Nemoci, při 

kterých do těla vniklo cizí těleso, se léčily tak, že daný předmět odsáli nebo se jej zbavili 

pomocí baněk. Šaman společenství následně ukazoval drobné předměty (kůstky a kamínky), 

které z nemocného údajně vyjmul. 

Pokud byl nemocný posedlý zlým duchem, uchylovali se k jeho vymítání. Snažili se ho 

vyděsit hlukem. Rámusili předměty (řehtačkami a bubínky) nebo tančili rituální tance, při 

nichž odříkávali magické texty. 

A konečně, pokud byla nemocnému ukradena duše, šaman rozpůlil tu svou, aby našla duši 

nemocného a přikázala jí navrátit se zpět do těla, které opustila.  

Je nutno podotknout, že tito primitivní lékaři vykonávali své povolání upřímně, jak vůči své 

profesi, tak přesvědčení. Lze říci, že medicína té doby byla ve srovnání s nynější praxí 

komplexnější, protože pojem onemocnění zahrnoval organické i psychosomatické faktory. 

Společnost k nemocným přistupovala různě. Pokud onemocněl lehce, dostal lék. Ale závažné 

a nevysvětlitelné choroby byly považovány za trest boží, a v takovém případě mohl být 

pacient nechán napospas osudu, nebo obětován bohům. 

Jedním z mýtů, kterými si člověk nejčastěji vysvětloval původ chorob, je zlý pohled neboli 

uřknutí. V zásadě jde o vyvolání onemocnění v člověku nebo zvířeti pohledem osoby, která je 

schopná někoho uhranout. Původ tohoto mýtu pravděpodobně souvisí s uhrančivou mocí 

připisovanou pohledu některých smyšlených zvířat, jako například draka či baziliška. 

Konečně, člověk mohl při různých typech léčby potřebovat pomoc různých šamanů-

odborníků. Například u indiánů panamského kmene Guna byli šamani zvaní abisua, kteří 

léčili zpěvem, a inaduledi, kteří se specializovali na léčení s pomocí bylin, věštění a 

duchovních rad. 
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Pazūzu, bůh epidemie 

Mezi 3200 a 3800 př. n. l. se Sumerové usadili na úrodné pláni mezi řekami Eufratem a 

Tigridem, které vyvěrají z arménských hor a ústí v Perském zálivu. Byla to kolébka 

mezopotámské civilizace, ne nadarmo je oblast mezi řekami označována jako Mezopotámie 

(z řeckého Mesos, mezi, a Potmós, řeka). Nejstarší lékařské písemné prameny pocházejí od 

této civilizace a jsou zapsány na hliněných destičkách s klínovým písmem. 

Poznávacím znamením mezopotámských lékařů byl na krku zavěšený kamenný váleček, který 

sloužil jako pečeť. Jeho otisk na vlhkou hliněnou tabulku byl jejich podpisem. 

Mezopotámská medicína rozlišuje tři aspekty praxe: teurgický, astrologický a aritmetický. 

V rámci svého magicko-náboženského pojetí, rozlišovali mezi bohy-léčiteli a bohy-původci 

onemocnění. K prvním patřila nejvyšší neboli kosmická triáda (An, bůh nebe, Enlil, bůh 

země, Ea, bůh vody), astrální triáda (Sín, bůh měsíce, Šamaš, bůh slunce, Ištar, bohyně lásky, 

mateřství a plodnosti), druhořadí bozi, dobří duchové (aladlammû) a démoni (utukku). Mezi 

ochrannými duchy vynikali lamassu, okřídlení býci s lidskou hlavou, vzbuzující ve zlých 

bytostech strach a respekt, jejichž sochy po párech umisťovali před brány měst a do paláců 

panovníků. 

Na seznamu zlých bohů figurovala jména: Tin, viník bolestí hlavy, Namtar, původce nemocí 

krku, Nergal, bůh horečky, a konečně nejvíce škodlivý „Sedmý duch“, který byl tak ničivý a 

agresivní, že se nemocní nesměli léčit ve dnech dělitelných sedmi. 

Ze všech mezopotámských bohů stojí za zvláštní zmínku Pazūzu. Bývá zobrazován s lidským 

tělem, hlavou lva nebo psa, kozími rohy na čele, ptačími drápy namísto chodidel, ocasem 

škorpióna a penisem ve tvaru hada. Jeho zjev působil opravdu hrozivě. I přes to však měli 

Sumerové ve zvyku nosit jeho podobiznu jako amulet, jelikož se domnívali, že jim pomůže 

odradit jeho družku a protivnici Lamaštu, ženského démona, kterého obviňovali ze smrti 

novorozenců (syndrom náhlého úmrtí kojenců) a rodiček (purperální sepse). 

Pokud jde o astrologii, Sumerové zastávali názor, že se nebeská tělesa podílí nejen na vzniku 

a zhoršení některých onemocnění, ale i na lidském osudu. 

Konečně je zřejmý i vliv čísel. Připouštěli totiž, že existují příznivé a nepříznivé dny k 

návštěvě nemocných a podávání léků. 
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Játra, sídlo života 

Pro Sumery byla medicína posvátným uměním. Výuka probíhala v chrámech a kněží-lékaři 

patřili ve městských státech k nejvzdělanějším lidem, mezi hrstku těch, kdo uměli číst a psát. 

Byli zběhlí ve vědě, náboženství, literatuře, věštění a astrologii a dělili se do tří kategorií: 

bārû, āšipu, asû. 

Nejvyšší postavení zastával bārû – stanovoval diagnózu a prognózu onemocnění. Āšipu 

pracoval s magií – slovem vzýval démony, aby opustili tělo nemocného (exorcismus). Asû byl 

odborník nižšího postavení – byl to praktický lékař, jehož léčba nemocných spočívala v 

podávání bylin a léků nebo provádění chirurgických zákroků. Například měl na starosti 

kastraci otroků sloužících významným ženám. Lékařům pomáhali gallulu (holiči) a 

mushenigtu (kojné), kteří na rozdíl od lékařů nebyli kněžími. 

O tom, jak lékaři vypadali, víme málo. Dle jedné satirické skladby bývali asû spoře oděni, 

mívali holou lebku a v ruce drželi džbán a kadidelnici. 

Vzhledem k tomu, že vnímali život jako dar od bohů, choroba byla chápána jako boží trest. 

Pro označení nemocí v Mezopotámii používali slovo shertu. Znamenalo také hřích, trest a 

hněv boží. První část anamnézy začala zpovědí pacienta a pokračovala podrobnými otázkami, 

pomocí nichž se lékař snažil určit hřích zodpovědný za onemocnění. Nebylo nic neobvyklého 

klást otázky typu: Řekl jste ano, i když jste myslel ne? Lhal jste? Brodil jste se špinavou 

vodou? Postavil jste se proti příteli namísto nepřítele? 

Nakonec se lékaři snažili určit diagnózu choroby a její prognózu, k čemuž užívali různé druhy 

věštění. Když šli pacienta navštívit, pozorovali například zvířata a hmyz, jež jim zkřížily 

cestu. Stejně tak pták letící po pravé straně naznačoval zlepšení, zatímco pokud letěl po levici, 

bylo to špatné znamení. Využívali také hádání pomocí ohně, prachu, oleje litého do vody, 

výkladu snů … Ze všech způsobů divinace, které prováděli, byl haruspex nejnáročnější, 

protože spočíval v obětování zvířete, obvykle jehněte nebo kůzlete, a prozkoumání tvaru, 

velikosti, barvy, rýh… jeho jater. 

Proč studovali tak dopodrobna tento orgán a nezaměřili se na jiný? Játra byla totiž pro Sumery 

domovem duše a sídlem života. Věřili, že zde vzniká krev, která je dále rozváděna do zbytku 

těla. Při studiu anatomie jater rozlišovali pravý (pars familiaris) a levý lalok (pars hostilis). 
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Pravá část byla zkoumána, aby zodpověděla dotazy samotného lékaře, zatímco levá část 

poskytovala odpovědi na otázky týkající se dalších zainteresovaných stran. Aby se naučili 

hádat budoucnost, využívali hliněné modely zdravých jater, které uchovávali v chrámech a 

které i přes časovou odlehlost odpovídají těm z dnešních učebnic anatomie. Mezopotámští 

kněží v játrech popsali vyvýšeniny, řeky, cesty, palác s dveřmi, ruku, ucho, zub, prst… 

Je zajímavé, že liver, tedy anglické pojmenování pro játra, je slovo příbuzné slovu life, život. 

Nicméně latinsky se játra nazývají jecus. Římský kuchař a náruživý jedlík Apicius vylepšil 

jednu z římských pochoutek, husí játra, a pojmenoval ji jecus ficatum, neboť se husy 

vykrmovaly fíky. Ve španělštině proto začal časem latinský výraz pro fík ficatum označovat 

játra, zatímco slovo jecus upadlo v zapomnění. 

Další zmínky o játrech nalezneme v Knize Přísloví. Vypráví příběh chlapce zamilovaného do 

kurtizány, jemuž šíp propíchnul játra. Svatý Jeroným, který přeložil Bibli do latiny, se pokusil 

vědecky vysvětlit, proč jsou játra centrem emocí: „Smyslnost a žádostivost mají podle lékařů 

svůj původ v játrech.“ Také staří Řekové v dobách Platóna považovali játra za sídlo tělesné 

lásky. Anakreón hovoří o Erotovi, který zasahoval játra zamilovaných šípy. 

Některé národy na Dálném Východě a v předkolumbovské Americe měli játra za místo, kde 

se rodí odvaha. Některé příběhy vyprávějí, jak bojovníci na bitevním poli vytrhávali padlým 

nepřátelům játra a na místě je snědli. Byl to totiž způsob, jak si přisvojit jejich odvahu. 

 

Srdce a mechanotransdukční kanály 

Lékařství starověkého Egypta spojovalo magické a náboženské prvky s poznatky anatomie a 

fyziologie. Lékaři dělili onemocnění do tří kategorií: přisuzovaná zlým duchům, způsobená 

úrazem a vzniklá z neznámých příčin, vyvolaná z boží vůle. Na lidské tělo se v egyptské 

medicíně nahlíželo jako na soustavu kanálů a vývodů, kudy proudí vzduch, krev, potrava a 

sperma. 

Papyrus Edwina Smithe zahrnuje tzv. Pojednání o srdci, kde je srdce označeno za 

nejdůležitější tělní orgán, a v němž dle Egypťanů sídlily rozum a emoce. Byli přesvědčeni, že 

srdce (Ib) dovede mluvit, nicméně ne všichni mu rozumí. Lékaři byli jedni z mála, kteří mohli 

jeho slova slyšet. 
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Navíc bylo srdce centrem složité soustavy třiceti šesti mechanotransdukčních kanálů, 

označovaných zkratkou MET, jejichž pomocí se rozváděly tekutiny a vzduch. Jejich ucpání 

vedlo ke vzniku onemocnění, a proto bylo jednou z nejčastěji používaných léčebných metod 

egyptských lékařů pouštění žilou. 

Jako prevenci nemocí využívali egyptští lékaři amulety, které pro ně byly jakýmisi talismany 

s mocí ochránit je před veškerým zlem. Nejčastěji vyobrazovaly Udjat (Horovo oko) chránící 

děti, bohyni Tauret (těhotná hrošice) pomáhající ženám počít, žábu zabraňující potratům a 

trpasličího boha Bese ochraňujícího jak děti, tak těhotné (obyčejně je znázorňován s děsivým 

výrazem a vyplazeným jazykem, aby odháněl zlé duchy). 

 

Jediný bůh léčitel 

Dějiny Židů začínají v okamžiku, kdy Noemova archa doplula k hoře Ararat a z Noemových 

synů (Šéma, Cháma a Jáfeta) vzešla tři etnika: Semité, Chamité a Jafetité. Jahve dal 

Abrahámovi za úkol usadit se v zemi Kanaán, zemi zaslíbené, a ten se proto okamžitě vydal 

na cestu ze svého rodiště Ur do Mezopotámie. Jakmile se usídlili v Izraeli, rozdělili zem mezi 

dvanáct kmenů, které postupem času daly vzniknout monarchii s králi, z nichž nejznámější 

byli Saul, David a Šalamoun. 

Život židů se řídil kalendářem kombinujícím měsíční lunární cyklus se solárním rokem, jehož 

prvopočátky datujeme do biblických dob. Nejvýznamnějším svátkem je šabat. Je považován 

za posvátný a z hlediska důležitosti jej předstihuje jen svátek Jom kipur, den smíření. 

Judaismus vychází z Tanachu neboli ze Starého zákona a z náboženského textu Talmud. Starý 

zákon představuje soubor dvaceti čtyř knih, které vyprávějí historii člověka a židů, od stvoření 

po postavení Druhého chrámu. Talmud tvoří Mišna a objemný korpus plný výkladů a 

komentářů, Gemara. Většina našich poznatků o hebrejské medicíně pochází právě ze Starého 

zákona. 

Židovství je monoteistické náboženství a Jahve je jediným bohem zodpovědným za vše 

stvořené i za léčivou sílu. Stejně tak za veškeré zlo, které sesílá, aby potrestal hříchy. Zdraví 

je božím darem a nemoc trestem za spáchaný hřích (člověk se uzdraví, pokud se bude chovat 

morálně, modlit se a přinášet oběti). Zdraví židů je v Jahveho moci a lékaři jsou pouze jeho 

prodlouženou rukou. 
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Člověk jako mikrokosmos 

V Indii byla onemocnění přímým důsledkem nelibosti bohů a démonů vůči člověku. Lékaři 

byli považováni za prostředníky a na jejich činnost dohlíželi božští blíženci – Ašvinové (s 

koňskou hlavou), kteří sestupují na zem v trojkolovém voze, aby vyléčili nemocné. Indové 

věřili, že Ašvinové provedli dva nesmírně významné chirurgické zákroky. Vrátili hlavu boha 

Višnua zpět na místo, poté, co mu ji usekli závistiví bohové, a bojovníkovi, který v boji přišel 

o nohu, nasadili nohu kovovou. 

V čínské medicíně představuje člověk mikrokosmos, „svět v malém“, ve kterém se odrážejí 

vlastnosti makrokosmu neboli vesmíru. Ten stvořil bůh Pan Ku a je postaven na dvou 

protikladných principech (jin a jang) stejně tak, jako lidský organismus. 

Jang představuje nebe, světlo, sílu, odolnost, teplo, … zatímco jin znázorňuje měsíc, zemi, 

temnotu, slabost… Jang zahrnuje vše aktivní a mužské, jin vše pasivní a ženské. Zdraví, 

životní pohoda, je výsledkem dokonalé vyváženosti těchto dvou protichůdných sil. Obě 

složky tělem proudí prostřednictvím kanálů, tedy chin, a nemoci jsou důsledkem jejich 

ucpání. Pro čínskou koncepci medicíny bylo lidské tělo posvátné, a proto nepovolovala pitvy. 

Čínská filozofie se točí okolo čísla pět: pět cyklů, pět planet, pět tónů, pět chutí, pět barev a 

pět prvků tvořících vesmír (země, dřevo, oheň, kov a voda). V lidském těle se rozlišovala 

pětice základních orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra a slezina), kterým bylo podřazeno 

dalších pět (žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, močovod a močový měchýř). Srdce pro ně 

bylo hlavním orgánem a zároveň zmenšenou kopií vesmíru. Věřili, že urození lidé mají sedm 

srdečních dutin, nadaní pět, obyčejní dvě a slabomyslní jen jednu. 

 

Ájurvédská medicína 

Ájurvédská medicína je tradiční léčebnou metodou na indickém subkontinentu využívající 

bylinky, oleje, masáže, jógu a meditaci. Její podstata pramení ze souborů Charaka Samhita a 

Sushruta Samhita. 

Sanskrtský výraz ájurvéda znamená „vědu života“ a podle jejího učení existují tři životní síly 

neboli doshy, které řídí zdraví a porušením jejich rovnováhy vznikají onemocnění. 

V současnosti existují indické univerzity, kde lze v ájurvédské medicíně získat titul. 
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Vliv řeckořímských bohů 

Medicína před Hippokratem má základ ve dvou prvcích typických pro starodávnou medicínu, 

a to víře v nadpřirozeno a empirii. Vedle lékařství vycházejícího z náboženství v této době 

existovalo i druhé, vycházející z rozumu. Uctívána byla například bohyně Ananké, 

ztělesňující nevyhnutelnost osudu. Její rozsudky byly konečné a všechna božstva ji musela 

uctívat. Její dcery byly Moiry a měly na starost spřádání osudu. Dále Řekové uctívali boha 

Apollóna, který vládl schopností uzdravovat, i jeho syna Asklépia, jemuž napříč Řeckem 

zasvětili chrámy s léčivou mocí. 

Atlas byl dle řecké mytologie nejstarším synem Íapeta a Klymené a podle všeho vládl 

legendární Atlantidě ležící za Herkulovými sloupy. Jednou vedl titány do boje proti bohům a 

po porážce jej Zeus odsoudil k tomu, aby nesl na svých bedrech nebeskou klenbu. Když mu 

Persiles ukázal hlavu Gorgony Medúsy, zkameněl a stal se marockým pohořím Atlas, jehož 

úpatí omývá Atlantský oceán. Na jeho počest jeho jméno nese i první obratel páteře, nosič 

hlavy. Nebylo tomu však vždycky, ve 2. století se jako atlas označoval sedmý obratel, jakožto 

opora krku a hlavy. 

 

Moc Sibyl 

Aby mohli lékaři diagnostikovat, hledali po celá staletí pomocnou ruku u Sibyl. První 

z věštkyň Pýthie se oblékala do prostého peplosu, sedávala na trojnožce a pohledem zdravila 

příchozí do Delf, které byly pro Řeky středobodem světa. Její záda chránil had a po jednom 

boku se jí tyčila socha Apollóna. 

Její proroctví byla skryta v hádankách. Jednou si přišel do delfské věštírny pro radu Kroisos 

před rozpoutáním války s perským králem Kýrem a Pýthia mu odpověděla nejednoznačně: 

„Zničíš velkou říši.“ Kroisos její slova vztahoval k Persii, nicméně věštba mluvila o jeho 

vlastní říši. Z války vyšel jako poražený a Kyrův zajatec. 
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Renesanční umělec Michelangelo na strop Sixtinské kaple vyobrazil pět Sibyl a pouze jedné z 

nich, Sibyle Kumské, vdechl obličej zvrásněný stářím a úzkostí. Tato věštkyně podle mýtu v 

mládí úpěnlivě prosila Apollóna, aby jí daroval nesmrtelnost výměnou za to, že mu přenechá 

své tělo. Svůj slib však nedodržela, a tak ji Apollón potrestal – ve své žádosti sice prosila o 

nesmrtelný život, ale o kráse ani mládí řeč nebyla. S roky scházela, až ji nakonec kněží strčili 

do nádoby, kterou právě zavěsili na zeď. Na otázky poutníků, co by si přála, odpovídala vždy 

stejně: „Přeji si zemřít.“ 

 

Onemocnění jako boží trest 

Za pomalým rozvojem středověké medicíny stálo vícero faktorů. Jak nedostatečné znalosti 

anatomie, kvůli tomu, že byly zakázány pitvy, tak fakt, že se v praxi stále pevně uplatňovala 

Galénova doktrína. V této době ještě pořád přetrvávaly dnes již překonané představy, a sice že 

srdce tvoří tři srdeční komory, játra se skládají z pěti laloků, nebo že moč vzniká z tělních 

tekutin v játrech a následně se v ledvinách filtruje.    

Postavou udávající směr tehdejšího myšlení se stal sv. Augustin, který žil na přelomu 5. a 6. 

století. Jeho filozofické přesvědčení bylo založeno na víře ve věčnou spásu duše. Jediným 

způsobem, jak se přiblížit Bohu, nebylo skrze rozum, ale tak, že se nám zjeví on sám (Deus ut 

revelans). Lidský rozum neexistoval sám o sobě, existoval jakožto odraz osvícení 

zprostředkovný Bohem. 

Tento způsob uvažování vyústil v teurgické vidění světa, léčbu založenou na mystice, 

používání amuletů a talismanů k ochraně před nemocemi, uctívání svatých a víru v léčivé 

schopnosti jejich relikvií. Bratři Kosma a Damián tedy léčili s pomocí víry – svatým byl 

připisován dar léčit konkrétní onemocnění. Sv. Lucie tak například léčila nemoci očí, sv. 

Roch z Montpellieru mor, sv. Blažej nemoci hrdla… 

Ve středověku lidé věřili, že člověk onemocněl, protože zhřešil a zasloužil trest, posedla jej 

zlá síla, nebo vyznával čarodějnictví. Základními terapeutickými prostředky, které odháněly 

vše zlé, proto byly modlitby a pokání. 

Ve 13. století, na sklonku vrcholného středověku, spatřil svatý Tomáš v lidském rozumu sílu 

nezávislou na víře a stejně nedokonalou jako vše lidské. Ale Bůh představoval také rozum, 

dokonalý rozum, a jeho dílo bylo rovněž dílo rozumu. Proto byl Bůh i celý svět lidským 

rozumem poznatelný. 
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Vzteklina a mastičkáři 

Vzteklina je jednou z nejstarších chorob, nejspíše stejně starou jako samo lidstvo. První 

záznamy o ní se datují až do 23. století př. n. l., a to v babylonské sbírce zákonů z Ešnunny. 

Jedná se o smrtelné onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a vyvolává 

zánět mozku (encefalitidu). Má celou řadu příznaků: Začíná bolestí v místě kousnutí, odkud 

se virus šíří až do centrální nervové soustavy a spouští horečku a nevolnost. Nakonec se 

objevuje encefalitida. Pacient pociťuje bolest, ochrnutí některých částí těla, agresivitu a 

nakonec umírá. 

Po staletí, kdy lékaři, chirurgové a lékárníci vzteklinu léčit neuměli, žili ve Španělsku i 

mastičkáři a ranhojiči (postava léčitele-čaroděje, který se jinde v Evropě neobjevuje), kteří 

byli na její léčbu zaměření. Ačkoli byly proti nim vedeny početné inkviziční procesy, působili 

až do začátku 20. století. 

Nadpřirozenou moc dostali do vínku již při početí. Muselo jít o sedmého syna v rodině se 

samými chlapci, narozeného na Vánoce či Velký pátek s na patře vyznačeným křížkem. Své 

schopnosti připisovali sv. Quiterii, galicijské panně a mučednici z 1. století n. l. 

Tato světice byla dcerou římského panovníka a přišla na svět společně s osmi sestrami během 

jednoho porodu. Říká se, že byla sťata a s hlavou v podpaží došla na místo, které si vybrala 

jako své místo odpočinku. Od 2. století byla uctívána jako svatá, ochránkyně před vzteklinou. 

 

Královský dotek 

Ve Francii a Anglii se od 11. do začátku 19. století konal obřad, ve kterém mohli králové, o 

nichž se tvrdilo, že jsou obdařeni božským a dědičným darem, dotekem ruky vyléčit 

souchotiny, nemoc dnes známou jako tuberkulózu postihující mízní uzliny na krku. 

Když se Ludvík IX. Francouzský (1215-1270) vrátil ze šesté křížové výpravy, zavedl ve 

Francii zvyk vkládání rukou, rituál, který král vykonával na připomínkových aktech své 

korunovace. Víra v tuto nadpřirozenou sílu byla založena na tom, že panovník byl korunován 

a dostal pomazání během náboženského obřadu, a získal tak funkci kněze. 
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V roce 1269 přejal tuto zvyklost Anglický král Eduard I. a pojmenoval ji Královský dotek.  

Královskou léčivou moc zmiňuje ve svém dramatu Macbeth William Shakespeare. Konkrétně 

ve scéně v hlavní roli s Malcolmem poté, co uprchl do Anglie, a Macbeth zavraždil svého 

otce Duncana, skotského krále. 

Jednalo se o docela složitý obřad. Dvorní lékaři předem vybírali pacienty a vylučovali z nich 

ty, kteří trpěli jinou chorobou než souchotinami. Král se připravoval často tak, že se den 

předtím postil a rituál zahajovala mše. Poté přišel k pacientům a po jednom se jich dotýkal na 

tváři či krku, pokřižoval se a odříkal krátkou modlitbu nebo jim řekl pár slov. Následně dával 

královský kaplan některým pacientům, obvykle těm z daleka, almužnu. 

Akt končíval četbou pár pasáží z Evangelia, konkrétně odstavcem, kde Ježíš říká svým 

učedníkům, že „na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk, 16,18) 

Had jako symbol lékařství 

Symbolismus je jednou z nejstarších podob jazyka v dějinách lidského myšlení. Slovo symbol 

vychází z latinského symbolum, které je samo odvozeninou řeckého symbolon a znamená 

„Spojuji, identifikuji“. Ve starých společnostech vyjadřoval myšlenku spojení nebe se zemí. 

Pro Řeky výraz symbola reprezentoval předmět rozlomený na dvě či více částí. Každý člověk 

si vzal jeden střípek, a když se znovu setkali, poznali se podle toho, že střípky do sebe 

zapadly. 

Hadi člověka fascinovali už od nepaměti. Na jaře zcela svlékají kůži a začínají žít novým 

životem, což asociuje omlazení s moudrostí, zdravím a plodností. 

Zvyk uctívat hada pochází z roku 3000 př. n. l., kdy hvězda Alpha Draconis ze souhvězdí 

Draka (drak, okřídlený had) byla pro člověka polární hvězdou, tedy důležitým nebeským 

kompasem ukazujícím cíl cesty. 

Z mezopotámské civilizace vzešla legenda o Gilgamešovi. Jedno z nesčetných dobrodružství, 

která tento hrdina prožil spolu se svým nerozlučitelným kamarádem Enkiduem, vypráví 

příběh, jak se potopil až na dno moře, aby utrhl rostlinu věčného mládí. Po cestě k hladině 

nedával pozor a had mu rostlinu ukradl a snědl, čímž omládl, vysvlékl se ze své kůže a získal 

schopnost vyléčit choroby. Od té chvíle Sumerové spojovali hada se zdravím a věcným 

mládím. 
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Kréťané kolem roku 1600 př. n. l. uctívali v Knósské svatyni Hadí bohyni a připisovali jí 

léčivé vlastnosti, stejně tak, jako je Egypťané přisuzovali bohyni Wadžet, která na sebe 

rovněž brala podobu hada. Plazi pro Egypťany symbolizovali moudrost, nesmrtelnost, sílu a 

ochranu, a proto faraoni na čelech nosili zobrazení kobry královské (ureus). Na druhé straně 

Atlantiku, severoameričtí indiáni uctívali chřestýše, Aztékové a Májové opeřeného hada 

(Qutzalcóatla a Kukulkána, v tomto pořadí) a amazonští indiáni anakondu. 

Bible hada ztotožňuje s holí: „Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na 

útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: ‚Vztáhni ruku a chyť ho za ocas.‘ Vztáhl tedy ruku, 

uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl.“ (Ex 4, 3-4) 

Pojmy Aeskulapova hůl a Caduceus neboli Hermova hůl se často mylně zaměňují. Rozdíl 

spočívá v tom, že Aeskulapova hůl nemá křídla a obtáčí ji pouze jeden had. Tento symbol se 

objevuje v 9. století př. n. l. Podle legendy se během Aeskulapovi návštěvy u smrtelně 

zraněného Glauka připlazil had, kterého Asklépios svou holí zabil. Pak se připlazil další s 

bylinami v tlamě a ten mrtvého hada oživil tím, že mu je vložil do úst. Stejně zachránil 

Asklépios Glauka před jistou smrtí. 

Merkurova neboli Hermova hůl je obtočená dvěma hady a na vršku má dvě křidélka nebo 

okřídlenou helmu. Podle pověsti o Ovidiovi, ji Apollón daroval Merkurovi na znamení konce 

jejich sváru. Legenda vypráví, že Merkur narazil na pohoří Kithaironu na dva bojující hady. 

Hodil mezi ně svou hůl, aby je oddělil a spatřil, jak se okolo hole bezbolestně obtočili a 

propletli. Svými hlavami vytvořili oblouk a dívali se na sebe bez sebemenšího nepřátelství. 

Později ji Merkur využil, aby uspával a probouzel smrtelníky, přilákal k nim duše zemřelých, 

dovedl je do podsvětí nebo pekla, poručil větru a rozehnal mraky, obrátil to, čeho se dotknul, 

ve zlato a přetvořil temnotu ve světlo. 

Aeskulapova hůl se v roce 1898 stala znakem anglické armády a o rok později ji začali nosit 

na svých uniformách lékaři belgického námořnictva. V roce 1902 ji jako svůj znak, namísto 

dosavadního Maltézského kříže, začala používat americká vojenská zdravotnická služba. 

V současnosti ji od svého vzniku používá Světová zdravotnická organizace (WHO) a je 

symbolem lékařů mimo jiné ve Velké Británii, Německu, Mexiku, Peru, Belgii, na Filipínách 

a Kubě. 
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17. SERENDIPITA V MEDICÍNĚ 

Pojem serendipita je přejímkou z anglického serendipity a znamená náhodně učiněný 

významný či zajímavý objev. Náhoda a důvtip se tedy pojí ve prospěch badatele. 

Výraz poprvé použil anglický spisovatel a čtvrtý oxfordský kníže Horace Walpole ve své 

korespondenci s přítelem Horacem Mannem, britským diplomatem žijícím v Itálii. V dopise 

z 28. ledna 1754 Walpole píše, že při hledání erbu Medicejských, v benátské knize o 

heraldice, náhodou narazil na rodový znak Capellů: „Tenhle nález patří mezi takové, kterým 

říkám serendipita.“ Následně zmiňuje perskou pohádku Tři princové ze Serendipu, jejíž 

protagonisté náhodou objevili věci, které ani nehledali. 

V dějinách medicíny najdeme takových náhodných objevů celou řadu. Od objevení 

penicilinu, přes nitrooční čočky až po klinické využití sildenafilu (viagry). Snad nejznámějším 

případem je objevení radiografie. 

Bertina ruka 

Na konci 19. století řada fyziků zkoumala povahu katodických paprsků. Jedním z nich byl i 

Němec Wilhelm Roentgen (1845-1923). Koncem roku 1898 si náhodou všimnul, že některé 

paprsky procházely skrze hmotné předměty. Jelikož neznal jejich přesnou povahu, rozhodl se 

jim říkat paprsky X, podle matematického pojmenování „X“ pro neznámé. 

Roentgen týdny prováděl různé experimenty, do dřevěné krabičky vkládal závaží, kompas 

nebo hlaveň brokovnice. Aby zkontroloval vzdálenost a dosah paprsků, odešel do vedlejší 

místnosti, zavřel dveře a umístil fotografickou desku, čímž získal obraz dveřního rámu a 

závěsu, a dokonce kousků barvy na dveřích. 

22. prosince 1895 se rozhodl provést experiment také na člověku. Jelikož nemohl současně 

manipulovat filmem, skleněnou fotografickou deskou a zároveň vystavit svou ruku paprskům, 

požádal svou manželku Bertu, aby na patnáct minut položila na desku ruku. Když desku 

vyvolali, ukázal se historicky první rentgenový snímek: obraz manželčiny ruky s prstenem 

vznášejícím se na kostech. 

Roentgen, stejně jako o roky později Pierre Curie, odmítl z etických důvodů patent 

zaregistrovat a nechtěl, aby byly paprsky pojmenovány po něm. I dnes, více než sto let po 

jeho objevu, se jim stále v řadě jazyků říká paprsky X. 
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Výzkumný zájem 19. století vedl vědecký svět k tomu, aby se zajímal o objev německého 

fyzika a jen o dva roky později jej využil pro vojenské účely. Španělsko-americká válka v 

roce 1898 je v archivech dokonale zdokumentována a její trvání bylo extrémně krátké, 

pouhých několik měsíců, což ale nezabránilo tomu, aby bylo na Kubu dovezeno rentgenové 

zařízení. 

Ve skutečnosti o vojenském používání existují již dřívější záznamy. Během habešské války v 

roce 1896 použili rentgenové zařízení k „úspěšné“ lokalizaci střel u dvou zraněných italských 

vojáků a o rok později jej lékaři německého Červeného kříže využili v řecko-turecké válce. 

 

Houba, která zachránila toreadory 

Dalším velkým přínosem medicíny, objeveným čirou náhodou, byl objev penicilinu. V září 

roku 1928 anglický vědec Alexander Fleming (1881-1955) zjistil, že Petriho misku, 

pravděpodobně zapomenutou během prázdnin, kontaminovaly spory houby latinsky nazývané 

Penicillium notatum, jež vyhubily jeden druh bakterií, stafylokoky. Místo toho, aby misku 

vyhodil a pokračoval ve své práci, se Fleming rozhodl přijít tomuto podivnému jevu na kloub. 

Zjistil, že látka, kterou na počest oné houby pojmenoval penicilin, je schopna zabíjet některé 

bakterie. 

V roce 1948, po získání Nobelovy ceny za medicínu, přijel Alexander Fleming na dva týdny 

do Španělska, kde se mu dostalo uznání, jaké si zasloužil: na madridské univerzitě byl 

jmenován čestným doktorátem, obdržel Velkokříž Řádu Alfonsa X. Moudrého a byl 

jmenován čestným členem Lékařské akademie. Nejemotivnější pocta však přišla až po letech. 

V roce 1964 tomuto skotskému lékaři po jedné straně býčí arény Las Ventas, jedné z 

nejdůležitějších na světě, postavili sousoší složené z busty trupu lékaře, které připíjí toreador. 

Na jeho podstavci jsou napsaná procítěná slova: „Dr. Flemingovi, z vděčnosti toreadorů.“ 
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Tato socha nevznikla náhodou. Historii býčích zápasů tvoří obdivuhodné triumfy, nekonečné 

iluze a vítězná odpoledne. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Profese, která je možná jednou 

z nejrizikovějších, někdy končí tragicky. A nemáme na mysli jen smrt, ale také infekce 

způsobené býčími rohy, například tetanus či gangrénu. Proto bylo jednou z hlavních obav 

toreadorů – poté, co „živí opustili arénu“ – jestli je býk nenabral na rohy. Rohy totiž obsahují 

velké množství bakterií a hluboká rána by mohla způsobit infekci a matadora zabít. Zásluhou 

Fleminga toto nebezpečí vymizelo. 

 

Modrá pilulka 

Flemingovým současníkem byl oční lékař Harold Ridley. Při ošetřování pilotů sestřelených 

nepřáteli během bitvy o Anglii v roce 1940 si všiml, že úlomky materiálů vyrobených z 

plexiskla (polymethylmethakrylátu), které utkvěly v oční bulvě, oko nedráždily a chovaly se 

jako inertní materiál. Toto zjištění mu neuniklo a zaměřil svou práci na vývoj syntetických 

čoček. Krátce nato se při operacích šedého zákalu objevily první nitrooční čočky. Tento 

vynález se pro oční chirurgii stal milníkem. 

Mezi léky objevenými čirou náhodou má své čestné místo sildenafil citrát, známější pod svým 

obchodním názvem Viagra. Tento lék v roce 1985 objevili Simon Campbell a David Roberts, 

dva chemici z farmaceutické společnosti Pfizer, a patentovali jej na léčbu arteriální 

hypertenze a anginy pectoris. 

První klinické studie prováděli ve waleské nemocnici Swansea Hospital, kde ošetřovaní 

pacienti k velkému překvapení vědců uváděli, že jako vedlejší účinek zaznamenávají déle 

trvající erekci. Toto zjištění vedlo ke změně indikace a lék se začal používat k léčbě erektilní 

dysfunkce, tehdy neléčitelné poruchy. Tímto způsobem se stala slavná modrá pilulka součástí 

lékopisu. 
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2. Komentář 

Budeme-li v následující části práce odkazovat na výchozí a cílový text, bude tak učiněno 

pomocí zkratek „VT“ a „CT“. Zkratky budou vždy doplněny o příslušné strany.  

2.1 Překladatelská analýza originálu  

Vznik jakéhokoli překladového díla by nebyl možný bez stanovení překladatelské 

zakázky a předchozí analýzy výchozího textu, jelikož na jejich základě odvozuje 

překladatel svá překladatelská řešení. 

Následující analýza originálu spojuje vícero hledisek. Primárně vychází z modelu 

německé translatoložky Nordové publikovaného v Text analysis in translation: theory, 

methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis 

(1991), kde se autorka zaměřuje na analýzu vnitrotextových a vnětextových faktorů 

výchozího textu. Stylistické ladění komunikátu je pak určeno na základě Současné 

stylistiky Marie Čechové (2008) a primární funkce textu na základě Jacobsonova 

funkčního modelu obsaženého v jeho publikaci Poetická funkce (1995). 

2.1.1  Překladatelská zakázka 

Překladatelský proces obvykle nezahajuje překladatel sám, ale zákazník, který 

koncipuje překlad pro svého čtenáře, respektive příjemce. Stanovuje tím tak účel komunikátu 

společně s jeho nároky na samotný překlad. Proto i v této bakalářské práci budeme vycházet 

z fiktivního zadání.  

Knihu napsal španělský lékař a popularizátor vědy Pedro Gargantilla Madera pro 

laické čtenáře se zájmem poznávat nové. Proto i my vycházíme z tohoto záměru a knihu 

koncipujeme pro české čtenáře primárně bez lékařského vzdělání, kteří by se o dějinách 

medicíny rádi dozvěděli více. Za fiktivního zadavatele jsme tedy určili nakladatelství Host. 

Toto renomované nakladatelství má s překladem populárně-naučné literatury bohatou 

zkušenost a ručí za kvalitu překladů. 
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2.1.2  Typologické vymezení komunikátu 

Jak už jsme uvedli dříve, první a sedmnáctou kapitolu, stejně tak jako zbytek knihy, je 

možno považovat za dílo populárně-naučné literatury. Dle Čechové (2008) se tento styl psaní 

řadí pod styly odborné a dále se vymezuje jako populárně naučný. Komunikáty svou 

výstavbou a výběrem údajů zohledňují zájemce, kteří mají nevelkou znalost v daném oboru, 

text se tedy beletrizuje. 

Odborný styl obecně směřuje k úplnosti, celistvosti a vnitřní uspořádanosti informace, 

a to takovým způsobem, aby příjemce nové poznatky přijal a byl schopný jejich reflexe. 

Důležitým faktorem je jeho komunikační, respektive odborně sdělná funkce. Pro texty tohoto 

stylu je typická přesnost, pojmovost, promyšlená kompozice, přítomnost logických konektorů, 

intertextovost (odkazování k dalším dílům a autorům) a uvádění termínů a konkrétních údajů 

(např. letopočty). Text navíc svými použitými prostředky směřuje k nadčasovosti. 

Nicméně vzhledem k populárně-naučné povaze analyzovaného textu dochází 

k omezení odborné terminologie ve prospěch dílčích a vedlejších informací (např. vyprávění 

legend). Sdělení se zjednodušuje také na rovině syntaxe a dochází k uvolnění přísné 

spisovnosti textu. 

Ze slohových postupů v originálu převažuje postup výkladový a informační, jenž 

dodává informace o příčinnosti a souvislostech podávaných faktů. Dále se v komunikátu často 

využívá postup popisný, například k popisu onemocnění vzteklinou. V případech, kdy autor 

uvádí obsahy legend a mýtů, popřípadě okolnosti objevu léku či lékařských přístrojů, dochází 

na postup vyprávěcí.  
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2.1.3  Vnětextové faktory 

2.1.3.1 Vysilatel a autor & záměr a motivace 

Christiane Nordová (1991) rozlišuje mezi pojmy vysilatel a autor. Vysilatel vysílá 

komunikát za specifickým účelem předat sdělení či u příjemce vyvolat kýžený efekt. Oproti 

tomu autor či autoři komunikátu postupují jen dle zadání vysilatele.  

Vysilatelem je v tomto případě španělské nakladatelství La Esfera De Los Libros, 

které se na populárně-naučnou literaturu zaměřuje již 20 let. Lékař Pedro Gargantilla Madera 

je následně autorem knihy.  

Ačkoli Pedro Gargantilla Madera vede interní oddělení v madridské nemocnici El 

Escorial, má se psaním knih dlouholetou zkušenost. Ve spolupráci se zmíněným 

nakladatelstvím napsal i jiné populárně-naučné knihy zaměřené na obor lékařství, například 

Enfermedades de los reyes de España, Las enfermedades de los Borbones, či Enfermedades 

que cambiaron la historia. Tím však jeho osvětová činnost nekončí. Dle jeho profilu na 

webových stránkách nakladatelství, je aktivním popularizátorem vědy, jak v rádiu RNE, tak 

píše pro internetové deníky ABC. V současnosti také komentuje aktuální světové dění 

v souvislosti s šířením koronaviru a jeho dopadem na zdraví a společnost. 

Motivací čili důvodem k sepsání našeho originálu bylo vydání knihy, která by 

nenásilnou a zajímavou formou informovala laické publikum o dějinách medicíny. Sám autor 

v úvodu knihy záměr explicitně vyjadřuje: „[…] espero que las historias que en él se recogen 

sean las semillas de un árbol que extienda sus ramas hacia el bosque del conocimiento“. 

(Gargantilla Madera, 2019, s. 7). 

2.1.3.2 Adresát a příjemce 

Komunikát je určen laické veřejnosti, a to bez ohledu na její věk, pohlaví, vzdělání, 

rasu, náboženské vyznání, sociální zařazení či znalost tématu. Text primárně zaciluje na 

čtenáře, kteří mají zájem poznávat nové a zjistit více o obecné historii medicíny a rozdílech 

koncepcí lékařství v různých dobách a částech světa. 

 Dle modelu Nordové (1991) tedy nedochází k rozdílu v presupozicích mezi adresátem 

čili zamýšleným příjemcem a příjemcem, ke kterému se dílo dostalo náhodou. Stejně tak bude 

dílo vhodné i pro sekundárního účastníka komunikace, českého čtenáře. 
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Je důležité zmínit, že primárními příjemci výchozího textu byli Španělé, a proto je 

nutné uzpůsobit sdělení domácím žánrovým konvencím a normám, a to tak, aby sdělení na 

českého příjemce nepůsobilo příznakově, například příliš expresivně či pateticky. 

2.1.3.3 Médium 

Kniha vyšla v nakladatelství La Esfera De Los Libros v tištěné podobě, nicméně náš 

překlad byl vytvořen z její elektronické verze, kterou jsme zakoupili v internetovém obchodu 

Knihy Google. Jedná se o text tištěný a psaný. 

2.1.3.4 Místo a čas 

Místem vzniku originálu je Španělsko. Přečíst ji jej ale mohou i nerodilí Španělé 

mluvící tímto jazykem. Zároveň je dílo poměrně nové a aktuální, což je pro náš překlad 

příznivé, protože nemohlo dojít k zastarávání skutečností od vydání první publikace díla, tedy 

roku 2019. 

Sdělení není jinak výrazně vázáno na původní místo a čas. Místy, kde si čtenář 

uvědomí, že není primárním příjemcem, jsou pasáže, kdy autor o Španělsku píše nepřímo: 

„[…] hubo en nuestro país saludadores o dadores de salud […]“ (VT: 8), „[…] visitó 

nuestro país durante dos semanas […]“ (VT: 11).   

Časová provázanost výchozího textu se současností také není příliš patrná. Konkrétně 

je jedná o tyto tři pasáže: „[…] los pueblos primitivos actuales interpretan las diferentes 

enfermedades […]“ (VT:2), „[…] la medicina que realizaba se puede considerar que era 

terapéuticamente más completa que la actual […]“ (VT:3), „Actualmente existen 

universidades hindúes […]“ (VT:6). Proto lze tvrdit, že text je časově ukotvený jen z části. 

 Na druhou stranu je text vázán na nejrůznější místa a kultury, což lze pozorovat i 

v první kapitole knihy, kde jsou popsány praktiky a mýty dávnověkých společenství. 

Například Sumerů, Egypťanů nebo Řeků: „Según la mitología griega, Atlas era el mayor de 

los hijos de Jápeto y Clímene. Al parecer gobernaba la legendaria Atlántida, situada más 

allá de las Columnas de Hércules.“ (VT:7). 
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2.1.3.5 Funkce textu  

Jak jsme již zmínili, ke stanovení funkcí textu vycházíme z šesti funkcí Romana 

Jacobsona (1995): referenční, emotivní, konativní, fatické, metajazykové a poetické. 

 V textu dominuje funkce referenční, neboť záměrem vysilatele je v knize poskytnout 

příjemci zajímavé informace o vývoji medicíny, přínosu medicínských objevů a okolnostech 

jejich vzniku, slavných lékařích, či postavení ženy v tomto oboru v průběhu let. 

 Zároveň se v textu uplatňuje funkce metajazyková. Cíleně se tak děje v pasážích, kde 

autor čtenáře seznamuje s významem a původem cizích slov, která mají pro danou skutečnost 

hodnotu a se kterými předpokládá, že čtenář není blíže seznámen. Například: „[…] no en 

balde Mesopotamia significa región entre ríos (del griego Mesos, entre, y Potmós, río).“ 

(VT:3), „[…] El término sánscrito ayurveda significa «ciencia de la vida» […]“ (VT:6), 

„[…] símbolo deriva del latín symbolum, que a su vez deriva del griego symbolon, que 

significa «yo junto, hago coincidir».“ (VT:8). 
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2.1.4  Vnitrotextové faktory 

2.1.4.1 Téma a obsah 

Hlavním tématem knihy je medicína. Gargantilla Madera v úvodu zmiňuje, že lidská 

zvědavost byla po staletí hnacím kolem vynálezů a objevů a v medicíně tomu nebylo jinak. 

Autor zde poutavou formou uvádí do souvislosti její vznik, historii a velkolepé objevy. Kromě 

evoluce kulturních přístupů k léčení, zmiňuje mimo jiné také umění chirurgické profese, 

postavení žen v tomto oboru a důležitost hygieny nebo etického kodexu.  

První kapitola se věnuje počátkům lékařství a propojuje je s náboženstvím, pověrami a 

uctíváním bohů, jak vypovídá samotný název kapitoly, Medicina y religión. Od primitivní 

medicíny se čtenář postupně seznamuje s důležitostí duše jedince, bohy a bytostmi dávné 

Mezopotámie a tělními orgány, které se vyznačovaly důležitými funkcemi. Nechybí ani 

čínská, indická a řecká koncepce medicíny obohacená o vyprávění mýtů a legend, které slouží 

k lehčímu vybavení si informací a větší obraznosti textu. Čtenář zjistí, že onemocnění byla 

jakýmsi božím trestem či příznakem, že tělo ovládla zlá síla, nebo že v Anglii a Francii 

královský dotek léčil. V neposlední řadě si příjemce ujasní rozdíly mezi symboly 

Aeskulapovy a Hermovy hole. 

Sedmnáctá kapitola nazvaná Serendipia médica oproti tomu mapuje převratné objevy 

medicíny, které ovšem vznikly čirou náhodou. Líčí celkem tři případy tohoto fenoménu: 

objev penicilínu, rentgenového záření a viagry.  

2.1.4.2 Presupozice 

Jak jsme již zmiňovali v oddíle 2.1.3.2 Adresát a příjemce, originál byl napsán pro 

laickou veřejnost, tudíž se předpokládá, že čtenáři disponují pouze základními znalostmi dějin 

medicíny, odborné terminologie či anatomie lidského těla. U čtenáře se také nepředpokládá 

znalost mezopotámských božstev, etymologie cizích slov či latinismů, jelikož všechny 

bytosti, cizí významy slov a pojmy jsou v textu srozumitelně vysvětleny.  

Ani španělské reálie nebudou významně narušovat překlad v nové kultuře, jelikož se 

jich zaprvé ve výchozím textu objevuje po málu a zadruhé se jedná o koncepty známé po 

celém světě jako jsou například býčí zápasy, nebo místa s nimi spojená. Z hlediska toponym a 

institucí následně autor čtenáři porozumění usnadňuje a většinou v závorkách specifikuje, kde 

se daná oblast nebo instituce nachází. 
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2.1.4.3 Kompozice 

Kniha Historia curiosa de la medicina je přehledně koncipována do úvodu, osmnácti 

kapitol a seznamu použité literatury. Kapitoly (například El arte de la cirugía, Aparecen los 

hospitales, Tratamientos farmacológicos či Grandes inventos médicos) chronologicky 

seznamují čtenáře s relevantními informacemi a koncepty a dále se graficky vydělují 

v jednotlivé podkapitoly, které jsou rovněž vystavěny na chronologické návaznosti dob a 

událostí. 

Pro překlad byly v této práci vybrány 2 kapitoly, první a sedmnáctá. Obě kapitoly se 

skládají z úvodní obecné části, která blíže specifikuje název kapitoly a její obsah. Poté 

následují jednotlivé podkapitoly, jež se taktéž skládají z obecné části, ale dále se již 

nevydělují a rovnou pokračují výkladem. V první kapitole napočítáme podkapitol dohromady 

14 (např. El hígado: el asiento de la vida, El poder de las sibilas, Medicina ayurvédica či La 

rabia y los saludadores) a v sedmnácté 3 (La mano de Bertha, El hongo que salvó a los 

toreros a La píldora azul). 

Délka kapitol, podkapitol i odstavců je velice rozdílná. Zatímco první kapitola patří svou 

obsáhlostí k jedné z nejdelších, sedmnáctá kapitola je kapitolou v celé knize nejkratší. 

Nejdelší podkapitola první kapitoly El robo del alma čítá na 15 odstavců dlouhých v průměru 

3-4 řádky, naproti tomu podkapitola Medicina ayurvédica disponuje pouze 2 odstavci po 3 

řádcích. Situace v 17. kapitole je z hlediska poměru obsahů podkapitol vyváženější. 

Podkapitoly variují mezi 15 až 23 řádkami textu, ačkoli z hlediska odstavců má první 

podkapitola odstavců 6, zatímco druhá a třetí mají každá po třech. 

Délka odstavců se pohybuje průměrně okolo 4 vět, ale setkáme se i s odstavci, které 

jsou tvořeny jedním dlouhým souvětím, což je pro španělštinu typické. V takových případech 

jsme mnohdy přistoupili k rozpojení vět, abychom výchozí text přizpůsobili konvencím 

českého jazyka, na které je český příjemce zvyklý. 
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Poznámky pod čarou se v našem výchozím textu, tedy elektronické knize, neobjevily. 

Nicméně musíme zmínit, že dle dostupných ukázek tištěné knihy na internetu autor poznámky 

pod čarou hojně využívá.1 Naskýtá se tedy otázka, proč nakladatelství do naší plnohodnotné 

elektronické verze knihy poznámky nezahrnulo. 

2.1.4.4 Lexikum 

V textu se primárně obecně objevuje lexikum spjaté s medicínou, které je doplněno o 

slovní zásobu vycházející z mýtů, legend a pověstí, náboženství, historie a cizích jazyků. 

Jelikož se jedná o populárně-naučný text, byla snaha volit takové lexikum, se kterým 

by laický příjemce se základními znalosti, neměl mít problémy. Text je srozumitelný a fakta 

či pojmy, které by tuto srozumitelnost mohly narušit jsou specifikovány či vysvětleny. 

Ve většině případů, kdy se objevují odbornější termíny z oboru lékařství, se jedná o 

pojmy známé široké veřejnosti:  

Obecné lékařské termíny: „La primera parte del acto médico (anamnesis) […]“ 

(VT:4), „[…] se intentaba llegar al diagnóstico de la enfermedad […]“ (VT:4), „[…] 

estudio de la conformación molecular del ADN […]“ (VT:2). 

Části lidského těla, mnohdy doplněné o latinské jméno: „En el estudio de la anatomía 

del hígado distinguieron un lóbulo derecho (pars familiaris) y uno izquierdo (pars 

hostilis).“ (VT:4), „En el cuerpo humano se distinguían cinco vísceras principales (corazón, 

pulmones, riñones, hígado y bazo) […]“ (VT:6). 

Onemocnění: „[…] las infecciones por asta de toro, como el tétanos o la gangrena.“ 

(VT:11), „[…] aparece la encefalitis y el paciente refiere dolor […]„ (VT:8), “[…] se 

conocía a la tuberculosis que afectaba a los ganglios del cuello […]“ (VT:8). 

  

 
1 Důvodem pro stanovení elektronické verze knihy jako výchozího textu k překladu byla nemožnost získání 

tištěného výtisku v České republice. Kvůli koronavirové situaci se kniha nedala ani objednat z ciziny. Dostupná 

ukázka tištěné publikace publikovaná na internetu následně neodpovídala požadovanému rozsahu naší práce. 

V překladu tedy s poznámkami pod čarou či jinými prvky využitými v tištěné knize nepočítáme. 
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Lexikum spojené s laboratorním vybavením a výzkumem: „[…]  observó que ciertos 

rayos podían atravesar objetos materiales […]“ (VT:10), „[…] descubrió que una placa de 

Petri […] había sido contaminada por las esporas de un hongo […]“ (VT:10-11), „Los 

primeros ensayos clínicos se realizaron en el Hospital de Swansea […] tenían, como efecto 

secundario, erecciones […]“ (VT:11), „Durante semanas Roentgen realizó diversos 

experimentos colocando […]“ (VT:10). 

Lexikum spojené s objevy: "[…] rechazó registrar la patente por razones éticas […]“ 

(VT:10), „[…] las primeras lentes intraoculares en la cirugía de cataratas.“ (VT:11), „Este 

fármaco fue descubierto y patentado por Simon Campbell y David Roberts […]“ (VT:11). 

Objevují se také lékařské pojmy, které pomocí dnešní medicínské terminologie 

pojmenovávají nějaký jev, který byl přisuzován nadpozemským silám a dále jej nerozvádějí. 

Originálu to však na pochopení neubírá, jelikož se nejedná o učebnicový text pro budoucí 

lékaře, kteří budou taková onemocnění léčit, ale čistě o poznávací materiál. Například: „[…] 

un demonio femenino al que se le acusaba de terminar con la vida de los recién nacidos 

(muerte súbita del lactante) y las parturientas (sepsis puerperal).“ (VT:3-4). 

Vzhledem k názvu první kapitoly je nutno zmínit i pojmy a díla spojená 

s náboženskými směry, ale také božstvy, která uctívaly dávné kultury. V dávných časech, kdy 

vedle sebe existovaly náboženství a magie, bylo zcela běžné přisuzovat onemocnění zlým 

duchům, nadpřirozeným silám nebo božímu hněvu, a proto se dříve tato onemocnění řešila 

cestou víry, uctíváním, obětováním či vymýtáním.  

Ve výchozím textu se zejména objevovaly tyto výrazy: 

Lexikum spjaté s magickými rituály, obětováním, exorcismem, uřknutím a činností 

zlých duchů obecně: „[…] procesos capaces de producir la enfermedad: la infracción del 

tabú, el hechizo dañino, la posesión de un espíritu maligno […]“ (VT:1), „[…] el chamán 

recurría a métodos mágicos que le permitían identificar la dolencia […] o examinaba las 

vísceras de animales sacrificados.“ (VT:2), „[…] era preciso realizar exorcismos y conjuros 

siguiendo ritos y fórmulas mágicas establecidas […]“ (VT:2). 
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Mezopotámská božstva a mýtické postavy: „[…] Anu, dios del cielo; Enlil, dios de la 

tierra; Ea, dios de las aguas […] Sin, dios de la luna; Shamash, dios del sol; Ishtar, diosa 

del amor, de la maternidad y de la fecundidad […]“ (VT:3), „[…] surgió la leyenda de 

Gilgamesh.“ (VT:9). 

Řeckořímská božstva a postavy: „Los griegos rendían culto a Apolo […]“ (VT:6), 

„Cuando Perseo le mostró la cabeza de la gorgona Medusa […]“ (VT:7), „[…] los 

cretenses rendían culto a la diosa Serpiente en el santuario de Cnosos […]“ (VT:9),  

Lexikum spjaté s judaismem: „Abraham recibió la orden de Yahvé de asentarse en la 

tierra de Canaán […]“ (VT:5), „La festividad más venerada es el Shabat, considerado 

sagrado y tan solo superado […]“ (VT:5), „El Talmud está formado por la Mishná y un 

voluminoso corpus de interpretaciones […]“ (VT:5). 

Lexikum spjaté s křesťanstvím a citáty biblických textů: „[…] en el libro bíblico de los 

Proverbios se dice […]“ (VT:5), „[…] la concepción de que santa Lucía curaba 

enfermedades de los ojos; san Roque, la peste; san Blas, las afecciones de garganta.“ 

(VT:7), „[…] leyendo algunos pasajes del Evangelio, en particular el párrafo en que Jesús 

dice a sus discípulos que «pondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien».“ 

(VT:8). 

V originálu se také vyskytují historická fakta, postavy, umístění či konkrétní data, která 

pramení z jeho tématu a obsahu. Tyto chronologicky poskládané historické údaje tvoří jakousi 

kostru, která na svou osu umožňuje zařadit jednotlivé názory, smýšlení a praktiky daných 

společenství: „Entre los años 3200 y 3800 a. C. los sumerios se asentaron […]“ (VT:1), 

„[…] una pintura rupestre encontrada en una cueva de Ariège (Francia) llamada Les Trois 

Frères(los tres hermanos) […]“ (VT:2), „Cuando el rey Luis IX el Santo (1215-1270) 

regresó de la Sexta Cruzada […]“ (VT:8). „En 1940 durante la batalla de Inglaterra […]“ 

(VT:11). 
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V neposlední řadě je nutno zmínit časté vysvětlování etymologie slov, které je pro 

pochopení návazností mnohdy zcela zásadní. Jak jsme již zmínili, nepředpokládá se, že 

příjemce bude s významy cizích výrazů obeznámen, a proto se dále specifikují: „[…] 

Mesopotamia significa región entre ríos (del griego Mesos, entre, y Potmós, río).“ (VT:3), 

„El vocablo que utilizaban los mesopotámicos para referirse a una enfermedad era shertu 

[…]“ (VT:4), „No deja de ser curioso que liver, la palabra inglesa que se usa para designar 

al hígado […]“ (VT:4), „El término serendipia ha sido tomado del inglés serendipity […]“ 

(VT:11). 

2.1.4.5 Syntax 

S přihlédnutím k cílovému adresátu komunikátu není syntaktická výstava příliš složitá. 

V textu převažují podřadná spojení, která alternují se spojeními využívajícími parataxe a 

juxtapozice. Z hlediska stylu bylo při překládání nutno řešit hojný výskyt vztažných vět, který 

by v cílovém textu nepůsobil přirozeně. Překladatelská řešení se odvíjela dle kontextu a dále 

se jimi budeme zaobírat v oddílu 2.3.2 Syntaktická rovina.  

Osobitý styl autora se projevuje zejména ve frekventovaném dodávání informací 

navíc, a to prostřednictvím apozic či parentezí. Důvodem pro jejich používání je populárně-

naučná povaha textu, kdy se autor snaží příjemci informace co nejlépe přiblížit. 

 Autor ke vsuvkám nicméně nezaujal jednotný postoj a ve větách je odděluje nejen 

čárkami a uvozovkami, ale také pomocí závorek. Ačkoli se tedy jedná o poměrně jednoduše 

vystavěný text, časté vsuvky textu na srozumitelnosti ubírají. 

Tyto parenteze svým rozsahem variují od několika málo slov, až po celek, který by se 

dal považovat za další plnohodnotnou větu: „[…]la enfermedad es el castigo por haber 

cometido un pecado (la salud se recupera mediante la conducta moral, la oración y los 

sacrificios).“ (VT:6), “[…]tiene su origen en la pluma del escritor inglés Horace Walpole —

cuarto conde de Oxford— y en la correspondencia […]” (VT:10). 

Španělé oproti Čechům zároveň využívají interpunkci daleko více a jejich souvětí 

bývají delší. V textu se objevila typická španělská souvětí se středníky i dvojtečky 

s vysvětlovacím charakterem nebo uvozující výčty (Báez San José et al., 1999). Mnohdy 

jedno rozvleklé souvětí dokonce tvořilo jeden celý odstavec. V rámci překladu jsme 

problematiku tohoto jevu řešili opět dle kontextu a dále bude rozebrána v oddíle společně se 

vztažnými větami.  
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Text příjemce ani jednou přímo neoslovuje a je bohatý na zvratná i opisná pasiva a 

opisné či polovětné vazby. Opisná vazba estar + participium často nabývá pasivního 

významu: 

Zvratná pasiva: „En aquellos casos en los que se había producido una infracción del 

tabú […]“ (VT:2), „[…] se intentaba llegar al diagnóstico de la enfermedad […]“ (VT:4). 

Opisná pasiva: „El término prehistoria fue acuñado en el siglo XIX […]“ (VT:2), „El 

bastón de Esculapio fue adoptado como emblema por el ejército inglés […]“ (VT:9). 

Opisné vazby: „[…] el cuerpo humano estaba formado por una serie de canales 

[…]“ (VT:5), „[…] al final los sacerdotes la metieron en un frasco que acabaron colgando 

de la pared.” (VT:7). 

Polovětné vazby: „[…] un ave volando a su derecha indicaba que habría mejoría 

[…]“ (VT:4), „[…] citrato de sildenafilo, más conocido por su nombre comercial […]“ 

(VT:11). 

2.1.4.6 Suprasegmentální a nonverbální prvky 

Dle Nordové (1991) jsou nonverbální prvky znaky nejazykového kódu, které doplňují, 

vysvětlují či posilují verbalizovanou část textu. U mluveného projevu by se jednalo například 

o gesta či mimiku, zatímco u psaného textu by to byly grafy, fotografie, schémata, ilustrace 

apod. Podle této definice se tedy ve výchozím textu žádné nonverbální prvky nevyskytují. 

Naproti tomu suprasegmentální prvky označuje jako prvky za hranicí lexikálních a 

syntaktických prostředků a poskytují příjemci doplňkové informace o záměru vysilatele, nebo 

dalších faktorech, například postoj řečníka. Za suprasegmentální prvky psaného textu 

můžeme označit: interpunkci, velikost písmen, kurzívu, uvozovky apod. 

Originál je sám o sobě graficky členěn a usnadňuje tak orientaci v textu. Názvy kapitol 

jsou očíslované arabskými číslicemi a napsané velkými písmeny. Podkapitoly jsou následně 

zvýrazněny tučně, ale velikost písmen se od zbytku textu neliší. 
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Na rozdíl od češtiny je pro španělský jazyk typické využívat s větší frekvencí středníky 

a dvojtečky. Překládaný originál nebyl výjimkou. Středníky figurují v delších souvětích a 

logicky od sebe oddělují informace, aby bylo komplikovanější sdělení pro čtenáře 

srozumitelnější a lépe se orientoval v návaznostech. Mnohdy se středník dokonce v jednom 

souvětí originálu opakoval vícekrát:  

Hacia 1600 a. C. los cretenses rendían culto a la diosa Serpiente en el santuario de 

Cnosos y le atribuían propiedades curativas; al igual que los egipcios atribuían 

propiedades curativas a la diosa Waget, que podía transformarse en serpiente; el reptil 

entre los egipcios era símbolo de sabiduría, inmortalidad, fortaleza y protección, de ahí 

que los faraones portasen en la frente la representación de la cobra real (ureus). (VT:9) 

Dvojtečky zastávají následně nejen prostředek uvozující výčty a citace, ale i 

prostředek vysvětlovací povahy: „[…] tenían una diosa llamada Ananke, que era la 

necesidad: sus sentencias eran irrevocables y todos los dioses estaban obligados a rendirle 

pleitesía.“ (VT:6). 

V několika málo odstavcích se vyskytly i uvozovky, které posilovaly subjektivní 

pohled autora: „[…] durante la guerra de Abisinia se usaron los equipos de radiografía para 

localizar «con éxito» balas en dos soldados […]“ (VT:10), „[…] después de «salir vivos de 

la plaza» […]“ (VT:11). 

Stejně jako v případě poznámek pod čarou i u kurzívy dochází k nejednotnosti použití 

v tištěné a elektronické verzi knihy. V našem výchozím textu není využita kurzíva, což 

znesnadňuje orientaci v textu v pasážích, kde autor kupříkladu vysvětluje význam cizích slov: 

„Para los griegos el symbola era un objeto cortado en dos o más partes […]“  (VT:8). 

V tomto příkladu se nejedná o chybu, jak jsme po nahlédnutí do tištěné ukázky zjistili, ale o 

cizí slovo symbola, které by mělo být napsáno kurzívou.  
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2.2 Metoda překladu 

Proces překladu originálu do českého jazyka probíhal na základě předchozí analýzy, jež 

vycházela v prvé řadě z přístupu Christiane Nordové. Jelikož se jedná o populárně-naučný 

text, který má poučit laické publikum o historii medicíny, kladli jsme důraz na to, abychom 

v přijímající kultuře co nejlépe zachovali nejen informační složku komunikátu, ale i rysy 

originálu a autorský styl. 

Překlad probíhal dle fází, které stanovil Jiří Levý (2012, s. 50-77): pochopení originálu, 

interpretace a přestylizování. K pochopení výchozího textu napomohly konzultace s vedoucí 

práce doktorkou Vandou Obdržálkovou, studium tematicky paralelních textů i rešerše na 

internetu. Ve fázi překládání jsme používali česko-španělský slovník Lingea a paralelní 

korpus InterCorp. Pokud termíny v tomto slovníku a korpusu chyběly, uchýlili jsme se 

k překládání přes další jazyk, konkrétně angličtinu. Nejprve jsme vyhledali funkční ekvivalent 

španělského výrazu v angličtině a ten následně dohledávali v češtině. V případě nejasností 

jsme také konzultovali Diccionario de la lengua española Španělské královské akademie a 

Velký lékařský slovník, oba jsou dostupné online. K ověření české gramatiky a pravopisu 

posloužila Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. 

Při překladu výchozího textu posloužily jako paralelní texty tyto publikace: dílo Ivana 

Hrůšy Bohové, chrámy, obřady a lidé, Nejstarší náboženství Mezopotámie od Jeana Bottéra, 

publikace Judaismus z pera Briana Lancastera, Náboženství a magie starověkého Egypta 

Rosalie Davidové, Encyklopedie řecké mytologie od Guuse Houtzagera, Daviesova Kompletní 

historie medicíny, Boží mágové Grahama Hancocka, Bohové, polobohové a předkové lidí 

Zecharia Sitchina a Ekumenický překlad Bible.  
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2.3 Analýza překladatelských problémů a jejich řešení 

2.3.1 Rovina lexikální 

Výchozí text je nasycen obecnou i odbornější lékařskou terminologií společně s pojmy a 

jmény figurujícími v řeckořímské, egyptské a mezopotámské mytologii. Při překladu jsme 

museli řešit, jak si s takovými výrazy poradit, abychom vyhověli českému společenskému 

úzu. V tomto směru byly přínosné paralelní texty, ve kterých jsme si dané koncepty mohli 

ověřit. 

Další problém představovala synonyma. Vzhledem k odlišnému historickému vývoji 

Španělska a České republiky si každý jazyk vytvořil vlastní synonymické řady, které si napříč 

jazyky nemusí odpovídat. Překladatel tak nedisponuje při překládání takovou paletou výrazů a 

může dojít k problému, na nějž upozorňuje již Levý (2012, s.132), tedy k stylistické nivelizaci 

textu vlivem malého obměňování synonym. 

Zároveň bylo nutno stanovit jednotný přístup k řešení daných problémů: 

Pokud měla pojmenování svou ustálenou a využívanou podobu v českým jazyce, byla 

přeložena.  

Pokud tato pojmenování v češtině neexistovala, byly tyto výrazy do češtiny opsány či 

generalizovány.  

Pokud se jednalo o výrazy českému příjemci neznámé nebo kulturně odlehlé, byly tyto 

výrazy opatřeny vnitřní vysvětlivkou. 

2.3.1.1 Lékařská terminologie a objevy 

Názvy nemocí, obtíží a objevů při překladu nepředstavovaly problém a byly přeloženy 

přímým českým funkčním ekvivalentem. 

Př.1: A nemáme na mysli jen smrt, ale také infekce způsobené býčími rohy, například 

tetanus či gangrénu. (CT:25) 

 Y no solo estamos pensando en la muerte sino también en las infecciones por asta de 

toro, como el tétanos o la gangrena. (VT:11) 
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Př.2: Jedná se o smrtelné onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu a 

vyvolává zánět mozku (encefalitidu). (CT:20) 

 Se trata de una enfermedad mortal que afecta al sistema nervioso central y que provoca 

inflamación del encéfalo (encefalitis). (VT:8) 

Výjimku tvořil pojem rayos X označující v češtině rentgenové zařízení. Vzhledem k 

vysvětlující podstatě věty jsme se však rozhodli tento výraz přeložit jako „paprsky X“. 

Zároveň bylo u př. 2 nutné explicitovat, že celá řada světových jazyků tento výraz stále 

používá k označení radiografie: 

Př.1:  Jelikož neznal jejich přesnou povahu, rozhodl se jim říkat paprsky X, podle 

matematického pojmenování „X“ pro neznámé. (CT:23) 

Como no conocía su naturaleza, y usando la designación matemática «X» para algo 

desconocido, decidió denominarlos rayos X. (VT:10) 

Př.2:  I dnes, více než sto let po jeho objevu, se jim v řadě jazyků stále říká paprsky X. 

(CT:23) 

Todavía hoy, más de un siglo después del descubrimiento, los seguimos llamando 

rayos X. (VT:10) 

2.3.1.2 Mytologické pojmy a vlastní jména 

Při překladu těchto výrazů jsme čerpali ze zmíněných paralelních textů, ve kterých jsme si 

ověřili českou tradici, s jakou bývají tato jména překládána nebo transkribována. 

Egyptská a řeckořímská jména mytologických postav byla překládána přímým 

ekvivalentem, pod kterým se tyto postavy v české kultuře ustálily. U mezopotámských 

božstev byl aplikován stejný postup: 

Př.1:  Podle pověsti o Ovidiovi, ji Apollón daroval Merkurovi na znamení konce jejich 

sváru. (CT:22) 

 Según la fábula de Ovidio, fue regalado por Apolo a Mercurio para terminar una 

disputa entre ellos. (VT:9) 
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Př.2: K prvním patřila nejvyšší neboli kosmická triáda (An, bůh nebe, Enlil, bůh země, Ea, 

bůh vody), astrální triáda (Sín, bůh měsíce, Šamaš, bůh slunce, Ištar, bohyně lásky, 

mateřství a plodnosti), druhořadí bozi, dobří duchové (aladlammû) a démoni (utukku). 

(CT:13) 

Entre los primeros se encontraba una triada superior o cósmica (Anu, dios del cielo; 

Enlil, dios de la tierra; Ea, dios de las aguas), una triada astral (Sin, dios de la luna; 

Shamash, dios del sol; Ishtar, diosa del amor, de la maternidad y de la fecundidad), 

dioses secundarios, genios buenos (Lamassu) y demonios (Utukku). (CT:3) 

V případě pojmů označujících mezopotámské démony a dobré duchy jsme dohledali 

jejich původní akkadské označení a tyto termíny do češtiny transkribovali. Dodrželi jsme tak 

praxi, se kterou se na tyto bytosti v české paralelní literatuře odkazuje: 

Př.1: K prvním patřila nejvyšší neboli kosmická triáda (An, bůh nebe, Enlil, bůh země, Ea, 

bůh vody), astrální triáda (Sín, bůh měsíce, Šamaš, bůh slunce, Ištar, bohyně lásky, 

mateřství a plodnosti), druhořadí bozi, dobří duchové (aladlammû) a démoni (utukku). 

(CT:13) 

Entre los primeros se encontraba una triada superior o cósmica (Anu, dios del cielo; 

Enlil, dios de la tierra; Ea, dios de las aguas), una triada astral (Sin, dios de la luna; 

Shamash, dios del sol; Ishtar, diosa del amor, de la maternidad y de la fecundidad), 

dioses secundarios, genios buenos (Lamassu) y demonios (Utukku). (CT:3) 

2.3.1.3 Názvy a označení toponym, organizací, institucí a děl 

Pokud pro tato označení v češtině existoval přímý a používaný název, byl využit.  

Př.: Další zmínky o játrech nalezneme v Knize Přísloví. Vypráví příběh chlapce 

zamilovaného do kurtizány, jemuž šíp propíchnul játra. (CT:15) 

Siguiendo la estela del hígado, en el libro bíblico de los Proverbios se dice que un 

joven se enamoró de una cortesana y su hígado se vio traspasado por una flecha. 

(VT:5) 
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V případě, že autor u takového pojmenování zmínil i původní název (například ve 

francouzštině), byl výraz přeložen do češtiny a původní název uveden do závorky: 

Př.: Nejstarší grafické vyobrazení šamana nalezneme na jeskynní malbě v departamentu 

Ariège ve Francii v Jeskyni tří bratří (Les Trois Frères), pojmenované po třech 

synech hraběte Bégouëna, kteří ji objevili. (CT:11) 

La representación gráfica más antigua del chamán es la que aparece en una pintura 

rupestre encontrada en una cueva de Ariège (Francia) llamada Les Trois Frères (los 

tres hermanos), denominada así porque fue descubierta por los tres hijos del conde de 

Bégouën. (VT:2) 

Španělské zkratky organizací byly následně přeloženy pro nového příjemce nejznámější 

zkratkou: 

Př.:  V současnosti ji od svého vzniku používá Světová zdravotnická organizace (WHO) 

a je symbolem lékařů mimo jiné ve Velké Británii, Německu, Mexiku, Peru, Belgii, na 

Filipínách a Kubě. (CT:22) 

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo usa desde su 

fundación y es el emblema médico en Gran Bretaña, Alemania, México, Perú, Bélgica, 

Filipinas y Cuba, entre otros países. (VT:9) 

Pokud tyto názvy nedisponovali českým ekvivalentem, 

byly do češtiny zcela nebo z části opsány a případně doplněny o vnitřní vysvětlivku: 

Př.:  Nejemotivnější pocta však přišla až po letech. V roce 1964 tomuto skotskému lékaři 

po jedné straně býčí arény Las Ventas, jedné z nejdůležitějších na světě, postavili 

sousoší složené z busty trupu lékaře, které připíjí toreador. (CT:24) 

Sin embargo, el más emotivo homenaje llegó años después —en 1964—, cuando se 

levantó un conjunto escultórico dedicado al galeno escocés en un lateral de la plaza de 

toros de Las Ventas, una de las más importantes del mundo. (VT:11) 
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Nebo generalizovány: 

Př.:  V roce 1902 ji jako svůj znak, namísto dosavadního Maltézského kříže, začala používat 

americká vojenská zdravotnická služba. (CT:22) 

En 1902 fue adoptado oficialmente por el cuerpo médico de Estados Unidos de 

Norteamérica en sustitución de la «Cruz de San Juan». (VT:9) 

2.3.1.4 Cizí slova (latinismy, anglicismy, …) 

Cizí slova vysvětlující či zpřesňující význam jednotlivých pojmů byla v češtině 

zachována a napsána kurzívou: 

Př.1: Slovo symbol vychází z latinského symbolum, které je samo odvozeninou řeckého 

symbolon a znamená „Spojuji, identifikuji“.  (CT:21) 

El vocablo símbolo deriva del latín symbolum, que a su vez deriva del griego 

symbolon, que significa «yo junto, hago coincidir». (VT:8) 

Př.2: Jediným způsobem, jak se přiblížit Bohu, nebylo skrze rozum, ale tak, že se nám zjeví 

on sám (Deus ut revelans). (CT:19) 

No existía ningún camino hacia Dios por la razón, el único camino para conocer a 

Dios era que Él (Deus ut revelans) se nos descubriese. (VT:7) 

Výjimkou bylo slovo King’s touch, které bylo přeloženo s cílem zajistit logickou 

návaznost výrazu s nadpisem podkapitoly: 

Př.:  V roce 1269 přejal tuto zvyklost Anglický král Eduard I. a pojmenoval ji Královský 

dotek. (CT:21) 

El rey inglés Eduardo I se adhirió a este uso en el año 1269, al que denominó King’s 

touch. (VT:8) 
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2.3.1.5 Deminutiva 

V řadě případů byla ze slov vytvořena deminutiva neboli zdrobněliny. Tyto změny 

byly vždy provedeny na základě kontextu: 

Př.1: Šaman společenství následně ukazoval drobné předměty (kůstky a kamínky), které z 

nemocného údajně vyjmul. (CT:12) 

 Posteriormente, el chamán exhibiría a la comunidad pequeños objetos (huesos, 

piedras) que supuestamente habían sido extraídos al enfermo. (VT:2-3) 

Př2: I tak ale jako děti kreslíme měsíček s očima a pusou a v dospělosti občas nakopneme 

židli, do které jsme narazili, jako by snad byla schopná citů a naschvál se nám postavila 

do cesty.  (CT:9) 

 Sin embargo, cuando somos niños dibujamos la luna con ojos y boca; y los adultos 

damos patadas a una silla cuando tropezamos con ella, como si fuera capaz de sentir y 

de haberse colocado exprofeso en nuestro camino. (VT:1) 

2.3.1.6 Některé problematické lexikum 

Baile & Danza 

Španělština oproti češtině disponuje dvěma neutrálními synonymy pro slovo tanec: 

baile a danza. Abychom se s tímto deficitem při překladu vyrovnali, upravili jsme větu na 

rovině syntaxe: 

Vypadá, jako by tančil, dost možná nějaký rituální tanec. (CT:11) 

Parece encontrarse practicando los pasos de un baile o de una danza ceremonial. 

(VT:2) 

Pueblos 

U výrazu pueblos došlo k opačnému problému, jelikož může v češtině nabývat mnoha 

významů. Proto jsme se při jeho překladu řídili kromě slovníkového významu zejména 

kontextem. Byla použita například tato řešení: 

Př1:  Primitivní národy vnímají vše, od věcí, přes geomorfologické útvary až po zvířata, 

jako živé bytosti. (CT:9) 

En los pueblos primitivos todo está animado, desde los objetos hasta los animales, 

pasando por los accidentes geográficos. (VT:1) 
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Př.2: Přivolávání chorob prostřednictvím prokletí je typické pro africké země a některá 

etnika na Antilských ostrovech. (CT:10) 

 La inducción de la enfermedad por un hechizo dañino es muy característica de los 

pueblos africanos y de algunos grupos étnicos de las Antillas. (VT:1) 

Enfermedades 

V textu se vzhledem k jeho tématice často objevovaly španělské výrazy enfermedad, 

popřípadě dolencia nebo afección. Abychom při překladu text stylisticky nenivelizovali, byla 

i v češtině využita synonyma označující onemocnění obecně. Je nutno podotknout, že oproti 

originálu byla synonyma v češtině využita daleko více. Dle kontextu byla kromě neutrálních 

pojmů použita i označení stylisticky zabarvená (např. neduh): 

Př. 1: Pro tehdejší lidi byl příčinou choroby buď osud či nadpřirozené procesy. (CT:10) 

Para estos pueblos la enfermedad puede ser producida por el azar o por procesos de 

tipo mágico. (VT:1) 

Př.2: Sv. Lucie tak například léčila nemoci očí, sv. Roch z Montpellieru mor, sv. Blažej 

nemoci hrdla… (CT:19) 

 De esta forma surgió, por ejemplo, la concepción de que santa Lucía curaba 

enfermedades de los ojos; san Roque, la peste; san Blas, las afecciones de 

garganta… (VT:7) 

Luces largas 

V tomto případě jsme zvolili volnější překlad výrazu las luces largas de la ciencia y la 

tecnología a přeložili jej ve smyslu vědy odkrývající věci nebo osvětlující realitu: 

U dávných kultur hrají prim magie a náboženství a vše je vnímáno jako živé, což 

člověka žijícího v 21. století, zvyklého na výdobytky vědy a technologie, může 

překvapit. (CT:9)  

Esto nos puede sorprender a los seres humanos del siglo XXI, tan acostumbrados a 

utilizar las luces largas de la ciencia y la tecnología (VT:1) 
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Empiromancia, lecanimancia, oniromancia, economancia  

Tyto pojmy jsme se rozhodli v překladu zcela vypustit a větu vystavit pouze na 

základě informací uvedených v závorkách. Důvodů pro takové radikální řešení bylo hned 

několik. Zaprvé v češtině neexistují přímé ekvivalenty u všech termínů. Zadruhé jsou mnohé 

z těchto termínů natolik kulturně a časově odlehlé, že je ani v oboru vzdělaný uživatel 

českého jazyka nezná. A zatřetí jsme nebyly schopni ověřit správnost všech termínů 

v důvěryhodných zdrojích. Například u výrazu economancia se význam nedohledal vůbec. 

Tyto pojmy by pak mohly čtenáři poskytnout chybné údaje, což je v přímém rozporu se 

vzdělávací podstatou knihy. Abychom tedy byly při překladu konzistentní a přistupovali ke 

všem výrazům stejně, nebyla využita ani metoda výpůjčky. Naše řešení bylo následující: 

Využívali také hádání pomocí ohně, prachu, oleje litého do vody, výkladu snů … 

(CT:14) 

También empleaban la empiromancia (fuego), lecanimancia (polvo), oniromancia 

(sueños), economancia (dibujos que realiza el aceite al ser mezclado con agua) (VT:4) 

Los mesopotámicos 

I když pojem „Mezopotámci“ existuje i v češtině, nejedná se o slovo, které by bylo 

v současné době hojně využíváno. Po vzoru paralelních textů jsme proto výraz přeložili jako 

„Sumerové“: 

Př.:  I přes to však měli Sumerové ve zvyku nosit jeho podobiznu jako amulet, jelikož se 

domnívali, že jim pomůže odradit jeho družku a protivnici Lamaštu, ženského démona, 

kterého obviňovali ze smrti novorozenců (syndrom náhlého úmrtí kojenců) a rodiček 

(purperální sepse).(CT:13) 

Su aspecto era verdaderamente aterrador. A pesar de todo, los mesopotámicos solían 

llevar una imagen de Pazuzu como amuleto, ya que pensaban que con ella rechazaban a 

su consorte y enemiga Lamashtu, un demonio femenino al que se le acusaba de terminar 

con la vida de los recién nacidos (muerte súbita del lactante) y las parturientas (sepsis 

puerperal). (VT:3-4) 
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Los met 

Vyhledávání na internetu ukázalo, že se jedná o canales met neboli MET označující 

dle Rangel Galvána canales de Mecanotransducción. Tyto kanály dle všeho většinou souvisí 

se sluchovým aparátem a využívají transdukce, kterou Velký lékařský slovník definuje jako: 

převod 1. ve smyslovém orgánu přeměna podnětů na nervové impulsy, které jsou vedeny do 

mozku. 2. přenos části genetické informace DNA z jedné bakterie do druhé prostřednictvím 

bakteriofágu 3. přenos signálů. Ačkoli v našem případě kanály rozvádějí tekutiny a vzduch, 

dle rešerše lze usuzovat, že kanály operují na stejné bázi, tedy transdukci, a termín je použit 

v širším slova smyslu. 

Vzhledem k tomu, že los met či canales que recibían el nombre de met  je velmi vágní 

a čtenář by nevěděl, co si pod tímto pojmem představit, zvolili jsme pro překlad následující 

řešení: v nadpisu i odstavci jsme explicitovali, že jde o „mechanotransdukční“ kanály a 

zároveň v odstavci dodali zkratku „MET“. 

Srdce a mechanotransdukční kanály (CT:15) 

El corazón y los met (VT:5) 

Navíc bylo srdce centrem složité soustavy třiceti šesti mechanotransdukčních 

kanálů, označovaných zkratkou MET, jejichž pomocí se rozváděly tekutiny a 

vzduch. Jejich ucpání vedlo ke vzniku onemocnění, a proto bylo jednou z nejčastěji 

používaných léčebných metod egyptských lékařů pouštění žilou. (CT:16) 

Además, el corazón era el centro de un complicado sistema de treinta y seis canales 

que recibían el nombre de met, a través de los cuales circulaban los fluidos y el aire. 

La obstrucción de los met era la responsable de la aparición de las enfermedades. 

(VT:5) 
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Serendipia 

Ačkoli tento pojem disponuje i počeštěnou podobou „serendipita“, jeho forma se 

takřka nevyužívá. Proto i my jsme tuto podobu slova s výjimkou nadpisu 17. kapitoly a 

úvodního vysvětlujícího odstavce, nahrazovali vhodnějším českým ekvivalentem, „náhodný 

objev“. V nadpisu a úvodním odstavci jsme se rozhodli výraz „serendipita“ zachovat. 

V nadpisu z toho důvodu, abychom přitáhli pozornost čtenáře. Stejný způsob zvolil také autor 

lékařského článku Serendipita v medicíně, který popisoval náhodné medicínské objevy. 

V úvodním odstavci kapitoly následně proto, aby bylo možné vysvětlit význam a vznik tohoto 

pojmu. 

Př. 1: Pojem serendipita je přejímkou z anglického serendipity a znamená náhodně učiněný 

významný či zajímavý objev. (CT:23) 

El término serendipia ha sido tomado del inglés serendipity, y se refiere a un hallazgo 

valioso o interesante realizado por azar. (VT:10) 

Př.2:  Mezi léky objevenými čirou náhodou má své čestné místo sildenafil citrát, známější 

pod svým obchodním názvem Viagra. (CT:25) 

 Entre los fármacos descubiertos por serendipia merece un lugar de honor el citrato de 

sildenafilo, más conocido por su nombre comercial: Viagra. (VT:11) 
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2.3.2 Rovina syntaktická 

Čeština a španělština jsou z hlediska syntaxe jazyky s velmi odlišnou povahou. Například 

čeština jako flektivní jazyk vyjadřuje gramatické vztahy flexí čili skloňováním a využívá 

volný slovosled. Analytická španělština naproti tomu vyjadřuje pády pomocí předložek, staví 

na pevném slovosledu a disponuje složenými slovesnými časy.  

Veškeré úpravy buď vycházely z této lingvistické dichotomie nebo byly provedeny 

s cílem usnadnit čtenáři porozumění příčinných souvislostí. 

2.3.2.1 Souvětí a interpunkce 

Rozdílné vyjadřovací prostředky (např. španělské polovětné vazby a členy) se 

promítají do stavby vět a délky souvětí. Jak jsme již uvedli v oddílu 2.1.4.5 Syntax, české věty 

bývají kratší, kondenzovanější a méně komplexní než ty španělské. Proto jsme při překladu 

museli některé věty rozdělit na menší větné celky a popřípadě tyto celky svázat s 

následujícími větami. 

Problém představovala i interpunkce. Dle Králové (2012, s. 26): „Čeština vychází z tzv. 

germánského principu, proto užití jednotlivých interpunkčních znamének odpovídá spíše 

syntaktickému členění výpovědi. Oproti tomu španělská interpunkce odpovídá tzv. románskému 

nebo francouzskému principu a užití jednolitých interpunkčních znamének vychází zejména z 

rytmického a sémantického členění sdělení.“  Úpravy se týkaly jak čárek a středníků, tak teček a 

dvojteček. Volba úprav se vždy odvíjela od kontextu. 

Př.1: K porušení tabu dochází při nedodržení společenských norem, které mají jedince 

chránit před nemravním chováním, jako je například konzumace zakázaných jídel a 

nápojů, abnormální sexuální chování (sexuální aktivita při menstruaci nebo mezi 

pokrevnými příbuznými) nebo neuposlechnutí rodiny či sociální skupiny. (CT:10) 

La infracción del tabú se produce cuando se rompen las normas sociales que intentan 

preservar al individuo de las impurezas. Se suele relacionar con el consumo de ciertos 

alimentos o bebidas prohibidas, conductas sexuales anómalas (mantener relaciones 

sexuales durante el periodo menstrual o entre personas con lazos consanguíneos) o la 

de sobediencia a la familia o al grupo social. (VT:1) 
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Př.2:  Pokud byl nemocný posedlý zlým duchem, uchylovali se k jeho vymítání. Snažili se ho 

vyděsit hlukem. Rámusili předměty (řehtačkami a bubínky) nebo tančili rituální tance, 

při nichž odříkávali magické texty. (CT:12) 

Cuando la enfermedad era provocada por la posesión de un espíritu maligno, se 

recurría a la expulsión del espíritu asustándole con ruidos, batiendo instrumentos 

(sonajeros, tambores) o realizando danzas rituales mientras se recitaban textos mágicos. 

(VT:3) 

Př.3: Nejvýznamnějším svátkem je šabat. Je považován za posvátný a hlediska důležitosti jej 

předstihuje jen svátek Jom kipur, den usmíření. (CT:16) 

La festividad más venerada es el Shabat, considerado sagrado y tan solo superado, en 

cuanto a solemnidad se refiere, por el Yom Kipur, el Día del Perdón. (VT:5) 

Př.4: Židovství je monoteistické náboženství a Jahve je jediným bohem zodpovědným za vše 

stvořené i za léčivou sílu. (CT:16) 

 La religión judía es monoteísta, Yahvé es el único dios, responsable de todo lo creado, 

de la función sanadora y, al mismo tiempo, de todos los males, que envía para expirar 

las culpas. (VT:6) 

Př.5: Indové věřili, že Ašvinové provedli dva nesmírně významné chirurgické zákroky. 

Vrátili hlavu boha Višnua zpět na místo, poté, co mu ji usekli závistiví bohové, a 

bojovníkovi, který v boji přišel o nohu, nasadili nohu kovovou. (CT:17) 

 Los aswins realizaron, supuestamente, dos cirugías de enorme trascendencia: 

repusieron la cabeza del dios Visnu, a quien otros dioses envidiosos habían decapitado, 

y colocaron a un guerrero una pierna de metal tras haber perdido la suya en un 

combate. VT:6) 

Př.6: Ve středověku lidé věřili, že člověk onemocněl, protože zhřešil a zasloužil trest, 

posedla jej zlá síla, nebo vyznával čarodějnictví. Základními terapeutickými 

prostředky, které odháněly vše zlé, proto byly modlitby a pokání. (CT:19) 

 En el Medievo se pensaba que la enfermedad era el castigo de los pecadores, resultado 

de la posesión o de la brujería; por este motivo, la oración y la penitencia eran los 

principales elementos terapéuticos que ayudaban a alejar el mal. (VT:7) 
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2.3.2.2 Parenteze 

Autor originálu hojně využívá vsuvky, které své antecedenty doplňují či dále 

explicitují (viz oddíl 2.1.4.5 Syntax). Jako takové ovšem strukturu textu často narušují, a to 

jak vizuálně, tak jazykově. Proto byla snaha tyto informace do cílového textu zahrnout 

přirozenější formou. Změny opět závisely na kontextu: 

Př.1: Sumerové ve zvyku nosit jeho podobiznu jako amulet, jelikož se domnívali, že jim 

pomůže odradit jeho družku a protivnici Lamaštu, ženského démona, kterého 

obviňovali ze smrti novorozenců (syndrom náhlého úmrtí kojenců) a rodiček 

(purperální sepse). (CT:13) 

 A pesar de todo, los mesopotámicos solían llevar una imagen de Pazuzu como amuleto, 

ya que pensaban que con ella rechazaban a su consorte y enemiga Lamashtu, un 

demonio femenino al que se le acusaba de terminar con la vida de los recién nacidos 

(muerte súbita del lactante) y las parturientas (sepsis puerperal). (VT:3-4) 

Př.2: První část anamnézy začala zpovědí pacienta a pokračovala podrobnými otázkami, 

pomocí nichž se lékař snažil určit hřích zodpovědný za onemocnění. (CT:14) 

La primera parte del acto médico (anamnesis) se iniciaba con una confesión por parte 

del paciente y a continuación venía un interrogatorio pormenorizado a través del cual el 

médico trataba de descubrir el pecado causante de la enfermedad. (VT:4) 

Př.3: Zdraví je božím darem a nemoc trestem za spáchaný hřích (člověk se uzdraví, pokud 

se bude chovat morálně, modlit se a přinášet oběti). (CT:16) 

 Por este motivo, la salud es un don divino y la enfermedad es el castigo por haber 

cometido un pecado (la salud se recupera mediante la conducta moral, la oración y 

los sacrificios). (VT:6) 

Př.4: Sanskrtský výraz ájurvéda znamená „vědu života“ a podle jejího učení existují tři 

životní síly neboli doshy, které řídí zdraví a porušením jejich rovnováhy vznikají 

onemocnění. (CT:17) 

 El término sánscrito ayurveda significa «ciencia de la vida» y según este tipo de 

medicina existen tres fuerzas vitales (doshas) que controlan la salud y cuyo 

desequilibrio provoca la aparición de enfermedades. (VT:10) 
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Př.5: První klinické studie prováděli ve waleské nemocnici Swansea Hospital, kde 

ošetřovaní pacienti k velkému překvapení vědců uváděli, že jako vedlejší účinek 

zaznamenávají déle trvající erekci. (CT:25) 

 Los primeros ensayos clínicos se realizaron en el Hospital de Swansea (Gales), en 

donde, para gran sorpresa de los investigadores, los pacientes tratados referían que 

tenían, como efecto secundario, erecciones más duraderas. (VT:11) 
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2.3.2.3 Změny vycházející ze syntakticko-gramatických rozdílů jazyků 

Další provedené změny na rovině syntaxe vycházely ze syntakticko-gramatických 

odlišností mezi českým a španělským jazykem, jako například slovosled nebo vyjádření 

španělských nefinitních tvarů slovesa prostřednictvím vedlejší věty, verba, adverbia… 

Slovosled 

Ve španělštině existuje větší tendence používat vytýkací vazby pro uvedení nové 

informace do kontextu. Obecně je vhodné tyto formulace při překladu odstranit, například 

umístit novou skutečnost na obvyklou koncovou pozici rématu. 

Př.: Za pomalým rozvojem středověké medicíny stálo vícero faktorů.  (CT:19) 

Varios fueron los responsables del lento progreso de la medicina en la Edad Media. 

(VT:7) 

Neurčité slovesné tvary 

Mezi nefinitní slovesné tvary patří ve španělštině gerundium, infinitiv a participium. 

Vzhledem k tomu, že čeština gerundiem nedisponuje, je potřeba tento nedostatek při překladu 

kompenzovat jinými jazykovými prostředky. V prvním příkladu došlo k překladu gerundia 

substantivem nebo předložkovou substantivní vazbou (na základě). U druhého příkladu bylo 

pozměněno na dějové adjektivum.  

Př.1: První lékaři rozlišovali čtyři základní druhy péče o nemocné. Spontánní (objetí 

nemocného), empirický (zopakování toho, co se osvědčilo v podobném případě), 

magický (modlitby k imaginárním mocnostem a silám) a technicko-racionální (na 

základě důkazů). (CT:9) 

 Los primeros médicos tenían cuatro formas básicas de asistir a un congénere enfermo: 

de forma espontánea (abrazando al dolorido), empírica (repitiendo lo que fue 

efectivo en un caso similar), mágica (apelando a poderes y fuerzas imaginarias) y 

técnica-racional (actuando con la evidencia). (VT:1) 

Př.2: Stejně tak pták letící po pravé straně naznačoval zlepšení, zatímco pokud letěl po 

levici, bylo to špatné znamení. (CT:14) 

 Así, un ave volando a su derecha indicaba que habría mejoría, mientras que si volaba 

por la izquierda era señal de mal augurio. (VT:4)  
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2.3.3  Problematika věcných chyb v originálu 

Ve výchozím textu jsme bohužel při překládání našli několik chyb. Abychom mohli 

bezpečně určit, že se jedná o chybu, bylo nutné nahlédnout do vícejazyčného slovníku a 

konzultovat paralelní literaturu, popřípadě odborné články. V případě, že se opravdu jednalo o 

chybu na straně autora, byly provedeny patřičné opravy. 

2.3.3.1 Datace vztekliny 

Autor pochybil v dataci vztekliny. V originálu udává, že první zmínky o vzteklině 

pocházejí už z 13. století př. n. l. Nicméně kapitola o vzteklině ve sborníku Handbook of 

Clinical Neurology: Virology jasně potvrzuje, že se její záznamy datují až do 2300 př. n. l. 

První záznamy o ní se datují až do 23. století př. n. l., a to v babylonské sbírce zákonů 

z Ešnunny. (CT:20) 

La primera descripción se remonta hasta el siglo XIII a. C., apareciendo recogida en el 

Código Eshuma de Babilonia. (VT:8) 

2.3.3.2 Citace Bible 

Autor v originálu uvádí, že daný biblický citát pochází z Genesis 4,1-4. Po nahlédnutí 

do Ekumenického překladu Bible jsme však zjistili, že se jedná o pasáž z Exodus 4,3-4. Při 

citování jsme přihlédli k českému úzu a využili zkratek biblických knih (Ex – Exodus, Mk – 

Marek). 

Bible hada ztotožňuje s holí: „Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním 

na útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: ‚Vztáhni ruku a chyť ho za ocas.‘ Vztáhl 

tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl.“ (Ex 4, 3-4) (CT:22) 

En la Biblia se identifica la serpiente con el bastón: «Y él la echó en tierra, y se hizo 

una culebra; y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y 

tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano». 

(Génesis 4, 1-4) (VT:9) 
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Zároveň jsme přidali zdroj citace k dalšímu biblickému výroku přímo do textu. 

V tomto případě se nejedná ani tak o pochybení na straně autora, jako o naši snahu být 

při citování Bible konzistentní v celém překladu. 

Akt končíval četbou pár pasáží z Evangelia, konkrétně odstavcem, kde Ježíš říká svým 

učedníkům, že „na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk, 16,18) (CT:21) 

El acto finalizaba leyendo algunos pasajes del Evangelio, en particular el párrafo en 

que Jesús dice a sus discípulos que «pondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán 

bien». (VT:8) 

2.3.3.3 Live vs. life 

Anglická slova life a live se liší svým významem. Substantivum life znamená život, 

oproti verbu live označující sloveso žít, bydlet nebo existovat. Z tohoto důvodu bylo 

v překladu použito slovo life. 

Je zajímavé, že liver, tedy anglické pojmenování pro játra, je slovo příbuzné slovu life, 

život. (CT:15) 

No deja de ser curioso que liver, la palabra inglesa que se usa para designar al hígado, 

esté muy emparentada con live, vida. (VT:4) 

  



57 

 

2.4 Typologie překladatelských posunů 

Tato kapitola bude věnována rozboru vybraných překladatelských posunů, ke kterým při 

překladu do češtiny záměrně došlo. Klasifikace vychází z publikace Josefa Dubského 

Capítulos de estilística funcional comparada (1988). Překladatelské posuny budou rozděleny 

do následujících kategorií: transpozice, koncentrace, amplifikace, explicitace a modulace. 

Každý postup bude dokumentován na dvou příkladech. 

2.4.1  Transpozice 

Transpozice je překladatelský postup, při němž je týž sémantický obsah vyjádřen v 

cílovém textu jinou gramatickou kategorií než v předloze překladu. Například je jedná o 

změnu slovnědruhové kategorie.  

Tento posun je při překladu naší jazykové kombinace nevyhnutelný, protože se 

španělština řadí mezi analytické jazyky, oproti češtině patřící mezi jazyky flektivní. 

Při překladu k ní docházelo velmi často, zejména v případech, kdy se ve španělštině 

využíval jazykový prostředek, kterým češtině nedisponuje (např. opisné vazby). 

Př. 1:  Stejně tak po generace věří v existenci dobrých i zlých duchů, kteří obývají neživé 

předměty i živé bytosti. (CT:10) 

Asimismo, existe una creencia ancestral en espíritus benignos y malignos que 

habitan en objetos inanimados y en seres vivos. (VT:1) 

Př. 2:  A nemáme na mysli jen smrt, ale také infekce způsobené býčími rohy, například 

tetanus či gangrénu. (CT:25) 

Y no solo estamos pensando en la muerte sino también en las infecciones por asta de 

toro, como el tétanos o la gangrena (VT:11) 
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2.4.2  Koncentrace 

Koncentrace vychází z principu jazykové ekonomie, též sémantický obsah se v cílovém 

textu vyjádří menším počtem lexikálních jednotek. České překlady obecně projevují tendenci 

být kratší a zhuštěnější v porovnání s výchozím textem. Odstavce v překladu však nebyly 

kondenzovány natolik, aby se musela upravit jejich délka. 

Př. 1:  U veškerých primitivních kultur existuje všeobecné přesvědčení, že duše je zásadní 

součástí jedince a je možné ji z různých důvodů pozbýt – například v důsledku leknutí, 

nepředvídatelných okolností, či náhlé obavy. (CT:10) 

 En todas las culturas primitivas existe la creencia universal de que el alma es la parte 

esencial del individuo y que se puede perder de muy diversas formas, como por 

ejemplo por un susto, por un accidente imprevisto o por un temor desencadenado de 

forma súbita. (VT:2) 

Př. 2: Dějiny Židů začínají v okamžiku, kdy Noemova archa doplula k hoře Ararat z 

Noemových synů (Šéma, Cháma a Jáfeta) vzešla tři etnika: Semité, Chamité a Jafetité. 

(CT:16) 

La historia judía se remonta al momento en el que el Arca de Noé encalló en el monte 

Ararat, los hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet) dieron origen a tres etnias: semitas, 

camitas y jafetitas. (VT:5) 

2.4.3  Amplifikace 

Amplifikace je opakem koncentrace. Při tomto postupu se v originálu obsah jedné 

lexikální jednotky vyjádří v cílovém textu více slovy. Jedná se o poměrně častou praxi, 

jelikož je důsledkem rozdílných vlastností a prostředků obou jazyků. Volila se zejména 

v případech, kdy bylo potřeba opsat výrazy výchozího textu tak, aby byly srozumitelné pro 

příjemce v české kultuře. 

Př. 1:  Dalším velkým přínosem medicíny, objeveným čirou náhodou, byl objev 

penicilinu. (CT:24) 

Otro de los grandes descubrimientos por serendipia fue el de la penicilina. (VT:10) 
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Př. 2:  Historii býčích zápasů tvoří obdivuhodné triumfy, nekonečné iluze a vítězná 

odpoledne. (CT:25) 

La historia de la tauromaquia está jalonada de triunfos portentosos, ilusiones 

infinitas y tardes de gloria. (VT:11) 

2.4.4  Explicitace 

Při explicitaci dochází k vyslovení sémantického obsahu, který je v originálu obsažen 

pouze implicitně. V zájmu větší koherence sdělení bývají vztahy mezi větami zlogičťovány a 

určité pojmy vysvětleny nebo upřesněny. 

Př. 1:  Obava z proniknutí cizího tělesa do organismu vyvolává u lidí například odmítavý 

postoj vůči injekcím a krevní transfúzi. (CT:10) 

La intrusión de un cuerpo extraño dentro del organismo es, por ejemplo, la base de su 

rechazo a recibir inyecciones y transfusiones. (VT:2) 

Př. 2:  Renesanční umělec Michelangelo na strop Sixtinské kaple vyobrazil pět Sibyl a 

pouze jedné z nich, Sibyle Kumské, vdechl obličej zvrásněný stářím a úzkostí. 

(CT:19) 

En la Capilla Sixtina el artista renacentista Miguel Ángel representó cinco sibilas; 

solo a una —la sibila Cumana — le dio un rostro surcado por arrugas y lleno de 

angustia. (VT:7)  
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2.4.5  Modulace 

Modulace je překladatelský postup, kdy je na sdělení nahlíženo z jiného úhlu pohledu. 

Změna perspektivy je často důsledkem práce s obraty v originálu, které v češtině zastoupeny 

nejsou (například opisné vazby). Zároveň je nutno při překladu přihlédnout k úzu a 

konvencím daného žánru. Častým jevem, který se vyskytl i v naší práci, byla změna pasiva 

v aktivum. 

Př. 1:  Ve středověku lidé věřili, že člověk onemocněl, protože zhřešil a zasloužil trest, 

posedla jej zlá síla, nebo vyznával čarodějnictví. Základními terapeutickými 

prostředky, které odháněly vše zlé, proto byly modlitby a pokání. (CT:19) 

En el Medievo se pensaba que la enfermedad era el castigo de los pecadores, 

resultado de la posesión o de la brujería; por este motivo, la oración y la penitencia 

eran los principales elementos terapéuticos que ayudaban a alejar el mal. (VT:7) 

Př. 2:  Výraz poprvé použil anglický spisovatel a čtvrtý oxfordský kníže Horace Walpole ve 

své korespondenci s přítelem Horacem Mannem, britským diplomatem žijícím v Itálii. 

(CT:23) 

El término tiene su origen en la pluma del escritor inglés Horace Walpole —cuarto 

conde de Oxford— y en la correspondencia que mantuvo con su amigo sir Horace 

Mann, diplomático británico destinado en Italia. (VT:10) 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo přeložit dvě kapitoly z knihy Pedra Gargantilli 

Madery Historia curiosa de la medicina: De las trepanaciones a las guerras bacteriológicas 

a napsat k nim komentář, jenž by obsahoval překladatelskou analýzu originálu, popis metody 

překladu, rozbor překladatelských problémů a typologii překladatelských posunů. 

Překlad jsme vyhotovili na základě fiktivní zakázky nakladatelství Host pro 

předpokládané čtenáře, tedy laickou veřejnost zajímající se o dějiny lékařství. Dbali jsme 

proto nejen na dodržení informační složky originálu a správný převod kulturních reálií a 

termínů, ale i na srozumitelnost obsahu. 

Na první pohled jednoduše napsaný originál v sobě skrýval několik problémů, 

zejména v oblasti lexika a syntaxe. Originál obsahoval řadu postav z mezopotámské, egyptské 

a řeckořímské mytologie, u nichž bylo potřeba využít paralelní texty k jejich správnému 

pojmenování. Z hlediska syntaxe překlad komplikovala častá hutná souvětí, jež bylo nutno 

v češtině přeformulovat. 

Práce s výchozím textem nás velmi obohatila. Zasvětila nás do tajů historie medicíny, 

naučila nás lépe pracovat s populárně-naučnými texty, donutila nás ověřovat veškeré 

informace a uvědomit si, že ani autor není neomylný. 

Doufáme, že jsme se úlohy překladu zhostili dobře, zachovali jsme funkci komunikátu i styl 

autora a přenesli originál do cílové kultury tak, že jej český příjemce bude číst stejně lehce, 

jako původní španělský adresát.  
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