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Zadání 
 
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doprovoďte překladatelským komentářem 

v rozsahu min. 20 normostran. Komentář je formalizovaným záznamem překladatelské analýzy, 

která by měla překladu předcházet: v jeho rámci celkově charakterizujte výchozí text, uveďte, 

s jakým cílem a jakou funkcí byl napsán a jaké lexikální, syntaktické a další prostředky autor volí 

k dosažení svého záměru. Dále uvažujte o nové, české komunikační situaci překladu – zda by 

mohl být publikován samostatně, nebo pouze jako součást celého díla a v jakém nakladatelství, 

popřípadě edici by v takovém případě dílo mohlo u nás vyjít. Vysvětlete, zda budou funkce a cíl 

textu a v závislosti na nich styl v této nové komunikační situaci vašeho překladu nějak 

pozměněné, nebo zůstanou beze změny (zaměřte se zejména na rozdíly v presupozicích 

u původního a předpokládaného českého čtenáře). Dále popište, na jaké problémy jste 

v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste 

v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a celkově v rovině stylistické. Postupujte přitom 

od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, kterými budete 

dokládat použití uváděných postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. 

Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních 

zdrojů, včetně internetových. 
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ABSTRAKT 

Obsahem této bakalářské práce je překlad pěti vybraných kapitol první části knihy Ronana 

Farrowa Catch and Kill: Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators, vydané v roce 2019 

v nakladatelství Little, Brown and Company. Teoretická část práce se skládá z analýzy výchozího 

textu, popisu zvolené metody překladu, typologie překladatelských problémů a jejich řešení 

a typologie posunů, ke kterým v překladu došlo. 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis provides a translation of five chapters from Ronan Farrow’s Catch and 

Kill: Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators, published by Little, Brown and Co. in 2019. 

The translation is followed by the source text analysis, translation method description, and the 

typology of translation problems and shifts. 
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1 Úvod  

Na začátku října 2017 vydal deník The New York Times článek popisující traumatické zkušenosti 

žen s americkým filmovým producentem Harveym Weinsteinem (NYT 1). Desátého října téhož 

roku pak časopis The New Yorker zveřejnil výsledky desetiměsíční investigativy Ronana Farrowa, 

obsahující výpovědi třinácti žen, které Weinsteina obviňovaly ze sexualizovaného násilí (NY 1). 

Pád jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu se zastavil až na samém dně – v současné době 

si v newyorském vězení odpykává třiadvacetiletý trest za znásilnění a sexuální útok. Kauza 

vyvolala reakce po celém světě, dala vzniknout hnutí #MeToo a inspirovala oběti činů podobné 

povahy, aby se odhodlaly o svých traumatických zážitcích promluvit. 

Ohlas měla samozřejmě i v Česku, ačkoliv do určité míry omezený nedostatkem informací 

o tématu sexualizovaného násilí obecně a kauze Harveyho Weinsteina konkrétně. Někteří 

ideály hnutí #MeToo podpořili, jako například dnes již bývalý poslanec Dominik Feri, jiní měli 

pocit, že se Weinsteinovi děje velká nespravedlnost – jako příklad bych uvedla režiséra Jiřího 

Stracha, který si pořídil tričko s nápisem „Je suis Weinstein“, jež bylo i v roce 2017 vrcholně 

nevkusným odkazem na tragický teroristický útok na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo 

o dva roky dříve a jež ve světle informací, které máme k dispozici dnes, působí ještě 

odpudivějším dojmem. 

Nicméně za tragickými příběhy statečných žen, které sebraly odvahu, aby se mocnému 

sexuálnímu predátorovi postavily, se skrývá ještě jeden příběh – o tom, jak ho jeho okolí celá 

desetiletí chránilo. Weinsteinovy kontakty v médiích, přátelství s politiky a vazby na státní 

zástupce mu v podstatě zajišťovaly beztrestnost. Ve chvíli, kdy to vypadalo, že by novináři mohli 

něco pro něj nelichotivého zveřejnit, neváhal využít veškerou moc, již měl k dispozici, 

a nezastavil se před ničím. Ronan Farrow tak během investigativní práce na případu na překážky 

narážel opravdu všude – od své práce v televizní stanici MSNBC až po svůj osobní život, který se 

ocitl pod drobnohledem bezpečnostní služby, zaměstnávající bývalé agenty Mossadu. V knize 

Catch And Kill s podtitulem Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, která má místy 

prvky až špionážního thrilleru, poutavě popisuje složitou genezi článku zmíněného v úvodu. 

Když jsem si text k bakalářskému překladu vybírala, netušila jsem, jak aktuální toto téma v České 

republice roku 2021 bude, i kvůli kauzám již zmiňovaného exposlance a instagramové celebrity 

Dominika Feriho, které do českého mediálního a veřejného prostoru vrátily otázku „Je toto 
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české #MeToo?“. Vzhledem k tomu, jak špatně je česká společnost informována o tom, co 

vlastně #MeToo znamená, a kolik polopravd či vyložených výmyslů koluje veřejným prostorem, 

zejména na sociálních sítích, mi přijde velmi důležité mít k dispozici český text, který popisuje, 

jak to vlastně celé začalo. 

Kromě praktické části, jež obsahuje překlad pěti kapitol z konce první části výše zmiňované 

knihy, je součástí této práce i teoretická část – odborný komentář analyzující předlohu, 

popisující metodu překladu a řešení jednotlivých překladatelských problémů, které se při 

mezijazykovém převodu textu objevily. Výchozí anglický text je k práci přiložen.  
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2 Překlad 

9. KAPITOLA 

POSKOCI 

 

Když jsem dorazil do restaurace Gramercy Tavern, Ambra Gutierrezová už tam na mě čekala. 

Seděla bez hnutí v zadním rohu místnosti, rovná jako pravítko. „Já jsem všude brzo,“ 

poznamenala. A to byl jen začátek. Později jsem zjistil, že je až neuvěřitelně rozvážná 

a kompetentní. Gutierrezová se narodila v italském Turíně ve smíšeném manželství Itala 

a Filipínky. Její dětství poznamenalo domácí násilí – otec, který podle ní připomínal Jekylla 

a Hydea, bil její matku. Když se ji snažila bránit, otec zbil i ji. Musela rychle dospět, aby byla 

matce oporou a odváděla pozornost mladšího bratra od násilí v rodině. Byla až přehnaně 

krásná, tak štíhlá, že se skoro až ztrácela, a s nezvykle velkýma očima – trochu jako postavička 

z anime. Když jsme se v restauraci setkali, působila nervózně. „Chci vám pomoct,“ řekla mi 

roztřeseným hlasem, ve kterém byl patrný její italský přízvuk, „ale je to složitá situace.“ Ujistil 

jsem ji, že už máme natočenou zpověď jiné ženy, která proti Weinsteinovi vypovídá, a mnoho 

dalších o tom uvažuje. Teprve pak se rozpovídala. 

V březnu 2015 dostala Gutierrezová přes svou modelingovou agenturu pozvánku na recepci 

v hudebním divadle Radio City věnovanou představení New York Spring Spectacular, které 

produkoval Harvey Weinstein. Weinstein – jak ostatně bylo jeho zvykem – na ni sezval své 

přátele z branže, aby divadelní produkci udělali reklamu. S ředitelem mediální společnosti 

NBCUniversal Stevem Burkem dojednal zapůjčení kostýmů mimoňů z všudypřítomného 

animovaného trháku Já, padouch. Na akci samotné Weinstein na Gutierrezovou nepokrytě 

zíral. Nakonec za ní přišel, pozdravil ji i jejího agenta a dokola opakoval, že mu Gutierrezová 

připomíná herečku Milu Kunisovou. Později Gutierrezové přes její modelingovou agenturu 

vzkázal, že by se s ní rád co nejdříve pracovně sešel. 

Další den navečer se Gutierrezová dostavila do Weinsteinovy kanceláře v newyorské čtvrti 

Tribeca, s sebou si přinesla desky s ukázkami své práce. S Weinsteinem se usadili na pohovku 

a prohlíželi si její fotografie, načež se Weinstein zadíval na její prsa a zeptal se, zda jsou pravá. 

Podle Gutierrezové se na ni pak vrhnul, nehledě na její námitky jí sahal na prsa a snažil se jí strčit 

ruku pod sukni. Když se jí Weinsteina konečně podařilo setřást, řekl jí, ať si zajde za jeho 

asistentkou pro vstupenky na večerní představení muzikálu Finding Neverland, že se tam 
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potkají. Bylo jí tehdy dvaadvacet. „Kvůli nepříjemným zážitkům v minulosti je velký problém pro 

mě, když se mě někdo cizí dotýká,“ vysvětlila mi svou ještě ne zcela dokonalou angličtinou. 

Pamatuje si, že po setkání s Weinsteinem celá roztřesená došla na toalety a rozplakala se. Pak 

nasedla do taxíku a jela za svým agentem, v jehož kanceláři plakala dál. Společně to pak šli 

ohlásit na nejbližší policejní stanici. Vzpomíná si, že když tam přišli a řekli Weinsteinovo jméno, 

jeden z policistů se zeptal: „Co prosím?“ 

O něco později jí zavolal rozezlený Weinstein, proč se na muzikál nepřišla podívat. U hovoru byli 

i detektivové z útvaru pro zvláštní oběti, kteří Gutierrezové navrhli, aby Weinsteinovi slíbila, že 

se s ním sejde poté, co zhlédne zítřejší představení. Pokusí se ho přimět, aby se přiznal 

k obtěžování, přičemž policisté budou jejich konverzaci odposlouchávat. 

„Samozřejmě jsem měla strach,“ popisovala Gutierrezová, „nemohla jsem spát vůbec.“ Každý, 

kdo někdy přemýšlel, zda se vystavit nebezpečí, aby odhalil něco důležitého, musí zvážit celou 

řadu často protichůdných sobeckých a altruistických faktorů. Někdy se zájem jednotlivce 

a zájem společnosti protnou. Avšak v tomto případě Gutierrezovou osobně nečekalo nic 

dobrého. Dávala v sázku svůj dosavadní život i kariéru, ale poháněla ji touha Weinsteina 

zastavit. „Všichni mi řekli, že má takovou moc, že už nikdy nedostanu žádnou práci,“ řekla, „to 

mi ale bylo jedno. Chtěla jsem, aby to už nikdy nemohl nikomu udělat.“ 

O den později se Gutierrezová dostavila do čtvrti Tribeca na schůzku s Weinsteinem. Sešli se 

v baru tehdejšího hotelu Grand, přepychového podniku se zlatými hvězdami a obláčky na 

modrých stěnách, a jejich setkání monitoroval tým policistů v utajení. Weinstein ji zahrnul 

lichotkami, dokola opakoval, jak je nádherná. Slíbil jí, že jí dohodí filmové role, pokud se z nich 

stanou přátelé, a vyjmenoval několik slavných hereček, se kterými prý měl v minulosti stejnou 

dohodu. Samozřejmě by musela zapracovat na svém přízvuku, ale na to by jí sehnal lektora. 

Omluvil se a odešel na toaletu, když se vrátil, začal na Gutierrezovou naléhat, aby ho 

doprovodila do jeho střešního apartmá. Chce se prý osprchovat. Gutierrezová se bála, že se jí 

znovu začne dotýkat, nebo že přijde na to, že si jejich rozhovor nahrává, a nahoru jít odmítla. 

To ho neodradilo a dál se ji do hotelového pokoje snažil dostat. Gutierrezová se zařídila podle 

rady, kterou jí dali policisté – v baru si nechala bundu a trvala na tom, aby se pro ni vrátili. Druhý 

Weinsteinův pokus zmařil jeden z policistů v civilu, který se vydával za bulvárního fotografa 

a bombardoval ho otázkami tak dlouho, až ho donutil jít si stěžovat hotelovému personálu. 

Všechny pokusy Gutierrezové vymanit se z nebezpečné situace selhávaly. Weinstein byl 

nakonec ve své snaze dostat ji do horního patra hotelu úspěšný a vedl ji po chodbě ke svému 
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pokoji. V tu chvíli se už nemohla spoléhat na pomoc policistů, kteří zůstali v hotelové hale. Aby 

toho nebylo málo, měla už skoro vybitý telefon – dle pokynů policie si na něj celé setkání 

nahrávala jako zálohu, kdyby odposlouchávací zařízení selhalo. 

Čím dál agresivnější Weinstein na ni doléhal, aby vešla do pokoje. Vyděšená Gutierrezová se ho 

opakovaně snažila přesvědčit, aby ji nechal odejít. Během této konverzace se Weinstein přiznal 

k tomu, že ji o den dříve obtěžoval. Gutierrezová tak měla jeho dramatické a jednoznačné 

přiznání nahrané. Její neúnavné prosby, aby se vrátili zpět do baru, ho konečně přesvědčily. 

Dole na ně čekali policisté, Weinsteinovi se představili a pozvali ho k výslechu. Kdyby byl 

obviněn ze sexuálního obtěžování, podle amerických zákonů by mu hrozily až tři měsíce odnětí 

svobody. „Všechno jsme lehce mohli dokázat,“ vyprávěla mi Gutierrezová, „všichni mi 

pogratulovali, že jsme tu zrůdu zastavili.“ Pak ale přišla mediální ofenziva; bulvární články 

Gutierrezovou popisovaly jako bývalou prostitutku. A manhattanské státní zastupitelství pod 

vedením Cyruse Vance ml. jimi začalo argumentovat. Jak mi prozradily dva zdroje z řad policie, 

státní zástupkyně Martha Bashfordová, specializující se na sexuální a mravnostní trestné činy, 

Gutierrezovou při výslechu zasypala neobvykle ostrými otázkami o Berlusconim a jejím 

sexuálním životě. Když se na to mluvčího manhattanského státního zastupitelství později ptal 

deník The New York Times, odpověděl, že se jednalo o „naprosto běžný rozhovor“, na kterém 

se snažili pokládat takové otázky, aby Gutierrezovou připravili na případný křížový výslech 

během soudního procesu. S tímto popisem se mé policejní zdroje značně rozcházely. „Šli po ní, 

jak kdyby byli Weinsteinovi obhájci,“ řekl mi jeden z nich. „Bylo to zvláštní,“ vzpomínala na 

výslech sama Gutierrezová, „jsem si říkala, co to jako s tím má společného? Nechápu to. Tak si 

poslechněte tu nahrávku.“ 

Desátého dubna 2015, dva týdny poté, co Gutierrezová podala na Weinsteina trestní oznámení, 

se státní zastupitelství rozhodlo jeho stíhání zastavit. Vydalo k tomu stručné prohlášení, ve 

kterém stálo: „Od samého začátku jsme tento případ brali velmi vážně, detektivové z oddělení 

sexuálních trestných činů jej důkladně posoudili a prověřili. Během vyšetřování byly 

zhodnoceny dostupné důkazy a vyslechnuty obě zainteresované strany, avšak dospěli jsme 

k závěru, že k postoupení věci není důvod.“ 

Newyorskou policii toto rozhodnutí rozzuřilo. Útvar pro zvláštní oběti dokonce vypracoval 

analýzu, v níž se zaměřil na posledních deset podobných případů sexuálního obtěžování v jejich 

okrsku. Z přezkumu vyplynulo, že policie v nich „neměla ani z poloviny tak přesvědčivé důkazy“ 

jako v případě Gutierrezové, popsal mi další policejní zdroj, a pokračoval: „Policie 
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nemonitorovala žádné ze setkání mezi obětí a pachatelem, u telefonické komunikace mezi nimi 

byla jen výjimečně. A přesto všechna vyšetřování vedla k zatčení pachatele.“ Na veřejnost se 

informace o tom, jak silné důkazy měl Vance k dispozici, nedostala. V policejních kruzích se 

o podivném rozhodnutí státního zastupitelství začalo šuškat. Zaměstnanci zastupitelství 

pravidelně dostávali o minulosti Gutierrezové nové informace, jejichž původ nechtěli nikomu 

sdělit. Jeden z policistů mi řekl, že jim připadalo, jako kdyby snad měl Weinstein svého člověka 

přímo v zastupitelství. 

 

 

V době, kdy se odehrál popisovaný incident s Gutierrezovou, měl Weinstein k dispozici tým 

právníků s úzkými vazbami na politiky. Spolupracoval s ním i bývalý newyorský starosta Rudolph 

Giuliani. „Po té záležitosti s Ambrou byl Rudy ve Weinsteinově kanceláři jako doma,“ podotkl 

jeden z Weinsteinových zaměstnanců. „To měl ještě všech pět pohromadě.“ Giuliani na případu 

Gutierrezové odpracoval dokonce tolik hodin, že se s ním Weinstein o jejich vyúčtování později 

pohádal. Podobné tahanice o vystavené faktury doprovázely Weinsteinovo podnikání již 

tradičně. 

Několik členů Weinsteinova právnického týmu ve volebních kampaních Vance finančně 

podpořilo. Jeden z nich, Elkan Abramowitz, byl partnerem ve firmě, kde Vance dříve pracoval, 

a na jeho kampaně přispěl od roku 2008 částkou 26 450 dolarů (v přepočtu skoro 600 tisíc 

korun). Abramowitzovo jméno pro mě nebylo neznámé. Když moje sestra Dylan trvala na tom, 

že ji v dětství Woody Allen sexuálně zneužil, Allen za sebe do televizních pořadů vysílal právě 

Abramowitze, aby se mile usmíval a vznesené obvinění odmítal. Díky této předchozí zkušenosti 

jsem si teď uvědomil, že pro Abramowitze a mnoho jemu podobných právníků není jejich 

angažmá na straně sexuálních predátorů zaměřené proti konkrétní oběti – jen si na tom 

postavili byznys. Jeho zapojení tak pro mě paradoxně nabylo neosobnějšího rázu. 

Ze svízelné situace, ve které se kvůli Gutierrezové Weinstein ocitl, se ho snažil vysekat i David 

Boies, který měl k Vanceovi také velmi blízko. Jen pár měsíců poté, co Vance zastavil 

Weinsteinovo trestní stíhání, přistálo na účtu jeho kampaně za znovuzvolení deset tisíc dolarů. 

Štědrým dárcem nebyl nikdo jiný než Vanceův dlouholetý podporovatel Boies. 

 
c
x 

c
x 
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Rozhodnutí státního zástupce Gutierrezovou otřáslo, pak ji ovládly obavy o budoucnost. „Já 

nemohla spát, nemohla jíst,“ svěřila se mi. Weinstein využil své konexe v bulvárních médiích; 

objevovalo se čím dál více článků, z nichž vycházela jako žena, která si kariéru buduje přes 

postel, a Gutierrezová zažívala déjà vu. Články, jež ji kdysi v Itálii vykreslovaly jako prostitutku, 

byly podle ní důsledkem toho, že v korupční kauze svědčila proti italskému premiérovi 

Berlusconimu. Vyprávěla mi o tom, jak Berlusconi zneužíval svou moc, aby ji zdiskreditoval. 

„Psali, že jsem byla na těch jeho bunga-bunga večírcích, že jsem zlatokopka,“ popisovala. 

„Každý, kdo mě zná, řekne, že je to naprostá lež.“ Označování žen za coury, tzv. slut-shaming, 

zjevně funguje všude. Několik šéfredaktorů mi později přiznalo, že je mrzí, jak o Gutierrezové 

psali. Podle nich mediální pokrytí celé kauzy nepříjemně jasně ukazuje, jak snadno dokázal 

Weinstein docílit toho, aby mu bulvár šel na ruku – vždy mu za to totiž měl co nabídnout. 

Weinstein vytěžoval zejména svůj vztah s Davidem Peckerem a Dylanem Howardem 

z bulvárního týdeníku The National Enquirer. Jak si všimli i Weinsteinovi zaměstnanci, jeho 

vydavateli Peckerovi v té době volal stále častěji. Šéfredaktor Howard členům svého týmu 

nařídil, aby o trestním oznámení podaném Gutierrezovou vůbec nepsali, a pak ji kontaktoval 

s nabídkou, že její příběh odkoupí, přičemž jej zamýšlel nikdy nevydat. Za zmínku stojí i článek, 

který nakonec v Enquireru vyšel a který celou záležitost prezentoval jako pouhou snahu 

Gutierrezové vytřískat z daného incidentu co nejvíc peněz. 

„Takže když jsem modelka spodního prádla, je to vlastně moje vina,“ vyprávěla Gutierrezová. 

„Lidi mi říkali, že možná to bylo tím, co jsem měla na sobě.“ (Na schůzku s Weinsteinem zvolila 

střídmý formální outfit, kvůli chladnému počasí navíc měla tlusté punčocháče.) Vzniklá situace 

poškodila její pověst. „Image je v mojí práci všechno. A moje byla zničená,“ popisovala. 

Nedostávala žádné nabídky na castingy, její byt obléhali paparazzi. Z Itálie jí zavolal bratr, že ho 

novináři přepadli v práci. 

Právníci, se kterými situaci konzultovala, jí radili, aby spor s Weinsteinem urovnala mimosoudní 

cestou, ale zpočátku se tomu bránila. Postupně se s tím však začala smiřovat. „Nechtěla jsem, 

aby moje rodina tím dál trpěla. Mně bylo dvaadvacet. Věděla jsem, že já nemám šanci proti 

Weinsteinovi s bulvárem v zádech.“ A tak 20. dubna 2015 seděla v kanceláři jedné právnické 

firmy v centru Manhattanu, před sebou obsáhlou dohodu, čekající jen na její podpis, a pero. Za 

milion dolarů se měla zavázat, že o Weinsteinovi a jí vzneseném obvinění už nikdy veřejně 

nepromluví. „Vlastně jsem nevěděla moc, co tam vůbec dělám. Dost jsem byla zmatená. 

Anglicky jsem skoro neuměla. Text té smlouvy byl strašně složitý. Asi bych ani teď všemu 
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nerozuměla,“ svěřila se mi. U stolu naproti ní seděl Daniel Connolly, Weinsteinův právník, jenž 

pracoval v Giulianiho firmě. Když Gutierrezová vzala do ruky pero, viditelně se roztřásl. „To jsem 

viděla a došlo mi, že je to opravdu něco pro ně. Myslela jsem na to, že se musím postarat 

o mámu a bratra a že mi ničí život. Takže jsem to podepsala,“ popisovala Gutierrezová. 

„Už v tu chvíli jsem věděla, že nedělám dobře.“ Bylo jí jasné, že ji lidé za to, že své mlčení směnila 

za peníze, budou odsuzovat. „Hodně lidí nemá empatii, nedokážou si představit v té situaci sami 

sebe.“ Krátce poté Gutierrezová propadla depresi a rozvinula se u ní porucha příjmu potravy. 

Její bratr si o ni dělal starosti, a nakonec za ní do Ameriky přijel. „Viděl, že jsem na tom dost 

špatně.“ Vzal ji s sebou zpátky do Itálie a pak na Filipíny, aby „začala znovu“. „Byla jsem z toho 

úplně zničená.“ 
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10. KAPITOLA 

MAMA 

 

Když na to Gutierrezová o dva roky později vzpomínala, zavřela oči. „Máte ještě tu smlouvu?“ 

zeptal jsem se. Otevřela oči a zkoumavě si mě prohlížela. „Slibuju, že cokoliv se od vás dneska 

dozvím, použiju jen s vaším souhlasem. Když si to rozmyslíte, na veřejnost se nic nedostane.“ 

Vzala do ruky bílý iPhone a začala v něm hledat. Pak ho přes stůl postrčila přede mě, abych si 

mohl dohodu o mlčenlivosti, v rámci níž dostala milion dolarů, přečíst. 

Smlouva měla osmnáct stran a na poslední stránce se vedle sebe skvěly podpisy Gutierrezové 

a Weinsteina. Právníci, kteří ji sepsali, si museli být natolik jistí její vymahatelností, že jim 

možnost, že by jednou vyplula na světlo, ani nepřišla na mysl. Jednou ze smluvních podmínek 

bylo zničení všech existujících kopií oné nahrávky, na které Weinstein přiznává, že 

Gutierrezovou sexuálně obtěžoval. Gutierrezová se zavázala k tomu, že předá svůj telefon 

a jakákoliv další zařízení, na nichž by mohla zvukový soubor uchovávat, soukromé bezpečnostní 

službě Kroll, kterou si Weinstein platil. Musela jim také sdělit svá hesla od emailové schránky 

a dalších komunikačních služeb, pomocí nichž by mohla nahrávku rozeslat. „Byla to jedna 

z nejšpinavějších smluv o mlčenlivosti, které jsem za léta své praxe viděl,“ popsal mi později 

jeden z advokátů zastupujících Gutierrezovou. Ke smlouvě bylo přiloženo i čestné prohlášení, 

jež Gutierrezová musela podepsat – s tím, že v případě porušení uzavřené dohody bude 

zveřejněno. Stálo v něm, že k obtěžování, ke kterému se Weinstein na nahrávce přiznal, nikdy 

nedošlo. 

Zvedl jsem oči od smlouvy a svého zápisníku, kam jsem si co nejrychleji dělal poznámky. 

„Ambro, opravdu zničili všechny kopie té nahrávky?“ 

Gutierrezová složila ruce do klína a sklopila oči. 

 

 

O chvíli později jsem vyběhl z restaurace a cestou na metro jsem zavolal Richovi McHughovi, 

abych mu to celé vyložil. „Fakt se to stalo,“ řekl jsem mu. „A existuje nahrávka, na které se 

k tomu přiznal.“ Poslal jsem zprávu Noahu Oppenheimovi: „FYI – jsem v kontaktu už s pěti 

ženami, které tvrdí, že je HW obtěžoval. Jdu ze schůzky s modelkou, která si v roce 2015 

Weinsteina nahrála v rámci policejního vyšetřování. Nahrávky mi pustí, chce s tím jít ven, ale 
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podepsala dohodu o mlčenlivosti a dostala zaplaceno. Smlouvu mi ukázala, je pravá, podepsal 

ji HW, dali jí milion dolarů.“ O pár hodin později přišla strohá odpověď: „S kým na tom děláte?“ 

Pak se Oppenheim odmlčel. 

Když jsem dorazil do sídla NBC v mrakodrapu Comcast Building, měli jsme s McHughem schůzku 

s naším nadřízeným Richem Greenbergem v jeho kanceláři ve čtvrtém patře. „To je teda něco,“ 

řekl Greenberg a opřel se ve své kancelářské židli. 

„Je to fakt bomba,“ přisvědčil McHugh, „přiznal se tam k trestnýmu činu.“ 

Greenberg se otočil k monitoru počítače. 

„Tak schválně…,“ řekl, zadal Gutierrezové jméno do Googlu a rozkliknul Obrázky. Prohlédl si pár 

fotek, na nichž Gutierrezová svůdně pózuje ve spodním prádle, a poznamenal: „Není špatná.“ 

Netrpělivě jsem mu připomněl, že se blížíme ke klíčovému dílku skládačky. „Slíbila, že mi tu 

nahrávku pustí.“ 

„No, uvidíme,“ řekl Greenberg. 

„A taky je tu ta smlouva,“ přidal se McHugh. 

„S tou je to složitější,“ namítl Greenberg. „Nemůžeme ji nutit, aby kvůli nám porušila uzavřenou 

dohodu.“ 

„Do ničeho ji nenutíme,“ odpověděl jsem. 

O několik hodin později jsem zavolal Chungovi, našemu internímu právníkovi. „Teoreticky by se 

dalo tvrdit, že jsme ji přemluvili, aby tu smlouvu porušila. Ale to je dost zvláštní přečin, u kterého 

se pořádně neví, jak ho dokázat. Existuje dost protichůdných interpretací, některé říkají, že je 

nutné prokázat, že jediným cílem žalované strany bylo smlouvu porušit. To samozřejmě není 

váš případ,“ vysvětlil mi. „Rich si určitě jen chce být jistý, že to není napadnutelné.“  

 

 

V průběhu odpoledne jsem se snažil dovolat Jonathanovi, ale zastihl jsem ho až na několikátý 

pokus, zrovna když jsem odcházel z práce. Už se stmívalo. „Šest zmeškaných hovorů!“ ozvalo se 

v telefonu. „Bál jsem se, že se něco děje.“ Přerušil kvůli tomu schůzku. „Jenom pět,“ odporoval 

jsem mu. Jonathana jsem poznal krátce po tom, co odešel z Bílého domu, kde psal projevy pro 

prezidenta Obamu. Během let, co jsme spolu, se věnoval mnoha různým činnostem, mimo jiné 

byl spoluautorem sitcomu, který po jedné řadě zrušili, a hodně tweetoval. O několik měsíců 
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dříve s pár přáteli na západním pobřeží založil firmu věnující se podcastům. Její okamžitý úspěch 

byl pro všechny překvapením. Do New Yorku za mnou jezdil stále méně a na stále kratší dobu. 

„Tak já se schválně podívám,“ řekl mi. 

„To se schválně podívej,“ odpověděl jsem. Po třiceti vteřinách ticha jsem se ozval znovu. 

„Jonathane!“ 

„Promiň. Já zapomněl, že tu seš.“ Stávalo se to častěji, než by jeden řekl. Náš vztah tehdy 

sestával prakticky výhradně z nekonečných hovorů. Občas se mě pokusil stopnout, když 

zapomněl, že nejsem podcast. 

Zapípal mi mobil. Přišlo mi pár desítek upozornění z Instagramu, měl jsem nepřečtené 

soukromé zprávy. Poslal je účet, který neměl ani profilovou fotku. Opakovaly to samé dokola: 

„Sleduju tě, sleduju tě, sleduju tě.“ Všechna upozornění jsem smazal. Podivné zprávy patřily 

k rizikům mého povolání. 

„Lidi jsou mnou posedlí,“ řekl jsem Jonathanovi a zprávy jsem mu přečetl. 

„To si jenom myslí. Až s tebou budou chodit, tak si to povíme.“ 

„Co tím jako chceš říct?“ 

„Že tě miluju?“ 

„Tak to fakt neznělo.“ 

„Jen pracuju na svým svatebním slibu. Víš, na naši svatbu na Měsíci. Ve skafandrech.“ 

Na toto téma jsme vtipkovali často. Jonathanova matka chtěla vnoučata, pokud možno dřív, 

než budou na Měsíci stát základny. 

„Už zase vytahuješ tohle?“ zeptal jsem se pobaveně. 

„Prosím, řekni někomu v NBC, ať se na ty výhružné zprávy podívá. Tohle není sranda.“ 

 

 

Poté, co jsem se s Gutierrezovou setkal poprvé, jsem se znovu obrátil na svůj zdroj 

v manhattanském státním zastupitelství. „Je to zvláštní. Spis tu nahrávku zmiňuje, ale nemyslím 

si, že ji máme,“ informoval mě. To se mi nezdálo pravděpodobné. Běžný postup je takový, že 

státní zastupitelství si všechny důkazy uschová pro případ, že by bylo vyšetřování obnoveno. 

Poděkoval jsem a pomyslel jsem si, že můj zdroj po nahrávce zřejmě nepátral příliš důkladně. 

O týden později jsme se s Gutierrezovou sešli znovu, tentokrát v podzemní asijské restauraci 

blízko náměstí Union Square. Dorazila přímo z castingu, nalíčená a načesaná. Připadal jsem si 
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jako v reklamě na šampon. Vyprávěla mi o Berlusconiho korupci, jeho vlivu na média a o tom, 

jak se odhodlala proti němu vypovídat. Každá další konverzace s ní mě utvrzovala v dojmu, že 

je připravena to udělat znovu. 

Ráno před naším setkáním mi poslala fotku starého MacBooku s tím, že k němu ztratila 

nabíječku. Přinesl jsem s sebou takovou, která k němu pasovala, a zatímco jsme si povídali, její 

notebook se nabíjel na vedlejší židli. Neustále jsem po něm nervózně pokukoval. Když jsem se 

konečně odhodlal zeptat se jí, jestli si myslí, že už má dost šťávy, ze všech sil jsem se snažil znít 

nenuceně. V restauraci byl docela hluk, tak jsme se zvedli a přesunuli se do nedalekého 

knihkupectví Barnes & Noble. Tam notebook znovu otevřela, oči se jí rozjely po obrazovce 

a postupně otevírala další a další podsložky, které obsahovaly její pracovní fotografie a zdánlivě 

obyčejné wordové dokumenty. 

„Vzali mi všechny – telefon, počítač,“ vysvětlovala mi, aniž zvedla oči od obrazovky notebooku, 

„ale já jsem si předtím poslala ty nahrávky na všechny moje emaily.“ Ve smlouvě se zavázala, že 

agentuře Kroll dá hesla ke všem svým emailovým schránkám, a věděla, že kdyby jim nějakou 

zatajila, přišli by na to. Řekla jim tedy, že si na jedno heslo nemůže vzpomenout. V nestřeženém 

okamžiku, když lidé z Krollu jeden po druhém mazali její ostatní účty, se přihlásila do toho, jehož 

„zapomenuté“ heslo se měla snažit obnovit, nahrávky přeposlala na dočasný anonymní email 

a odeslanou poštu vymazala. Později si soubory z jednorázové schránky stáhla do tohoto 

starého počítače, který schovala na dně skříně. „Nevěděla jsem, jestli to zabere,“ popisovala, 

„bylo to–“ Ztěžka se nadechla a zadržela dech, jako by se připravovala na nejhorší. Ale obávaná 

návštěva z Krollu nepřišla, a tak MacBook dva roky ležel ve skříni a chytal prach. 

Gutierrezová se proklikala až do složky s názvem Mama, ve které se nacházely tři zvukové 

soubory: Mama1, Mama2 a Mama3. Byly to nahrávky, které musela horečně znovu spouštět 

pokaždé, když jí telefon během policejní operace oznámil, že má skoro vybitou baterii. Podala 

mi sluchátka a nahrávky mi pustila. Zachytily všechno – sliby, že jí pomůže s kariérou, jména 

jiných hereček, kterým takhle pomohl, i setkání s policistou vydávajícím se za bulvárního 

fotografa. Z nahrávek bylo naprosto zřejmé, že je Gutierrezová v úzkých. „Nechci,“ řekla 

Weinsteinovi na chodbě před jeho pokojem. Odmítla jít dál a tón Weinsteinova hlasu se změnil, 

zněl výhružně. „Chci jít pryč, já chci jít dolů,“ dodala. V jeden okamžik se ho zeptala, proč jí den 

předtím sahal na prsa. 

„Ježiš, prosim tě, promiň, pojď už dovnitř,“ zněla Weinsteinova odpověď. „To dělám vždycky. 

Pojď už, prosim tě.“ 
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„To děláš vždycky?“ nevěřícně se zeptala Gutierrezová. 

„No jo,“ řekl Weinstein. „Ale už to neudělám.“ 

Na chodbě před pokojem se ji snažil přesvědčit ještě skoro další dvě minuty, než konečně 

kapituloval a svolil, že se vrátí dolů do baru. 

Weinstein jí lichotil a hrozil, snažil se ji zastrašit a s odmítnutím se nehodlal smířit. Ale nahrávky 

nebyly pouze ilustrační, šlo o nepopiratelný corpus delicti. Nezachytily jen Weinsteinovo 

přiznání v tomto konkrétním případě, ale jeho vzorec chování: „To dělám vždycky.“ 

„Ambro,“ sundal jsem si sluchátka, „tohle musíme zveřejnit.“ 

Z kapsy jsem vyndal flashku a posunul ji jejím směrem. 

„Nemůžu vám radit, co máte udělat. Rozhodnout se musíte vy,“ řekl jsem. 

„Já vím,“ odpověděla. Zavřela oči a zdálo se, že chvilku váhá. „Já to udělám,“ řekla nakonec. 

„Ale ještě ne teď.“ 
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11. KAPITOLA 

BLOOMOVÁ 

 

Kvůli své druhé schůzce s Gutierrezovou jsem nestíhal drink s bývalou asistentkou Phila Griffina, 

pod kterým jsem kdysi v MSNBC pracoval. Napsal jsem jí, že pracuju na nejdůležitější reportáži 

své žurnalistické kariéry a že pokud přijdu pozdě, je to naprosto nezbytné. Vedle lásky k mé 

profesi mě nejlépe charakterizuje neschopnost přijít včas a sklon vše dramatizovat. 

„V pohodě, doufám, že je všechno ok,“ přišla mi shovívavá odpověď. 

Do malého francouzského bistra, kde jsme si dali schůzku, jsem dorazil s omluvou na rtech. Když 

jsem se zeptal, jak se má Griffin, poznamenala, že je zvláštní, že ho zmiňuji – prý se na mě také 

ptal.  

Byl to právě on, kdo mi dal šanci a nabídl mi práci v televizi NBC. Griffin se z nadaného 

producenta přes různé pozice v CNN a později v NBC, kde se podílel na ranní zpravodajské show 

Today a televizních novinách Nightly News, vypracoval až do čela MSNBC. V CNN se zaměřoval 

na sportovní zpravodajství, měl velmi rád baseball a v jeho zanícených monolozích o tomto 

sportu jsem se většinou ztrácel, což brával s jistou blahosklonností. Často mluvil o tom, že jeho 

celoživotním snem je pracovat pro baseballový tým New York Mets, a člověku přišlo, že žertuje 

jen napůl. V čele stanice MSNBC zažil jak okamžiky její největší slávy, tak její pády. Jeho otec 

pracoval ve vedení obchodního domu Macy’s, a Griffin tak dětství strávil na bohatých 

předměstích New Yorku a Toleda v Ohiu. Byl štíhlý, holohlavý, popudlivý a vystupoval jako 

někdo, kdo si zatím téměř vždy prosadil svou. 

Během oněch dvou let, jež uběhla mezi zrušením mé show a tímto setkáním, jsme se s Griffinem 

– kromě letmých zdvořilých setkání v práci – neviděli. Přemýšlel jsem, jestli ho jeho bývalá 

asistentka zmínila jen ze slušnosti, nebo se na mě opravdu ptal – a pokud ano, proč by se o mě 

zajímal. 

 

 

Na podzim 2016, jen krátce po tom, co Rose McGowanová zveřejnila tweety v reakci na 

#WhyWomenDontReport, začal kvůli ní Harvey Weinstein bombardovat svého právníka Boiese 

telefonáty. NBC ale zmínil až po půl roce, na jaře. 
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„Slyšel jsem, že na něčem pracujou,“ řekl Weinstein. Chtěl vědět, jestli o tom Boies něco neví. 

Boies mu řekl, že ne, a za pár dní mu Weinstein se stejnou otázkou volal znovu. 

Když se tento hovor opakoval se stejným výsledkem podruhé, zdálo se, že Weinsteina odpovědi 

jeho právníka neuspokojily. „Znám lidi v NBC,“ připomněl mu. „Stejně se toho domáknu.“ 

Podobné telefonáty právníkům kvůli obavám, že média pracují na reportážích, které mu mohou 

zkomplikovat život, nebyly u Weinsteina nic neobvyklého. Na rozdíl od minulých případů ale 

tentokrát lidem kolem sebe tvrdil, že o tom má informace přímo z NBC. Brzy poté už vyprávěl, 

co všechno NBC zatím zjistila, a znal i jméno novináře, který na tom pracuje. 

 

 

S Gutierrezovou jsem se během následujících týdnů viděl v knihkupectví Barnes & Noble na 

Union Square ještě několikrát. Slíbila mi, že se sejde se mnou, Greenbergem a týmem právníků 

z NBC, přehraje nám nahrávky a ukáže nám smlouvu o mlčenlivosti. Ale ještě pořád se 

nerozhodla, zda nám tyto inkriminující důkazy předá. 

Po jedné z našich schůzek jsem opět po chvilce váhání vytočil svou sestru Dylan. „S čím 

potřebuješ poradit tentokrát?“ dobírala si mě. 

Objasnil jsem jí situaci – zdroj, nahrávka, smlouva. Každý, s kým jsem mluvil, mohl potenciálně 

pracovat pro Weinsteina a informovat ho o tom, na čem pracuji. Pokud by se mi podařilo 

poskládat všechny dílky příběhu, Weinsteina bych kontaktoval a požádal ho o reakci. Ale v tuto 

chvíli jsem byl ve zranitelné pozici, a několik mých zdrojů mě varovalo před Weinsteinovými 

obvyklými zastrašovacími metodami, což mě znervózňovalo. „Na koho se s tímhle můžu obrátit, 

komu můžu věřit?“ ptal jsem se jí. Po chvilce přemýšlení mě odkázala na Lisu Bloomovou. 

Lisa Bloomová byla jedním z právníků, kteří se často objevují v televizi, ale vypadalo to, že tento 

mediální prostor využívá nejen k obhajobě svých klientů, ale i k ochraně obětí sexuálního násilí, 

jež vystoupily proti bohatým a mocným. V době, kdy se k podobnému kroku odhodlal málokdo, 

několikrát vystoupila na obranu mé sestry. „Vy, Vaše sestra i matka jste složitou situaci nesli 

důstojně, což dodalo sílu mnoha obětem sexuálního násilí po celém světě,“ napsala mi kdysi. 

„Poukazovat na jasnou Dylaninu důvěryhodnost bylo to nejmenší, co jsem mohla udělat.“ 

Když zastupovala ženy, které vznesly obvinění ze sexuálního obtěžování a násilí proti 

moderátorovi Billu O’Reillymu a komikovi Billu Cosbymu, často jsem ji zval do svého pořadu. 

V jednom z dílů věnovaných Cosbymu řekla: „Bohatí a slavní lidé často vyváznou bez následků. 
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Vidím to každý den u případů, na kterých pracuju. Zastupuju mnoho obětí bohatých 

a úspěšných sexuálních predátorů, kteří jako první vždycky zkusí oběť očernit, snaží se vyhrabat 

cokoliv, co by pro ni mohlo být potenciálně nepříjemné.“ Setkala se s tím, jak tito lidé „ženy 

očerňují nebo jim vyhrožují, že je očerní“. 

 

 

Když se v telefonu ozval mírně zastřený hlas Lisy Bloomové, nabídl jsem jí, že můžeme mluvit 

neoficiálně. Mou nabídku vřelým tónem odmítla: „Prosím vás, vždyť víte, že se většinou vyjádřit 

chci.“ 

Poděkoval jsem, ale poprosil jsem ji, aby tato konverzace zůstala jen mezi námi. 

„Ale samozřejmě,“ odpověděla. 

„Vím, že když nejsem váš klient, advokátní tajemství neplatí, ale jako právnické kolegyni vám 

věřím. Když se vás zeptám na něco ohledně jedné citlivé reportáže, můžu se spolehnout, že se 

o tom nikomu nezmíníte, dokud ji nezveřejním?“ 

„Naprosto,“ slíbila. 

Vysvětlil jsem jí, že jsem v rámci své investigativní práce narazil na smlouvu o mlčenlivosti, která 

pokrývá všechny eventuality, a zeptal jsem se jí, zda si myslí, že je vymahatelná. Řekla mi, že 

takové smlouvy většinou obstojí, protože by při jejich porušení musela smluvní strana platit 

finanční odškodnění ve výši, jež by pro ni byla likvidační, případně obsahují rozhodčí doložku, 

jež umožňuje případné právní spory řešit potají, ne během veřejného stání u soudu. (Zajímavé 

bylo, že jinak drakonická smlouva, kterou Gutierrezová podepsala, rozhodčí doložku 

neobsahovala.) 

Některé subjekty, například televizní stanice Fox News, se o něco dříve rozhodly, že podobné 

smlouvy o mlčenlivosti, jež podepsali jejich bývalí zaměstnanci a jež se týkaly sexuálního 

obtěžování na pracovišti, nebudou vymáhat. Bloomová mě upozornila, že záleží na tom, kdo by 

o tom rozhodoval. 

„Ronane, poradila bych vám lépe, kdybych věděla, o koho se jedná,“ řekla velmi rozvážně. 

„A slibujete, že to opravdu zůstane mezi námi?“ 

„Slibuju.“ 

„Týká se to Harveyho Weinsteina.“ 
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Ze svého bytu jsem se díval na obrovská okna v protějším domě. V jednom byl vidět malý výsek 

baletního studia, kde se střídavě objevovala a mizela záda v baletním trikotu. 

„Jestli se dostaneme do fáze, kdy to bude možné zveřejnit, samozřejmě ho kontaktuju 

a požádám o reakci,“ pokračoval jsem. „Ale než ten moment nastane, je důležité – hlavně kvůli 

těm ženám – aby o tom Weinsteinovi lidé nevěděli.“ 

Po chvilce ticha Lisa Bloomová odpověděla, že to naprosto chápe. 

Jak Gutierrezová, tak McGowanová mi řekly, že potřebují právníka. Ve své pozici novináře jsem 

nemohl být se soudními případy svých zdrojů nijak spojován. Oběma jsem vysvětlil, že jim 

nemohu poskytovat právní rady ani přímo doporučit právního zástupce, ale mohl jsem je 

nasměrovat k veřejně dostupným informacím o právnících specializujících se na tuto 

problematiku. Požádal jsem Bloomovou o jména právníků, kteří mají zkušenosti se smlouvami 

o mlčenlivosti. McGowanová se později na jednoho z nich obrátila. 

 

 

Když chtěl Harvey Weinstein někomu zavolat, většinou vyštěkl jeho jméno na sekretářky, které 

pracovaly v předpokoji jeho kanceláře. Nedlouho poté, co Boiesovi volal ohledně NBC, zakřičel 

dvě nová jména: „Hned mi vytočte Andyho Lacka a Phila Griffina.“ 

Když se zjevně nervózní Weinstein šéfovi mediální skupiny NBC Lackovi dovolal, šel po výměně 

úvodních zdvořilostí přímo k věci. „Hele, ten váš Ronan pracuje na něčem o mně. 

O devadesátkách a tak.“ 

Moje jméno Lackovi zřejmě moc neříkalo, a tak Weinsteina odkázal na Phila Griffina, mého 

bývalého šéfa v MSNBC. Weinstein na to reagoval plamennou sebeobhajobou a kritizováním 

mé reportáže. 

„Andy, byly to devadesátky, vždyť jste to zažil. Jestli jsem šel na rande s pár sekretářkama? 

Jasně. Jestli jsem se s nima vyspal? Jo.“ 

Lack mlčel. 

„Byly to devadesátky, Andy,“ zopakoval Weinstein, jako by to byla zásadní polehčující okolnost. 

A výhružnějším tónem dodal: „Tehdy jsme to dělali všichni.“ 

Po chvilce ticha Andy Lack odpověděl: „Harvey, tak dobře. Prověříme to.“ 
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S Bloomovou jsem znovu mluvil jednou večer. Zavolala mi, když jsem byl na cestě domů, zrovna 

jsem vyšel ze stanice metra. „Jak se daří?“ ozvalo se v telefonu. „Tak mě napadlo – já totiž 

trochu znám Davida Boiese. Vlastně i Harveyho.“ 

„Nemluvila jste o tom s nikým, že ne?“ zeptal jsem se jí. 

„Jasně, že ne! Já jsem jen, no, jen jsem si říkala, že bych vás mohla spojit.“ 

„Liso, je to velmi citlivé téma a v tuhle chvíli je na to ještě opravdu brzo. Slibuju, že až na to 

přijde, spojím se s ním. Ale prosím, ještě to před nikým nezmiňujte. Slíbila jste mi to.“ 

„Já si jen myslím, že byste to měl zvážit.“ 

„Dám vám vědět, jestli se někam posunu,“ odpověděl jsem jí. 

Procházel jsem kolem sv. Pavla, neogotického kostela připomínajícího pevnost, nedaleko mého 

bytu. Zadíval jsem se nahoru a přidal do kroku, abych vyšel z jeho stínu. 

„Jsem tu pro vás, kdybyste cokoliv potřeboval. Vážně cokoliv,“ rozloučila se Bloomová. 
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12. KAPITOLA 

VTIPÁLEK 

 

Ještě tentýž týden jsme s McHughem měli schůzku v Greenbergově kanceláři a popsali jsme 

mu, jak se to s Gutierrezovou vyvíjí. Přetlumočil jsem mu její nabídku, že se sejde s našimi 

právníky a důkazy jim ukáže. „Nejlepší by bylo naplánovat to co nejdřív, než si to rozmyslí,“ řekl 

jsem mu. 

Greenberg se k takovému setkání moc neměl. Argumentoval, že nestačí, abychom si tu 

nahrávku poslechli, musíme ji mít k dispozici. S tím jsem souhlasil, ale Gutierrezová se už skoro 

odhodlala nám nahrávku předat, a schůzka s právníky z NBC by ji mohla konečně přesvědčit. 

Greenberg zopakoval, že se bojí, abychom se tím, že se na její smlouvu o mlčenlivosti podíváme, 

nevystavili případným žalobám. „Musíte si to nejdřív všechno nechat schválit od právníků,“ řekl 

nám. Během celé konverzace si na stole nervózně pohrával s propiskou. 

Zrovna jsem mu připomínal, že jsem zatím každý krok s právníky konzultoval, když mu zazvonil 

telefon. Podíval se, kdo mu volá, a po chvilce ticha řekl: „Harvey Weinstein. Už jsem s  ním 

dneska jednou mluvil.“ S McHughem jsme se na sebe podívali, byla to pro nás zcela nová 

informace. Jak jsme se vzápětí dozvěděli, Weinstein na Greenberga prý naléhal, chtěl vědět, na 

čem konkrétně pracujeme. Nejdřív se na to snažil jít přes lichotky, vykládal mu, jak mě má rád, 

jak má rád NBC. Pak přitvrdil. 

„Řekl mi, že si najal právníky,“ pokračoval Greenberg a začal listovat svým poznámkovým 

blokem. 

„Davida Boiese?“ tipnul jsem si. 

„Jo, toho zmínil, ale ještě někoho dalšího. Tady to mám – Charlese Hardera.“ Harder měl ostré 

lokty, nedávno vyhrál soudní spor nad bulvárními stránkami Gawker.com, které tak musely 

ukončit svůj provoz. Žalobu, jež je vinila ze zásahů do soukromí, financoval miliardář Peter Thiel. 

„Samozřejmě jsem mu řekl, že mu nemůžu říct nic bližšího. Budeme postupovat jako vždycky, 

podle pravidel. Ať si klidně volá, jak chce,“ uzavřel to Greenberg. 

 

 

S reportáží jsme se nikam neposouvali. Gutierrezová stále zvažovala, zda nám nahrávky předat. 

V agentuře, zastupující Rosannu Arquetteovou, mi přestali brát telefon. Jedna anglická herečka 
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potvrdila, že příběh, který mi její agent vyprávěl, je pravdivý, ale pak dostala strach a  na moje 

zprávy přestala reagovat. Na mé otázky neodpovídala ani Ashley Juddová, jejíž historka 

o nejmenovaném řediteli jedné filmové společnosti se nápadně podobala vyprávění 

McGowanové a Gutierrezové (jejich schůzku přesunul z hotelové restaurace do hotelového 

pokoje a vyslovil přání, aby se dívala, jak se sprchuje). 

Jedno březnové odpoledne jsem v NBC našel pár oddělených pracovních stolů vyklizených kvůli 

rekonstrukci a zavolal jsem Annabelle Sciorraové. V předcházejících týdnech se mi z několika 

zdrojů doneslo, že by mohla mít podobné zkušenosti. Sciorraová vyrostla v Brooklynu, její 

rodiče pocházeli z Itálie, známá se stala díky roli ve filmu Ruka na kolébce, později byla dokonce 

nominována na cenu Emmy za hostování v seriálu Rodina Sopránů. Často hrála tvrdé, životem 

ošlehané hrdinky, ale když mi zvedla telefon, mluvila měkce a unaveně. „Bylo zvláštní, že jste 

mi napsal,“ poznamenala na adresu mého dotazování na Twitteru, které tomuto hovoru 

předcházelo. „Nevěděla jsem, co byste ode mě mohl chtít. Ale znám vás z MSNBC, takže jsem 

vám ráda odpověděla.“ 

Řekl jsem jí, že pracuji na reportáži o Harveym Weinsteinovi a obviněních ze sexuálního 

obtěžování vznesených na jeho adresu a že dva lidé nezávisle na sobě zmínili její jméno. 

„Aha, tohle,“ pokusila se o smích. „Je to fakt divný, už se mě na to pár lidí ptalo. Kdo vám o mně 

řekl?“ 

Vysvětlil jsem, že své zdroje nemůžu bez jejich souhlasu jmenovat. „Kdybyste něco věděla, 

mohlo by to hodně lidem pomoct. I kdybyste o tom mohla mluvit jen anonymně,“ řekl jsem jí. 

Sciorraová se z okna obývacího pokoje svého brooklynského bytu zadívala na vodu. Po chvilce 

váhání odpověděla: „Ne. Nic se nestalo,“ znovu se slabě zasmála. „Nevím, asi jsem se mu 

nelíbila.“ Poděkoval jsem jí a požádal ji, aby se mi ozvala, kdyby si přece jen na něco vzpomněla. 

„Mrzí mě, že jsem vám nemohla pomoct,“ odpověděla. 

 

 

Na začátku dubna jsem si v práci sedl ke stolu, abych si přečetl zprávu, která mi zrovna 

přišla: „Zdravím, chtěl bych se vás jen na něco zeptat. Matthew Hiltzik“. Hiltzik pracoval v PR, 

patřil k předním jménům v oboru. Zastupoval řadu televizních moderátorů, již dlouho pracoval 

například pro známou novinářku Katie Couricovou. Když mě před o pár let dříve zavalila vlna 

bulvárních článků o mé rodině, na doporučení MSNBC jsem si ho krátce najal, a on se mi snažil 

c
x 
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pomoct. Hiltzik pracoval pro kohokoliv, kdo byl ochoten za jeho služby zaplatit. Byl v úzkém 

kontaktu jak s rodinou Clintonových, tak s Trumpovými. Jeho firmu si najala i Ivanka Trumpová, 

a dva jeho bývalí podřízení – Hope Hicksová a Josh Raffel – pracovali pro prezidenta Trumpa. 

O chvíli později už mi Hiltzik volal. „Dobrý den, jak se máte?“ zeptal se vesele. V pozadí se 

ozývaly hlasy, znělo to, jak kdyby byl na nějaké oslavě. „Jsem na jedné akci, zrovna tu mluví 

Hillary,“ vysvětlil mi. 

Hiltzik nikdy nevolal, pokud k tomu neměl pádný důvod. Ve své odpovědi jsem nešel moc do 

detailů: „Mám toho teď celkem dost. Navíc musím brzo odevzdat rukopis knihy.“ Po nocích jsem 

se zběsile snažil dodělat knihu o zahraniční politice a slábnoucí roli americké diplomacie, na níž 

jsem pracoval už velmi dlouho. 

„Takže svoje reportáže asi teď trošku zanedbáváte, co?“ poznamenal Hiltzik. „Jak jsem říkal, je 

tu Hillary – a taky Harvey, se kterým spolupracuju už pár let.“ 

Nic jsem na to neřekl. 

„Teď zrovna přišel a ptal se mě, ‚Kdo to vůbec je, tenhle Ronan? Vyptává se na mě? Píše o mně 

něco?‘“ 

„Pracujete pro něj?“ zeptal jsem se. 

„To úplně ne. Ale známe se už dlouho. Ví, že vás znám, tak jsem si říkal, že mu prokážu menší 

službičku. Řekl jsem mu, ať je v klidu, že jste rovný chlap. Že vám zavolám a pokecáme.“ 

„Jsem investigativní novinář. Pracuju na spoustě věcí, ale opravdu o nich nemůžu mluvit, dokud 

nejsou připravené na zveřejnění.“ 

„A na tomhle děláte pro NBC?“ zeptal se Hiltzik. 

„No – jsem jejich zaměstnanec.“ 

„Je to o Rose McGowanové?“ tlačil na mě. „Protože on říká, že to může snadno vysvětlit.“ Vážil 

jsem každé slovo, když jsem mu odpovídal, že si jakékoliv informace cením. V pozadí se ozvaly 

tlumené výkřiky. „Je to vtipálek,“ okomentoval to Hiltzik. „Říká samé,“ chvilku se odmlčel, aby 

vynikla jeho další slova, „legrační věci.“ 

O dvě hodiny později mi od Hiltzika přišla další zpráva. „Vlastně je úplně k popukání. Přetlumočil 

jsem mu, co jste mi řekl. Chce, abych vám zavolal znova.“ Telefon zazvonil vzápětí a Hiltzik mi 

vysvětloval, že Weinstein „často nereaguje úplně normálně, je rozrušený, naštvaný“. 

„To mě mrzí,“ řekl jsem. 

„Někdy na něj lidi dotírají a nedají mu pokoj, že přece na každém šprochu… Podle něj jsou to 

pořád dokola ty stejné řeči a nakonec se vždycky ukáže, že to není pravda, nebo aspoň ne tak, 
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jak si lidé myslí.“ Jako příklad uvedl časopisy The New Yorker a New York, které se obviněními 

na Weinsteinovu adresu zabývaly. Jeden z novinářů prý „obvolal všechny Harveyho známý, což 

ho dost vzalo“. Je na to teď „citlivější“. 

„Jak to myslíte?“ zajímal jsem se. 

„Už má taky svoje léta, věkem zmoudřel. Nemyslím si, že bude něco podnikat hned, ale–“ 

„Podnikat?“ zopakoval jsem po něm. 

„Není přece naivní. Něco udělat musí. Vy teď stejně pracujete na té svojí knize, ne? Takže v tuhle 

chvíli to není priorita,“ domlouval mi. Přejel jsem pohledem poznámky, které jsem si během 

hovoru dělal. Když jsem na to narazil, povytáhl jsem obočí – Hiltzikovi uklouzl malý, ale užitečný 

detail. 

V pozadí hovoru byl slyšet potlesk. Zeptal jsem se Hiltzika, kde že to je. Vysvětlil mi, že Hillary 

Clintonová zrovna v zákulisí domluvila s Weinsteinem, svým dlouholetým přítelem, který jí 

mimo jiné shání sponzory, a teď vstoupila na pódium, z něhož přednese projev v rámci 

ženského summitu Women in the World. 

 

 

Okamžitě jsem o Hiltzikovi dal vědět Greenbergovi. O den později mi Greenberg zavolal. Chvilku 

se ptal na mou knihu o zahraniční politice, ale jeho hlas zněl napjatě. Bylo jasné, že se odhodlává 

něco mi říct. Přišlo to vzápětí: „Jo, mimochodem, dneska jsem měl schůzku s Noahem, mluvili 

jsme o všem možném – nesešli jsem se přímo kvůli tomuhle – ale ptal se mě na tu vaši oblíbenou 

reportáž,“ zasmál se. „Řekl jsem mu, že se leccos povídá, ale že nevím, jestli na tom něco je. 

Nepřistihli jsme ho inflagranti. Přiznal jsem mu, že si nemyslím, že bysme už měli hotovou 

reportáž.“ 

Připomněl jsem mu, že jsem slyšel nahrávku, na níž se Weinstein přiznává k sexuálnímu 

napadení, a viděl jeho podpis na smlouvě o mlčenlivosti, která ho stála milion dolarů. Znova 

jsem se ho snažil přimět, aby naplánoval schůzku mezi Gutierrezovou a našimi právníky. „Nikdo 

o tom nepíše, nemusíme nikam spěchat,“ namítl Greenberg. „Myslím, že bysme si teď měli dát 

pauzu.“ 

„Co tím myslíte, ‚dát si pauzu‘?“ zeptal jsem se. 
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„No prostě to teď není priorita,“ odpověděl Greenberg. Zase ty řeči o prioritách, pomyslel jsem 

si. „Ronane, máte přece rozpracováno tolik slibných věcí, vaše reportáže mají úspěch. Nemusíte 

nutně pracovat jenom na tomhle.“ 

O několik minut později jsme si volali s McHughem. Byl z toho stejně zmatený jako já. „To 

vypadá, jako kdyby je někdo kontaktoval,“ řekl. „Tobě se ozve Hiltzik a Harvey a teď tohle? To 

asi není náhoda, co.“ 

„Jsem si celkem jistý, že jim někdo zavolal, ale stejně tak, že se tomu nepoddají. Noah nás 

podpoří.“ 

„Ale v tuhle chvíli náš přímý šéf nechce, abys na tom dál pracoval. Musíš se rozhodnout, co dál,“ 

naléhal McHugh. 

„Seženem víc důkazů, to je přesvědčí,“ argumentoval jsem. 

Když ale McHugh Greenbergovi řekl, že chce jedno odpoledne pracovat na reportáži 

o Weinsteinovi, Greenberg lakonicky odvětil, že to počká. Připadali jsme si jak v románu Hlava 

XXII – potřebovali jsme více důkazů, ale otevřeně se snažit je získat byl najednou problém. „Jak 

to uděláme, až budem potřebovat natočit další rozhovory?“ uvažoval McHugh. 

 

 

Alan Berger z umělecké agentury CAA vychvaloval mou práci. I kdyby se země podél 

kalifornského zlomu San Andreas rozestoupila a celé Los Angeles skončilo pod hladinou Tichého 

oceánu, agenti by své klienty stále přesvědčovali, jak je všechno naprosto skvělé. „Ta vaše 

reportáž o věznicích pro Nightly News byla fantastická,“ pokračoval Berger svým vřelým, 

vlídným hlasem, s přízvukem, který prozrazoval jeho předchozí působení v New Yorku. Ve svém 

oboru byl považován za klidného, ale obratného vyjednavače. 

„Jak určitě víte, letos na podzim vám končí smlouva.“ 

„Vím,“ odpověděl jsem. Byl jsem doma, v baletním studiu naproti zrovna někdo leštil podlahu. 

Investigativní práce na Weinsteinovi mě pohltila natolik, že mi nezbýval čas na jiné reportáže, 

natož na uvažování nad dalším vývojem mé kariéry. Tentýž týden nakladatelství, které mělo 

vydat mou knihu o zahraniční politice, došla trpělivost s tím, jak jsem neustále odsouval termín 

odevzdání rukopisu, a od jejího vydání odstoupila. 

„V NBC vás zbožňujou,“ řekl Berger. „Noah vás zbožňuje. Všichni tvrdí, že to tam dotáhnete 

daleko.“ 
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„No, teď zrovna pracuju na pár reportážích, které to trošku–“ 

„Které to trošku co, Ronane?“ 

„Nemůžu o tom mluvit, Alane. Jen mi dejte vědět, jestli se vám něco nebude pozdávat.“ 

„Ronane, s váma se člověk fakt nenudí,“ zasmál se Berger. „Prostě jen pokračujte v tom, co jste 

dělal doposavad. A nikoho si proti sobě nepoštvěte.“ 
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13. KAPITOLA 

OČKO 

 

Prošel jsem si poznámky z telefonátu s Hiltzikem a zastavil se u zmínky o časopisech New York 

a The New Yorker. Věděl jsem, že o Weinsteinových aférách chtěl pro New York psát David Carr, 

který filmového producenta podezříval, že ho dal sledovat a zastrašovat, ale to bylo na začátku 

tisíciletí. Z Hiltzikovy poznámky o tom, že je Weinstein na novinové články na toto téma citlivější, 

se dalo usuzovat, že na tom někdo pracoval i poměrně nedávno. Znovu jsem napsal Jennifer 

Seniorové, Carrově spolupracovnici. „Mohla byste mi zjistit, jestli v New Yorku někdo 

nepracoval na tom, o čem jsme se bavili? Myslím tím v poslední době, až po Davidově 

investigativě,“ zeptal jsem se. „Zmínilo to už několik zdrojů.“ 

„Máte pravdu, dohledala jsem to v emailech. Ale kdo to byl, vám říct nemůžu, nezlobte se,“ 

odpověděla mi. Vypadalo to, že pokus příběh otisknout měl neslavný konec. Požádal jsem ji, 

aby tajemnému novináři ode mě předala vzkaz. 

V časopise The New Yorker vyšel v roce 2002 Weinsteinův medailon, jehož autorem byl novinář 

Ken Auletta, známý především jako autor profilů předních podnikatelů a mediálních magnátů. 

Článek nazvaný Kráska a zvíře sice Weinsteina neoznačoval přímo za sexuálního predátora, ale 

opakovaně zmiňoval jeho surovost. Auletta o Weinsteinovi napsal, že působí jako „hrubián, až 

hrozivým dojmem“. Obzvlášť mě zaujala jedna až přehnaně ostrá pasáž, která naznačovala, že 

v článku není řečeno vše. Podle Auletty si Weinsteinovi obchodní partneři „připadali ‚znásilnění‘ 

– právě tímto slovem své styky s Weinsteinem popisovalo mnoho lidí“. Napsal jsem známému, 

který pracoval v New Yorkeru, a požádal ho o Aulettův email. 

 

 

Aulettovi bylo pětasedmdesát. Vyrostl v Brooklynu, jeho matka měla židovské a otec italské 

kořeny. Působil a vyjadřoval se elegantně, až starosvětsky. Jako žurnalista byl velmi zkušený 

a pečlivý. „Jasně, že jsme toho měli víc, než co jsme mohli vydat,“ přiznal, když jsem mu z jedné 

prázdné kanceláře v NBC zavolal. V roce 2002 se o obviněních ze sexuálního obtěžování na 

Weinsteinovu adresu snažil zjistit víc, dokonce se ho na ně zeptal během nahrávaného 

rozhovoru, jenž se odehrával ve Weinsteinově kanceláři v Tribece. Weinstein zrudnul, vyskočil 

ze židle a rozkřičel se na Aulettu: „O co vám do prdele jde? Chcete, aby se se mnou rozvedla 
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žena?“ Auletta se taky postavil, „připravený mu rozbít hubu“. Jenže Weinstein se sesunul zpátky 

do židle a začal vzlykat. „V podstatě mi řekl ‚Jo, nechovám se vždycky slušně, ale svoji manželku 

miluju.‘“ Zmíněná obvinění však nepopřel. 

Aulettovi se nepodařilo nikoho přesvědčit, aby Weinsteina na záznam jmenoval, jako to udělala 

McGowanová, ani aby mu předal nějaký nezvratný důkaz, jakým byly nahrávky a smlouvy od 

Gutierrezové. Ale hovořil se Zeldou Perkinsovou, jednou ze dvojice londýnských zaměstnankyň 

Miramaxu, které proti Weinsteinovi vznesly obvinění ze sexuálního obtěžování a společně 

dosáhly mimosoudního vyrovnání. Ačkoliv se Perkinsová bála, a s Aulettou tak mluvila pouze 

mimo záznam, díky informacím, které mu poskytla, vypáčil Auletta z Weinsteina přiznání, že 

jistá mimosoudní dohoda s Perkinsovou a další zaměstnankyní byla opravdu v Londýně 

dojednána. Weinstein dokonce New Yorkeru ukázal bankovní potvrzení dané transakce jako 

důkaz, že odškodnění nehradilo studio Disney, mateřská společnost Miramaxu, ale že peníze 

odešly z účtu Weinsteinova bratra Boba. 

Nicméně informace o platbách získal novinář jen mimo záznam. Na schůzce, které se účastnili 

oba Weinsteinové, jejich právník David Boies a editor New Yorkeru David Remnick, nezazněly 

žádné další detaily, díky kterým by mohli celou záležitost zveřejnit. Zjevně nasupený Weinstein 

vše zuřivě popíral. 

I po těch letech bylo zřejmé, že to Aulettu stále trápí. Byl jako policista, kterému nedá spát jedna 

nevyřešená vražda. „Byl jsem tím posedlý,“ řekl mi. Z toho, co se mu podařilo zjistit, nabyl 

dojmu, že je Weinstein „sexuální predátor a násilník“, a popsat a zveřejnit jeho chování pokládal 

za „službu veřejnosti“. Později se pokusil reportáž dopsat a vydat ještě dvakrát, naposledy po 

incidentu s Gutierrezovou. Ale nikam to nevedlo. „Jestli máte byť nepatrnou šanci, že se vám 

na rozdíl ode mě podaří dotáhnout to do konce, nevzdávejte to,“ prosil mě. 

 

 

S Rose McGowanovou jsme zůstali v kontaktu, dokonce nám nabízela, že toho s námi natočí 

více. Během našich rozhovorů zmiňovala, že se jí dostává stále více podpory. Lacy Lynchová, 

literární agentka, která ji před časem spojila se Sethem Freedmanem, empatickým exnovinářem 

z Guardianu, jí přeposílala povzbudivé vzkazy a zprávy. Jeden takový email jí přišel tentýž den, 

kdy jsem si volal s Aulettou. Z Londýna ji oslovila společnost Reuben Capital Partners, 
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specializující se na správu majetku, s nabídkou, aby se účastnila jejich charitativní akce nazvané 

Women in Focus. Firma měla v plánu na konci roku uspořádat slavnostní večeři a chtěli, aby na 

ní měla hlavní projev právě McGowanová: „Aktivity paní McGowanové na podporu práv žen 

nás velmi zaujaly a jsme přesvědčeni, že její cíl je totožný s cílem naší nové iniciativy.“ 

„Podle mě to zní dobře,“ napsala Lynchová McGowanové. „Jestli o tom chcete vědět víc, ráda 

vás s nimi spojím.“ 

Email za Reuben Capital Partners poslala Diana Filipová, zástupkyně ředitele oddělení 

udržitelných a odpovědných investic. 

 

 

Následujícího rána přišla Harveymu Weinsteinovi do soukromé schránky na Gmailu zpráva, 

která se o mnoho měsíců později dostala až ke mně. Předmětem emailu bylo „Info o RF 

– DŮVĚRNÉ“. Stálo v něm: „Harvey, tady je stručný přehled informací o Ronanu Farrowovi, 

které jsem dala dohromady.“ Email měl desítky příloh. Jeden z oddílů, nazvaný „relevantní 

osoby, které Farrow sleduje“, vyjmenovával ženy, jež Weinsteina obvinily z nevhodného 

chování – o části z nich jsem věděl, některá jména ale pro mě byla nová. Následovala zmínka 

o tom, že jsme s McHughem na sociálních sítích začali v době, kdy jsme s McGowanovou 

natáčeli, „zničehonic“ sledovat několik jejích přátel, z čehož autorka složky usuzovala, že se mi 

McGowanovou možná podařilo přemluvit, aby mi poskytla rozhovor. Zjistila také, že „obdivuji“ 

Lisu Bloomovou, a spekulovala o tom, jak blízko ke mně má. Popisovala i mé pokusy kontaktovat 

Juddovou, Sciorraovou a Arquetteovou a snažila se vyhodnotit, jak moc je pravděpodobné, že 

se mi svěří. Jakákoliv jejich veřejná vyjádření na téma sexuálního násilí zmiňovala jako varovný 

signál. 

Další oddíl nesl název „Farrow – zaměstnání“ a obsahoval vyčerpávající seznam všech kolegů, 

kteří by o mé práci mohli poskytnout jakékoliv informace. Byla v něm jména novinářek, se 

kterými jsem spolupracoval a které lidé znali z televize, jako například Cynthie McFaddenové 

a Stephanie Goskové. Jenže se v něm objevila i jména, jež veřejnost nemohla znát, třeba jméno 

stážisty, který pracoval u vedlejšího stolu. 

Životopisná část shrnovala možné způsoby, jak mě dostat pod tlak. „Obvinění ze znásilnění, 

které vznesla Farrowova sestra Dylan na adresu jejich otce Woodyho Allena“ podle nich 

způsobilo „rodinné drama“. Téma, jemuž jsem se roky snažil uniknout, mě opět doběhlo. 
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Email Weinsteinovi poslala Sara Nessová, jež pracovala v soukromé detektivní firmě PSOPS 

manželů Jacka Palladina a Sandry Sutherlandové. Jeden z mála existujících medailonů této 

manželské dvojice, publikovaný v časopise People, je přirovnával k Nickovi a Noře Charlesovým, 

ústřední dvojici z filmu Detektiv Nick v New Yorku – jen ten šarm jim scházel. Během 

prezidentské kampaně v roce 1992 si Palladina najal tehdejší guvernér státu Arkansas Bill 

Clinton, aby podle deníku The Washington Post „znevěrohodnil historky několika žen, které 

tvrdily, že s nimi měl poměr“. V devadesátých letech si díky náplni své práce vysloužil přezdívku 

„Prezidentovo očko“. Podle svých slov nikdy neporušil zákon. Ale pyšně podotkl: „Jdu vždycky 

až na samou hranu dovoleného.“ 

„Jack je v zahraničí, ale informovala jsem ho o vývoji případu a během tohoto týdne se s ním 

poradím ohledně problémů/možných taktik, o kterých jsme se spolu včera bavili,“ napsala 

tehdy v dubnu Nessová Weinsteinovi. Slíbila, že co nevidět na mě obdrží detailnější a lépe 

strukturovanou složku. Ze zprávy jasně vyplynuly dvě věci – že tato rešerše je součástí většího 

šetření, do něhož jsou zapojeny i další subjekty, a že sepsání této složky představuje jen 

startovní výstřel. 

 

 

S Richem McHughem jsme se neustále připomínali s tím, že chceme s reportáží o Weinsteinovi 

pohnout, a Greenbergova odpověď zůstávala stále stejná: věnujte se jiným věcem. Greenberg 

byl náš nadřízený, a tak byly tyto rozhovory čím dál ošemetnější. Ale po rozhovoru s Aulettou 

jsme si začali uvědomovat, že se nám podařilo shromáždit více přesvědčivých důkazů než 

komukoliv před námi, a to o příběhu, který po desetiletí nikdo nevytáhl na světlo. 

„Co s tím uděláme?“ zeptal jsem se McHugha. Seděli jsme v redakci, stranou ostatních. 

„To vážně nemám ponětí,“ odpověděl. „Podle mě, když s tím půjdeš za Greenbergem – řekl ti 

přece, ať to teď odložíš…“ 

„Nenařídil nám toho úplně nechat,“ unaveně jsem namítl. „Řekl, že se k tomu můžem vrátit.“ 

„Jak myslíš,“ odvětil skepticky. 

„Ale rada rozumu je mít toho v ruce co nejvíc, než za ním zajdem,“ uznal jsem. 

„To si právě myslím. Že bysme se do toho měli konečně zas pustit,“ souhlasil. 

Dohodli jsme se, že musíme naše zjištění podložit co nejvíce důkazy. Když za Greenbergem 

přijdeme s neprůstřelnou reportáží, bude těžší nás odbýt. Obvolávat zdroje jsme mohli 
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nepozorovaně. Problematické však bylo, jak bez Greenbergova vědomí natočit další rozhovory, 

aniž by nás to dostalo do problémů. 

 

 

O den později si mě McHugh zavolal k počítači. „Teď máme odsouhlaseno kolik – tři, čtyři 

reportáže?“ Pracovali jsme na několika segmentech o závislostech a jednom o toxickém 

odpadu, kterým společnosti Dow Chemical a Shell znečišťovaly zemědělskou půdu v Kalifornii. 

„Myslíš, že můžeš rozhovory k Weinsteinovi naplánovat na stejný dny jako natáčení k těmhle 

reportážím?“ zeptal se. 

„No, to můžu, ale stejně je musíme označit jako záběry pro segment o Weinsteinovi,“ 

odpověděl jsem. 

„Ne nutně,“ oponoval. „Rozhovory přece plánujem na poslední chvíli často, přilepíme je k už 

domluveným služebním cestám. A můžem je označit, jak budem chtít.“ 

Avšak tajit, na čem ve skutečnosti pracujeme, jsme mohli jen do určité míry. Téma všech nově 

natočených rozhovorů se musí vepsat do detailního zúčtování cestovních nákladů. Touto cestou 

bychom se nicméně vyhnuli tomu, aby se o tom dozvědělo vedení televize. 

McHugh klikl na síťový disk na serveru společnosti. Procházel adresář s našimi rozpracovanými 

tématy, rozklikl složku nazvanou MEDIÁLNÍ MAGNÁT a soubory o Weinsteinovi přesunul do jiné 

složky. Podíval jsem se na obrazovku a rozesmál jsem se. Vybral složku, v níž byly materiály 

k reportáži o kalifornském toxickém odpadu, pojmenovanou OTRÁVENÉ ÚDOLÍ.  
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3 Komentář 

3.1  Překladatelská analýza 

Při překladatelské analýze předlohy vycházím z modelu Christiane Nordové, který je založen na 

analýze tzv. vnětextových faktorů (vysilatel textu, jeho záměr, příjemce textu, médium, místo a 

čas vzniku textu, motiv komunikace) a faktorů vnitrotextových (téma a obsah textu, presupozice 

čtenáře, výstavba textu, použité lexikum, syntaktické struktury, nejazykové a suprasegmentální 

prostředky, celkový účinek textu na příjemce) (Nordová 1991: 41–42). Toto doplním Současnou 

stylistikou od Marie Čechové et al., zejména v části týkající se funkčního a stylistického rozboru 

textu. Při popisu funkcí textu vycházím z poznatků Romana Jakobsona. 

Vzhledem k úzkému propojení jednotlivých faktorů je člením pouze na vně- a vnitrotextové, 

jednotlivé aspekty jsou popsány v samostatných odstavcích a pro přehlednost tučně vyznačeny. 

Úryvky z překladu či předlohy, které slouží k ilustraci popisovaného jevu, jsem opatřila odkazy 

na příslušné strany originálního textu (O) a překladu (P). 

3.1.1 Vnětextové faktory 

Autorem a zároveň vysilatelem textu je mladý americký novinář Ronan Farrow. Farrow je synem 

herečky Mii Farrow a režiséra Woodyho Allena, což je v knize ostatně několikrát zmíněno. Kvůli 

tomu, že Farrowova sestra Dylan Allena v dětství obvinila ze sexuálního obtěžování, měl Farrow 

k tomuto tématu vždy poměrně blízko a byl oslovován, aby se k němu vyjadřoval. Texty, které 

publikoval (HR 1), pak u mnoha žen vzbudily důvěru, aby se mu se svými zážitky svěřily, což 

Farrowovi umožnilo odkrýt a popsat chování nejen Weinsteina, ale i několika dalších mocných 

sexuálních predátorů. 

V patnácti letech Farrow úspěšně dokončil bakalářská studia filozofie, později vystudoval práva 

na Yaleově univerzitě a díky prestižnímu Rhodesově stipendiu získal doktorát na Oxfordské 

univerzitě. Pracoval na americkém ministerstvu zahraničí pod Hillary Clintonovou, dlouhodobě 

se věnoval porušování lidských práv v rozvojových zemích, zaměřoval se především na uprchlíky 

a mladé lidi. Ze svých zkušeností čerpal při psaní knihy o americké diplomacii War on Peace: The 

End of Diplomacy and the Decline of American Influence, jež vyšla v roce 2018. 

Po odchodu ze státní správy zamířil do médií, psal pro různá periodika, měl vlastní pořad na 

televizní stanici MSNBC a později na NBC, kde začal na Weinsteinově kauze pracovat. Vedení 
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televize se mu však, pod nátlakem z Weinsteinovy strany, snažilo v publikování jeho zjištění 

zabránit, a tak výsledky své desetiměsíční investigativní práce veřejnosti přinesl formou 

dlouhého článku v týdeníku The New Yorker, nazvaném From Aggressive Overtures to Sexual 

Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their Stories  (NY 1), v němž popsal výpovědi třinácti 

žen, které Weinsteina obvinily z různě závažného sexualizovaného násilí. Za tento článek 

později získal, spolu s reportérkami deníku The New York Times Jodi Kantorovou a Meghan 

Twoheyovou, autorkami textu zmíněného v úvodu této práce, prestižní Pulitzerovu cenu za rok 

2018. 

V roce 2019 publikoval Farrow o svých zkušenostech s odhalováním Weinsteinovy kauzy knihu 

Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators. V kinematografii je již celkem 

zažitý koncept „filmu o filmu“, v němž herci, režiséři, producenti a další poodhalují, jak snímek 

vznikal – a tako kniha je jakýmsi žurnalistickým ekvivalentem takového filmu. Farrow se v ní 

samozřejmě neobejde bez převyprávění oné „hlavní“ linie příběhu, tedy obvinění na (nejen) 

Weinsteinovu adresu, ale hlavní důraz klade na jeho pozadí – popisuje svou reportérskou práci, 

svůj život během tohoto období, tlak ze strany svých nadřízených i Weinsteinova okolí, 

všemožné překážky, jež mu stavěli do cesty, a v neposlední řadě i extrémní metody, které 

Weinsteinův tým použil, aby Farrowa zastrašil a donutil ho přestat na reportáži pracovat. 

Farrow vychází z toho, že tato kauza odhaluje hned dva problémy, tím prvním je nevhodné až 

trestné Weinsteinovo chování a zneužití jeho mocenské pozice na úkor žen, s nimiž se dostal 

do styku, tím druhým pak to, jak Weinsteinovi moc, kterou disponoval, v podstatě zajišťovala 

beztrestnost, protože byl schopen kohokoliv, kdo našel odvahu o něm promluvit či napsat, za 

kolaborace politiků, lidí ze státních zastupitelství a médií umlčet. Farrow se tak snaží zachytit 

právě toto „spolčení“ špiček Hollywoodu, médií a jejich politických spojenců, aby ochránili 

někoho ze svého středu, a popsat, jakých metod k tomu používají. Jeho cílem je upozornit na 

kulturu, v níž jsou obchodní nebo politické zájmy aktérů důležitější než nehodící se pravda, a to 

i pro ty, kteří tvrdí, že je odkrývání pravdy samou podstatou jejich existence – novináře 

samotné. 

Zamýšleným recipientem knihy jsou především Američané, kteří se zajímají o podrobnosti 

Weinsteinovy aféry konkrétně či o problematiku sexualizovaného násilí obecně. Vzhledem 

k celospolečenským přesahům knihy (do politiky, filmového průmyslu, fungování médií, 

korupce mezi špičkami byznysu apod.) jsem však přesvědčena, že po této publikaci sáhnou 
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všichni, kdo se alespoň minimálně zajímají o společenské dění. Lákavá je i pro studenty 

žurnalistiky a začínající novináře či laickou veřejnost, kterou zajímá, jak práce seriózního 

novináře vypadá a jaké standardy musí splňovat. Jak jsem zmiňovala i v úvodu této práce, 

vzhledem k povaze v knize popisovaných informací má příběh, jejž Farrow vypráví, místy až 

prvky špionážního thrilleru a je psaný poměrně beletristickým způsobem (více v části 3.1.2), což 

zcela jistě osloví i ty čtenáře, kteří běžně literatuře faktu příliš neholdují. Ačkoliv je kniha psaná 

přístupnou a čtivou formou, aby oslovila co nejširší publikum, a obsahuje i odlehčené epizody 

z Farrowova soukromého života, je zřejmé, že ji psal vzdělaný autor pro poměrně vzdělané 

čtenáře. V USA existuje koncept tzv. coastal elites („pobřežních elit“), tedy vysokoškolsky 

vzdělaných lidí z vyšší střední třídy, kteří žijí na severovýchodním či západním pobřeží Spojených 

států, mají liberální politické názory (vesměs se tedy jedná o voliče Demokratické strany) 

a poměrně prestižní, dobře placenou práci. Jsou to zejména příslušníci této společenské vrstvy, 

na které Farrow svou knihou cílí. 

Ačkoliv je Catch and Kill již druhá Farrowova kniha, pro průměrného českého čtenáře bude 

nejspíš jako autor poměrně neznámý, neboť do češtiny přeložen nebyl, a to i přesto, že knihy 

na téma americké politiky se do češtiny překládají poměrně často, zejména v posledních letech 

v souvislosti s prezidentským obdobím Donalda Trumpa.1 Pravděpodobnější je, že českému 

čtenáři bude Farrowovo jméno povědomé kvůli tomu, že je synem slavných rodičů – ostatně 

některé titulky článků, které popisují jeho práci, jsou na slávě jeho rodičů postaveny.2 

Nedostatek informací o jeho profesním životě v českém prostředí znamená, že český čtenář, 

který neví o Farrowově úspěšné sérii reportáží pro NBC ani o článcích, jež napsal pro různá 

americká i britská média, k němu nemusí přistupovat s takovou důvěrou v jeho novinářskou 

integritu, jakou k němu chová americký čtenář originálu, jenž je s jeho prací obeznámen. Tuto 

záruku, že v knize předkládané informace jsou pravdivé a úplné, však může v českém kontextu 

místo dobrého jména autora poskytnout dobré jméno nakladatelství, které by jeho knihu 

vydalo, a není to tedy pro vydání překladu knihy nepřekonatelný problém. 

Kniha vznikla ve Spojených státech amerických, vydána byla v roce 2019 nakladatelstvím Little, 

Brown and Company, sídlícím v New Yorku, které patří pod největší francouzské nakladatelství 

Hachette Livre. Little, Brown publikuje knihy rozmanitých žánrů, od beletrie přes literaturu 

 
1 např. Oheň a hněv od Michaela Wolffa, Ve vyšším zájmu – Pravda, lži a prezidenti Jamese Comeyho nebo Bouře 
před klidem od George Friedmana 
2 např. článek Weinsteina potopil syn Woodyho Allena. Jeho otec je také nařčen z obtěžování (LN 1) 
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faktu, kuchařky či knížky pro děti. Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect 

Predators zachycuje události mezi koncem roku 2016 a začátkem roku 2019. Přeložený úryvek 

se skládá z pěti závěrečných kapitol první části knihy, nazvané podle posledních dvou slov této 

části POISON VALLEY („OTRÁVENÉ ÚDOLÍ“).  

Zakotvenost do amerického prostředí na konci druhého desetiletí dvacátého století je tedy 

značná a v textu jasně patrná, avšak vzhledem k tomu, že v něm autor chronologicky 

rekonstruuje nedávné události, nejde ani tak o ukotvenost k roku vydání publikace, jako spíše 

k době, v níž se popisované události udály. Deiktické prostředky, jež jsou v knize použity, tak 

většinou odkazují na čas vzhledem k ději, nikoliv na čas vzhledem k době vydání publikace, 

a proto by s dobovým ukotvením neměly při překladu vyvstat žádné větší potíže. 

Informační hodnota knihy bude časem klesat, ale vzhledem k tomu, že věrně zachycuje 

fungování horních pater americké společnosti v určité době, bude relevantní i za několik desítek 

let, minimálně jako soudobé zachycení určité éry americké historie. I to, jaký celosvětový ohlas 

kauza Weinstein měla, ačkoliv byla ve své podstatě zejména kauzou americkou, ukazuje, že 

v dnešním globalizovaném světě, který konzumuje filmy z Hollywoodu stejně často či častěji než 

filmy domácí produkce, jsou informace o podmínkách v americkém filmovém průmyslu a jeho 

propojení s politickými i mediálními špičkami vyhledávaným a diskutovaným tématem po celém 

světě. Právě díky této kauze spustilo hnutí #MeToo v mnoha zemích debaty o sexualizovaném 

násilí, obtěžování v pracovním prostředí a kultuře, která má tendenci obojí bagatelizovat. Tato 

kniha má potenciál veřejnou debatu rozšířit o další rozměr, který je shodou náhod v České 

republice roku 2021 vrcholně aktuální – zneužívání postavení a moci, kterou člověk disponuje, 

o roli médií v odhalování takovýchto kauz a systémové problémy související s tematikou 

sexualizovaného násilí. Z tohoto důvodu si myslím, že ukotvení textu v americké realitě není pro 

překlad problematické, právě naopak – na základě detailně vylíčeného konkrétního příkladu je 

možné popsat obecné problémy, které v žádném případě nejsou specifické pouze pro americké 

prostředí. 

Přeložený úryvek nemůže fungovat samostatně, neboť vzhledem ke koncepci knihy čtenáři 

neposkytuje dostatečný kontext, objevují se v něm odkazy na informace prezentované 

v předchozích kapitolách, stejně jako fakta, jejichž relevance se ukáže až v dalších částech knihy. 

Věrně však zachycuje, jakou podobu celá kniha má – role, v nichž v ní autor vystupuje, roviny, 

na nichž je děj vyprávěn, i způsoby, jakými jsou popsány – a odhaluje, jak autor pracuje se zdroji, 
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z nichž kniha vychází. Podobně jako zbytek knihy je i přeložený úryvek informačně nabitý 

a nějakým způsobem zahrnuje většinu problémů či témat, která se objevují i ve zbytku knihy, 

čtenář českého překladu tedy získá vhled do určitého časového výseku. Pokud bude čtenář mít 

na paměti, že se nejedná o samostatně fungující celek, je kontext pěti přeložených kapitol 

dostatečný, aby si utvořil určitý obraz toho, o čem kniha pojednává. 

3.1.2 Vnitrotextové faktory 

Tématem knihy je kauza Weinstein a to, co jí předcházelo a co následovalo, popsaná z pohledu 

novináře, který ji odhalil. Dočteme se o tom, jakým způsobem se k němu svědectví žen o jejich 

traumatizujících zkušenostech s tímto filmovým magnátem dostávala, jak získával důkazy, 

potvrzující jejich slova, s jakou reakcí okolí (svého i Weinsteinova) se musel vyrovnávat a čemu 

musel čelit. V kapitolách, které jsou součástí překládaného úryvku, se Farrow zaměřuje zejména 

na Ambru Gutierrezovou (kapitoly 9 a 10), Lisu Bloomovou (po ní pojmenovaná kapitola 11) 

a na rostoucí neochotu NBC podporovat své novináře v práci na reportáži o Weinsteinovi 

(poslední dvě kapitoly úryvku, dvanáctá a třináctá). Vše prokládá historkami ze svého osobního 

života v té době, v nichž zachycuje, jaký dopad na něj jeho investigativní práce na této kauze 

měla. 

Z hlediska funkčního stylu můžeme text zařadit k publicistickému stylu. Tato knižní reportáž je 

psána stylem na pomezí dílčího stylu analytického a beletristického, pokud budeme vycházet 

z diferenciace publicistického stylu dle Čechové et al. (2008: 262):  

Zřetelně se vyhranily tyto dílčí styly: zpravodajský, publicistický styl v užším slova smyslu 

neboli styl analytický a publicistický styl beletristický. 

Publicistický styl analytický slouží nejen k informování čtenáře, ale předávané „informace jsou 

analyzované, komentované a hodnocené“ (Čechová et al. 2008: 266). Do tohoto dílčího stylu 

spadá i specifický typ publicistiky, který nejlépe charakterizuje Farrowovu knihu, a to 

investigativní publicistika. Investigativní novináři dle Andersona a Benjaminsona (1976: 5) 

odhalují do té doby skryté informace: 

Někteří investigativní novináři se zajímají o aktivity veřejně činných osob, například 

zkorumpovaných politiků, jiní ́o aktivity obchodních či politických organizací, charit, či 

dokonce vlád jiných států. 

Osvaldová a Halada (2007: 245) píší, že investigativní žurnalistika od novinářů vyžaduje: 
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[D]ůkladnou rešeršní činnost, shromažďování faktů a bezchybné důkazy, ověřené 

nejméně ze dvou nezávislých zdrojů, konfrontaci opačných stanovisek a možnost 

poskytnout prostor i obviňované straně. 

Upozorňují ale také na to, že investigativní žurnalisté ve svých reportážích v některých 

případech opouštějí hlásanou nestrannost a jejich práce obsahuje subjektivní prvky (Ibid.). Toto 

vidíme i v překládaném textu – Ronan Farrow se jednoznačně staví na stranu Weinsteinových 

obětí a obětí sexualizovaného násilí obecně, a ačkoliv si čtenář v knize může ověřit, že 

Farrowovo osobní přesvědčení nejde na úkor kvality jeho novinářské práce, není pochyb, jaký 

má Farrow na Weinsteinovo chování názor. Kromě těchto subjektivních prvků se v knize 

projevuje ve větší míře i autorův styl, zejména v odlehčených pasážích z jeho osobního života či 

v ironických až sarkastických poznámkách na adresu aktérů knihy. Zde bych viděla přechod 

k dílčímu publicistickému stylu beletristickému, který „charakterizuje nárůst beletrizace 

vyjadřování a subjektivita. […] Do popředí vystupují individuální rysy původce projevu“ (Čechová 

et al. 2008: 268). 

V textu jsou v různé míře uplatněny různé slohové postupy, od popisného přes vyprávěcí až po 

postup informační. Vzhledem ke struktuře textu je autor v popředí, knihu píše v autorském 

singuláru a v poznámce na samém začátku uvádí, že čerpá ze dvou let své investigativní práce 

a rozhovorů s více než dvěma sty zdroji, z nichž většina je v knize jmenována. Text tak staví ve 

velké míře na dialozích s ostatními aktéry knihy, jejich konverzace s Farrowem jsou 

reprodukovány jak v přímé řeči (pak se jedná o tzv. sekundární vysilatele, jak uvádí Reiss & 

Vermeer 1984, citováno dle Nordové 1991: 45), tak v řeči nepřímé. Farrow cituje i z různých 

dokumentů, které v době, kdy se kniha odehrává, ještě neměl k dispozici – ale chronologicky je 

do knihy zařazuje do doby jejich vzniku, aby čtenářům poskytl komplexní přehled o situaci 

v daném okamžiku, a za pomoci této mozaiky příběhů se snaží sestavit objektivnější a celistvější 

obraz toho, co se tehdy dělo nejen v jeho životě, ale i v životě těch, proti kterým stál. 

Při analýze jazykových funkcí textu vycházím z poznatků Romana Jakobsona, jak je popsal 

Čermák (2011: 19–20). Jednou ze dvou nejdůležitějších funkcí překládaného textu je funkce 

referenční. Autorovým záměrem je především čtenáře informovat – jednak navazuje na již 

publikované informace (ať už jím samotným, nebo dalšími autory), jednak přináší informace 

nové, a to na dvou rovinách: na rovině samotných obvinění na Weinsteinovu adresu a na rovině 
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novinářské, na níž popisuje proces, který za publikací jeho článku v týdeníku The New Yorker 

stál. 

Druhou v textu zásadní a převažující funkcí je funkce konativní neboli persvazivní. Farrow se 

tím, že dává čtenáři nahlédnout „za oponu“ novinařiny a ukazuje mu, co investigativní práce na 

Weinsteinově kauze obnášela a jak dospěl ke zjištěním, která byla publikována, snaží obhájit 

výsledky své práce, jež vyvolaly vášnivé reakce doslova po celém světě. Rozsah knihy mu 

samozřejmě umožňuje jít více do detailů než v publikovaném článku; zároveň díky tomu do 

textu může zahrnout i informace, na které v klasickém článku či reportáži ve standardním médiu 

čtenář většinou nenarazí. Díky tomu, jak je kniha koncipována, čtenář Farrowa sleduje doslova 

na každém kroku a vidí, jak mu článek vzniká pod rukama. Tato transparentnost, co se procesu 

vzniku textu týká, zvyšuje Farrowovu důvěryhodnost (v poznámce autora na začátku knihy navíc 

Farrow čtenáře ujišťuje, že informace publikované v knize prošly stejným ověřovacím procesem 

jako text, jejž publikoval The New Yorker), a zesiluje tak konativní funkci textu jako celku.  

Jak jsem již zmínila výše, z textu je patrný postoj autora, text je psaný z jeho subjektivního 

pohledu, neboť pojednává i o jeho osobních zkušenostech, zážitcích a rozhovorech, které vedl 

s různými lidmi. Tato expresivní funkce se v textu projevuje například v subjektivním hodnocení 

v knize popsaných osob či událostí (And there was a curious, overheated passage that hinted 

that there was more to the story.; She was, I came to find, a formidably organized and strategic 

person.).  

Metajazykovou funkci textu vidíme v intertextovosti, pro publicistický styl charakteristické, 

odkazováním na (písemná či ústní) vyjádření dalších lidí, citováním či parafrázováním dalších 

dokumentů či zdrojů informací (Čechová et al. 2008: 262). Parenteze vyjadřující postoj jiných 

lidí jsou podle Čechové et al. (2008: 258) prvkem specificky publicistickým: 

Tyto prostředky vnášejí do stylu publicistických projevů bezprostřednost sdělení, 

event. naléhavost argumentu, projev oživují, a proto se jeví jako prostředek stylové 

aktivizace. 

V textu se můžeme setkat i s parentezemi, které uvozují přímou řeč za pomoci 

automatizovaných lexikálních struktur (according to two law enforcement sources [O: 59]).  

V překladu se projeví i metajazyková funkce přímé řeči Ambry Gutierrezové, která není rodilou 

mluvčí angličtiny, a v jejích vyjádřeních tak můžeme nalézt drobné gramatické chyby, jež tento 
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fakt prozrazují. Její přímé citace tak slouží k její částečné charakteristice nejen kvůli jejich 

obsahu, ale i kvůli jejich formě. Při překladu pak bylo nutné vyřešit, jakým způsobem tuto funkci 

jejích vyjádření přenést z angličtiny do češtiny. Bylo nutné nalézt správnou míru „chybovosti“, 

která by měla stejnou funkci jako anglický originál, tedy věrně zachytila její vyjadřovací 

schopnosti v cizím jazyce. Cílem překladu bylo, aby v tomto aspektu výchozího textu nedošlo 

při převodu do češtiny ani k výrazové nivelizaci či ztrátě, při nichž by byl překlad ochuzen o 

specifické výrazové vlastnosti originálu (Popovič 1975, cit. dle Gromové 2009: 68), ale ani 

k výrazovému zesilování, konkrétně k výrazové typizaci, tedy přílišnému zdůraznění 

charakteristických výrazových vlastností originálu (Ibid.: 67). Před samotným překladem jsem si 

udělala rešerši, jak mluví italští rodilí mluvčí česky, a poznamenala si typické prvky jejich 

promluvy. Vytvořila jsem si tabulku (několik vybraných řádků z ní tvoří ukázku níže, Tab. 1), 

v prvním sloupci byla přímá řeč Ambry Gutierrezové z překladu, v druhém neutrální překlad, 

který se objevil v první, hrubé verzi překladu, a ve třetím konečná varianta, již jsem použila 

v českém znění. Díky tomu jsem měla přehled o tom, zda jsou drobné chyby, které v českém 

překladu poukazují na to, že není rodilou mluvčí, v jejích vyjádřeních používány konzistentně, 

přičemž je v maximální míře zachováno významové jádro sdělení. Jak je patrné z Tab. 1, jedná 

se zejména o vyšší frekvenci ukazovacích a osobních zájmen, záměny vidových dvojic 

a nepřirozený slovosled, nejčastěji předsazení příslovečného určení nebo přívlastku na začátek 

věty či naopak posunutí těchto větných členů na pozdější pozici ve větě. Tento překladatelský 

postup použitý tam, kde není plné přetlumočení možné, označuje Levý (1998: 127) jako náznak. 

Při jeho prvním výskytu v překladu čtenáře na to, že jde o záměr, upozorňuji formulací 

„vysvětlila mi svou ještě ne zcela dokonalou angličtinou“ (P: 10). 

Originální text Bezpříznakový překlad Konečný text překladu 

Because of trauma in my 

past, being touched for me 

was something that was 

very big. (O: 57) 

Kvůli nepříjemným 

zážitkům z dřívějška byl 

pro mě opravdu velký 

problém, když se mě 

někdo dotýkal. 

Kvůli nepříjemným 

zážitkům v minulosti je 

velký problém pro mě, 

když se mě někdo cizí 

dotýká. (P: 10) 
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It was a scary decision, of 

course. And of course I had 

a sleepless night. (O: 57) 

Samozřejmě, že jsem 

měla strach… nemohla 

jsem vůbec spát. 

Samozřejmě jsem měla 

strach… nemohla jsem 

spát vůbec. (P: 10) 

Everyone told me the guy 

could close all the doors for 

me, I was willing to risk this 

for the fact that this guy 

should not have done this to 

anyone anymore. (O: 58) 

Všichni mě varovali, že 

má v branži takovou 

moc, že už nikdy 

nedostanu žádnou 

práci… ale mně to bylo 

jedno. Chtěla jsem, aby 

už tohle nemohl nikdy 

nikomu udělat. 

Všichni mi řekli, že má 

takovou moc, že už nikdy 

nedostanu žádnou práci. 

To mi ale bylo jedno. 

Chtěla jsem, aby to už 

nikdy nemohl nikomu 

udělat. (P: 10) 

I didn't even understand 

almost what I was doing 

with all those papers, I was 

really disoriented. My 

English was very bad. All of 

the words in that 

agreement were super-

difficult to understand. I 

guess even now I can't really 

comprehend everything. 

(O: 62) 

Většině textu v té 

smlouvě jsem ani 

nerozuměla, byla jsem 

dost zmatená. Tehdy 

jsem skoro neuměla 

anglicky a všechna ta 

slovíčka, která použili, 

byla strašně složitá. 

Myslím, že ani teď je 

všechna neznám. 

Vlastně jsem nevěděla 

moc, co tam vůbec dělám. 

Dost jsem byla zmatená. 

Anglicky jsem skoro 

neuměla. Text té smlouvy 

byl strašně složitý. Asi 

bych ani teď všemu 

nerozuměla. (P: 14) 

Before the order to give all 

my phone, my computer, I 

sent recording to myself, to 

all my emails. (O: 67) 

Než mi vzali telefon a 

počítač…přeposlala 

jsem si ty nahrávky na 

všechny svoje emaily. 

Vzali mi všechny – telefon, 

počítač, ale já jsem si 

předtím poslala ty 

nahrávky na všechny moje 

emaily. (P: 18) 

Tabulka 1 

Prvky poetické funkce lze spatřovat v jisté beletrizaci textu, tedy záměru, aby dílo mělo vedle 

hodnoty sdělné i hodnotu estetickou. Jak již bylo zmíněno, kniha je koncipována a napsána 
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takovým způsobem, aby připomínala špionážní thriller,3 a čtenář místy může podlehnout iluzi 

a zapomenout, že čte v první řadě knižní reportáž zabývající se skutečnými událostmi, v níž 

vystupují reální lidé, všechny v publikaci prezentované informace podléhají novinářským 

standardům a jsou náležitě opatřeny zdroji. V textu se na několika místech objevují Farrowovy 

osobní komentáře, obrazná vyjádření, ironické až sarkastické narážky a poznámky, ať už na 

adresu jiných lidí (The San Andreas fault could split open and Los Angeles could slip right into 

the Pacific and agents would still be running around reassuring clients how fantastic everything 

was. [O: 81]), nebo na vlastní účet (After journalism, drama and being late were my great 

passions. [O: 69]). 

Kniha popisuje americkou realitu, většina presupozic je tedy vázána na americké reálie, zejména 

z oblasti filmu a Hollywoodu (Radio City Music Hall, Finding Neverland, The Sopranos), mediální 

scény (NBCUniversal, the New Yorker, the New York Times, the National Enquirer, TMZ) či 

politiky (Hope Hicks, Rudolph Giuliani, the Clinton and Trump families). U svých čtenářů Farrow 

předpokládá i určitou znalost newyorského prostředí, v němž je většina bezprostředního děje 

knihy zasazena (Long Island Expressway, Tribeca, East River, Midtown Manhattan), 

a amerického právního systému a jeho fungování (např. faktu, že státní zástupce je přímo 

volená funkce). V případě kulturně zatížených reálií, které jsou pro text poměrně důležité, ale 

v českém prostředí méně známé, jsem při překladu do češtiny často potřebovala přidat vnitřní 

vysvětlivku, čímž dochází k určité nivelizaci autorského stylu, protože se zvyšuje explicitnost 

textu, zdůrazňuje se jeho referenční funkce a text samozřejmě nabývá na objemu. Abych se 

však vyhnula přílišné explikaci, reálie popisující pro českého čtenáře podružné detaily jsem 

většinou generalizovala za pomoci hyperonyma, apelativa namísto propria či jednoduše méně 

specifického vyjádření (více v části 3.4.1). 

Farrow nicméně jde svým čtenářům naproti a nenásilnou formou vysvětluje procesní detaily 

novinářské práce a vnitřního fungování médií či jiných společností, jež v knize zmiňuje. 

V případě méně známých aktérů, u kterých nepředpokládá, že s nimi budou čtenáři seznámeni, 

doplňuje nutný kontext, aby poskytl co možná nejrelevantnější informace o lidech, kteří v knize 

 
3 Přiznává to ostatně i samotný vydavatel, který na tomto faktu staví při prezentování knihy a její propagaci 
– v anotaci na přebalu knihy, konkrétně na jeho přední klopě, je ve čtyřech krátkých odstavcích stručně představen 
její obsah, zakončený následující větou (zvýraznění vlastní): „Both a spy thriller and a meticulous work of 
investigative journalism, Catch and Kill breaks devastating new stories about the rampant abuse of power and 
sheds far-reaching light on investigations that shook our culture.“ (Farrow 2019). 
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vystupují. V tomto směru se v knize výrazným způsobem odráží, že je jejím autorem novinář, 

tedy někdo, kdo je zvyklý informace podávat v takovém množství a takovým způsobem, který 

bude pro čtenáře nejlépe stravitelný, ale zároveň mu umožní si vytvořit komplexní přehled 

o situaci, jež je v díle popisována. 

Zároveň autor samozřejmě předpokládá, že jeho čtenář bude postupovat tak, jak je pro čtenáře 

tohoto typu knihy běžné, tedy že ji bude číst od začátku do konce. Ačkoliv pro základní orientaci 

a pochopení přeloženého úryvku není znalost předchozích osmi kapitol bezpodmínečně nutná, 

na několika místech se v textu objevují odkazy na skutečnosti, které již byly zmíněny na 

předchozích (nepřeložených) stranách (více v části 3.4.1). Stejně Farrow pracuje s kompozicí 

textu a řazením informací v daném úryvku – postupně odhaluje určité fakty, „kousky skládačky“, 

na které bude v dalších kapitolách knihy navazovat. Plný význam v úryvku zachycených 

konverzací či prezentovaných informací tak čtenáři dojde až ve chvíli, kdy knihu dočte. 

Příkladem, který ilustruje oba zmiňované problémy vyplývající z toho, že přeložený text je 

pouhým úryvkem z více než čtyřsetstránkové knihy, je následující mnou zvýrazněná pasáž: 

Lacy Lynch, the literary agent who had passed along the inquiry from Seth Freedman, 

the empathetic former Guardian writer, was also forwarding other expressions of 

solidarity. (O: 84) 

Lacy Lynchová, literární agentka, která ji před časem spojila se Sethem Freedmanem, 

empatickým exnovinářem z Guardianu, jí přeposílala povzbudivé vzkazy a zprávy. (P: 32) 

V překladu nebylo, a ani nemohlo být mou ambicí přidat informaci, která zde zjevně chybí 

– anaforický člen určitý the na začátku vyznačené pasáže odkazuje zpět do textu (mimo 

překládaný úryvek), který poskytuje kontext k onomu Freedmanově dotazu (Farrow 2019: 33–

34): 

Seth Freedman, the same English writer from the Guardian who’d called Ben Wallace 

offering to help with his reporting, had been emailing HarperCollins, the Publisher of 

McGowan’s book. Freedman was persistent, reaching out repeatedly to express support 

and lobby for an interview. When he got on the phone with Lacy Lynch, a literary agent 

advising McGowan, he was vague about his reporting. […] But Lynch told McGowan she 

thought the writer was benign, and that it seemed like an interesting opportunity. 

Not long after my conversation with McGowan, she and Freedman were on the phone. 
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Čtenář přeloženého úryvku je ale ochuzen ještě o jednu informaci, která je v textu obsažena 

implicitně – a sice že adjektivum empathetic je použito ironicky. Čtenář originálu se to ovšem 

také nedozví ve chvíli, kdy čte výše uvedenou pasáž, pochopí to až zpětně, když si z Farrowem 

umně roztroušených dílčích informací postupně dá dohromady, že Freedman ve skutečnosti 

pracuje pro Weinsteina. Farrow pak čtenářovy závěry potvrdí v poslední třetině knihy, v níž 

věnuje pár stran popisu Freedmana a jeho zapojení do celé kauzy. 

Z hlediska horizontální výstavby se text knihy vedle již zmiňované autorovy úvodní poznámky 

skládá z pěti částí označených římskými číslicemi a epilogu. Jednotlivé části pak obsahují osm 

až patnáct očíslovaných a pojmenovaných kapitol. I samotné kapitoly jsou dále členěny, děj není 

koncipován lineárně, ale spíše jako mozaika jednotlivých epizod a úhlů pohledu, tyto epizody 

jsou od sebe odděleny větším odsazením a černou krychličkou, jejíž význam je vysvětlen dále, 

a vnitřně dle potřeby členěny na nižší celky.  

Součástí knihy je i poděkování a doplňující text – rozsáhlý poznámkový aparát (nachází se na 

konci knihy, na str. 420–441), v němž jsou pod číslem každé kapitoly uvedeny zdroje některých 

citací, jež se v textu knihy objevují. Ačkoliv jsou zdroje veřejných vyjádření očíslovány, tato čísla 

se neobjevují jako horní indexy v samotném těle textu, jak to bývá v literatuře faktu či 

v odborných textech obecně běžné. Dle mého názoru je to kvůli tomu, aby zbytečně nerušila 

plynutí textu, který je záměrně psaný až jako špionážní román, a čtenář snadno podlehne iluzi, 

že čte beletrii, nikoliv záznam skutečných událostí. Na samý závěr publikace je zařazen jmenný 

rejstřík, jenž čtenáři usnadní orientaci v případě, že hledá všechny zmínky o určitém člověku, 

který v knize vystupuje – jedná se, stejně jako u poznámkového aparátu, o prostředek 

umožňující orientaci, charakteristický zejména pro odborný styl (Čechová et al. 2008: 213). 

Tematická kompozice textu byla popsána již na několika místech v této práci, dle mého názoru 

se jedná o velmi chytrou výstavbu, která sleduje několik cílů: poutavým, napínavým a čtivým 

způsobem čtenáři přiblížit složitou kauzu; autenticky zachytit novinářskou práci, která spočívá 

v tom, že porůznu a po částech získané informace spojujete a dáváte si je do kontextu; 

prezentovat události z několika úhlů pohledu a v chronologické posloupnosti, a poskytnout tak 

jejich plastický obrázek. Tento způsob výstavby textu na principu jakéhosi „kaleidoskopu“, 

v němž každá (pod)kapitola představuje jedno pomyslné sklíčko celého výjevu, je typický spíše 

pro beletrii, zejména pro literaturu latinskoamerického boomu 60. let minulého století, použili 
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jej například argentinský spisovatel Julio Cortázar v románu Nebe, peklo, ráj nebo peruánský 

romanopisec Mario Vargas Llosa v díle Zelený dům. 

Pro publicistický styl charakteristická intertextovost se projevuje zejména v tom, že výrazná část 

textu stojí na dialozích, doslovných citacích aktérů, kteří v knize vystupují, parafrázích či 

shrnutích jejich vyjádření, jež mohou mít od několika slov po několik odstavců. Zvyšuje se tím 

dynamičnost textu, je živější a pro čtenáře atraktivnější. Citace zdrojů či jiných autorů zvyšují 

Farrowovu důvěryhodnost, v případě výpovědí napadených žen také působí autentičtěji, 

protože jsou podány z jejich perspektivy. Toto se promítá i do zvoleného lexika v překladu 

– přímé citace je nutné do češtiny převést takovými prostředky, které by daní mluvčí ve 

spontánním mluveném projevu v češtině použili, tedy jazykovými prostředky zejména hovorové 

češtiny. 

Co se týká nejazykových a suprasegmentálních prvků, v textu byla použita kurzíva pro názvy 

médií, filmů, televizních pořadů či divadelních představení, případně pro zdůraznění klíčových 

vyjádření (I am used to that. [O: 68]). Kapitálky se v textu objevují u názvů složek či předmětu 

emailu, dá se předpokládat, že se jedná o přesnou grafickou reprodukci názvu tak, jak se objevil 

na originálním dokumentu. Jak již bylo zmíněno, text se skládá z mnoha dialogů, graficky 

označených, jak je běžné, uvozovkami a odsazením každé repliky na následující řádek. Farrow 

využívá přímé (1) i nepřímé řeči (2), případně v pásmu „vypravěče“ cituje klíčové slovo či slovní 

spojení z vyjádření některého z jiných aktérů textu (3). Uvozovky slouží také k ocitování 

soukromých zpráv či jiných dokumentů (4): 

(1) "Do you have the document?" I asked. (O: 63) 

(2) Finally I asked, as nonchalantly as possible, if she thought it had enough juice. (O: 67) 

(3) He took her to Italy and then the Philippines "to start again." (O: 62) 

(4) When he replied hours later, he asked only, "Who's your producer on this?" then 

fell silent. (O: 64) 

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé části kapitol jsou od sebe graficky odděleny odsazením (větším, 

než je pro odstavce běžné), jemuž vévodí malá černá krychlička. Ta má samozřejmě primárně 

funkční roli, opticky odděluje jednotlivé části kapitol, a umožňuje tak čtenáři snadnější orientaci 

v textu a ději, který často probíhá na několika „frontách“ současně, neboť Farrow popisuje 

nejen ty události, jichž se osobně účastnil, ale i to, co se v té době dělo ve Weinsteinově okolí, 

aniž by o tom v té době sám cokoliv tušil. Je však zároveň i poměrně jednoduchou, ale 
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důvtipnou narážkou na fakt, který se v mnou přeložené části neobjevuje, a čtenáři úryvku tedy 

nebude zřejmý – Weinstein dal Farrowa sledovat soukromou bezpečnostní agenturou, jejíž 

zaměstnanci, mezi nimiž byli i bývalí příslušníci izraelské tajné služby Mossad, patřili ke špičce 

ve svém oboru. Tato společnost se jmenovala Black Cube, tedy doslova „černá kostka“. Z tohoto 

důvodu bylo naprosto nezbytné tento grafický prvek v překladu zachovat, neboť během čtení 

celé knihy bude tato souvislost čtenáři originálu naprosto jasná. Nicméně vzhledem k tomu, že 

názvy společností se většinou nepřekládají, k určité ztrátě významu by zde u českých čtenářů, 

kteří neovládají ani základy angličtiny, bohužel došlo – jakákoliv explikace ze strany překladatele 

by v tomto případě dle mého názoru nebyla vhodná, protože hodnota tohoto grafického vtipu 

spočívá v tom, že na něj čtenář přijde sám. 

Text originálu je napsán spisovným jazykem, základ použitého lexika pochází zejména 

z neutrální slovní zásoby, ačkoliv vzdělání autora a jeho očekávání, co se úrovně vzdělání 

zamýšleného čtenáře týká, se projevuje v poměrně častém používání lexikálních jednotek 

z vyššího registru. V angličtině se jedná o víceslabičná, tzv. dlouhá slova, která pocházejí z latiny, 

řečtiny či francouzštiny a často mají částečná synonyma pocházející z germánských jazyků 

(např. staronorštiny), jež mají stejný denotační význam, ale nižší stylistické zařazení (Wright & 

Hope 2003: 164). V textu jsou tyto formálnější výrazy poměrně frekventované (annihilation, 

suite, tactic, harassment, lingerie, objective [Lexico 2021]), Farrow používá velké množství 

hodnotících adjektiv a adverbií náležících do vyššího registru (strategic, exaggerated, 

ubiquitous, undeterred, seductively, empathetic [Lexico 2021]) – jedná se zejména o prostředky 

s expresivní a konativní funkcí. 

Z hlediska lexikálních polí se v textu setkáme s jazykovými prostředky z oblasti médií (off the 

record, segment, show, sources, story, reporter, seek comment, network, cable channel, 

producer, publicist, tabloid editors, coverage), politiky (reelection, spin doctor, diplomacy, 

foreign policy, fundraiser, governor, presidential campaign), filmového a televizního průmyslu 

(franchise, characters, studio executive, costumes, actress, camera, nomination, guest role, 

studio head) a práva (confidentiality agreement, contract, sworn statement, attorney-client 

privilege, NDA, allegations, arbitration clauses, enforceability). S výjimkou několika právnických 

termínů se nejedná přímo o odbornou terminologii. Použité termíny autor i s ohledem na 

zamýšleného čtenáře a jeho předpokládané presupozice nevysvětluje, neboť předpokládá, že 

je čtenář zná nebo jejich význam pochopí z bezprostředního kontextu, případně si ho dohledá 
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v jiných zdrojích. Navíc se většinou jedná o takové termíny z oblasti práva (non-disclosure 

agreement, arbitration clause, attorney-client privilege), které jsou poměrně běžně používány 

např. ve zpravodajských či publicistických článcích,4 a nejsou tedy širší vzdělané veřejnosti 

neznámé. 

Přímou řeč Farrow reprodukuje autentickým způsobem, zachovává tedy nižší stylistické 

prostředky z neformální vrstvy jazyka, což se projevuje i v překladu. Specifika promluvy Ambry 

Gutierrezové již byla popsána výše v části věnující se metajazykové funkci textu. Jako konkrétní 

příklad užitých neformálních prostředků bych uvedla pro americkou variantu angličtiny typické 

gonna („You're gonna have to decide if you go along with that." [O: 80]), v textu se objevují i 

neformální frázová slovesa, jako například freak out („It freaked him out.” [O: 79]). V doslovných 

citacích jsou zachovány i kontaktní výrazy s fatickou funkcí, např. you know („I said, 'Noah, if 

you ask me right now, you know, I don't think we have it.'" [O: 80]). Setkáme se i s příznakovými 

prostředky ve funkci tzv. downtoners, tedy výrazů, které zeslabují intenzitu sdělení (Knittlová et 

al. 2010: 79), např. neformální sort of („He is sort of hilarious.” [O: 78]). Stylisticky nižší výrazy 

používá i sám Farrow, ale opět zejména v přímých citacích („The crazies love me.“ [O: 66]), 

v autorském pásmu používá spíše vyšší slovní zásobu. Tato kombinace nižšího a vyššího registru 

přispívá ke zvýšení čtivosti textu, přičemž je zachována jeho serióznost a důvěryhodnost.  

V přímé řeči se v textu setkáme i s ojedinělými vulgarismy. Knittlová et al. (2010: 72) uvádí: 

Konotace vulgárnosti a tabuizovanosti je rovněž nestálá. S frekvencí se vulgárnost 

oslabuje a stírá a tabuizovanost ustupuje. Proto je při překladu i při jeho analýze 

a hodnocení nutno přihlížet k značně širokému kontextu jazykovému i mimojazykovému 

a respektovat pragmatický aspekt. 

Konkrétní vulgarismy, které se v textu vyskytují, jsou v běžné, neformální řeči poměrně 

frekventované, což oslabuje míru jejich expresivity a tabuizovanosti, a jsou používány, stejně 

jako v příkladu níže, spíše ve funkci intenzifikátorů, jež vyjadřují velkou míru určitého postoje, 

pocitu či hodnocení (Ibid.), z čehož jsem vycházela i při překladu: 

 
4 Termín non-disclosure agreement, který se v textu vyskytuje v plné podobě i ve zkratce (NDA), se objevuje 
např. v článku How the World Learns About Bosses Behaving Badly (NYT 2). 
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Weinstein stood up, face red, and shouted at Auletta, "Are you trying to get my fucking 

wife to divorce me?" Auletta stood, too, "fully prepared to beat the shit out of him." 

(O: 83) 

Weinstein zrudnul, vyskočil ze židle a rozkřičel se na Aulettu: „O co vám do prdele jde? 

Chcete, aby se se mnou rozvedla žena?“ Auletta se taky postavil, „připravený mu rozbít 

hubu“. (P: 31) 

Text nemá nijak komplikovanou syntax, Farrow píše především v jednoduchých větách 

a poměrně krátkých a srozumitelných podřadných i souřadných souvětích, převažují 

oznamovací věty. V autorském pásmu má tendenci používat ve srovnání s pasážemi, v nichž se 

objevují dialogy či jiné citace, o něco delší věty, dává zde přednost souvětím, která mohou být 

rozvinuta i více než jednou vedlejší větou či sekundární predikací v podobě jmenných tvarů 

slovesných. Pro angličtinu typické polovětné obraty používá ve velké míře, větnou stavbu 

kondenzuje (Dušková 1994: 542) pomocí gerundií, participií i infinitivů [(5) a (6)]: 

(5) As she and Weinstein sat on a couch reviewing the portfolio, he began staring at her 

breasts, asking if they were real. (O: 57) 

(6) After the encounter with Weinstein, she remembered shaking, stopping by 

a bathroom, and beginning to weep. (O: 57) 

V informačně hutnějších pasážích v autorském pásmu textu narazíme na časté apozice, ať již 

volné (7), často ve vztahu významové ekvivalence (Dušková 1994: 503), nebo těsné (8).  

(7) He'd talked to Steve Burke, the CEO of NBCUniversal, and Burke had agreed to 

provide costumes of characters from the ubiquitous Minions franchise. (O: 57) 

(8) He approached and said hello, telling her and her agent several times she looked 

like the actress Mila Kunis. (O: 57) 

Obecně lze konstatovat, že Farrow píše spíše úspornějším stylem, bohatě využívá 

kondenzovaných formulací, což vede k tomu, že se text vyznačuje poměrně velkou mírou 

implicitnosti [(9) a (10)]. Při překladu do češtiny tak kvůli strukturním rozdílům mezi těmito 

dvěma jazyky často dochází k rozvolňování formulací a zvyšování explicitnosti textu, což je ještě 

znásobeno přidáním nutných vnitřních vysvětlivek a jiných explikací. 

(9) Hiltzik was an equal-opportunity spin doctor. (O: 77) 
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(10) I reminded him that I'd heard audio of Weinstein admitting to an assault and seen 

his signature on a million-dollar nondisclosure agreement. (O: 80) 

V dialozích a dalších doslovných citacích, stejně jako v nepřímé řeči, se setkáme se slovesnými 

tvary staženými (11), jak je tomu ve spontánní mluvené podobě jazyka běžné. V autorském 

pásmu alternují s plnými, nestaženými slovesnými tvary (12). 

(11) "I'm sure they got calls, and I'm sure they're standing up to them.“ (O: 80) 

(12) Had he been charged, Weinstein could have faced a count of sex-abuse in the 

third degree, a misdemeanor punishable by up to three months in jail. (O: 59) 

Z formálních prostředků koheze se v ukázce nejčastěji vyskytuje spojka but, již Farrow využívá 

v až schematicky vystavěných odstavcích skládajících se z několika krátkých vět, přičemž 

odstavec informačně vrcholí v poslední větě, uvedené právě tímto konektorem (13). Logické 

vztahy mezi větami v textu nebývají explicitně vyjádřeny, nicméně i díky kratším dynamickým 

větám je text poměrně jednoduchý na pochopení a jeho implicitnost neklade na čtenáře 

přehnané nároky. Koherence textu je dosahováno především pronominalizací, reiterací 

a pomocí anaforické či kataforické reference. 

(13) There were limits to how much we could hide the work. The subject of any new 

interviews would still be revealed on detailed expense reports. But we could avoid 

calling attention to the matter with leadership. (O: 87) 

Vysvětlení, zpřesňující a doplňující informace či výčty bývají do textu vloženy za dvojtečku (14), 

díky čemuž dojde k přerušení plynulosti textu a autor nenásilným způsobem zdůrazní obsah 

následujícího sdělení. 

(14) It was all there: the promises of career advancement, the list of other actresses he 

had helped, the encounter with the officer Weinstein thought was a TMZ 

photographer. (O: 67–68) 
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3.2  Hypotéza o cílové komunikační situaci 

Před samotným překladem je nutné znát cílovou komunikační situaci, tedy za jakým účelem 

a pro koho se překlad provádí. Pro účely tohoto bakalářského překladu je potřeba stanovit si, 

při absenci reálného zadání od vysilatele sekundární komunikace, zadání fiktivní, jež nám 

osvětlí, proč vůbec překlad vzniká. Vedle hypotetické komunikační situace bylo pro určení 

metody překladu klíčové i žánrově-stylistické zařazení textu jako knižní reportáže na pomezí 

publicistického stylu analytického a beletristického. 

I na základě provedené překladatelské analýzy je možné konstatovat, že k překladu vybraný 

úsek předlohy není možné vydat samostatně. Ačkoliv čtenář překladu může mít po jeho 

přečtení pocit, že pochopil, o co se jedná, ve skutečnosti mu některé souvislosti bohužel unikají, 

jak již bylo popsáno v části 3.1.2 věnující se kompozici textu. Samotný úryvek by tak mohl být 

použit maximálně jako ukázka z knihy pro případného nakladatele, neboť poměrně dobře 

ukazuje, jakým způsobem je publikace koncipována, jak je vystavěna a s jakými typy zdrojů v ní 

autor pracuje. 

Jako výrazně pravděpodobnější se tedy jeví hypotéza o plánované publikaci celé knihy, nabízí 

se například nakladatelství Vyšehrad, v jehož edici Moderní dějiny vyšla již zmiňovaná publikace 

Ve vyšším zájmu – Pravda, lži a prezidenti od Jamese Comeyho, jež se také ohlíží za nedávnými 

událostmi z perspektivy člověka, který se jich přímo účastnil. Z hlediska koncepce knihy a osoby 

autora si myslím, že z původní české tvorby by předloze byla typologicky nejblíže publikace 

Novičok nebo kulka – Jak umírají Putinovi kritici novináře Ondřeje Kundry, jež vyšla v dubnu 

tohoto roku v nakladatelství Paseka. Ačkoliv zjevně pojednává o jiném tématu, i tato kniha 

popisuje nedávné politicko-společenské události z perspektivy novináře, který se jimi 

profesionálně zabývá, a dává je tak do souvislostí, pro něž v reportážním formátu běžném 

v týdeníku, pro který pracuje, není prostor. Z anotace této knihy na stránkách nakladatele 

(Paseka 1) mě zaujala především následující pasáž: 

Investigativní reportér Ondřej Kundra rozkrývá pozadí těchto a dalších kauz, […]. Autor 

však nabízí ještě mnohem víc než tato líčení. Obrací optiku do nitra novinářské kuchyně 

a líčí historii a fungování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, se kterou 

spolupracoval na odhalení […]. 
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Z toho usuzuji, že tato kniha staví na stejném principu, jako dílo Ronana Farrowa, a proto by 

mohlo cílit na podobnou skupinu čtenářů. Zamýšlení čtenáři překladu by v podstatě byli českou 

obdobou zamýšlených čtenářů originálu – kdybychom vycházeli z výsledků sociologického 

výzkumu Daniela Prokopa, Martina Buchtíka, Paulíny Tabery, Tomáše Dvořáka a Matouše 

Pilného (2019), který zkoumal třídní rozvrstvení české společnosti a který publikoval server 

iRozhlas.cz (iRozhlas 1), jednalo by se zejména o příslušníky zajištěné střední třídy a nastupující 

kosmopolitní třídy. Zamýšlenými čtenáři překladu by tedy byli vesměs vysokoškolsky vzdělaní 

lidé, žijící zejména v Praze či jiných městech, s liberálními názory, poměrně dobře placenou 

prací v prestižních oborech a zájmem o veřejné a společenské dění nejen v České republice, ale 

po celém světě. Podle výsledků průzkumu se jedná o lidi, jejichž znalosti cizích jazyků (převážně 

angličtiny) jsou na vyšší úrovni než znalosti zbytku společnosti – a se znalostí jazyka většinou 

roste i zájem člověka o danou kulturu, což může být motivací k přečtení Farrowovy knihy. 

Z různých důvodů mohou dle mého názoru sáhnout spíše po českém překladu než originálním 

textu, nicméně alespoň průměrná znalost anglického jazyka jim umožní pochopit například 

onen zmiňovaný grafický vtip. 
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3.3  Metoda překladu 

Jiří Levý (1998: 53) definuje tři fáze překladatelovy práce: „1. pochopení předlohy, 

2. interpretaci předlohy a 3. přestylizování předlohy“. Před překladem jsem si důkladně přečetla 

nejen přeložený úryvek, ale celou publikaci, ujasnila si, co bylo autorovým záměrem 

a zamýšlenými funkcemi originálního textu, a podle interpretace textu jsem se řídila při jeho 

následném přestylizování. 

Při volbě jednotlivých překladatelských řešení jsem vždy měla na zřeteli cílovou komunikační 

situaci a potenciálního čtenáře cílového textu, jak jsem jej popsala v předchozí kapitole. Mým 

cílem bylo najít vždy takový funkční ekvivalent, který bude mít na čtenáře českého textu stejný 

účinek, jaký měla předloha na zamýšleného čtenáře originálu, a zároveň četbu českému čtenáři 

co nejvíce usnadnit tím, že pro něj neznámé skutečnosti, zejména kulturně zatížené koncepty, 

budou v textu nenásilnou a stručnou formou vysvětleny. Vycházela jsem tedy z principu funkční 

ekvivalence, jak ji popisuje Vilikovský (2002: 40): 

Shodnost funkce je společným jmenovatelem pro všechny roviny oznámení, bez ohledu 

na konkrétní jazykové vyjádření. Překlad nemá za úkol reprodukovat samy jazykové 

prostředky, ale funkci, která jim připadá v rámci vyššího celku. 

Cílem tedy bylo v ukázce zachovat vedle dominantní referenční a konativní funkce předlohy 

i autorský styl Ronana Farrowa. Z důvodu již zmíněných strukturních rozdílů mezi češtinou 

a angličtinou nebylo možné ponechat v překladu stejnou míru implicitnosti, s jakou je psaný 

originál, ale mým záměrem bylo výrazně nepřetvářet styl překládaného autora. Jsem si vědoma 

toho, že mám k větší explicitaci a obecně volnějšímu způsobu překladu sklony, a proto to bylo 

jedním z aspektů, kterým jsem při přestylizování předlohy věnovala větší pozornost. 

V některých případech však byly určité zásahy do textu nevyhnutelné, vedle zmiňovaných 

jazykových rozdílů i kvůli rozdílům v mimojazykové skutečnosti, nejčastěji v presupozicích 

zamýšleného čtenáře originálu a překladu. 

Kniha pojednává o událostech zpětně, v překladu tedy v tomto aspektu nedochází k žádným 

změnám. Časový odstup mezi vydáním knihy a tím, kdy se popsané události odehrály, je zhruba 

stejně dlouhý jako odstup mezi vznikem originálu a překladu, celkově se pohybujeme 

v horizontu několika let, v knize obsažené informace vztahující se k přítomnosti jsou tedy buď 

stále aktuální, nebo poměrně nedávné. V překládané ukázce se deiktické prostředky, jež by 
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odkazovaly na dobu vzniku předlohy, nevyskytují, z tohoto hlediska byl tedy překlad 

bezproblémový. 
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3.4  Překladatelské problémy a jejich řešení 

Tato část práce se věnuje překladatelským problémům, na něž jsem narazila při převodu úryvku 

z angličtiny do češtiny. Při popisu problémů na úrovni lexikální vycházím zejména z poznatků 

Knittlové et al. (2010), u gramatických jevů se opírám o Duškovou (1994), z Levého (1998) pak 

vycházím zejména u komentování překladatelských postupů a tendencí. Kapitolu pro 

přehlednost dělím na rovinu lexikální (3.4.1) a gramatickou (3.4.2), nicméně nejedná se 

o striktní oddělení – například stylotvorné prostředky, které se promítají do obou rovin, 

komentuji průběžně.  

3.4.1 Rovina lexikální 

Souhrnnou analýzu v textu použitého lexika jsem provedla v části 3.1.2, v této části se chci 

věnovat konkrétním problematickým místům a jejich řešením. Knittlová et al. (2010: 39) 

rozlišuje tři typy překladových protějšků: úplné, částečné a nulové. Ekvivalenty absolutní 

najdeme většinou pro jednoznačné jednotky základní slovní zásoby, převládá zde 

antropocentrické hledisko, tedy pojmenování v blízkém vztahu ke člověku, setkáme se i s výrazy 

monosémantizovanými kontextem (Ibid.: 40). Částečné ekvivalenty jsou v překladu zdaleka 

nejčastější, rozdíly mezi výchozí a cílovou lexikální jednotkou mohou být formální, významové 

denotační, významové konotační a pragmatické (Ibid.: 41–42). Případy nulové ekvivalence je 

pak potřeba řešit některým z překladatelských postupů, například transkripcí, počeštěním, 

kalkem či omisí (Ibid.: 113–114). 

V této části se věnuji zejména částečným ekvivalentům, rozdělila jsem je do čtyř kategorií na 

základě převládajícího rozdílu mezi překladovými protějšky. Nicméně, jak uvádí i Knittlová et al. 

(Ibid.: 42), málokdy jde o čistý typ, nejčastěji se jedná o kombinaci rozdílů formálních, 

denotačních, konotačních či pragmatických. 

3.4.1.1 Rozdíly formální 

Formální rozdíly mezi překladovými protějšky pramení zejména z toho, že angličtina je jazyk 

izolační analytický, zatímco čeština syntetický flexivní. Jedná se především o použití 

jednoslovných, resp. víceslovných vyjádření a míru explicitnosti či implicitnosti, která se 

projevuje například při převodu jmenných řetězců (Knittlová et al 2008: 42). 
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V desáté kapitole Farrow cituje zprávu, kterou poslal jednomu z dalších aktérů. Vzhledem 

k formě je přirozené, že se v ní objevuje několik zkratek, neboť textové zprávy většinou bývají 

stručné a využívají právě různé zkratky a zkratková slova: 

"I'm now in touch with five women with HW allegations, FYI. I just met with a model 

who wore a wire for an NYPD investigation in 2015. She's going to play me the 

recordings. She wants to talk but she took a payout with an NDA — she showed me the 

document. It's legit. Signed by HW, a million dollars." (O: 64) 

„FYI – jsem v kontaktu už s pěti ženami, které tvrdí, že je HW obtěžoval. Jdu ze schůzky 

s modelkou, která si v roce 2015 Weinsteina nahrála v rámci policejního vyšetřování. 

Nahrávky mi pustí, chce s tím jít ven, ale podepsala dohodu o mlčenlivosti a dostala 

zaplaceno. Smlouvu mi ukázala, je pravá, podepsal ji HW, dali jí milion dolarů.“ (P: 15–

16) 

Jak je patrné z ukázky výše, označení Harveyho Weinsteina pouze za pomoci jeho iniciál jsem 

nechala i v českém překladu, protože se nejedná o zkratku vázanou na jazyk. V ostatních 

případech se jedná o tzv. iniciálové zkratky, které vznikly z počátečních písmen víceslovných 

anglických názvů či frází (Příručka 1). NDA zkracuje non-disclosure agreement, tedy právnický 

termín, jehož česká obdoba žádnou zkrácenou formu nemá, a proto bylo nutné jít proti 

konvencím žánru a překlad oproti předloze prodloužit. NYPD je všeobecně známou 

a používanou zkratkou newyorské policie, tedy New York Police Department, ale v českém 

kontextu je její srozumitelnost výrazně nižší. Spojení NYPD investigation jsem tedy 

generalizovala na policejní vyšetřování, informace o tom, že se vyšetřovalo v New Yorku, 

zůstává v tomto místě pouze implicitně – spoléhám se na čtenáře, že si pamatuje z předchozí 

kapitoly, kde se popsané události odehrály. Upřednostnění srozumitelnosti pro cílového 

čtenáře jde na úkor zkratkovitosti vyjádření charakteristického pro daný formát, ale snažím se 

to kompenzovat úsečností a stručností ve zbytku citace. U poslední zkratky úryvku – FYI, tedy 

for your information – by přicházelo v úvahu přeložit ji například spojením jen pro info, opět by 

ale došlo k prodloužení zprávy. Jedná se o anglickou zkratku běžně používanou i v českém 

profesionálním prostředí, jak jsem si ověřila z více zdrojů, mj. od novinářů ve stejné věkové 

kategorii, jako je Ronan Farrow – podle nich se zkratka FYI v redakční komunikaci (emaily, SMS 

zprávy) používá velmi často. 
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V dalším příkladu došlo ke změně rozložení sémantických složek. Zde můžeme okomentovat 

analytický charakter angličtiny: v originále se vyskytuje spojení noodle place, jež se skládá z 

obecného klasifikujícího substantiva place, které je jádrem nominální fráze a slouží jako její řídicí 

člen, a ze specifického modifikujícího členu noodle, jenž je sémantickým těžištěm fráze 

(Knittlová et al. 2010: 42). Ačkoliv bychom za slovo noodle český přejatý ekvivalent jistě našli, 

v kolokaci nudlová restaurace se příliš často nevyskytuje. V překladu se tedy za noodle objevuje 

částečný protějšek s nižší mírou specifikace, naopak obecné place je nahrazeno specifičtějším 

restaurace: 

A week after our first conversation, I met with Gutierrez again, at a basement noodle 

place near Union Square. (O: 66) 

O týden později jsme se s Gutierrezovou sešli znovu, tentokrát v podzemní asijské 

restauraci blízko náměstí Union Square. (P: 17–18) 

3.4.1.2 Rozdíly významové denotační 

Knittlová et al. (2008: 47) uvádí, že rozdíly významově denotační vyplývají: 

[…] z různého pojmenovacího přístupu […], z nestejné úrovně abstrakce, ze zaujímání 

neshodných hledisek ke skutečnosti, ze zdůrazňování odlišných rysů znaku. 

Částečné protějšky tak mohou obsahovat významovou složku navíc (v tomto případě hovoříme 

o specifikaci), nebo naopak některou z významových složek výchozí lexikální jednotky postrádat 

(pak se jedná o generalizaci). Další typy změn, např. antonymická či vektorová, spadají pod 

sémantickou kontiguitu – liší se diferenční sémantické rysy překladových protějšků (Ibid.: 2008: 

60–61). 

První z problematických míst se objevilo hned v názvu první překládané, tj. deváté kapitoly. 

Originální titul Minions je záměrně dvojznačný – vedle slovníkové definice: „a follower or 

underling of a powerful person, especially a servile or unimportant one“ (Lexico 1) obsahuje 

i kulturní reálii, neboť odkazuje na postavičky mimoňů (v originále právě minions) 

z animovaného filmu Já, padouch (v originálním znění Despicable Me), který je zmíněn ve 

druhém odstavci kapitoly. Jak je patrné z předchozí věty, tato dvojznačnost se při překladu do 

češtiny ztratí, protože zavedený překlad mimoni pro tyto animované postavičky v sobě 

neobsahuje významovou složku slova poskoci, které jsem nakonec pro překlad názvu kapitoly 

zvolila, resp. ji obsahuje pouze ve velmi omezené míře. Kvůli této lexikální neekvivalenci bylo 
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nutné zvolit takový protějšek, který vystihne podstatnější význam lexikální jednotky v originálu, 

a proto jsem obětovala odkaz na kulturní reálii. 

Víceznačný je i název poslední překládané kapitoly. V originále se třináctá kapitola jmenuje Dick 

a vzhledem k tomu, že se jedná o polysémní lexikální jednotku, čtenář originálu v první chvíli 

neví, zda si ji má vykládat jako vulgární označení penisu, nebo jako domáckou podobu jména 

Richard. Ve skutečnosti je použita ve třetím významu – jedná se o zastaralé neformální označení 

detektiva, což čtenář pochopí až ve chvíli, kdy se dostane k pasáži o Jacku Palladinovi, jehož 

přezdívka dala celé kapitole název. Nicméně jsem přesvědčena, že vzhledem k zaměření knihy, 

tématu kapitoly i konkrétní náplni Palladinovy práce, jež dala vzniknout této přezdívce, zvolil 

Farrow název kapitoly záměrně tak, aby měla i onen vulgární sexuální význam. Při neexistenci 

vhodného polysémního protějšku jsem do češtiny volila takový překlad, který zachová primární 

význam anglického výrazu. I v českém překladu tak nalezneme již poněkud zastaralé, nepříliš 

používané neformální slovo Očko, označující soukromého detektiva. V názvu kapitoly, tedy bez 

kontextu, je taktéž víceznačné, při překladu ovšem dochází ke ztrátě sexuálních konotací 

a expresivity, stejně jako v těle textu: 

 By the late nineties, Palladino had earned the nickname "the President's Dick." (O: 86) 

V devadesátých letech si díky náplni své práce vysloužil přezdívku „Prezidentovo očko“. 

(P: 34) 

3.4.1.3 Rozdíly významové konotační 

Sekundární významové složky lexikálních jednotek se v různých jazycích liší, rozlišujeme 

konotace expresivní a stylistické. U expresivity a emocionality převažuje apelová funkce, 

přičemž při překladu je nutné se zaměřit právě na ekvivalenci konotačních složek, která nemusí 

být kvůli strukturním rozdílům mezi jazyky vyjádřena stejnými prostředky. Při převodu 

stylistických konotačních složek mezi češtinou a angličtinou pak narážíme na fakt, že rozložení 

jazykových vrstev není v obou jazycích stejné. (Knittlová et al. 2008: 62–63). 

Poměrně složité bylo hledání vhodných ekvivalentů charakteristiky formidably organized and 

strategic person v ukázce níže. Autor takto popisuje ženu, modelku spodního prádla, a aby 

rozbil obecnou představu o modelkách jako o spíše jednodušších dívkách (a nepřímo tak 

polemizoval i s tím, jak Gutierrezovou popisovali novináři, jejichž cílem bylo ji na Weinsteinovo 

přání zdiskreditovat), záměrně volí „maskulinnější“ charakteristiky, jež ji vykreslují jako velmi 
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schopného člověka. Některé překladové protějšky, které se nabízely jako ekvivalenty 

denotačního významu anglického slovního spojení, jako například zodpovědná a svědomitá, 

nebylo možné použít, protože neměly tento konotační význam. Pasáž jsem tedy nakonec 

vyřešila následujícím způsobem, jež by měl ve čtenáři překladu evokovat stejně „mužské“ 

vlastnosti, jako u čtenáře originálu: 

 She was, I came to find, a formidably organized and strategic person. (O: 56) 

 Později jsem zjistil, že je až neuvěřitelně rozvážná a kompetentní. (P: 9) 

Slovní hříčky bývá složité v překladu zachovat v doslovné podobě, jednak kvůli rozdílným typům 

jazyků, které je tím pádem tvoří jiným způsobem, jednak kvůli jazykově-kulturním rozdílům 

v používané obraznosti. Hra se slovy v níže uvedeném příkladu odkazuje na americký idiom 

where there’s smoke, there’s fire (MW 1), jemuž by v češtině odpovídalo přísloví není kouře bez 

ohně. Ačkoliv čeština zná a používá stejný obraz, zachování slovní hříčky by neznělo přirozeně, 

figurativnost pasáže jsem tedy snížila, došlo k výrazové nivelizaci (Gromová 2009: 68): 

"I told him there's smoke but I don't know that there's fire." (O: 79–80) 

„Řekl jsem mu, že se leccos povídá, ale že nevím, jestli na tom něco je.“ (P: 28) 

Tuto výrazovou ztrátu jsem kompenzovala zesílením figurativnosti na jiném místě, ve výsledku 

tedy v rámci celé kapitoly došlo k výrazové záměně, tedy „funkčnímu přemístění výrazových 

prvků originálu na jiné místo v překladu“ (Gromová 2009: 66): 

"At times people can be aggressive and try to mess with him by suggesting there's even 

a story here." (O: 79) 

„Někdy na něj lidi dotírají a nedají mu pokoj, že přece na každém šprochu…“ (P: 27) 

Určité změny týkající se úrovně expresivity jsem při překladu musela provést z důvodů žánrově-

stylistických. Vycházela jsem při tom z Knittlové et al. (2010: 63), která k problematice 

stylistických konotačních složek uvádí: 

V rámci jazykové situace anglické a české neexistuje stejné rozložení jazykových vrstev 

a útvarů, proto český překladatel využívá prostředků, které mu čeština dává k dispozici 

a které považuje za adekvátní pro daný styl a situaci. 

Jako konkrétní příklad ilustrující tuto problematiku bych zmínila citaci ze zprávy Lisy Bloomové, 

jež je v originále formulována natolik nadneseným způsobem, že by ve věrnějším překladu pro 
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českého čtenáře vyzněla těžko uvěřitelně a spíše její obsah shazovala, což by šlo proti záměru 

vysilatelky. Při překladu jsem tedy musela expresivitu přímé řeči tlumit: 

"You, your sister and mother have comported yourself with grace and dignity through 

the storm, empowering sexual abuse survivors everywhere," she'd written to me once. 

"The very least I could do was to speak out about Dylan's obvious credibility." (O: 71) 

„Vy, Vaše sestra i matka jste složitou situaci nesli důstojně, což dodalo sílu mnoha 

obětem sexuálního násilí po celém světě,“ napsala mi kdysi. „Poukazovat na jasnou 

Dylaninu důvěryhodnost bylo to nejmenší, co jsem mohla udělat.“ (P: 21) 

Výrazovou nivelizaci, k níž v překladu nutně dojde kvůli většímu množství vnitřních vysvětlivek, 

které jsou potřeba k vyrovnávání rozdílů mezi presupozicemi výchozího a cílového čtenáře, je 

možné na některých místech kompenzovat. V následujícím úryvku bylo nutné rozvolnit těsnou 

apozici Bunga Bunga girl, neboť v českých článcích o tomto tématu se objevuje bunga-bunga 

jen jako adjektivum rozvíjející nikoliv osoby, ale události. Čeština nedisponuje ani absolutním 

ekvivalentem anglického neformálního a expresivního sugar daddy, které Lexico definuje jako 

„a rich older man who lavishes gifts on a young woman in return for her company or sexual 

favours“ (Lexico 2). Při hledání částečného ekvivalentu jsem se vedle denotačního významu 

zaměřila primárně na expresivitu a stylistické zařazení vybraného slova, a zvolila expresivní 

slovo zlatokopka, které má oproti originálu nižší míru specificity, ale používá se převážně 

v publicistických textech (Korpus 1) a vyjádření naopak kondenzuje: 

"They said that I was a Bunga Bunga girl, that I was having affairs with sugar daddies," 

she said. (O: 61) 

„Psali, že jsem byla na těch jeho bunga-bunga večírcích, že jsem zlatokopka,“ popisovala. 

(P: 13) 

Za zmínku stojí i jedna z nejdůležitějších citací celého úryvku, Weinsteinem pronesená věta I'm 

used to that. Vzhledem k tomu, že je tato věta v textu klíčová, přemýšlela jsem nad několika 

variantami. Po zveřejnění Farrowova článku v New Yorkeru se dostala i do českých médií 

informujících o Weinsteinově kauze, a to v doslovném překladu Jsem na to zvyklý, například 

v článku 'Nechtěl přestat, byla to noční můra.‘ Proti producentovi Weinsteinovi vystoupila i Jolie 

a další hvězdy (iRozhlas 2). Jiří Levý doporučuje na předchozí překlady navazovat, pokud jsou 

přijatelné, za znehodnocující považuje spoléhání se na předchozí překlady z pohodlnosti či ve 
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velké míře (1998: 104–106). Ačkoliv je daný překlad významově přesný, neodpovídá 

stylistickým zařazením situaci, v níž byla věta pronesena – těžko si představit, že by se v této 

situaci Weinstein vyjadřoval spisovně. Z tohoto důvodu jsem zvolila pro mluvenou formu jazyka 

běžnější formulaci: 

"Oh, please, I'm sorry, just come on in," Weinstein replied. "I'm used to that. Come on. 

Please." (O: 68) 

„Ježiš, prosim tě, promiň, pojď už dovnitř,“ zněla Weinsteinova odpověď. „To dělám 

vždycky. Pojď už, prosim tě.“ (P: 19) 

Vzhledem k tomu, že autor v textu zmiňuje velké množství postav, z nichž mnohé jmenuje 

opakovaně, snažila jsem se více používat pronominalizaci, nevyjádření podmětu a další 

prostředky, aby český text nebyl příliš repetitivní. Oproti angličtině však čeština nemá možnost 

použít pro označení osoby pouze její křestní jméno, aniž by to mělo výrazně kladnější citové 

zabarvení, a proto nebylo možné v pásmu neutrálních Farrowových popisů používat 

např. pouze křestní jméno Ambry Gutierrezové, neboť takový krok by nutně snížil objektivní 

dojem, jejž se Farrow snaží navodit, a naznačoval by jeho osobní pozitivní vztah k ní.  

When attorneys Gutierrez consulted urged her to accept a settlement, she at first 

resisted. But her resolve began to crack. "I didn't want to make my family suffer 

anymore," she said. "I was twenty-two years old. I knew if he could move the press in 

this way, I couldn't fight him." On the morning of April 20, 2015, Gutierrez sat in a law 

firm office in Midtown Manhattan with a voluminous legal agreement and a pen in front 

of her. (O: 62) 

Právníci, se kterými situaci konzultovala, jí radili, aby spor s Weinsteinem urovnala 

mimosoudní cestou, ale zpočátku se tomu bránila. Postupně se s tím však začala 

smiřovat. „Nechtěla jsem, aby moje rodina tím dál trpěla. Mně bylo dvaadvacet. Věděla 

jsem, že já nemám šanci proti Weinsteinovi s bulvárem v zádech.“ A tak 20. dubna 2015 

seděla v kanceláři jedné právnické firmy v centru Manhattanu, před sebou obsáhlou 

dohodu, čekající jen na její podpis, a pero. (P: 13) 

3.4.1.4 Rozdíly pragmatické 

Rozdíly na pragmatické rovině vznikají kvůli odlišným jazykovým i mimojazykovým zkušenostem 

čtenáře originálu a překladu. Překladové protějšky je nutné vybírat tak, aby byl dodržen princip 



 
 

64 

funkční ekvivalence, tedy s ohledem na (nižší) presupozice cílového příjemce textu. Překladatel 

k tomu nejčastěji používá substituci domácí analogií, přidávání či vypouštění informací nebo 

vysvětlující opis (Knittlová et al. 2008: 92). 

Jedním z kulturně vázaných konceptů jsou měny. V anglickém textu o americké realitě jsou 

samozřejmě částky uváděny v dolarech, českému čtenáři pochopení usnadní, pokud bude mít 

k dispozici aspoň hrubý přepočet na české koruny. Nicméně vzhledem k zamýšlenému 

recipientovi překladu jsem k tomuto kroku přistoupila pouze u jedné částky, v bezprostředně 

následujícím případě už jsem nechala na inteligenci čtenáře, aby si domyslel, jaký přibližně 

obnos představuje v textu zmíněná částka – zatímco při první zmínce je v překladu částka 

uvedena v dolarech i v českých korunách, v druhé nechávám pouze dolary, neboť čtenář má 

směnný kurz v podstatě před očima. Navíc jsem přesvědčena, že u Farrowem uvedených částek 

(ačkoliv je nijak nezaokrouhluje, což zřejmě souvisí s jeho novinářskou snahou o podání co 

nejpřesnější informace) jde zejména o to, aby si čtenář utvořil představu o řádu zmiňovaných 

finančních obnosů: 

One attorney, Elkan Abramowitz, was a partner at the firm that formerly employed 

Vance, and had contributed $26,450 to Vance's campaigns since 2008. […] [David Boies] 

would give $10,000 to Vance's reelection campaign in the months following the decision 

not to press charges. (O: 60–61) 

Jeden z nich, Elkan Abramowitz, byl partnerem ve firmě, kde Vance dříve pracoval, a na 

jeho kampaně přispěl od roku 2008 částkou 26 450 dolarů (v přepočtu skoro 600 tisíc 

korun). […] Ze svízelné situace, ve které se kvůli Gutierrezové Weinstein ocitl, se ho 

snažil vysekat i David Boies, který měl k Vanceovi také velmi blízko. Jen pár měsíců poté, 

co Vance zastavil Weinsteinovo trestní stíhání, přistálo na účtu jeho kampaně za 

znovuzvolení deset tisíc dolarů. (P: 12) 

Rozdíl v pragmatické rovině se projevuje i v následující pasáži, kde je zmíněno speciální policejní 

oddělení, jež nemá v české realitě obdobu. Nicméně vzhledem k tomu, že existuje tzv. spin-off 

poměrně populárního amerického detektivního seriálu Law & Order (Zákon a pořádek), jenž se 

vysílal i v českém znění, a to pod názvem Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti (ČSFD 1), 

umožnilo mi to v překladu spoléhat se na tento zažitý překladový ekvivalent s tím, že český 

čtenář bude mít alespoň obecnou představu o tom, jaké případy taková jednotka vyšetřuje: 
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She picked up the call while sitting with investigators from the Special Victims Division, 

who listened in and devised a plan: Gutierrez would agree to see the show the following 

day and then meet with Weinstein. (O: 57) 

U hovoru byli přítomni detektivové z útvaru pro zvláštní oběti, kteří Gutierrezové 

navrhli, aby Weinsteinovi slíbila, že se s ním sejde poté, co zhlédne zítřejší představení. 

(P: 10) 

I ironická, vtipná narážka On the moon. In our gravity boots počítá s presupozicemi amerického 

čtenáře, který ji pochopí jako slovní hříčku na spojení boots on the Moon, tedy odkaz na lidskou 

přítomnost na Měsíci. Samotný výraz gravity boots označuje sportovní pomůcku pro domácí 

posilování, která se prodává pod názvem antigravitační boty, jenž není pro potřeby překladu 

vhodný. Vzhledem k tomu, že se na tuto „měsíční“ metaforu váže celý bezprostřední kontext 

konverzace, snažila jsem se najít takový funkční ekvivalent, který by umožnil tento obraz 

zachovat, ačkoliv dojde ke ztrátě jazykové hříčky: 

"Just working on my vows for the ceremony. On the moon. In our gravity boots." […] 

Jonathan's mother wanted grandchildren, and not in the age of lunar bases. (O: 66) 

„Jen pracuju na svým svatebním slibu. Víš, na naši svatbu na Měsíci. Ve skafandrech.“ 

[…] Jonathanova matka chtěla vnoučata, pokud možno dřív, než budou na Měsíci stát 

základny. (P: 17) 

Na několika místech jsem pro českého čtenáře neznámé reálie či kulturně zatížené koncepty 

řešila generalizací, neboť jejich relativní hodnota či důležitost v rámci celého překládaného 

textu, případně celé knihy, nebyla natolik vysoká, aby ospravedlňovala transkripci vlastního 

jména a vložení vnitřní vysvětlivky. Ačkoliv by takové překladatelské řešení bylo věrnější, co se 

obsahu a míry specifičnosti textu týká, text by dle mého názoru zbytečně zatížilo a snížilo jeho 

čtivost. V níže uvedeném příkladu není důležitý konkrétní název v českém kontextu neznámého 

bulvárního média – ostatně šlo o smyšlené „krycí“ povolání policisty v utajení, ne o faktický 

údaj, a bylo použito kvůli asociacím s ním spojeným, tedy aby působilo věrohodně. Z toho 

důvodu je generalizace na typ média, který má pro čtenáře překladu stejné konotace jako název 

média pro zamýšleného čtenáře předlohy, vhodným řešením: 

The second time, one of the undercover officers, posing as a TMZ photographer, started 

peppering Weinstein with questions, sending him to complain to hotel staff. (O: 58) 
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Druhý Weinsteinův pokus zmařil jeden z policistů v civilu, který se vydával za bulvárního 

fotografa a bombardoval ho otázkami tak dlouho, až ho donutil jít si stěžovat 

hotelovému personálu. (P: 10) 

Generalizací jsem řešila i název čtvrti, která se v textu objevuje pouze jednou a není nijak 

podstatnou reálií, a tak jsem si vystačila s obecnou lokalizací, informaci o přesném názvu čtvrti 

jsem vynechala: 

On the morning of April 20, 2015, Gutierrez sat in a law firm office in Midtown 

Manhattan with a voluminous legal agreement and a pen in front of her. (O: 62) 

A tak 20. dubna 2015 seděla v kanceláři jedné právnické firmy v centru Manhattanu, 

před sebou obsáhlou dohodu, čekající jen na její podpis, a pero. (P: 13) 

Analogicky jsem postupovala v případě, kdy se v originále objevuje název newyorské přílivové 

úžiny East River. Nejedná se o nijak relevantní reálii, je zmíněna jen jako detail pro vykreslení 

scény, originálnímu čtenáři může navodit představu konkrétní části New Yorku, ale průměrný 

český čtenář tyto konotace nezná, a proto jsem zvolila obecné pojmenování: 

On the other end of the call, Sciorra was in her living room in Brooklyn, staring out at 

the East River. (O: 77) 

Sciorraová se z okna obývacího pokoje svého brooklynského bytu zadívala na vodu. 

(P: 26) 

Na čtenářovu znalost New Yorku spoléhá i následující idiomatická pasáž. Reálie v ní obsažená je 

však pro českého čtenáře nepochopitelná, a tak jsem ji v překladu vynechala a místo ní 

explicitněji vyjádřila původní autorovu myšlenku: 

He had a warm, avuncular voice, with an accent that knew its way around the Long 

Island Expressway. (O: 81) 

[…] pokračoval Berger svým vřelým, vlídným hlasem, s přízvukem, který prozrazoval jeho 

předchozí působení v New Yorku. (P: 29) 

V některých případech jsem zvažovala, zda generalizaci použít, ale nakonec jsem se rozhodla 

proti tomu. V níže uvedené pasáži jsem narazila na problém: zmíněný hotel Grand se v mezidobí 

přejmenoval na hotel Roxy, jméno změnil i hotelový bar. Bylo by jednodušší a zcela jistě kratší 

ve větě ponechat pouze obecné lokativní označení v baru hotelu v Tribece, nicméně jméno 
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hotelu v originále bylo zmíněno zřejmě i kvůli tomu, že se jednalo o relativně známé luxusní 

místo, a ponecháním jeho jména v překladu tyto konotace naznačuji také. V překladu tedy 

došlo k omisi jména baru, jméno hotelu jsem ponechala, nicméně jsem k němu přidala aktuální 

informaci o tom, že by jej český čtenář pod tímto názvem hledal již marně: 

The following day, Gutierrez met Weinstein at the Tribeca Grand Hotel's Church Bar, 

a plush room with golden stars and clouds stenciled on its blue walls. A team of 

undercover officers kept watch. (O: 58) 

O den později se Gutierrezová dostavila do čtvrti Tribeca na schůzku s Weinsteinem. 

Sešli se v baru tehdejšího hotelu Grand, přepychového podniku se zlatými hvězdami 

a obláčky na modrých stěnách, a jejich setkání monitoroval tým policistů v utajení. 

(P: 10) 

Pokud se pro českého čtenáře neznámá reálie, která vyžaduje vnitřní vysvětlivku, v textu 

opakuje na více místech, plné vysvětlení v překladu poskytuji pouze u jejího prvního výskytu: 

Gutierrez arrived at Weinstein's office in Tribeca early the next evening with her 

modeling portfolio. (O: 57) 

Další den navečer se Gutierrezová dostavila do Weinsteinovy kanceláře v newyorské 

čtvrti Tribeca, s sebou si přinesla desky s ukázkami své práce. (P: 9) 

U dalšího opakování jsem z formulačních důvodů použila kratší, minimalistickou apoziční 

vysvětlivku, u třetí zmínky téhož jsem ji již ponechala bez jakékoliv explikace: 

The following day, Gutierrez met Weinstein at the Tribeca Grand Hotel's Church Bar, 

[…]. (O: 58) 

O den později se Gutierrezová dostavila do čtvrti Tribeca na schůzku s Weinsteinem. 

(P: 10) 

Back in 2002, Auletta had pursued the claims that Weinstein was preying on women, 

and even asked about the allegations in an on-the-record interview. The two had been 

sitting in Weinstein's Tribeca offices. (O: 83) 

V roce 2002 se snažil zjistit víc o obviněních ze sexuálního obtěžování na Weinsteinovu 

adresu, dokonce se ho na ně zeptal během nahrávaného rozhovoru, jenž se odehrával 

ve Weinsteinově kanceláři v Tribece. (P: 31) 
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Vnitřní vysvětlivku si vyžádaly i názvy amerických médií, ať už tištěných, či televizních. Za 

všechny uvádím jeden příklad, kde v překladu oproti originálu doplňuji i křestní jména obou 

v českém kontextu nepříliš známých mužů a přidávám i informaci o tom, jakou pozici v týdeníku 

zastávali, neboť Farrow spoléhá na znalosti amerického čtenáře, které českému čtenáři nejspíš 

chybí: 

Weinstein particularly exploited his bond with Pecker and Howard at the National 

Enquirer. Weinstein's employees recalled an uptick in calls from him to Pecker. Howard 

[…]. (O: 61) 

Weinstein vytěžoval zejména svůj vztah s Davidem Peckerem a Dylanem Howardem 

z bulvárního týdeníku The National Enquirer. Jak si všimli i Weinsteinovi zaměstnanci, 

jeho vydavateli Peckerovi v té době volal stále častěji. Šéfredaktor Howard […]. (P: 13) 

V následující ukázce došlo vedle explicitace reálie, která je americkému čtenáři jasná, k použití 

názvu budovy namísto její identifikace prostřednictvím adresy, jak je to v anglickém kontextu 

běžné – v prostředí cílového jazyka by se naopak jednalo o nezvyklý, rušivý prvek: 

Back at 30 Rockefeller Plaza, McHugh and I sat opposite Rich Greenberg in his office on 

the fourth floor. (O: 64) 

Když jsem dorazil do sídla NBC v mrakodrapu Comcast Building, měli jsme s McHughem 

schůzku s naším nadřízeným Richem Greenbergem v jeho kanceláři ve čtvrtém patře. 

(P: 16) 

Bez vnitřní vysvětlivky jsem nechala takové reálie, které sice pro zamýšleného čtenáře originálu 

budou zřejmě jasnější než pro čtenáře překladu, ale bezprostředně se nevztahují k Farrowovu 

tématu, a proto jejich dovysvětlení není bezpodmínečně nutné. Průměrný americký čtenář této 

knihy nejspíše bude o bývalém newyorském starostovi a jeho následném působení ve funkci 

právního zástupce exprezidenta Donalda Trumpa vědět více než průměrný čtenář překladu, 

a proto mu bude jasné, na co odkazuje vyznačená poznámka o Giulianiho duševním stavu 

v pasáži níže. Nicméně si troufám tvrdit, že například záběry z Giulianiho nechvalně známé 

tiskové konference z loňského roku, jež proběhla místo v hotelu Four Seasons na parkovišti před 

zahradnickým centrem Four Seasons Total Landscaping, nacházejícím se mezi sexshopem 

a krematoriem, obletěly celý svět. Český čtenář měl možnost se o ní dozvědět i z českých médií, 

např. z článku Trump oznámil tiskovku ve Four Seasons. Místo hotelu byla ale na parkovišti vedle 
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krámku s pornem (LN 2), a tak si myslím, že i bez vysvětlení ze strany překladatele pasáž pochopí 

stejně jako čtenář originálu. 

"Rudy was always in the office after the Ambra thing," one Weinstein Company 

employee recalled. "He still had his mind then." (O: 60) 

„Po té záležitosti s Ambrou byl Rudy ve Weinsteinově kanceláři jako doma,“ podotkl 

jeden z Weinsteinových zaměstnanců. „To měl ještě všech pět pohromadě.“ (P: 12) 

U názvů filmů či jiných děl, které měly české znění, jsem použila zavedený český překlad. 

V ukázce je ale zmíněn i název článku, jenž vyšel v angličtině a do češtiny přeložen nebyl, 

u něhož jsem při překladu pasáže zvažovala variantu ponechání jeho původního názvu 

a uvedení českého překladu v závorce. Nicméně plné znění článku (NY 2) je na internetu 

přístupné pouze předplatitelům časopisu The New Yorker, takže by si jej případně mohl přečíst 

jen zlomek čtenářů českého překladu knihy. Navíc se i díky filmu ze studia Disney jedná o natolik 

známý název (jak v češtině, tak v angličtině), že pro takového čtenáře by v případě zájmu bylo 

velmi jednoduché si původní název medailonu dohledat. Název článku není uveden pouze jako 

informace pro čtenáře, Farrow na jeho základě charakterizuje jeho tón a celkové vyznění, a tak 

je důležité, aby ho pochopil i takový český čtenář, který angličtinu neovládá. Zmíněné ponechání 

anglického názvu a zahrnutí české závorky, které se nabízí jako alternativní řešení, ale zbytečně 

prodlužuje text a narušuje jeho plynulost, proto jsem se rozhodla v českém textu název 

Aulettova článku pouze přeložit do češtiny: 

Entitled "Beauty and the Beast", the piece made no explicit mention of sexual predation, 

but dwelled on Weinstein's brutality. (O: 82) 

Článek nazvaný Kráska a zvíře sice Weinsteina neoznačoval přímo za sexuálního 

predátora, ale opakovaně zmiňoval jeho surovost. (P: 31) 

Při překladu sice počítám s tím, že by se kniha přeložila a vydala celá, nicméně mým cílem bylo 

vyhnout se nejasnostem, které by vznikly kvůli tomu, že úryvek není ze samého začátku knihy. 

Některé vysvětlivky či zvyšování explicitnosti textu by v případě, že by šlo o vydání celé 

publikace, nebyly nutné, ale v překladu je mám kvůli tomu, aby byly dané pasáže alespoň 

částečně pochopitelné i pro čtenáře pouze tohoto bakalářského překladu. Navíc v textu nejsou 

nijak rušivé – většinou se jedná pouze o drobné úpravy, například vypsání plného jména Ambry 
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Gutierrezové u první zmínky v daném úryvku, neboť v další pasáži v první kapitole se v přímé 

řeči vyskytuje pouze její křestní jméno, a čtenář by si to nemusel spojit: 

When I arrived at Gramercy Tavern, Gutierrez was already sitting in a back corner, […]. 

(O: 56) 

Když jsem dorazil do restaurace Gramercy Tavern, Ambra Gutierrezová už tam na mě 

čekala. (P: 9) 

Dále jsem do českého textu vložila křestní jméno jeho sestry, která je mimochodem i autorkou 

ilustrací v původním vydání knihy, neboť cílovému čtenáři u jejího jména pravděpodobně dojde, 

o koho se jedná – zejména po vydání českého překladu memoárů Woodyho Allena ji zmiňovala 

řada zpravodajských a publicistických článků, např. Smutný Woody Allen napsal vtipné paměti. 

A mimochodem: obtěžoval svou dceru? (ČT24 1): 

When my sister reiterated her claim that Woody Allen sexually assaulted her, Allen 

dispatched Abramowitz to the morning shows to smile affably and deny the allegations. 

(O: 60) 

Když moje sestra Dylan trvala na tom, že ji v dětství Woody Allen sexuálně zneužil, Allen 

za sebe do televizních pořadů vysílal právě Abramowitze, aby se mile usmíval a vznesené 

obvinění odmítal. (P: 12) 

V jedenácté kapitole Farrow odkazuje na čtyři tweety z 14. října 2016 (Twitter 1–4), v nichž 

McGowanová obviňuje nejmenovaného významného filmového producenta ze znásilnění 

a hollywoodský establishment a média z lhostejnosti. Ronan Farrow cituje první, druhý a čtvrtý 

z nich na samém začátku knihy, u první zmínky o McGowanové (Farrow 2019: 8):  

A hashtag, popularized by the commentator Liz Plank, solicited explanations of why 

#WomenDontReport, „A (female) criminal attorney said because I'd done a sex scene in 

a film I would never win against the studio head,“ the actress Rose McGowan tweeted. 

„Because it's been an open secret in Hollywood/Media & they shamed me while 

adulating my rapist,“ she added. „It is time for some goddamned honesty in this world.“ 

Pokud by se kniha překládala celá, nebyl by důvod na tomto místě v překladu zvyšovat 

explicitnost dané pasáže oproti originálu, neboť by se překladatel, stejně jako Ronan Farrow, 

spoléhal na to, že si čtenář informaci o tweetech McGowanové bude po necelých osmdesáti 

stranách stále pamatovat. V takovém případě by se stačilo více držet implicitnosti originálu 
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a větu přeložit například takto: Na podzim 2016 začal Harvey Weinstein kvůli čerstvým tweetům 

Rose McGowanové bombardovat svého právníka Boiese telefonáty. Nicméně pro čtenáře pouze 

tohoto úryvku by taková formulace byla poměrně enigmatická a neměla by valnou informační 

hodnotu, a proto jsem se rozhodla použít explicitnější formulaci specifikující, o jaké tweety se 

jedná: 

Harvey Weinstein had been calling Boies, his attorney, about Rose McGowan since 

shortly after she tweeted the previous fall. (O: 70) 

Na podzim 2016, jen krátce po tom, co Rose McGowanová zveřejnila tweety v reakci na 

#WhyWomenDontReport, začal kvůli ní Harvey Weinstein bombardovat svého právníka 

Boiese telefonáty. (P: 20) 

Související problematiku pasáže věnující se Sethu Freedmanovi jsem okomentovala v části 

3.1.2. 

3.4.2 Rovina gramatická 

Rozdíly na této rovině vyplývají z odlišných gramatických systémů obou jazyků – jak jsem již 

zmínila, angličtina je jazyk izolační analytický, zatímco čeština je syntetická a flexivní (Knittlová 

et al. 2010: 42). Čeština má oproti angličtině volnější slovosled, jde o verbální jazyk, angličtina, 

v níž má slovosled i gramatickou funkci, tíhne více k nominálním vyjádřením (Dušková 1994: 17). 

Preference kondenzovanějších formulací, ať už pomocí polovětných vazeb či apozic, způsobuje, 

že anglický text bývá oproti českému implicitnější a hutnější. 

Jak jsem již popsala v překladatelské analýze v části věnované syntaxi, v textu se vedle souvětí 

souřadných a podřadných setkáme i s větším množstvím krátkých vět jednoduchých. Ačkoliv 

jsem se obecně snažila zbytečně se od větné stavby neodchylovat, na mnoha místech v textu 

dochází k výraznější syntaktické přestavbě nad úrovní věty. V některých případech bylo nutné 

tyto kratší věty připojit k předcházející či následující větě, neboť by v češtině nepůsobily 

přirozeně: 

The document was eighteen pages long. It was signed, on the last page, by Gutierrez 

and Weinstein. (O: 63) 

Smlouva měla osmnáct stran a na poslední stránce se vedle sebe skvěly podpisy 

Gutierrezové a Weinsteina. (P: 15) 
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Zatímco ve výše zmíněném případě šlo o pouhou juxtapozici, v následující pasáži došlo 

i k explicitaci vztahu mezi oběma větami. Původně samostatná věta jednoduchá je v češtině do 

souvětí zapojena jako věta vedlejší účelová: 

A moment later, I was walking fast out of the restaurant and toward the subway, dialing 

Rich McHugh. I told him the story. (O: 64) 

O chvíli později jsem vyběhl z restaurace a cestou na metro jsem zavolal Richovi 

McHughovi, abych mu to celé vyložil. (P: 15) 

Dalším typem syntaktické přestavby může být rozdělení souvětí na více vět, zejména pokud 

výchozí text obsahuje, jako pasáž níže, polovětné obraty. Zde konkrétně jde o dvě prézentní 

participia následovaná vedlejší větou časovou. V překladu je první sekundární predikace 

s participiem standing elidována, její příslovečné určení je převedeno příslovečným určením 

místa v první, jednoduché větě; v následujícím souřadném souvětí se objevuje překlad 

participia refusing jako primární predikace, z věty vedlejší jsou v češtině věty hlavní: 

"I don't want to," she said, standing in the hallway outside his room, refusing to go 

farther as Weinstein's tone turned menacing. (O: 68) 

„Nechci,“ řekla Weinsteinovi na chodbě před jeho pokojem. Odmítla jít dál a tón 

Weinsteinova hlasu se změnil, zněl výhružně. (P: 18) 

V níže uvedeném příkladu došlo k vytknutí určitého větného členu do samostatné věty 

– v překladu nalezneme podřadné souvětí následované jednoduchou větou, do níž je přeložen 

postponovaný doplněk a lokativní označení z původního souvětí. Krátce zde můžeme 

okomentovat i použité lexikum: v překladu je použito přirovnání rovná jako pravítko místo 

původní adjektiva rozvinutého konvertovaným substantivem, přičemž originál využívá kolokaci 

z obdobného idiomatického přirovnání straight as a ramrod (MW 2): 

When I arrived at Gramercy Tavern, Gutierrez was already sitting in a back corner, 

ramrod straight and perfectly still. (O: 56) 

Když jsem dorazil do restaurace Gramercy Tavern, Ambra Gutierrezová už tam na mě 

čekala. Seděla bez hnutí v zadním rohu místnosti, rovná jako pravítko. (P: 9) 

Syntaktická přestavba byla nejčastěji nutná tam, kde se v originále vyskytly polovětné obraty. 

V ukázce níže se setkáme s pasivní participiální konstrukcí v prézentu asked, na niž je jako 
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součást slovesné rekce navázán infinitiv to do. U těchto polovětných obratů syntaktickou stavbu 

dekondenzuji, využívám překladatelského postupu transformace a překládám je jako vedlejší 

větu přívlastkovou, resp. předmětnou. V dalším výskytu vyjadřuje adverbiální infinitiv to expose 

účel, jehož protějškem v češtině bývá věta příslovečná účelová (Dušková 1994: 561), kterou 

s hypotaktickou spojkou aby používám i v tomto konkrétním případě: 

Anyone asked to do something risky to expose something important has to balance 

a complicated mix of self-interested and altruistic incentives. (O: 57–58) 

Každý, kdo někdy přemýšlel, zda se vystavit nebezpečí, aby odhalil něco důležitého, musí 

zvážit celou řadu někdy protichůdných sobeckých a altruistických faktorů. (P: 10) 

Hlavní funkcí anglického pasiva je potlačení konatele slovesného děje, nicméně je používáno 

i jako prostředek aktuálního členění větného (Dušková 1994: 261), zatímco v češtině bývá 

rematizace agentu dosahováno pouhou změnou slovosledu. Pasivum je tedy v angličtině 

používáno častěji než v češtině, kde vedle pasiva opisného stojí ještě pasivum zvratné, a většinu 

pasivních konstrukcí jsem v překladu změnila na rod činný s explicitním vyjádřením agentu: 

 When Gutierrez tried to intervene, she was beaten as well. (O: 56) 

 Když se ji snažila bránit, otec zbil i ji. (P: 9) 

Nicméně v několika případech jsem pasivní konstrukci v překladu ponechala (v druhém 

označeném případě ve výchozím textu se jedná o pasivní prézentní infinitiv): 

A sworn statement, pre-signed by Gutierrez, was attached to the agreement, to be 

released in the event of any breach. (O: 64) 

Ke smlouvě bylo přiloženo i čestné prohlášení, jež Gutierrezová musela podepsat 

– s tím, že v případě porušení uzavřené dohody bude zveřejněno. (P: 15) 

Angličtina, na rozdíl od češtiny, disponuje poměrně omezenou slovní zásobou substantiv se 

zřetelnou kategorií rodu, většina substantiv může označovat oba rody (Dušková 1994: 84–85). 

V textu na několika místech vystupují osoby, jejichž pohlaví není nikde zmíněno, není u nich 

využito ani pronominalizace, takže rod substantiva se neprojevuje ani v prostředcích 

odkazování, jak je běžné (Dušková 1994: 83). Tím vzniká gramaticko-pragmatický problém, 

neboť to není zřejmé ani z okolního textu, ani to není dohledatelné ve veřejně dostupných 

zdrojích. V případě, že by se kniha překládala k vydání v některém z českých nakladatelství, jak 
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zní hypotéza o cílové komunikační situaci popsaná v části 3.2, bylo by nutné kontaktovat přímo 

americké nakladatelství, od něhož by se práva na knihu koupila, aby autor tento fakt osvětlil, 

a umožnil tak fakticky přesný překlad. Tuto možnost bohužel při zpracování bakalářského 

překladu nemám, a tak jsem byla nucena zvolit generické maskulinum, u něhož je rod „míněn 

jako neutrální z hlediska rodu biologického, neboť mluvčí biologický rod nezná“ (NESČ 1): 

He approached and said hello, telling her and her agent several times she looked like 

the actress Mila Kunis. (O: 57) 

Nakonec za ní přišel, pozdravil ji i jejího agenta a dokola opakoval, že mu Gutierrezová 

připomíná herečku Milu Kunisovou. (P: 9) 

Dále například: 

 But the list also included coworkers who wouldn't be publicly identifiable, like an NBC 

intern whose desk was adjacent to mine. (O: 85) 

Jenže se v něm objevila i jména, jež veřejnost nemohla znát, třeba jméno stážisty, který 

pracoval u vedlejšího stolu. (P: 33) 

Kondenzace a kompaktnost anglického výrazu někdy může vést k víceznačnosti a při překladu 

je nutné rozhodnout se na základě jazykového i mimojazykového kontextu pro jeden z možných 

výkladů. Tento problém jsem řešila u pasáže níže, v níž equal-opportunity spin doctor může být 

jak mediální poradce zabývající se problematikou rovných příležitostí, tak i mediální poradce, 

který pracuje pro kohokoliv. Ačkoliv první varianta se nabízí jako jednodušší vysvětlení použité 

formulace, v textu knihy není nic, co by tento výklad podpořilo, a Hitzikovo jméno spojené 

s touto problematikou jsem nenašla ani v žádném z internetových zdrojů. Pro druhý výklad tedy 

hovoří jednak neexistence PR článků zmiňujících jeho předpokládanou specializaci, jednak 

i bezprostřední kontext – pasáž níže popisuje události odehrávající se v dubnu 2017, tedy 

v době, kdy si antagonističtější dvojici lidí, než byli Hillary Clintonová a Donald Trump, nešlo 

v americkém kontextu ani představit. Dle mého názoru je zde Farrow zmiňuje právě jako 

ilustraci toho, že Hiltzik v podstatě neměl, co se výběru klientů týká, žádné preference, a 

přívlastek equal-opportunity je použit jako ironická aktualizace daného termínu: 

Hiltzik was an equal-opportunity spin doctor. He was closely entwined with both the 

Clinton and Trump families. Ivanka Trump was a client of his firm, and two of his 

underlings, Hope Hicks and Josh Raffel, had found roles in Trump's White House. (O: 77) 
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Hiltzik pracoval pro kohokoliv, kdo byl ochoten za jeho služby zaplatit. Byl v úzkém 

kontaktu jak s rodinou Clintonových, tak s Trumpovými. Jeho firmu si najala i Ivanka 

Trumpová, a jeho dva podřízení – Hope Hicksová a Josh Raffel – pracovali pro prezidenta 

Trumpa. (P: 27) 
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3.5  Překladatelské posuny 

V této kapitole bych ráda shrnula posuny, k nimž v překladu došlo. Vycházím z jejich klasifikace 

dle Antona Popoviče, resp. z jejich shrnutí od Edity Gromové (2009: 57). Popovič všem kritériím 

nadřazuje cíl komunikátu, z jehož hlediska pak definuje posuny funkční (tedy opodstatněné) 

a nefunkční (tedy neopodstatněné). Z lingvistického či interpretačního hlediska pak rozlišuje 

mezi posuny konstitutivními a individuálními. 

Konstitutivní posun je objektivní, dochází k němu kvůli rozdílům mezi jazykovým kódem 

originálu a překladu, a tak není možné se mu vyhnout. Vychází z toho, že ve výchozím a cílovém 

jazyce existují jiné jazykové a stylistické normy. Dochází k němu na mikrostruktuře textu, a to 

na všech rovinách od morfologické až po syntaktickou (Ibid.: 58). Příkladem konstitutivního 

posunu může být převod kategorie determinace, kterou čeština na rozdíl od angličtiny 

nedisponuje – v překladu tedy zůstává nevyjádřena (like an anime character [O: 56] – trochu 

jako postavička z anime [P: 9]), nebo je vyjádřena lexikálně, např. ukazovacími zájmeny (minus 

the glamour [O: 86] – jen ten šarm jim scházel [P: 34]), neurčitými zájmeny (like he was stepping 

out of a party [O: 77] – jak kdyby byl na nějaké oslavě [P: 27]), či adjektivy (flogging the story on 

the open market [O: 61] – vytřískat z daného incidentu co nejvíc peněz [P: 13]). O konstitutivní 

posuny šlo i při překladu pasivních slovesných forem, které jsou v češtině méně frekventované 

než v angličtině, nebo již zmiňovaných polovětných obratů. 

Individuální posun je subjektivní, je výsledkem interpretace originálu překladatelem. Odráží 

překladatelův idiolekt a záměr, přičemž nad lingvistickým hlediskem převažuje hledisko 

interpretační (Ibid.: 59). Dle Levého (1971: 76) je ovlivňují tzv. subjektivní instrukce, tedy 

struktura jazykové paměti překladatele, s níž souvisí i tendence používat obecné na úkor 

zvláštního, vedoucí ke stylistickému ochuzování překladových textů (Levý 1998: 139). Příkladem 

individuálního posunu může být interpretace originálu ve smyslu filologického porozumění 

(warehouse-style windows [O: 73] – obrovská okna [P: 23]) nebo volba ekvivalentů z více 

nabízených možností (slender [O: 56] – štíhlá [P: 9] nebo útlá). Další z překladatelských 

tendencí, která souvisí s individuálními posuny, je intelektualizace, projevující se „zlogičťováním 

textu, vykládáním nedořečeného či formálním vyjadřováním syntaktických vztahů“ (Levý 1998: 

145). V překladu si můžeme všimnout především posledně zmiňovaného postupu, například 
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v následující pasáži, v níž je definována taktika některých bulvárních médií, která dala název celé 

knize5: 

Howard ordered his staff to stand down on reporting about Gutierrez's claim, then 

inquired about purchasing her story in order to bury it. (O: 61) 

Šéfredaktor Howard členům svého týmu nařídil, aby o trestním oznámení podaném 

Gutierrezovou vůbec nepsali, a pak ji kontaktoval s nabídkou, že její příběh odkoupí, 

přičemž jej zamýšlel nikdy nevydat. (P: 13) 

Pod posuny individuální můžeme řadit i tematické posuny, které vznikají kvůli faktům a reáliím 

obsaženým v předloze, jejichž doslovný překlad by v cílovém jazyce neměl stejnou funkci. 

V překladu můžeme za takový posun považovat např. substituci cizího prvku prvkem domácím 

se stejnou funkcí (Gromová 2009: 62). Jako příklad bych uvedla pasáž the voided check used in 

the transaction (O: 84) – bankovní potvrzení dané transakce (P: 32), v níž substituce řeší fakt, že 

zatímco ve Spojených státech se nejčastěji platí šeky, v českém prostředí dáváme spíše 

přednost bankovním převodům, kvůli čemuž se liší i dokument, který potvrzuje, že určitá 

transakce proběhla. 

  

 
5 Metoda v originále nazývaná catch and kill spočívá v tom, že nějaké médium koupí exkluzivní práva na konkrétní 
příběh. Jeho cílem však není získat tak „sólokapra“, nýbrž zabránit tomu, aby se tyto informace dostaly na světlo, 
neboť by uškodily spřátelené třetí straně. 
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4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo funkčně přeložit vybraný úsek, tedy devátou až třináctou 

kapitolu z knihy Ronana Farrowa Catch and Kill: Lies, Spies and a Conspiracy to Protect 

Predators, a takto vzniklý překlad opatřit odborným komentářem, který by obsahoval 

překladatelskou analýzu a popsal překladatelské problémy a vzniklé posuny. 

Komentář, stejně jako překlad, vycházel z provedené překladatelské analýzy předlohy, díky níž 

jsem si stanovila hypotézu o cílové komunikační situaci a metodu překladu. Analýza mi také 

umožnila identifikovat překladatelské problémy, na něž při překladu z angličtiny do češtiny 

narazím, a s přihlédnutím k cílovému adresátovi mě nasměrovat k použitým řešením. Příklady 

určitých problémů a jejich řešení na rovině lexikální, pragmatické, gramatické či syntaktické 

jsem rozebrala a popsala v odborném komentáři. 

S ohledem na téma a obsah překládaného úryvku bylo nutné se o téma zajímat šířeji, pracovala 

jsem s mnoha různými zdroji a prameny, které mi umožnily porozumět dané problematice 

o něco lépe a poskytly mi vhled do fungování médií, filmového průmyslu i mocenských struktur 

ve Spojených státech. 

Kvůli jazykovým i mimojazykovým rozdílům není možné se při překladu zcela vyhnout posunům, 

nivelizaci či generalizaci některých reálií, ale mým cílem bylo vytvořit takový překlad, který bude 

mít na cílového recipienta stejný účinek, jako má originální text na zamýšleného amerického 

čtenáře výchozího textu.  
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6 Příloha – výchozí text 

 


