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1. Úvod 

Tématem dané diplomové práce je Kulturní dimenze originálu a její převod při 

konsekutivním tlumočení. Kultura nefiguruje v této diplomové práci jako klíčový 

pojem náhodně. S rostoucí mírou globalizace se otázky spojené s kulturou stávají 

stále aktuálnějšími a zájem vědních disciplín o výzkum v této oblasti se neustále 

zvyšuje. Problematikou kultury se zabývá také translatologie, zájem vědců se však 

doposud upíral především k problematice kultury a překladu. V oblasti tlumočení 

se vědecké poznatky teprve rozvíjejí. Cílem této práce je nahlédnout na 

problematiku tlumočení z kulturologického hlediska. 

V teoretické části se pokusíme objasnit klíčové pojmy, které se ke kultuře vztahují, 

zastavíme se u vztahu kultury a jazyka, budeme se věnovat faktoru kulturní 

kompetence tlumočníka a zaměříme se na otázku reálií, jakožto vrstvu slovní 

zásoby bezprostředně spjatou s kulturou jako celkem a subkulturami určitých 

společenství. Reálie budeme zkoumat především z tlumočnického hlediska, nikoli 

z hlediska lexikálního. 

Empirická část, jejíž součásti je tlumočnický experiment, si klade za cíl zkoumat 

způsob převodu reálií při konsekutivním tlumočení a vliv objemu zkušeností a 

znalostí tlumočníků najejich výstup. 

Pracovní hypotézou, kterou se pokusíme potvrdit či vyvrátit, je tvrzení, že 

profesionální tlumočníci se dopustí méně chyb a vynechávek, než studenti 

tlumočení. Naším dalším předpokladem je, že tlumočníci budou lépe znát reálie 

nejméně vzdálené na časové ose. 

1 



2. Teoretická část 

2.1. Kultura 

2.1.1. Pojem kultura 

Pojem kultura je v této diplomové práci klíčový, jelikož právě z kulturních rozdílů 

vyplývají rozdíly jazykové. Pramenem neporozumění zpravidla není jazyk jako 

systémově-lingvistický fenomén, ale rozdíly v hodnotových orientacích, postojích, 

tradicích apod., zkrátka komplex faktorů, které současná terminologie označuje 

pojmem kultura. 

Definovat tento poJem je velmi obtížné, uplatňuje se totiž v mnoha vědních 

disciplínách a je vystihován velkou řadou definic. V zásadě lze rozlišit dvě skupiny 

pojetí kultury: 

• Podle širšího pojetí zahrnuje poJem kultura všechno, co vytváří lidská 

civilizace - tedy jednak materiální výsledky (artefakty) lidské činnosti, jako 

jsou např. obydlí, nástroje, oděvy, plodiny, průmysl, dopravní a 

telekomunikační systémy, jednak duchovní výtvory lidí, jako je umění, 

náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy, politika, právo aj. 

• Podle užšího pojetí (uplatňovaného v kulturní antropologii a také 

v interkulturní psychologii) je pojem kultura vztahován spíše k projevům 

chování lidí - tedy kulturou určitého společenství se míní jeho zvyklosti, 

symboly, komunikační normy a jazykové rituály, sdílené hodnotové systémy, 

předávané zkušenosti, zachovávaná tabu. (Průcha, 2007, s. 45) 

Zpočátku převládalo první pojetí poJmu kultura, avšak s vývojem kulturní 

antropologie došlo k rozšíření pojmu, který zahrnul i druhé pojetí zohledňující také 

sociální chování člověka, jeho hodnotový systém atd. Tento jev komentuje ve své 

publikaci "Jazyk i mežkufturnaja kommunikacija" ruská filoložka Ter-Minasova: 

"Ha CMeHy noHUMaHUfl KYJlbmypbL 1Ca1C COBOKynHocmu MamepUaJLbHb/X u oyxoBHb/X 

OOCmUJKeHUŮ 1j,UBUJlU3alJUU npUW.llO pacwupeHHOe mOJl1COBaHUe 9m020 mepMUHa, 

BKJL10tia10u,tee ece oco6eHHocmu ucmoputiecKUx, C01J,UaJLbHbtx u ncuxoJL02UtiecKUX 

SLBJLeHuil, xapaKmepHbtx OJlSl oaHH020 9mHoca, e2o mpaOu1J,UU, 1j,eHHocmu, B32J15LObL, 
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UHCmumymbL, noBeOeHUe, 6bLm, ycJWBUSL ./KU3HU - CJI.OBOM, BCe cmopOHbL e20 6bLmUSL U 

co3HaHUSL." (Ter-Minasova, 2004. s. 68) 

Pro danou diplomovou práci jsou relevantní obě pojetí, jelikož za kulturní specifika 

můžeme považovat nejen odraz materiálních a duchovních výtvorů národa v jazyce, 

ale i odlišné komunikační normy a další jazykové prvky, které nejsou zakotveny ve 

slovní zásobě, avšak mohou činit překladateli značné problémy. 

2.1.2. Kultura a civilizace 

Pojem kultura bývá často zaměňován s poJmem civilizace, jelikož oba termíny 

shodně vyjadřují souhrn procesů a výsledků společenské činnosti člověka. Mezi 

těmito pojmy však existuje zásadní rozdíl. Civilizací totiž rozumíme: 

JJ YpoBeHb o6UJ,ecmBeHH020 pa3BUmUSL u MamepUWlbHOU KYJLbmypbL, aocmU2HymbLU 

mou UJLU UHDU o6UJ,ecmseHH0-9KOHOMULLecx:ou cjJopMal!,ueu, a ma10Ke cmeneHb u 

xapax:mep pa3BUmUSL KYJLbmypbL onpeae.něHHbLX 9nox u Hapoaos. '' (Slovar 

sovremennogo literaturnogo jazyka, 1965) 

Civilizace tedy má nadnárodní charakter (mluvíme proto o civilizaci východní, 

západní, antické, křesťanské atd.). Naopak kulturu vymezují hranice jedné země, 

národa či určitého společenství lidí (např. kultura hippie) 

Je třeba podotknout, že se kultura rozvíjela ve dvou směrech: 1) uspokojování 

materiálních potřeb člověka - z tohoto směru se rozvinula civilizace; 2) 

uspokojování duchovních potřeb, tj. kultura jako taková, jež má symbolickou 

povahu. 

2.1.3. Definice pojmu kultura 

Pokusme se uvést některé důležité defmice pojmu kultura: 

,,KyJLbmypa (om JLam. cultura - B030eJLbLBaHue, socnumaHue, o6pa3oBaHue, 

pa3BUmUe, nOLLUmaHUe}, COBOKynHOCmb C030aHHbLX LLeJLOBeKOM B XOOe e20 

OestmeJLbHOCmU U Cnel{,UcjJULLHbLX 0.115l He20 ./KU3HeHHbLX cjJopM, a ma10Ke CaMbLU 

npol{,ecc U3 co3UOaHUSL u socnpou3soacmsa. B 9moM CMbLCJZ.e noH5Lmue KYJLbmypbL - s 
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orn.nutfue om noHSLmU5L npupoabL - xapwcmepu3yem .Mup LleJloBeKa u BKJl101faem e 

ce6SL 1};eT-u-wcmu u 7-LOp.MbL, eepoeaT-LU5L u o6pSLObL, 3T-LaT-LU5L u y.MeT-LU5L, o6bLLlau u 

ycmaT-LoBJleT-LU5L (BKJl10LlaSL maKUe C01ftUaJlbT-LbLe uT-LcmumymbL, KaK npaeo u 

zocyaapcmeo}, 5l3bLK u ucKyccmeo, mexT-LuKy u mexT-LoJlocu10 um. a. Pa3JlULlT-LbLe munbL 

KYJlbmypbL xapa1emepu3y10m onpeaeJlěT-LT-LbLe ucmopuLlecKUe ::moxu (aHmULlT-LaSL 

KYJlbmypa}, KOT-LKpemT-LbLe o671Jecmea, T-LapoaT-Locmu u T-La1};UU (KYJlbmypa MailSL}, a 

ma101Ce cne1};ucjJutfecKUe ccjJepbL aeSLmeJlbT-Locmu (KYJlbmypa mpyaa, noJlumutfeCKaSL 

KYJlbmypa, xyao.//CecmeeT-LT-LaSL KYJlbmypa}. '' (Rossijskij encyklopedičeskij slovar, 

2001) 

Z této definice vyplývá, že do pojmu kultura spadá široká škála jevů, jejichž 

společným jmenovatelem je člověk. Přitom je důležité zmínit, že kultura je 

produktem sociální, nikoli biologické činnosti člověka. 

Kultura již od počátků lidské existence pomáhala člověku vyrovnat se s okolním 

světem pomocí rituálů, tradic a v neposlední řadě i náboženství, které se také 

považuje za součást kultury. Toto tvrzení dokládá také definice uvedená ve Velkém 

sociologickém slovníku: 

"Kultura je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu 

prostředí. Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je fvcovaný 

sociokulturními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura 

vystupuje v podobě a} výtvorů lidské práce, b) sociokulturních regulativů (norem, 

hodnot, kulturních vzorců}, c} idejí (kognitivních systémů}, d) institucí organizujících 

lidské chování.'' (Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996) 

Pojmem kultura se zabývá také současný americký antropolog Murphy. Uveďme si 

tedy jednu z jeho definic: 

"Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí 

členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším 

generacím.'' (Murphy, 1998, s. 32) 

Kultura je tedy předávána z generace na generaci a tímto je zajištěna její kontinuita. 

Člověk se stává příslušníkem určité kultury, a tedy i národa či etnika, během 

složitého procesu enkulturace. 
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Podle Psychologického slovníku "Enkulturace neboli kulturní transmise je proces 

osvojování určité kultury jedincem od jeho narození až do dospělosti. '' (Hartl a 

Hartlová, 2000). 

Jedná se tedy o nevědomé přejímání kulturních norem, vzorců chování a zkušeností 

jedincem v průběhu jeho dospívání. Kultura je velmi důležitá při formování 

osobnosti člověka. Každý jedinec je součástí lidské společnosti a formování 

osobnosti je tedy určitá socializace a probíhá pod vlivem norem a hodnot, které jsou 

charakteristické pro určitý sociální kolektiv. Pro člena takového kolektivu je 

v podstatě nemožné vyhnout se jeho kulturnímu vlivu. 

2.1.4. Národní kultura 

Z toho vyplývá další důležitý aspekt kultury - každý jedinec spadá do určitého 

kulturního prostředí, které se liší národ od národa. Každý národ má svou 

specifickou kulturu. Můžeme tedy hovořit o "národní kultuře". V této souvislosti je 

důležité upřesnit pojem národ. 

Podle Velkého sociologického slovníku (1996, sv. 1) je národ vymezován takto: 

"Národ je osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají 

největší vliv společné dějiny a společné území.'' 

K této definici se uvádějí tři typy kritérií, jimiž jsou národy identifikovány: 

• Kritéria kultury: spisovný jazyk nebo společné náboženství nebo společná 

dějinná zkušenost. 

• Kritéria politické existence: národy mají buď vlastní stát, nebo autonomní 

postavení v mnohonárodním či federativním státě. 

• Psychologická kritéria: subjekty národa tiednotlivci) sdílejí společné vědomí o 

své příslušnosti k určitému národu. 

Je tedy zcela zřejmé, že kultura je prvkem sjednocujícím společenství lidí a zároveň 

nezbytnou součástí národního vědomí. 
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Co je tedy národní kultura? Nezávisle na velikosti si lidské společenství vytváří své 

materiální a duchovní hodnoty. Národní kultura je tedy souhrn hodnot, které určitý 

národ sdílí a který jej činí odlišným od ostatních národů. 

Rozdíl mezi národními kulturami činí možným takzvaný "kulturní dialog", tj. 

komunikaci příslušníků různých kultur. Čím je národní kultura vyspělejší, tím více 

tíhne k dialogu s ostatními kulturami a prostřednictvím takovýchto kontaktů se 

obohacuje. Vstřebává totiž vše, čeho bylo ostatními kulturami dosaženo, během 

tohoto procesu však získané jevy unifikuje a standardizuje. 

2.1.5. Subkultura 

Existují však nejen národní a etnické kultury (tj. kultury tvořené různými etniky), 

ale také tzv. subkultury, které vznikají uvnitř národních kultur a jsou to kultury 

jednotlivých sociálních vrstev a skupin: subkultura mládeže, městská subkultura. 

subkultura zločineckého světa atd. 

Základem pro vznik subkultury může být hudební styl, životní postoje či politické 

názory. V naší diplomové práci se např. setkáváme s reáliemi příznačnými pro 

subkulturu ruských podnikatelů začátku 90. let 20. století, kterým se přezdívalo 

"noví Rusové" a kteří se odlišovali od zbytku společnosti svým fmančním zázemím. 

Vzhledem k tomu, že chtěli svou odlišnost dávat najevo, vznikla u nich i zvláštní 

mluva, kterou bychom mohli před časem zařadit do žargonu 1 , avšak dnes již 

pronikla do hovorové ruštiny. Tato subkultura již byla před časem vstřebána 

oficiální kulturou a stala se její součástí. V současném Rusku však vznikají stále 

další subkultury, které se zasazují o obohacení národní kultury. 

Subkultura se vyznačuje specifickou slovní zásobou, způsoby chování a hodnotami, 

které vyznává. Zkoumání různých subkultur je důležité pro pochopení procesů 

diferenciace a integrace kultury, na které můžou mít vliv např. urbanizace nebo 

zvýšení sociální mobility, které vedou k-odtržení od kulturních tradic. 

Subkultury dvou různých jazyků se nemusí překrývat, tak například, zcela jistě v 

češtině nenajdeme výrazy, které řadíme k mluvě "nových Rusů". V dnešním 

globalizovaném světě je však větší pravděpodobnost, že některé subkultury budou 

1 Zde i nadále použijeme zobecňující termín "žargon", který zahmuje lexiku slangovou, profesionalismy 

a argot. 
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shodné (např. subkultura emo, skinheads či goth). Je otázkou, zda si tato 

subkultura vytvoří své vlastní výrazivo, či bude přejímat výrazy spolu s kulturou, 

kterou přejímá. Přesto, že tendence k přejímání anglicismů je v současnosti 

celosvětová, v ruštině je tento jev mnohem rozsáhlejší, zejména mezi mládeží a v 

médiích. Pro člověka, který vstupuje do mezikulturní komunikace, je nutné brát 

tuto tendenci na zřetel. 

Z výše uvedených úvah a poznatků vyplývá, že kultura je souhrnem materiálních a 

duchovních hodnot společných určitému národu či společenství lidí. Je předávána 

z generace na generaci během složitého procesu enkulturace. Kultura se nachází 

v neustálé interakci s jinými kulturami a tudíž se neustále rozvíjí. Zároveň je však 

stabilním systémem, kterým se vymezuje vůči ostatním kulturám. Kultura je mimo 

jiné kritériem existence národa. 

2.2. Kultura a jazyk 

2.2.1. Definice pojmu jazyk 

Jazyk je nástrojem verbální komunikace a jednou z nejdůležitějších součástí 

kultury. Zvláštnosti myšlení a chování jednotlivých národů jsou zachyceny v jazyce 

a odrážejí se v něm. 

O schopnosti jazyka uchovávat nejcennější hodnoty národa již v roce 1945 poeticky 

psal ruský pedagog Ušinskij: 

"B 5l3bL1Ce ooyxom80p5lemC5L 8eCb Hapoo U 8C5L pOOUHa; 8 HeM npem80p5l10ffiC5L 

ffi80ptLeC1COŮ CUJWŮ HapoOH020 oyxa 8 MbLCllb U 38Y1C He6o omtLU3HbL, ee 803oyx, 

cjJu3uttecKUe .JLB.JleHU.JL, ee KJLUMam, ee no.ll5l, 20pbL u oo.nuHbL, ee .neca u peKU, ee 6ypu 

u 2p03bL ... Ho 8 c8emJIHX, npo3pattHbLX 2!ly6uHax HapooH020 5l3bLKa ompaJ~CaemCSL He 

OOHa npupooa pOOHOŮ OffitLU3HbL, HO U 8C5L UCmOpU5l oyX08HOŮ J/CU3HU Hapooa. cc 

(Ušinskij, 1945, s. 8) 

Jazyk je tedy odrazem společnosti, zrcadlí se v něm svět, který člověka obklopuje. 

Zmiňuje se o tom ve své knize o interkulturní komunikaci i současná badatelka 

Ter-Minasova: 

7 



"5!3bLK - 3epKww KYJLbmypbL, 8 1-lěM ompaJKaemC5l 1-le moJLbKO peaJLb1-lbLU Mup, 

oKpyJKmoUJ,uil tteJLo8eKa, 1-le moJLbKO peaJLb1-lbLe ycJW8U5l e2o JKU31-lU, 1-lO u 

o6UJ,ecm8e1-l1-loe caMoco31-la1-lue 1-lapooa, e2o MeHmaJLumem, 1-la1JUOHaJLb1-lbLU 

xapaKmep, o6pa3 JKU31-lU, mpaOU1JUU, o6bLttau, MopaJLb, cucme.Ma 1JeH1-locmei1, 

MupooUJ,yUJ,eHue, 8UOe1-lue Mupa." (Ter-Minasova, 2004, s. 17) 

Jinými slovy, jazyk je pokladnice kultury. Uchovává kulturní hodnoty ve slovní 

zásobě, v gramatice, v příslovích a pořekadlech, ve folklóru, v umělecké tvorbě a 

v psané i mluvené řeči. 

Další důležitá definice jazyka je uvedena v ruském Slovníku lingvistických termínů: 

"5f3bLK- 001-la U3 CaM06bLffi1-lbLX CeMUOJL02UtteCKUX cucmeM, 5L8Jl51JOUJ,Q5lC5l OC1-l081-lbLM U 

8aJK1-leUWUM cpeocm80M o6UJ,e1-lU5l tlJLe1-lo8 Oa1-l1-l020 tte.no8ettecKo2o KOJLJLeKmu8a,. OJLSL 

KomopbLX 3ma cucmeMa OKa3bL8aemC5l ma10Ke cpeocm8oM pa38UmU5l MbLW.lle1-lU5l, 

nepeoattu om noKoJLe1-lU5l K noKoJLe1-lU10 KYJLbmypHo-ucmoputtecKUX mpaOu1JUU u mn. << 

(Slovar lingvističeskich těrminov, 1996) 

Společně s jazykem si děti osvojují i kulturní hodnoty předchozích generací, jelikož 

pomocí jazyka se utváří osobnost člověka, jeho názory na svět a vztah k ostatním 

lidem. Potvrzuje to i tvrzení ruského psychologa Leonťjeva, který se zabýval otázkou 

vědomí: 

"0Hmo2e1-lemuttecKUu npo7Jecc cjJopMupo8a1-lU5l tteJLo8ettecKoi1 ncuxuKU co3oaemC5l 1-le 

8o3oeucm8Ue.M caMux no ce6e CJL08eC1-lbLX pa30paJKUmeJLeu, a SLBJI5lemC5l 

pe3yJLbmamoM cne1JucputtecKo2o npo1Jecca npuc8oeHU5l, KomopbLU onpeoeJLSLemC5l 

8CeMu o6cmoSLmeJLbCm8aMU pa38UmU5l U1-lOuBU008 8 o6UJ,ecm8e. << (Leonťjev, 1981, s. 

378) 

Velmi výstižně je tento jev také popsán v knize "Jazyk i kurtura" ruských lingvistů 

Vereščagina a Kostomarova, kteří tvrdí, že se člověk nerodí ani jako Němec, ani jako 

Japonec, ale stává se jim v důsledku setrvávání v určitém společenství lidí, 

v prostředí určitého národa. Výchova dítěte probíhá působením národní kultury, 

jejímiž nositeli jsou lidé, kteří dítě obklopují. (Kostomarov, Vereščagin, 1990, s. 25) 
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Další důležitou vlastností jazyka je jeho proměnlivost. Jazyk ovlivňuje myšlení 

člověka a člověk naopak ovlivňuje a přetváří jazyk. Díky této vzájemné interakci 

dochází k rozvoji jazyku, který do sebe vsakuje všechny nové skutečnosti. 

"5f3bL1C meCHO nepen!lemeH C oyX08HbLM pa38UmUeM LLe.JW8eLLeCm8a U conymcm8yem 

eMy Ha KaJKooů cmyneHu ezo JWKa.JLbHozo npozpecca 71.J[U pezpecca, ompaJKG5l 8 ce6e 

KaJKoy10 cmaou10 pa38UmUSL. (( (Humboldt, 2000, s. 49) 

Konečně, jazyk se vyznačuje tím, že bez něj bychom si život ve společnosti 

nedokázali představit. Tento fakt můžeme doložit citací ruského filologa a odborníka 

v oblasti literární vědy Gasparova: 

"5!3bLK oKpy./Kaem Hame 6btmue 1ea1e CnllOU1H05L cpeoa, 8He 1eomopoi1 u 6e3 yLLacmUSL 

1eomopoi1 HULLmo He MO./Kem npou3oůmu 8 Hameů ./ICU3HU. OoHaKo 3ma cpeoa He 

cyUJ,.eCm8yem 8He HaC 1Ca1C 06'be1CmU8Up08aHH05L OaHHOCmb; OHa HQXOOumCSL 8 HaC 

CaMUX, 8 HaUleM C03HaHUU, HaUleŮ naM5lmU, U3MeH5/5l C80U OLLepmaHUSL C KaJICObLM 

08U.//CeHueM MbLCJI.U, KaJKObLM npo5L8JLeHUeM Hameů JLULLHocmu. Bom 3ma Hama 

nocmo5LHH05L, HU Kozo a He npeKpaUJ,.a10UJ,.05LC5L ./ICU3Hb "c 5L3bLKOM (( u "8 5L3bLKe « u ecmb 

mo, LLmo 5L npeoJLaza10 Ha38amb 5L3bLK08bLM cyUJ,.ecm8o8aHueM. << (Gasparov, 1996, s. 

6) 

Ze všech předchozích definicí je zřejmé, že jazyk je velmi složitým jevem. 

Francouzský lingvista Benveniste před několika desetiletími psal: 

" C8oůcm8a 5L3bLKa Hacmo.llbKO c8oeo6pa3HbL, LLmo MO./KHO, no cyUJ,.ecm8y, zo8opumb o 

Ha.JLULLUU y 5L3bLKa He ooHoů, a HeCKO.llbKUX cmpyKmyp, KaJKo05L U3 KomopbLX M02!la 

6bL noCJI.y./ICUmb ocHo8aHueM o.Jl5L 803HUKH08eHUSL 1J,e.JlocmHoi1 JLUH28ucmuKU. << 

(Benveniste, 1974, s. 29) 

Ruský sémiotik Stěpanov zobrazil komplikovanou podstatu jazyka pomocí několika 

přirovnání, jelikož ani jedno z nich není schopno samostatně vyjádřit všechny 

aspekty jazyka: 1) jazyk jakožto jazyk individua; 2) jazyk jakožto součást jazykové 

rodiny; 3) jazyk jakožto struktura; 4) jazyk jakožto systém; 5) jazyk jakožto typ a 

charakter; 6) jazyk jakožto počítač; 7) jazyk jakožto prostor mysli a ducha, tj. jazyk 

jakožto výsledek složité kognitivní činnosti člověka. (Stěpanov, 1985, s. 36-38) 
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V souladu se sedmým bodem je jazyk výsledkem činnosti národa, výsledkem 

činnosti tvůrčí osobnosti a také výsledkem normalizační činnosti státu či institucí, 

které vydávají normy a pravidla. 

Tato přirovnání se na konci dvacátého století rozrostla o další: jazyk jakožto 

produkt kultury, její důležitá součást a podmínka existence. 

2.2.2. Vztah jazyka a kultury 

Již v antických dobách byla jasně zformulována zásadní filozofická otázka- v jakém 

vztahu je myšlení a bytí. Diskuse kolem této otázky přivedly pozomost vědců 

k podstatě jazyka, k jeho roli při poznávání světa. Můžeme pozorovat dva zcela 

odlišné přístupy k této problematice. Dle jednoho z nich, poznávání světa a myšlení 

nezávisí na jazyce, jehož úkolem je pouze sloužit komunikaci mezi lidmi. V souladu 

s druhým přístupem, svět je poznáván skrze jazyk a díky jazyku a jeho úkolem je 

nejen přenášet myšlenky, ale také uchovávat veškeré vědění v individuálním a 

kolektivním vědomí lidstva. 

Ve skutečnosti jazyk a myšlení jsou vzájemně propojeny a jedno nemůže existovat 

bez druhého. Jednou z funkcí jazyka je funkce poznávací, díky níž se jazyk stává 

materiálním základem myšlení každého člověka. 

2.2.3. Jazykový obraz světa 

Chceme-li mluvit o kultuře ajazyku, měli bychom také zmínit pojem jazykový obraz 

světa. Myšlenka o existenci národně-specifických jazykových obrazů světa se zrodila 

v německé filologii již na konci 18. století. 

Tak, například, německý vědec Humboldt ve svých pracích často pokládal 

filozofické otázky, na které nemůže dát jednoznačnou odpověď ani současná 

lingvistika. Tento zakladatel německé jazykovědy se mimo jiné zabýval komparativní 

antropologií, jejímž cílem je zkoumání jazyka ve vztahu k myšlení a smyslovému 

vnímání. (Humboldt, 1984, s. 7) 

Badatel postupně docházel k názoru, že jedině pomocí jazyka je možné odhalit 

tajemství lidské a národní povahy. V souladu s touto myšlenkou Humboldt 
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postupně vypracovává metodu, jejímž prostřednictvím je možné přiblížit se 

k původní jednotě jazyka a myšlení a taktéž k roli fenoménu kultury. Tímto značně 

přispěl ke sjednocení kulturologie a lingvistiky. 

V roce 1801 ve své monografii o baskičtině Humboldt píše: 

"5!3bLK, 1-le moJLbl\.0 noliUMaeMbLU o6o6UJě1-l1-lO, 1-lO u 1\.QJICObLU 8 omoeJLbliocmu, OaJICe 

CaMbLil 1iepa38Umbti1, 3aCJly:J/Cu8aem 6btmb npeoMemoM npucmaJLb1-l020 U3YLtB1-lU5l . .. 

Pa31-lbte 5l3bLKU - 3mo 1-le pa3AWi1-lbLe o6o31-laLLe1-lU5l ooHozo u mozo :J/Ce npeo.Mema, a 

pa31ibte 8UOe1-lU5l ezo... IIyměM M1-lozoo6pa3U5l 5l3bLK08 1-lenocpeocm8e1i1-lO 

o6ozaUJaemC5L 1-lawe 31-laliue o Mupe u ma, LLmo 1-laMU no31-laěmC5L 8 3mo.M Mupe; 

001i08peMe1-l1iO pacwup5lemC5L OJLSl 1-laC u auana301i t{eJL08eLLeCK020 cyUJeCm808a1-lU5l. (( 

(Humboldt, 1984, s. 9) 

Z výše uvedeného výroku vyplývá, že si Humboldt byl vědom zásadních rozdílů mezi 

jazyky, avšak nevylučoval možnost jejich srovnání a analýzy, která by mohla 

pomoct při stanovování shod a odlišností ve slovní zásobě. 

Koncepce Humboldta byla později interpretována a rozvedena v pracích mnoha 

předních světových jazykovědců: A. A. Potěbni, J. N. Baudouina de Courtenay, R. 

Jakobsona a dalších. 

V Humboldtově výzkumu později pokračoval také německý lingvista Weisgerber, 

který na základech svého předchůdce vystavěl teorii jazykového obrazu světa 

(Weltbild der Sprache). 

,, CJLo8ap1ibLi1 3anac K01iKpem1-lozo 5l3bLKa, - napsal Weisgerber - 81CJL10LLaem 8 1.,!,eJLOM 

B.Mecme c co8oKynHocmb10 5l3bLK08btx 31iaK08 ma10Ke u co8oKyn1-locmb no1-l5lmui11-lbtx 

MbLCJlumeJLblibtx cpeocm8, KomopbLMU pacnoJLazaem 5l3bLK08oe coo6UJecm8o; u no 

Mepe mozo, KaK KaJK:ObLil 1-locumeJLb 5l3bLKa u3yLLaem 3mom Cll08apb, 8ce t.ULelibL 

5l3bLK08020 coo6UJecm8a 08JLaoe8a10m 3mUMu MbLCJlUmeJLblibLMU cpeocm8aMu; 8 3moM 

CMbLCJle MO:J/Clio cKa3amb, LLmo 803MO:J/C1-locmb pooHozo 5l3bLKa cocmoum 8 maM, LLmo Ol-l 

cooep:JICUm 8 c8oux no1-l5lmURX onpeoe.ně1-l1-lY10 KapmuHy MUpa u nepeoaěm eě 8ceM 

t.ULe1iaM5l3bLK08020 coo6UJecm8a. (( (Weisgerber, 1993, s. 153). 
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Z tohoto výroku vyplývá, že jazyk je nástrojem sdílení jazykového obrazu světa mezi 

nositeli jazyka. Weisgerber byl také přesvědčen, že jedině prostřednictvím tohoto 

jazykového obrazu světaje člověk schopen vnímat realitu: 

"5f3bLK n0380.ll5lem LLeJL08eKy o6'beOUHUmb 8eCb OnbLm 8 eOUHY70 KapmuHy MUpa U 

3acma8.ll5lem ezo 3a6btmb o moM, KaK paHbWB, oo mozo, KaK OH U3YLLUJL 5l3bLK, OH 

80CnpUHUMaJL 0Kpy:AW70UJ,UU MUp. '' (Weisgerber, 1993, S. 203). 

Připouštěl si však Weisgerber alespoň částečnou nezávislost lidského vědomí na 

jazykovém obrazu světa? Připouštěl, avšak pouze v jeho rámci. Jinými slovy, 

odpoutat se od jazykového obrazu světa, který je pevně ukotven v lidském vědomí, 

není v lidských silách. 

Převážná část informací o světě se k člověku dostává prostřednictvím jazyka, proto 

můžeme říct, že člověk žije spíše ve světě konceptů, které si sám vytvořil pro své 

intelektuální, duchovní a sociální potřeby, než ve světě věcí a předmětů. Jazykový 

obraz světa odráží realitu skrz kulturní obraz světa, který není ničím jiným, než 

obrazem světa projektovaným do lidského vědomí. Je to světonázor utvořený 

v důsledku zkušeností a duchovní činnosti. 

Pojem kulturního obrazu světa můžeme najít v knize "Čelovečeskij faktor v jazyke": 

"Hau6oJLee aoeK8amHbLM nOHUMaHUeM KapmUHbL MUpa SLB.l15lemCSL ee onpeoeJLeHUe 

Kal\. UCXOOH020 2JL06aJLbH020 o6pa3a MUpa, JLe/ICaUJ,ecO 8 OCH08e MUp08UOeHUSL 

LLeJL08eKa, penpe3eHmupy70UJ,ezo cyUJ,HocmHbLe c8oi1cm8a .Mupa 8 noHUMaHuu ee 

HOCUmeJLeU U SLB.l15l70UJ,e20C5l pe3yJLbmamo.M 8Cef1 OYX08HOU aKmU8HOCmU LLeJW8eKa. '' 

(Kubrjakova, 1988, s. 21) 

2.2.4. Jazykový relativismus 

V etnopsycholingvistice je otázka vztahu mezi jazykem a kulturou spojena se jmény 

antropologa Sapira a lingvisty Whorfa. 

Tito američtí vědci rozvinuli teorii jazykového relativismu, která má kořeny již 

v názorech Humboldta, Wundta a jiných evropských učenců 19. století, kteří 

uvažovali ve svých pracích o vztazích mezi jazykem a myšlením. 
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Podstata teorie jazykového relativismu tkví v tom, že struktura jazyka určuje 

strukturu myšlení a způsob poznávání okolního světa. 

Edward Sapir psal o vlivu jazyka na myšlení následující: 

"!boou JKueym HB moJlb1W B o6'beKmUBHOM Mupe eeu,teu u He moJlb1Co B Mupe 

o6u,tecmBeHHoi1 oesLmeJlbHocmu, 1ea1C 9mo o6bLtLHO noAazmom; oHu B 3HatLumeAbHOU 

Mepe HQX005lmC5l noo B.llU5LHUeM m020 1COH1CpemH020 5l3bL1Ca, 1COmOpblU 5l8J15LemC5l 

cpeocmBoM o6u,teHU5l OJI5l oaHH020 o6u,tecmea. "PeaAbHbLU Mup << B 3HatLumeJlbHOU 

cmeneHu 6ecco3HameJlbHO cmpoumC5l Ha ocHoee 5l3bL1COBbtx HOpM oaHHOU cpynnbL. MbL 

8UOuM, CJlblULUM U BOCnpUHUMaeM ma1C UJlU UHatLe me UJlU opycue 5l8JleHU5l 2.1La8HblM 

o6pa3oM 6Jlazooapst moMy, tLmo 5l3bL1COBbLe HOpMbL Haweco o6u,tecmea npeonoJtaza10m 

oaHHY10 cpopMy BbLpaJKeHU5l. << (Sapir, 1993, s. 81) 

Jinými slovy, v souladu s teorií Sapira a Whorfa způsob poznání reality závisí na 

jazyce, ve kterém člověk uvažuje. Lidé hodnotí svět a třídí poznatky podle 

příslušnosti k určité jazykové skupině. V souladu s touto teorií poznání nemá 

objektivní, obecně platnou povahu. 

Další Sapirovo tvrzení je ještě kategoričtější: 

"Mup, e KomopoM JKUeym o6u,tecmeeHHbLe o6pa3oBaHU5l, coeopSLu,tue Ha pa3Hbtx 

5l3bLKax, npeocmae.115lem co6ou pa3AUtLHbLe MUpbL, a He oouH u mom JKe Mup c 

pa3JlUtLHblMU 9fiU1Cem1CaMU ... << (Sapir, 1993, S. 57) 

Teorie jazykové relativity je některými odborníky odmítána jakožto nevěrohodná. 

Český lingvista K. Horálek například argumentoval takto: 

"Vidět v jazykové rozrůzněnosti různý způsob chápání skutečnosti nebo postoje ke 

skutečnosti není možné již proto, že každý jazyk může podle potřeby vyjádřit jakékoli 

pojetí skutečnosti(( (Horálek, 1967, s. 72) 

2.2.5. Shody a rozdíly ve vztahu jazyka a kultury 

Vzájemné působení jazyka a kultury je třeba zkoumat velmi opatrně a brát na zřetel 

všechna specifika, jež je charakterizují. Jazyk a kultura mají mnoho společného: 
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1) kultura je, stejně jako jazyk, formou vědomí, které odráží vidění světa člověka; 

2) kultura a jazyk se nacházejí ve vzájemném dialogu; 3) subjektem kultury a 

jazyka je vždy invividuum nebo socium, osobnost nebo společnost; 4) normativní 

stránka je společná jazyku a kultuře; 5) historismum je podstatným rysem jak 

jazyka, tak kultury; 6) jazyk a kulturu spojuje protiklad "dynamika- statika". 

Jazyk a kultura jsou taktéž vzájemně propojeny: 1) v komunikačních procesech; 2) 

v ontogenezi (formování jazykových schopností a osobnosti člověka); 3) ve fylogenezi 

(formování člověkajakožto součásti společnosti). 

Jazyk a kultura se však také v několika podstatných věcech liší: 1) jazyk se 

převážně zaměřuje na masového adresáta, kdežto v kultuře je nejvyšší hodnotou 

jedinečnost; 2) přesto, že je kultura znakovým systémem (stejně jako jazyk), 

postrádá schopnost samostatně se uspořádat; 3) jazyk a kultura jsou různé 

sémiotické systémy. 

Dle názoru slovenských badatelek Gramové a Můglové, jazyk a kultura mají 

společné to, že to jsou společenské fenomény založené na společenských 

konvencích a tvoří komplex navzájem se podmiňujících vazeb. Zároveň však mají 

celou řadu odlišností. Za nejdůležitější považují autorky fakt, že jazyk je 

instrumentální systém na vyjádření myšlenkových obsahů, zatím co kultura není 

výrazivem, ale samotným výrazem, tj. obsahem, který se zprostředkovává pomocí 

jazyka. (Gramová, Můglová, 2005, s. 17) 

Vztah mezi jazykem a myšlením je jednou z nejsložitějších otázekjak lingvistiky, tak 

filozofie, v této diplomové práci však není potřeba stanovovat, který z těchto 

fenoménů je prvotní a který je druhotný. Pro účely této práce je nejdůležitější fakt, 

že jazyk a myšlení jsou ve velmi těsném vztahu s kulturou a realitou a navzájem se 

ovlivňují. 

2.3. Kultura a tlumočení 

2.3.1. Tlumočení a kulturní kompetence 

Tlumočení je zprostředkovanou komunikací mezi dvěma jazyky a tedy i mezi dvěmi 

kulturami. Mezikulturní faktor hraje v procesu tlumočení zcela zásadní roli a 
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ovlivňuje jak proces porozumění, tak i tlumočnický výstup. Tlumočník by tedy měl 

disponovat určitou kulturní kompetencí, tzn. znalosti výchozí a cílové kultury. 

Tlumočení je komplexním procesem, který zahrnuje porozumění explicitně 1 

implicitně vyjádřených prvků, překódování informace pomocí druhého jazyka a 

vyjádření invariantu.Vyžaduje tedy hlubokou znalost výchozí i cílové kultury a 

jazyka. 

Tuto myšlenku dokládá následující tvrzení: 

"B co8pe.MeHHO.M Sl3bL1C03HaHuu nepe8oo He 6e3 ocHo8aHU5l onpeoeJI5lemCSL 1ea1e ooHa 

U3 ocH081-LbLX npo6JLe.M tLeJL08etLec1Co2o o6UJ,eHU5l: my UJLU UHY10 cjJop.My "nepe8ooa" 

o6Sl3ameJLbHO npeonoJLmaem He moJLb1CO u3ytLeHue uHocmpaHH020 5l3bL1Ca u 

o8.JlaoeHue poOHbLM Sl3bL1CO.M, HO u 8CSL1Coe 8bLpaJICeHue u coo6UJ,eHue .MbLCJLeu, 8CSL1Coe 

yc8oeHue 8btpaJICeHH020 opy2U.Mu ... " (Achmanova, Mefčuk, Padučeva, Frumkina, 

1961, s. 20) 

Příslušníci různých kulturních společenství zpravidla ovládají pravidla chování 

diktovaná kulturou zcela intuitivně. Pro tlumočníka je však pouhá intuice 

nedostačující, tato pravidla si musí uvědomovat a vědomě s nimi při tlumočení 

zacházet. Kulturní kompetence se tedy dá definovat jako vědomá znalost a ovládání 

kultury. Přičemž to platí jak pro kulturu vlastní, tak i pro cizí. 

Jak podotýká ruský lingvista Vereščagin: 

"YtLacmHU1CU a1ema o6UJ,eHU5l OO.JDICHbL U.Memb oo U38ecmHou cmeneHu o6UJ,y10 

C07JUaJLbHY10 ucmopu10. lloo co7JUaJLb1-LOU ucmopueu tLeJL08e1Ca noHU.Ma10mCSL me e2o 

xapa1emepucmu1CU, KomopbLe y 1-Le2o 8031-LU1Ca10m 8 pe3yJLbmame 8ocnumaHU5l 8 

npeoeJLax onpeoeJLeHHou co7JUaJLbHOU 2pynnbL UJLU - wupe - Sl3bL1C08ou o6UJ,1-wcmu. 

C10oa omHocumCSL no8eoeHue tLeJL08e1Ca, cucme.Ma e2o .Mupo8033peHtLec1CUX 832Jl5l008, 

:JmutLecKUx 01JeHo1C, 9cmemutLecKUx 8Kyco8 u - ca.Moe 2!la8Hoe - 6oJLbW05L tLacmb e2o 

31-LaHuu." (Vereščagin, 1969, s. 13) 

V ideálním případě by tedy účastníci komunikace měli sdílet společnou kulturu. Při 

tlumočení je ovšem splnění této podmínky velmi obtížné, tlumočník bude vždy 

příslušet k opačné kultuře, ať již výchozí či cílové. 
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"... 2080pSLUJUe Ha OOHOM 5l3bLK:e ucno.llb3y10m O.ll5l o6UJeHUSL 3Ha1CU c 6o.llee U.llU MeHee 

o6UJUM O.ll5l 8cex HUX 3Ha1ieHueM u o6.llaoa10m o6UJUMU cpoH08bLMU 3HaHUSLMU. 0Hu 

npuHaO.lleJK:am K ooHoil u mou //Ce KY.llbmype, y HUX o6UJaSL ucmopUSL, .llumepamypa, 

o6Ul,eCm8eHHOe ycmpoilcm8o, no8ceoHe8Ha5l JICU3Hb. TaK:aSL 06UJHOCmb u 

o6ecnetiu8aem 8 6o.llbUlUHCm8e Clly1iae8 ycnewHy10 K:oMMyHuK:a1ftU10. Omcymcm8ue 

9mOU 06Ul,HOCmU npu 06Ul,eHUU Jl100eU, 2080p5lUJUX Ha pa3HbLX 5l3bL1Cax, 80 MH020M 

onpeoeJlSlem cne1ftucpuKy nepe8ooa." (Ter-Minasova, 2004, s. 48) 

Jak dokládá Slovník lingvistických termínů, myšlenku o důležitosti kulturní 

kompetence vyjádřilo již mnoho vědců (přičemž kulturní kompetencí je zde chápána 

znalost reálií): 

"K 8bL800Y O Heo6xooUMocmu 8.llaOeHU5l 1COMMYHU1CaHmOM noMUMO 5l3bL1Ca 

C080KynHOCmb10 cpOH08bLX 3HaHUU - K:OmOpbLe HbLHe onpeOeJ15L10mCSl 1Ca1C "060100HOe 

3HaHue pea.lluil 2o8opSLUJUM u Cllyuta10UJUM, SL8.li5L10UJeeCSL ocHo8oil 5l3bLK08020 

o6UJeHUSL" npuUl.llu MH02Ue ylieHbLe." (Achmanova, 1966, s. 498) 

Na nebezpečí ignorování kulturního pozadí upozorňoval také Meillet: 

"He.JLb35l noHSLmb 5l3bLK, He UMeSL npeocma8.lleHUSL o6 YC!l08USLX, 8 K:omopbLX JICU8em 

HapOOHOCmb, 2080p5lUJa5l Ha 9mOM 5l3bL1Ce. '' (Meillet, 1954, S. 8). 

Poněkud jinak tuto myšlenku vyjádřil Čarňak: 

"MbL npeono.llmaeM, 1-Lmo 8aJICHoil 1-Lepmoil, o6Ul,eil O.ll5l 6o.llbUlUHCm8a CJLy1iae8 

ucno.llb308aHUSL 5l3bLK:a, SL8.J15LemCSL npUMeHeHue K meKcmy U.llU K omoe.llbHOMY 

8bLCKa3bL8aHU10 npeo8apume.llbHO HaK:on.lleHHbLX 3HaHuil O.ll5l 8bLOe.JLeHUSL 

yMo3aK:.ll101ieHuil. '' (Čarňak, 1983, s. 173) 

Z tohoto tvrzení vyplývá, že použití jazyka neshledává možným bez předchozího 

získání znalostí potřebných pro vyvození závěrů, tedy pro správné porozumění. 

Překonání jazykové bariéry tedy nestačí pro zajištění efektivní komunikace meZI 

představiteli různých kultur. Je potřeba překonat též kulturní bariéry. 
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Podle Ter-Minasové zásadní problémy, se kterými se tlumočníci setkávají, jsou 

spojeny s jazykovými specifiky a odlišnými způsoby použiti jazyků pro pojmenování 

objektů a popis situace. Uvádí tři typy problémů: specifika sémantiky jazykových 

jednotek, rozdíl mezi jazykovými obrazy světa, které odrážejí realitu a rozdíl 

v samotné realitě, kteráje popisována. (Ter-Minasova, 2004, s. 31) 

Shodně se vyjadřuje také kolektiv autorů knihy "Těkst kak javlenije kuftury2": 

Podotýkají, že národní kulturní specifika mohou značně komplikovat proces 

interkulturní komunikace. Mezi složky kultury s národně-specifickým zabarvením 

řadí: 

a) tradice, zvyky a obřady 

b) kultura každodenního života, která je těsně spjata s tradicemi 

c) každodenní chování (zvyky představitelů určité kultury) a s ním spojený 

mimický a pantomimický kód 

d) "národní obraz světa" odrážející specifické vnímání okolního světa a 

zvláštnosti národního myšlení 

e) umělecká kultura odrážející kulturní tradice určitého národa 

Tlumočníkovi při porozumění nestačí znát slova, ale především to, co za těmito 

slovy stojí. Jinak řečeno, procesy verbální recepce se nerealizují na základě analýzy 

sémantických znaků, ale jazykové myšlení je determinované naším zkušenostním a 

vědomostním horizontem. 

Britský tlumočník Jones k otázce kulturní problematiky při tlumočení uvádí, že 

kulturní rozdíly se mohou v textu projevit explicitně či implicitně: 

"Explicitly, the speaker makes references to political, economical, social, academic 

institutions and systems, intellectual concepts [ ... ] that have no direct equivalent in 

the language oJ the person they are addressing, and indeed may be totally unknown 

- and therefore meaningless - to that person. The interpreter's task is to instil 

meaning into the text for the target audience, if necessary (and if possible) by 

providing the requisite explanations... Implicitly, and much more insidiously, the 

2 Antipov, Donskich, Markovina, Sorokin, 1989, s. 77 
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intellectual approach to any given question - and therefore the means used by a 

speaker to express their ideas - will depend on the speaker's cultural background. 

The interpreter must make the audience understand the real meaning, either through 

judicious choice oJ synonyms or by rewording a sentence, or at last through 

appropriate tone ofvoice." (Jones, 1998, s. 3) 

2.3.2. Tlumočení jako mezikulturní komunikace 

Tlumočení by mělo být chápáno především jako mezikultumí komunikace. Problém 

mezikulturní komunikace Je v současnosti zkoumán především v rámci 

kulturologického směru v psycholingvistice. Mezikulturní komunikace je 

zjednodušeně komunikací představitelů různých národů. 

Můžeme najít několik definic vztahujících se k pojmu mezikulturní komunikace: 

"Me:;lcJCy.nbmypřia5L JCoM.Myřiu1Ca7JU5l aoeiCBamřiOe B3aUMOnOřiUMařiUe OBYX 

yLLaCmřiUICOB ICOM.MYřiUICamUBři020 a~ema, npuřiaOAe/ICaUJUX 

řial!,UOřiaAbřibLM KYAbmypaM." (Vereščagin, Kostomarov, 1990, s. 26) 

pa3řibLM 

Je velmi zajímavé, že lingvisté Verščagin a Kostomarov interkulturní komunikací 

rozumí nejen proces komunikace dvou rozdílných kultur, ale také jeho výsledek

adekvátní vzájemné porozumění. 

Jinou definici uvádí Lehmannová: 

"Stručně lze pojem mezikulturní komunikace vymezit jako reflexi komunikačního 

procesu mezi individuálními a nadindividuálními subjekty přináležejícími 

k rozdílným kulturním systémům. O efektivnosti mezikulturní komunikace lze hovořit, 

pokud v procesu interakce nedochází ke zkreslení předávaných informací, které by 

vyplývalo z rozdílností kulturních systémů. " (Lehmannová, 1999, s. 21) 

Zde je již myšlenka vzájemného porozumění konkretizována, jedná se o předání 

nezkreslených informací. V obou případech můžeme pozorovat, že se badatelé 

nezmiňují o úplnosti předávaných informací.Určitá informační ztráta je tedy při 

mezikulturní komunikaci předpokládána. 
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Lehmannová dále také vysvětluje, že mezikulturní komunikace se významně liší od 

monokulturní komunikace (tj. probíhající mezi příslušníky téže kultury): 

"Subjekty mezikulturní komunikace vstupují do komunikačního procesu s odlišnými, 

kulturou determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, s odlišnými 

způsoby vnímání a hodnocení skutečnosti." (Lehmannová, 1999, s. 26) 

Jedním z problémů interkulturní komunikace je problém porozumění sdělení, které 

bylo vytvořeno v jiné kultuře. Takovýto druh komunikace je nutně spjat se ztrátou 

určité části invariantu, smyslu sdělení. 

Během procesu mezikulturní komunikace jsou kultury konfrontovány a buď mohou 

být recipientem přijaty, nebo odmítnuty. Je však třeba zmínit, že v souvislosti se 

stále narůstající migrací ve světě začíná převládat multikulturnost (policulturality). 

Podmínkou normálního rozvoje společnosti se tak stává princip tolerance k různým 

projevům rozličných kultur. Jinými slovy, z praxe mezikulturní komunikace vyplývá 

nejen fakt, že existují různé způsoby vidění světa, ale také nutnost překonání bariér 

tvořených národně-specifickými rozdíly mezi dvěma kulturami. 

Tendence zkoumat překlad a tlumočení jako mezikulturní fenomén nemá 

v teoretických výzkumech dlouhou tradici. V 50.-60. letech minulého století 

sporadicky nacházíme v teoretických pracích o překladu zmínky o důležitosti 

vztahu kultury a překladu, převládají však lingvistické anebo literárněvědné 

přístupy ke zkoumané problematice. Až v 70.-80. letech se kulturnímu aspektu 

překladu začíná věnovat systematičtější pozornost. V translatologickém výzkumu se 

tedy berou do úvahy i mimotextové faktory (autor, autorský záměr, příjemce, 

realita, tradice), které nesporně mají vliv na koncepci překladatele i na použité 

překladatelské metody a postupy. Translatologie se začíná chápat jako 

interdisciplinární věda. Faktor kultury v překladu víceméně předznamenal vstup 

jiných vědných disciplín do translatologického výzkumu. 

Translatologie obohatila předmět svého zkoumání o poznatky z lingvistických 

disciplín (psycholingvistika, sociolingvistika, pragmalingvistika, etnolingvistika) i o 

transdisciplinární poznatky z takových vědních oborů, jako jsou kulturologie, 

interkulturní psychologie, kulturní a psychologická antropologie, neurofyziologie a 

umělá inteligence. 
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"Interdisciplinárnost v translatologii a s ní také výrazná orientace na výzkum 

překladu z kulturologického aspektu se ve světě naplno prosadila v 90. letech 

minulého století. Čím dál více se překlad začíná zkoumat jako mezikulturní fenomén a 

překladatel jako zprostředkovatel mezi dvěma kulturami (S. Bassnettová, Ch. 

Nordová, L. Venuti, Ch. Schaffnerová, B. Hatím, D. Katan a další)." (Gramová, 

Muglová, 2005, s. 66, překlad ze slovenštiny: T. J.) 

Díky těmto poznatkům je dnes možné nahlížet na problematiku tlumočení 

z globálnějšího hlediska, mimo jiné tedy i z hlediska kulturologického. Tento pohled 

se jeví velmi důležitým, pokud vezmeme v úvahu závěry z předchozích kapitol, a 

sice, že kultura a jazyk jsou ve velmi těsném vztahu a navzájem se ovlivňují. Jazyk 

je nástrojem tlumočníka a má-li mu dobře sloužit, musí s tímto nástrojem umět 

zacházet. 

2.4. REÁLIE 

V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili pojem kultura, objasnili vztah kultury a 

jazyka a poukázali na důležitost kulturní kompetence překladatele. V této kapitole 

se budeme zabývat kulturními specifiky, jakožto konkrétními projevy kultury 

v jazyce, se kterými se překladatel potýká. 

2.4.1. Kulturní specifika 

Vztahem kultury a překladu se mimo jiné zabývají ve své knize Kultúra -

Interkulturalita - Translácia slovenské badatelky Gramová a Muglová. V této 

souvislosti například uvádějí pojem kulturní specifikum. Dle jejich názoru 

kulturní specifikum jako translatologická kategorie Je vyjádřením 

komplementárního vztahu mezi jazykem a kulturou. Dále uvádějí, že kulturní 

specifika jsou charakterizovaná subjektivitou (související s různým, kulturně 

determinovaným viděním reality, tj. s jazykovým relativismem) a nadindividualitou 

(zdůrazňující to, co je společné pro příslušníky daného jazykového a kulturního 

společenství, tj. reflexi celého kulturně-historického pozadí, jež je směrodatné pro 

konvenční, jazykové a sociální chování jedince). Specifické je to, co jazyky odlišuje, 

odděluje i rozděluje. Jazykové kulturně podmíněné inkongruence zahrnují celou 
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škálu výrazových prostředků. (Gramová, Můglová, 2005, s. 21; překlad ze 

slovenštiny T. J.) 

Mezi kulturní specifika lze zařadit některé oblasti slovní zásoby, odlišné 

komunikační konvence, rozdíly v rovině konotací a mnoho jiných jevů, které by bylo 

velmi zajímavé zkoumat z překladatelského resp. tlumočnického hlediska. Převod 

reálií je totiž velmi komplikovaným překladatelským úkolem a problém překladateli 

může činit nejen překlad kulturně vázaného slova, ale i celé situace. 

Mezi kulturní specifika můžeme zařadit i reálie, kterými se v naší diplomové práci 

zabýváme, a proto je budeme v této kapitole podrobněji zkoumat. Existuje celá řada 

definic pojmu reálie, uvedeme zde však pouze některé z nich, svým obsahem nejlépe 

odpovídající účelům dané práce. 

2.4.2. Definice pojmu reálie 

Dle bulharských jazykovědců Vlachova a Florina: "PeaJLuu o6o31-laLLmom CJLOBa, 

l-la3bLBWOUJUe 9JLe.Mel-lmbL 6btma u KYJLbmypbL, ucmopuLLec~eoil 9noxu u co1J,UaJLbl-l020 

cmpoR, 2ocyoapcmael-ll-l020 ycmpoilcmaa u cjJo.JLb1C.llopa, m. e. cne1J,ucjJuLLecKUx 

oco6el-ll-locmei1 om-tl-lo2o 1-lapooa, cmpal-lbL, LLYJK:ObLX opy2UM 1-lapooaM u cmpal-laM. " 

(Vlachov, Florin, 1980, s. 9) 

Jinými slovy, reálie označují jevy a předměty specifické pro určitý národ či zemi a 

těsně spjaté s kulturou a dějinami tohoto národa. Reálie se můžou vztahovat ke 

všem oblastem lidského života - každodennímu životu, umění, práci, politice i 

společenskému životu. 

Ruský lingvista Barchudarov definuje pojem reálie takto: 

"PeaJLuu - 9mo CJLoaa o6o31-laLLa10UJUe npeo.Membt, nol-l5lmU5l u cumya11,uu, 1-le 

cyUJ,eCmBy10UJ,Ue 8 npaKmULLeCKO.M Onbtme JL100eU, 2080p5lUJUX I-la 0py20.M 5l3bLKe. 

C10oa oml-loC5lmC5l CJLoaa, o6o31-laLLa10UJ,Ue pa31-l020 pooa npeO.MembL .MamepUaJLbl-loil u 

oyxoBI-lOU KYJLbmypbL, CBOŮCmBel-ll-lbLe mo.JLbiCO Oal-ll-lO.MY 1-lapooy." (Barchudarov, 

1975, s. 95) 
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Reálie tedy označují předměty materiální a duchovní kultury, které v jiné kultuře 

neexistují nebo téměř neexistují. Tuto myšlenku potvrzuje ve své definici také 

současná ruská jazykovědkyně Kazakovová: 

"PeaJLuu - UMeHDBal-iU5l HalJUOHWLbHO-KY.llbmypHbLX o6'bex:moe, xapax:mepHbLX OJ/5l 

ucxoaHoi1 x:y.llbmypbL u cpaeHume.llbHO MaJLo UJlU eoece He u3eecmHbLX nepeeoOSLUJeU 

x:y.llbmype. '' (Kazakova, 2001, s. 72). 

Jak Vlachov a Florin, tak i Barchudarov shodně připisují reálie určitému národu. 

Reálie však vznikají nejen v národní kultuře, ale i v kulturách určitých společenstev 

(tzv. subkulturách). Můžeme se tak setkat s reáliemi nových Rusů, s reáliemi 

nejbohatších společenských vrstev současného Ruska atd. Některé reálie jsou tedy 

charakteristické pouze pro určitou sociální skupinu a mohou se vymezovat vůči 

zbytku slovní zásoby daného jazyka. 

2.4.3. Vznik reálií 

Jak reálie vznikají a proč se liší od zbytku slovní zásoby? Na tuto otázku odpovídá 

ruský badatel Švejcer ve své práci "Teorija perevoda", kdy objasňuje pojem reálie 

takto: 

"PeaJLuu - npeaMembL UJlU SLBJIBHU5l, ce5l3aHHbLe c ucmopuei1, x:y.llbmypou, 

91COHOMU1COU U 6bLmOM. '' (Švejcer, 1988, S. 250). 

Reálie jsou tedy hluboko zakotveny v národní kultuře, dějinách a způsobu života. 

Rozdílné vnímání okolního světa, rozdílné životní podmínky i historický vývoj dávají 

vzniknout slovům, která označujeme jako reálie. 

Pokud bychom měli shrnout naše poznatky o reáliích z pohledu translatologie, 

dospějeme k závěru, že do oblasti reálií spadají všechny jazykové jednotky 

výchozího jazyka, které označujíjeho specifické prvky ajejichž převodje nutně spjat 

s určitými informačními ztrátami. 
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2.4.4. Reálie a bezekvivalentní lexika 

Postavíme-li proti sobě slovní zásobu dvou různých jazyků, můžeme vymezit tři 

základní druhy ekvivalence. Prvním případem je tzv. úplná ekvivalence, která se 

vyskytuje velice zřídka a týká se většinou slov jednoznačných, především termínů. 

Druhý případ je naopak nejrozšířenější a nazývá se částečná ekvivalence. Sem 

můžeme zařadit slova polysémní, tj. slova s větším počtem významů. Jeden či 

několik významů daného slova může mít odpovídající ekvivalent v druhém jazyce, 

běžné jsou však případy, kdy některý význam slova nemá v druhém jazyce svůj 

ekvivalent. Do druhé skupiny můžeme zařadit i případy, kdy se sémantická pole 

jednotlivých slov nekryjí nebo se liší diferencovanosti významu. Třetí okruh tvoří 

bezekvivalentní slovní zásoba, tedy slova či slovní spojení, která nemají ve slovní 

zásobě druhého jazyka ani plný, ani částečný ekvivalent. 

S termínem bezekvivalentní slovní zásoba se můžeme setkat u mnoha autorů, 

každý ho však chápe poněkud jinak. Ruští autoři Vereščagin a Kostomarov 

ztotožňují pojem bezekvivalentní slovní zásoba s pojmem reálie a zařazují sem slova, 

která nemají svůj jediný stálý ekvivalent vztahující se k identickému obsahu. 

Existenci bezekvivalentních slov, která představují 6-7% aktivní ruské slovní 

zásoby, vysvětlují rozdílností dvou daných kultur. (Vereščagin, Kostomarov, 1983, 

s. 59) 

Poněkud jinak posuzují reálie a bezekvivalentní slovní zásobu bulharští lingvisté 

Vlachov a Florin. Obě kategorie jim totiž nesplývají, naopak reálie představují jakési 

neměnné jádro v rámci bezekvivalentní slovní zásoby: 

"B o6UJ,ux t.lepmax cJwao MO:JKem 6btmb peGJLueil no omHoweHU10 KO 8CeM UJLU 

60AbWU1-lCm8y Sl3bLK08, a 6e33KBU8GJLe1-lm1-lbLM - npeuMyUJ,eCm8e1-l1-lO 8 paMKQX 

oaHHoil napbL Sl3bLKo8, mo ecmb, KaK npaBUJLo, cnucoK peGJLuil oaH1-to2o Sl3bLKa 6yoem 

6o.nee UJLU MeHee nocmo5lH1-lbLM, 1-te 3a8UC5lUJUM om nepe8005lUJ,e2o Sl3bLKa, 8 mo 

8peM5l KaK Cll08apb 6e33KBU8GJLeHmHoi1 .neKcuKU OKa:JKemC5l pa3AUti1-lbLM OA5l pa37-tbtx 

nap Sl3bLK08. '' (Vlachov, Florin, 1980, s. 43) 

Často se jako jeden ze základních rysů bezekvivalentní lexiky uvádí její 

nepřeložitelnost. Nelze však říci, že by taková slova byla zásadně nepřeložitelná, 
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(popřeli bychom tím samotné základy této práce), je však nutné podotknout, že 

všechny způsoby převodu bezekvivalentní slovní zásoby jsou spojeny s určitou 

informační ztrátou. 

Velice blízko mají k bezekvivalentní lexice též slova s bezekvivalentním konotativním 

významem, tedy slova, jejichž denotáty (tj. objektivní obsah) si v obou jazycích plně 

odpovídají, avšak neodpovídají si jejich konotáty (tj. emocionálně-estetické 

asociace). 

Tato slova většinou mají přímý ekvivalent v cizím jazyce, avšak ztrácejí onen 

asociační komponent. Vezmeme-li jako příklad ruské slovo 6epe3a, můžeme ho bez 

problémů přeložit do řady jazyků, avšak pouze pro Rusa bude mít specifický 

emocionálně-estetický význam spojený s mnoha osobními představami o rodné 

zemi. 

Slova s bezekvivalentním konotativním významem tedy s1ce mají k reáliím velice 

blízko, avšak k reáliím je zařadit nemůžeme. Každá reálie totiž má svůj dobový či 

místní kolorit, tedy jakési zabarvení, které získává díky příslušnosti k referentu, 

který reálie označuje, k danému národu, zemi, či jako v případě naší diplomové 

práce - k určité historické epoše nebo společenské vrstvě. Konotativní slova však 

tento místní či dobový kolorit postrádají (vyjadřují pouze emocionálně-estetický 

komponent). 

Na závěr je třeba uvést, že je nutností, aby se tlumočník bezekvivalentní slovní 

zásobou podrobně zabýval. "JiocKOJLbKY cucmeMbL noH5lmui1 8 pa3HbLX Sl3bLKax He 

C08naom-om... nocmOJLbKY npu U3ytleHUU UHOCmpaHH020 Sl3bL1Ca npUXOOumCSL 

yc8au8amb ce6e He moJLbKO H08Y10 38YK08Y10 cjJopMy CJL08, HO u H08Y10 cucmeMy 

noH5lmui1, JLeJK:aUJy10 8 ux ocHo8e. '' (Ščerba, 1947, s. 67) 

2.4.5. Klasifikace reálií 

Charakteristickými rysy reálií jsou jejich obsah, který je spoJen s určitou zemí, 

národem, sociální vrstvou a náleží k určitému historickému období. Na základě 

těchto příznaků badatelé navrhli předmětnou, časovou a místní klasifikaci reálií. 

Existuje velké množství klasifikací různých autorů, pro naší diplomovou práci jsme 

však zvolili klasifikaci bulharských badatelů Vlachova a Florina. Přesto, že byla 
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publikována v roce 1980, je zdaleka nejpropracovanější a troufáme si říct, že dosud 

nezastarala. Ve srovnání například s klasifikací uznávaného ruského jazykovědce 

Vinogradova z roku 2001, která nabízí pouze předmětnou klasifikaci, bulharští 

autoři posuzují reálie ze čtyř různých hledisek: 

• předmětné dělení 

• místní dělení (v závislosti na národní příslušnosti objektu označeného reálií a 

najazycích vstupujících do procesu překladu) 

• dobové dělení (reálie soudobé a historické) 

• překladatelské dělení (v závislosti na způsobu převodu reálie do druhého 

jazyka). 

Pro klasifikaci reálií použitých pro empirickou část naší diplomové práce můžeme 

použít dobové dělení reálií. Překladatelské dělení pro naší diplomovou práci není 

vhodné, jelikož se převodem reálií zabývá čistě z překladatelského hlediska a 

strategie, které lze použít pro tlumočení zmiňuje jen okrajově, protože je považuje za 

nevhodné pro překlad reálií. 

Dle Vlachova a Florina můžeme rozdělit reálie na základě kritéria času velmi obecně 

na 1) současné a 2) historické. Reálie, které jsme použili pro náš experiment tedy 

navrhujeme zařadit do tří skupin: 1) reálie současné 2) reálie z nedávné historie (90. 

léta 20. století) a 3) reálie historické (30. léta 20. století). 

2.4.6. Módní reálie 

První skupinu můžeme též charakterizovat jako "módní reálie". Vlachov a Florin 

hovoří o módních reáliích v souvislosti s přejímáním slov, která se pak používají po 

určitou relativně krátkou dobu. V tomto kontextu uvádějí, že se většinou jedná o 

nárazové přejímání, které se uskutečňuje ve velkém měřítku, ale netýká se 

důležitých oblastí života, ale spíše módy (v širokém slova smyslu). V tomto smyslu 

tedy reálie, které jsme použili pro první text našeho experimentu (viz empirická 

část) odpovídají výše uvedenému popisu módních reálií. Patří ke kultuře módních 

časopisů dnešního Ruska a můžou mít také poněkud pejorativní zabarvení (např. 

slovo rAaMypHbiH bude v módním časopise mít význam "šik", kdežto v serióznějším 

tisku může získat význam výsměšný, např. "pozlátko". Je to dáno též určitým 

25 



nadužíváním těchto módních slov, spjatým se ztrátou či posunem původního 

významu slova. 

Specifikum módních slov je v určité odlišnosti od reálií. Zdaleka ne všechna tato 

slova mají hlavní příznak reálií - absenci ekvivalentu v jiném jazyce. Naopak, 

častokrát můžeme najít adekvátní ekvivalenty, např.: 6p3H,n; - značka. Avšak při 

porovnání všech konotací, které toto slovo dnes má v ruštině s českým 

ekvivalentem, zjistíme, že rozdíl je značný. V ruštině existuje slovo "<jJ:rrpMa", které 

má obdobný význam, anglicismus však manifestuje určitou příslušnost ke 

konkrétní sociální skupině. Rozdíl je tedy především v kultumím pozadí. 

2.4. 7. Současná situace v ruštině 

Obecně lze soudit, že v současnosti do ruštiny proudí velké množství anglicismů. 

Tento proces začal již v devadesátých letech. Spolu s těmito slovy se do jazyka 

dostávají také reálie západního světa. Jsou importovány prostřednictvím intemetu, 

televize a rádií. Vycházejí "Slovníky nových slov", "Slovníky perestrojky", slovníky 

přejatých slov atd., což svědčí o závažnosti tohoto jevu. Rusové v souvislosti s tímto 

přejímáním pociťují obavy. Lidé (především mládež) přestávají používat původní 

ruská slova a nahrazují je anglicismy. Pouze čas může ukázat, zda je tento jev 

přechodný, či nikoli. 

2.4.8. Reálie nových Rusů 

Druhou skupinu reálií, použitých pro náš experiment, můžeme zařadit do skupiny 

tzv. reálií nových Rusů. Tyto reálie vznikaly v 90. letech 20. století a z hlediska 

lexikálního převážně patří do žargonu. Zachovaly se do současnosti a můžeme se 

s nimi setkat v mluvené řeči všech vrstev obyvatel i v médiích. Hlavním důvodem 

vzniku těchto slov byla touha nových Rusů, této nově vzniklé společenské vrstvy, 

odlišovat se od zbytku národa. Z mnoha důvodů získali ve společnosti výsadní 

postavení a toto postavení chtěli podtrhnout také specifickou mluvou. 

2.4.9. Postavení žargonu v rámci ruské slovní zásoby 

Prakticky po celé 20. století bylo v Rusku možné pozorovat rozmach žargonu, 

především pak kolem 30. a 90. let minulého století. Důvodem pro expanzi žargonu 
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bylo období sociálních, ekonomických a politických změn. Dnes již prakticky není 

možné porozumět ruské literatuře či tisku, poslouchat rádio, sledovat televizi a 

komunikovat přes internet bez znalosti této složky ~lovní zásoby. Autoři Ruského 

slovníku žargonu Mokienko a Nikitina v předmluvě k slovníku konstatují, že bez 

znalosti žargonu není možné adekvátně porozumět představitelům různých generací 

a sociálních či profesionálních skupin v Rusku. (Mokienko, Nikitina, 2001, s. 3) 

Podrobněji se však žargonem v této diplomové práci již zabývat nebudeme, jelikož 

nás tato vrstva slovní zásoby zajímá pouze v konkrétní podobě reálií a pouze 

z tlumočnického hlediska. 

2.4.10. Převod reálií 

Modemí teorie překladu a tlumočení vycházejí ze zásadní možnosti převodu textů 

z jednoho jazyka do druhého. Jde přitom o to, aby jednotlivé části textu (projevu) 

originálu byly vyjádřeny odpovídajícími ekvivalenty v jazyce cílovém. Při převodu je 

ovšem třeba zachovat obecný smysl textu - invariant informace. Převod tedy 

nespočívá v nahrazování jedněch prostředků jinými, ale ve vystižení funkcí těchto 

prostředků v systému celku takovými prostředky, takovými ekvivalenty, které plní 

stejné funkce v jazyce cílovém a nesou stejnou informaci. 

Ruský badatel Komissarov ve své práci "A Manual of translation from English into 

Russian" uvádí k převodu reálií následující: 

"Now the practicing translator most often has to resort to such techniques when he 

comes across some new-coined words in the source text or deals with names of 

objects or phenomena unknown to the TL community (the so-called "realia "). " 

(Komissarov, 1990, s.80). 

Na proces tlumočení jako na druh mezikulturní komunikace se nahlíží již dlouhou 

dobu. Existuje celá řada prací, zabývajících se rolí kultury při procesu tlumočení. 

Ovšem téma tlumočení reálií zatím nebylo dostatečně zpracováno a neexistuje 

ucelená publikace či diplomová práce, která by nabízela způsoby převodu reálií při 

tlumočení. Na tuto oblast se teoretikové zaměřují spíše v souvislosti s překladem a 

navrhují konkrétní překladatelská řešení, z nichž lze některá použít i pro oblast 

tlumočení. 

27 



V této diplomové práci jsme se rozhodli aplikovat překladatelský model Vlachova a 

Florina, jelikož jsme vycházeli z jejich klasifikace reálií. Tento model jsme doplnili o 

některá překladatelská řešení, jež ve svém překladatelském modelu nabízí Peter 

Newmark a následně celkové zjednodušili pro účely dané diplomové práce. 

2.4.11. Způsoby převodu reálií 

Vlachova Florin uvádějí dva hlavní způsoby převodu reálií: transkripci a překlad. 

I. Transkripce reálie je její mechanický převod z výchozího jazyka do cílového 

prostřednictvím grafických znaků cílového jazyka se snahou o maximální přiblížení 

fonetické stránky originálu (ryAar- gulag). 

Použitím transkripce při převodu reálií tlumočník získává možnost zachovat kolorit 

výchozího jazyka, avšak hrozí, že ztíží recipientovi pochopení informace. 

II. Překlad reálie se obvykle používá v případě, kdy transkripce není možná, nebo je 

nežádoucí. Existuje několik způsobů překladu reálií. Uvádíme způsoby, navrhované 

Vlachovem a Florinem: 

1. Zavedení neologizmu se po transkripci jeví jako nejvhodnější způsob pro 

zachování koloritu a obsahu překládané reálie. Takovýmito neologizmy mohou být 

především kalky a polo kalky. 

a) Kalky - jsou jakýmsi doslovným překladem slova nebo slovního 

spojení (např.: KpacHoapMee:o; - rudoarmějec, ITepBoe Ma5:l - První 

máj). 

b) Polokalky- jsou slova či slovní spojení, která jsou částečně tvořena 

jazykovými prvky originálu a částečně cílového jazyka (např.: 

rocy,n;apCTBeHHa5:l ,n;yMa - Státní Duma). 

c) Naturalizace s je postup, při kterém se cizojazyčný výraz používá 

v podobě přizpůsobené cílovému jazyku (např.: 'IeKHCT- čekista). 

3 V jazyce originálu "OCBOeHHe". Použili jsme termín "naturalizace" jelikož je pro českou terminologii 

typický. 
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d) Sémantický neologizmus je slovo či slovní spojení zavedené 

tlumočníkem či překladatelem a umožňující předat smysl reálie. Od 

kalku se liší absencí etymologického spojení s původním slovem. 

S tímto postupem se můžeme setkat jen velmi zřídka. 

2. Přibližný překlad je způsob, který umožňuje přeložit význam reálie, přičemž se 

ztrácí její kolorit, jelikož se reálie překládá slovem neutrálním. Existuje několik 

způsobu přibližného překladu: 

a) Rodové a druhové ekvivalenty umožňují předat obsah reálie pomocí 

slova s širším (zřídka užším) významem. V případě, že překladatel 

použije nadřazeného pojmu v cílovém jazyce pro překlad určitého 

slova, jedná se o postup zvaný generalizace (např. BopoHoK- auto). 

V opačném případě se jedná o konkretizaci (např. rrpe,n;cTaBHTeAb 

BAaCTH - čekista). 

b) Funkční ekvivalent - je výraz v cílovém jazyce, který u pnjemce 

vyvolá shodnou reakci, jako výraz původní (např.: MepHH- mergl). 

c) Popis, vysvětlení, výklad jako způsob přibližného překladu se 

obvykle používá, pokud není jiná možnost (např.: 58-rui cTaTh.H -

paragraf 58 tehdejšího trestního zákoníku vlastizrada a 

kontrarevoluční činnost). 

III. Kontextuální překlad je obvykle považován za protiklad překladu slovníkového, 

tj. překlad slova výrazem, jenž se liší od slovníkových ekvivalentů a odpovídá 

významu, které slovo získalo v daném kontextu (např.: Tipn:roBopbi BhiHOCHAM 

TpoňKH - Stát neměl čas na řádné soudní procesy). 

Vlachov a Florin k přibližnému a kontextuálnímu způsobu překladu dodávají, že 

nejsou adekvátním způsobem překladu, jelikož nevyjadřují všechny složky obsahu a 

ztrácí se onen kolorit, který je pro reálie příznačný. Tento názor vychází především z 

pohledu překladatele a my ~ychom jej chtěli komentovat z tlumočnického hlediska. 

Na rozdíl od překladu (obzvlášť uměleckého), kde velkou roli hraje rovina estetická, 

v tlumočení jde především o věcnou správnost. V ideálním případě by při tlumočení 

měly být převedeny všechny složky výchozího sdělení, faktor času však takovémuto 

způsobu tlumočení brání. Dalším faktem je, že příjemce překladu má k dispozici 

grafickou stránku sdělení, která může pomoct porozumění. Při tlumočení by však 
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použití reálie v původním znění mnohdy mohlo posluchače značně zmást. 

Kdybychom měli shrnout výše uvedené poznatky, konstatovali bychom, že řešení 

vhodná pro překladatele nernusí být vhodná pro tlumočníka a naopak. Domníváme 

se, že přibližný či kontextuální překlad je pro tlumočníka ve většině případů jediné 

adekvátní řešení. 

Zde uvádíme všechny výše uvedené způsoby převodu reálií, jak je navrhují Vlachov 

a Florin: 

I. Transkripce 

II. Překlad (s u bsti tu ce) 

1. Neologizrnus: 

a) kalk 

b) polokalk 

c) naturalizace 

d) sémantický neologizrnus. 

2. Přibližný překlad: 

a) rodové a druhové ekvivalenty 

b) funkční ekvivalent 

c) popis, vysvětlení, výklad. 

III. Kontextuální překlad. 

Při tlumočení lze použít všechny tyto postupy (kromě sémantického neologizrnu, 

jelikož je spjat se značnou časovou náročností), avšak pro účely naší analýzy 

tlumočnických řešení a celkové zjednodušení jsme zvolili jen některé z výše 

uvedených postupů: 

1. Transkripce a naturalizace - tyto dva postupy pro účely naší diplomové práce 

spojíme a použijeme zastřešující výraz transference, který označuje použiti 

tlumočníkem výrazu v původním znění, vzhledem k tornu, že transkripce je 

grafickým převodem slova a pro oblast tlumočení se tedy nehodí. Naturalizace se od 

transference liší mírou přizpůsobení cílovému jazyku, avšak tento rozdíl dle našeho 

mínění není pro tlumočení zásadní, proto tyto pojmy spojíme. 

2. Kalk, polokalk - tyto dva postupy pro zjednodušení spojíme, nazveme Je 

zastřešujícím pojmem doslovný překlad, který do něj též zahrneme. Mezi 
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doslovným překladem a kalkem existuje jistý rozdíl (kalk na rozdíl od doslovného 

překladu přesně kopíruje strukturu původního výrazu), avšak hranice mezi těmito 

postupy není zcela zřetelná. 

3. Rodové a druhové ekvivalenty spojíme s pojmem funkční ekvivalent a nadále 

je budeme nazývat pojmem funkční ekvivalent, jelikož všechny tyto postupy 

zaručují dosažení porozumění mezi tlumočníkem a recipientem a zachovávají tedy 

nejdůležitější funkci tlumočení - předání informace. Je důležité zmínit, že funkční 

ekvivalent v pojetí Vlachova a Florina zahrnuje taktéž tzv. kulturní ekvivalent, jak 

jej nazývají jiní badatelé, tj. převod kulturně vázaného pojmu pomoci výrazu, jenž je 

zakotven v cílové kultuře a může v cílovém jazyce plnit stejnou funkci (např. již 

zmíněný výraz "MeprrH" může být přeložen stejně expresivným "mergl"). 

4. Popis, vysvětlení, výklad - tento způsob převodu reálií je obvykle spjat s 

použitím transference či doslovného překladu, v případě, že to přispěje ke 

srozumitelnosti výsledného projevu. 

5. Kontextuální překlad- neboli opis dané situace bez použiti ekvivalentních slov. 

Ve výše uvedeném překladatelském modelu chybí několik postupů, které 

považujeme za důležité zmínit. Postupy pro srovnání jsme přitom čerpali 

z překladatelského modelu Petera Newmarka4 • 

Především je to postup vynechání. Tento postup je pro převod reálií velmi důležitý, 

jelikož umožňuje překladateli řídit míru nasycení textu kulturně vázanými pojmy. 

Obzvlášť je ·tento postup důležitý pro tlumočníka, vzhledem k časové ekonomii 

kterou poskytuje. Tento postup však musí být použit vědomě a plnohodnotnost 

předávané informace by tím neměla u trpět. 

Dalším postupem je kodifikovaný překlad, který je oficiálně uznávaným překladem 

(přičemž existuje především u názvů institucí, funkcí atd.). V rámci našeho 

experimentu zazní celkem tři reálie, které by se daly přeložit pomocí kodifikovaného 

překladu (fyAar, HKB,U, 'ieKHcT). Přesto, že kodifikovaný překlad těchto reálií je 

totožný s jejich zněním v původním jazyce, musíme tyto dva způsoby překladu 

4 Viz bibliografie 
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rozlišovat. Jedinou možnosti, jak zjistit u těchto tří výše zmíněných reálií, zda byly 

transferencí, či kodifikovaným překladem, je zeptat se tlumočníků, zda znají 

kodifikovaný překlad. V průběhu experimentu vyplynulo, že probandi tyto reálie 

znají především z českých překladů románů Solženicyna a používali tedy shodně a 

výhradně kodifikovaný překlad. 

V naší diplomové práci tedy použijeme následující postupy: 

1. transference 

2. doslovný překlad 

3. funkční ekvivalent 

4. popis, vysvětlení, výklad 

5. kontextuální překlad 

6. kodifikovaný překlad 

7. vynechání 

Na závěr této kapitoly je nutno podotknout, že tlumočník musí při translaci reálií 

postupovat velmi citlivě. Je nutné nejen znát kulturní specifika výchozí kultury, ale 

také přihlížet ke kulturní kompetenci recipienta. Nezřídka se můžeme setkat 

s přeceněním znalosti recipienta, kdy tlumočník nevysvětlí reálii, která není 

posluchači známá. 

To, že tlumočník musí často balancovat na ostří nože, dokládá i myšlenka ruského 

badatele Sorokina: 

" Cmpe.MJIBHue Hau6o.JLee no.JLHO nepeHecmu cne7J,ucjJuKy očJHou KY.JLbmypbL 8 opy2y10 

KpauHe 3ampyčJH5lem noHUMaHue pelj,unueHmoM cjJpa2.MeHm08 LLY:/ICOU KY.JLbmypbL, 8 

mo 8pe.M5l KaK o6ecneLLeHue noHUMaHU5l 9.JLe.M.eHm08 onbtma He3HaKoMou KY.JLbmypbL 

npeoonpeoe~em 9.JLUMuHupo8aHue 8 mou U.JLU uHou cmeneHu ee Ha7J,UOHa.JLbHou 

cne7J,ucjJuKU." (Sorokin, 1988, s. 10) 

Návod na převod kulturně vázaných pojmů tedy neexistuje. Tlumočník se musí 

opírat o své kulturní a lingvistické znalosti, o své zkušenosti, intuici a také o 

kontext a v jednotlivých případech volit co možná nejadekvátnější řešení. 
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3. Empirická část 

3.1. Podstata experimentu 

Cílem našeho experimentu je zkoumat tlumočnické výstupy ze dvou hledisek. Za 

prvé budeme sledovat tlumočnické strategie, které budou použity při převodu 

kulturně vázaných pojmů ze všeobecného hlediska bez ohledu na praxi a zkušenost 

tlumočníků. Za druhé budeme srovnávat typy použitých strategií jednak mezi 

studenty a profesionálními tlumočníky, jednak v rámci skupiny profesionálních 

tlumočníků v závislosti na délce praxe. 

V první části podrobně popíšeme jednotlivé strategie na základě překladatelského 

modelu, který jsme si pro tyto účely zvolili. Dále provedeme kvalitativní a 

kvantitativní analýzu. 

Ve druhé části se pokusíme potvrdit či vyvrátit námi stanovenou hypotézu, podle 

níž se skupina profesionálních tlumočníků bude vyznačovat větším množstvím 

adekvátních řešení a menším množstvím vynechávek v porovnání se studenty 

tlumočení. Dále se také pokusíme vypozorovat, zda představitelé mladší generace 

tlumočení budou lépe znát reálie ze současnosti, kdežto představitelé starší 

generace si povedou lépe při tlumočení reálií ze staršího historického období. 

3.2. Zkoumané skupiny 

Pro náš výzkum jsme zvolili dvě skupiny tlumočníků: profesionální tlumočníky 

s praxí a studenty tlumočení. Každou skupinu tvoří tři probandi. Celkem se tedy 

experimentu zúčastnilo 6 tlumočníků. Hlavním kritériem při jejich výběru byl 

mateřský jazyk- čeština. 

Dalším kritériem u skupiny profesionálních tlumočníků byla odlišná úroveň praxe. 

Každý z profesionálních tlumočníků proto patří do jiné generace (30+, 40+, 50+). 

Splnění tohoto kritéria je velmi důležité pro součást naší hypotézy, kterou jsme již 

zmínili výše. Domníváme se totiž, že každá generace tlumočníků bude odlišně 

úspěšná při tlumočení textů z různých historických období. Všichni tři 

profesionální tlumočníci aktivně tlumočí. 
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U skupiny studentů tlumočení bylo kritériem absolvování dvou semestrů semináře 

Konsekutivní tlumočení a Simultánní tlumočení. 

3.3. Materiál 

Výzkum této diplomové práce Je zaměřen na převod reálií při konsekutivním 

tlumočení z ruštiny do češtiny. Pro účely experimentu byly vytvořeny tři texty 

v ruštině, z nichž každý obsahuje deset reálií. Na základě těchto textů byly 

vytvořeny audio nahrávky. 

3.3.1. Výběr materiálu 

Základem pro sestavení textů vhodných pro tlumočnický experiment byl výběr 

reálií. Diplomantka excerpovala reálie z ruského denního tisku, z intemetových 

zdrojů a odbomých publikací. Původním záměrem bylo zkoumat převod 

institucionálních reálií, postupnou excerpcí materiálu se však z množství reálií 

různého druhu vyčlenily tři skupiny, které se ukázaly mnohem zajímavější 

z tlumočnického hlediska. První skupinou byly reálie dnešního Ruska- anglicismy, 

hojně používané v médiích a postupně pronikající do slovní zásoby všech vrstev 

obyvatel. Další skupinou jsou reálie z období devadesátých let minulého století a 

vztahují se k subkultuře tzv. nových Rusů. Tyto reálie můžeme zařadit do žargonu 

této společenské skupiny, avšak dnes již lze některá slova najít v běžných 

slovnících. Poslední skupina reálií se vztahuje k období politických represí v Rusku 

a můžeme v ní najít jak institucionální reálie sovětského období, tak mluvu 

politických vězňů. Tyto reálie tedy bylo možné rozdělit do tří skupin dle 

historického období, ke kterému se vztahují: období politických represí, období 

přechodu Ruska k tržní ekonomice a období současnosti. Z tohoto rozdělení reálií 

také vyplynula hypotéza, podle níž se generační odlišnosti tlumočníků projeví ve 

výsledném tlumočnickém výstupu. 
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]Zde uvádíme použité reálie: 

Text 1 (Současnost) 

«<»pHKH - (z angl. freak). "Kpacuso, .MOOHO ooembLU t.leJlOBe1C {U3 o6UJ,e.MOJLOOeJICH020 

xap20Ha5)". V dnešní ruštině však toto slovo získalo jiný význam, a sice velmi 

blízký významu v angličtině- tj. šílenec, blázen. Jednou z možností, jak toto slovo 

překládat, je uvést pouze český ekvivalent. Domníváme se však, že v našem 

konkrétním kontextu anglicismus hraje podstatnou roli, protože svým způsobem 

charakterizuje Moskvany, o kterých je řeč. Navrhovali bychom proto použít jak 

transferenci, tak vysvětlení (např. Moskvané si říkají anglickým slovem "freaks" 

neboli šílenci). 

BoMOH.ll - (z fr. beau monde). "BbLCULUŮ esem, BbLCULue apucmo1Cpamut.lec1CUe u 

6ypxya3HbLe 1epy2U6". Slovník uvádí, že tento výraz je zastaralý. Jelikož aristokracie 

a buržoazie již v Rusku neexistovaly, nebyl potřebný ani výraz, s těmito 

společenskými vrstvami spojený. V posledních letech se však ruská společnost 

výrazně diferencuje a vznikají vrstvy nejbohatších obyvatel, které se buržoazii blíží 

(nebo si to rádi myslí), proto se slovo opět vrátilo do slovní zásoby. Češtinou toto 

slovo přejato nebylo. V současnosti je v ruštině hojně používáno v souvislosti se 

zlatou mládeží. Často se též můžeme setkat s výrazem "cTOAlPiHbiiÍ 6oMOHA". Slovo 

"6oMOH,Il;" by tedy dnes mohlo označovat cosi jako společenskou smetánku a 

takovýto překlad považujeme v rámci našeho experimentu za adekvátní. 

BaKChi - (z angl. bucks). "J{oJLJLap cmA (xap20HU3UpOBaHH05l pa32080pH05l pet.lb}7". 

V ruštině tento výraz někdy nahrazuje výraz pro peníze obecně. Rusko-český 

slovník neologizmů uvádí jako český ekvivalent expresivní slovo doláče s . 

Domníváme se však, že v našem kontextu by toto hovorové slovo mohlo znít 

nepatřičně, a za adekvátnější řešení považujeme výraz, který nabízí Rusko-český 

slovník vydaný nakladatelstvím Leda- (americké) dolary (slang.)9• V našem kontextu 

by však smysl zůstal zachován i v případě použití generalizace, tj. slova peníze. 

s Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

6 Slovar inostrannych slov, 1982, Moskva: Russkij jazyk. 

7 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

s Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2. vydání. 2004. Praha: Academia. 

9 Rusko-český slovník. 2002. Praha: Leda 
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rAa.MypH&Iií- (z angl. glamour). Přesto, že toto slovo začalo pronikat do ruštiny již 

na konci devadesátých let, zatím ho nenajdeme ani v překladových, ani ve 

výkladových slovnících. Uvádí ho pouze Rusko-český slovník neologizmů a jako 

překladový ekvivalent nabízí slovo glamour 10 • Domníváme se však, že tento 

ekvivalent není adekvátní, jelikož se v češtině slovo "glamour" používá spíše jako 

označení fotografického žánru, nikoli ve smyslu, ve kterém se používá v ruštině. 

Tento výraz se začal v ruštině výrazněji prosazovat na začátku nového tisíciletí. 

Zatím si význam slova můžeme přiblížit pouze díky intemetové encyklopedň 

Wikipedie, která uvádí, že: "T.JLaMYP (aH2.!L. glamour, co6cm8eJ-LJ-Lo "wapM((, 

"oLLapo8aJ-Lue ((' "o6asmue '~ - 01Je1-LOLL1-LOe no1-l5lmue ( 01Je1-l1Ca npu 9moM MO:JK:em 6bLmb 

JCalC no.JLo:JK:Ume.JLbJ-Loil, ma1e u ompu1Jame.JLb1-loi1 8 sa8uCUMocmu om B32Jl5l008 

zo8opSLUJezo}, osJ-LaLLa10UJee 6.JLusocmb 1C o6UJenpu1-l5lmbLM cmaJ-LoapmaM "poc1eowu ((' 

"wuKapHozo((, 81-lewJ-Le "6.JLeCmSLUJe2o. '' Slovo se často používá v souvislosti 

s časopisy, oblečením a životním stylem. V souvislosti s časopisy může být slovo 

"rAaMyp" nahrazeno slovem "rMIHe:o;" a v tomto významu má blízko k českému slovu 

"lesklý" (lesklé časopisy). Ovšem profesor Lopatin, vědecký spolupracovník Institutu 

ruského jazyka Vinogradova Ruské akademie věd se domnívá, že slovo 

"rAaMypHbi:H:", které se tolik rozšířilo v poslední době, má pouze význam 

"9qxpe1Cm1-lbLil, npu8.JLe1Came.JLb1-lbLi1, o6aSLme.JLb1-lbLil, oLLapo8ame.JLb1-lbLi1, 

6.JLucmame.JLb1-lbLil, 1-LO 1-LU1Ca1C J-Le CJI5l1-l1Je8bLi1((11. S tímto názorem souhlasíme, avšak 

nelze popřít, že se slovo "rAaMyp", byť nesprávně, avšak velmi často používá ve 

smyslu "rMIHe:o;". V jiných významech se dá přeložit např. jako módní atd. 

Bp3H.zl - (z angl. brand). "Hs8ecmJ-LaSL mop208a5l MapKa (MO.JLOOe:JK:1-lbLŮ :JK:apzoJ-L)12((. 

Rusko-český slovník neologizmů jako překladový ekvivalent nabízí slovo "značka". 

Tento výraz se nám jeví jako vhodný pro překlad této reálie v rámci našeho 

experimentu. 

4»eiíc-KOHTpoA& - (z angl. face-control). S rozmachem hudebních klubů a jiných 

podniků, které- se zakládají na své exkluzivitě (především v Moskvě), do ruštiny 

vstoupila také nová reálie, a s ní i nové slovo - "cpe:H:c-KOHTpoAb". Ve slovnících se 

10 Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2. vydání. 2004. Praha: Academia. 

11 HHTepHeT-HHTepBhiO: HoBbie CAOBa B pyccKoM SI3hiKe H nx rrpaBorrncaHne. 

http:/ /www.nkj.ru/interview/4092/ 

12 Bofšoj slovar russkogo žargona. Sankt-Peterburg: Norint, 2000 
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nám toto slovo zatím nepodařilo nalézt. Obsahuje ho pouze internetová 

encyklopedie Wikipedie a proto se musíme spolehnout na správnost jejího výkladu. 

Uvádí: ct>ei1C-1COHmpo.nb (aH2.!L. face-control) - 1COHmpOAb JL100ei1 Ha 8XOOe 8 1Ca1Coe 

.nu6o 3a8eaeHue: H01!Hoi1 7Uly6, Ka3UHO. IIo cymu cjJeuc-KoHmpo.nb 5lBJZ5lemC5l Mepou 

no HeaonyUJ,eHu10 npoHUKH08eHU5l 8 YKa3aHHbLe 3a8eaeHU5l u.nu Ha KaKUe-mo 

MeponpWlmU5l (KOHL!,epm, aucKomeKa) AUL!,, M02YUJUX noMeUlamb ezo npoeeaeHU10. 

II.e.nb cjJei1c-KoHmpoJZ5l - o6ecnel!umb 6e3onacHocmb npo8oaUMozo MeponpU5lmWl 3a 

Cl!em mUJ,ameAbH020 noa6opa e20 yl!aCmHU1C08. c1JeUC-1COHmpOAb MOJKem Cl!UmambC5l 

cjJopMOU OuC1CpUMUHatj,UU, HO MOJKem U He 6bLmb eU, 1C020a cmp020 ycmaH08AeHbL 

Kpumepuu 8XOOa, HanpUMep maKUe 1Ca1C 803pacm u cjJopMa OOeJKObL. Bo MH02Ue 

7Uly6bL, 1Ca1C 8 Poccuu maK U 8 apyzux cmpaHax, He aonycKa10mC5l AUtj,a 00 18 .nem 

u.nu 21 zoaa u .n10au 8 cnopmu8Hoi1 oaeJKae. Do češtiny bychom navrhovali tento 

výraz překládat jako "ochranka", nebo "osobní prohlídka". Je také možná 

kombinace těchto dvou možností. 

OT KyTIOp - [z fr. haute couture). "Hau6o.nee UMeHumbLe U18eUHbLe cjJupMbL, 

C030a10UJ,Ue 31CC7Ul103U8HbLe o6pa3tj,bL u aa10UJ,Ue HanpaBAeHue MUp080U MOOe 8 

oaeJKae {2.ll. o6p. JKeHcKou) 13 ((. Do češtiny se překládá jako vysoká krejčovina. 

V dnešní ruštině se však výraz "oT eynop" poněkud posunul a může znamenat také 

jakékoli oblečení známých světových návrhářů, nejen exkluzivní modely. Proto 

vhodnějším výrazem pro překlad do češtiny by bylo "oblečení od slavných módních 

návrhářů", "oblečení nejdražších značek" atd. v závislosti na kontextu. 

BoreMH:&IŘ - (z fr. bohéme). "EozeMa - o6o3Hal!eHue cpeabL xyaoJKecm8eHHoi1 

UHmeJl.JLU2eHtj,UU (a1Cmepo8, MY3bL1CaHm08, xyao:JKHU1C08, .numepamopo8), 8eOyUJ,ei1 

6ecnop.5l001LHY10 u Heo6ecnel!eHHY10 JKU3Hbi4((. Dnes již můžeme s jistotou říct, že je 

význam tohoto slova v ruštině značně posunutý. Představitelé bohémy, tak jak je 

chápána v dnešním Rusku, jsou lidé, kteří mají k nezaopatřenosti velmi daleko a 

některé z nich bychom mohli spíše, než k inteligenci, zařadit k tzv. celebritám. 

Rusko-český slovník 1s navrhuje slovo "6oreMHbiH" překládat slovem "bohémský". 

V češtině však význam tohoto slova zůstal původní: bohém - bezstarostně, 

nespořádaně žijící nadaný člověk, zvl. umělec16. Domníváme se, že je vhodné toto 

13 Slovar inostrannych slov. Moskva: Russkij jazyk, 1982. 

14 Slovar inostrannych slov. 1982. Moskva: Russkij jazyk. 

15 Rusko-český slovník. 2002. Praha: Leda 

16 Slovník cizích slov. 2002. Praha: SPN 
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slovo překládat dle kontextu, v našem textu jako "módní" či "oblíbený mez1 

celebritami". 

ci»Aa.ep - (z angl. flyer). Toto slovo se nám podařilo najít pouze v internetovém 

polygrafickém slovníku 17 který uvádí následující význam slova: 

UJUL10cmpupoBa7-lHblŮ npu2JlacumeJlbHblŮ 6UJl.em. Častěji, než pozvánku však toto 

slovo označuje leták. Při překladu tedy lze použít obě varianty v závislosti na 

kontextu. 

KHAAep - (z angl. killer). "HaeMHblŮ y6ui17J,a {MoJLoaeJK:HblŮ u KpUMUHaJLbHbli1 

JKap2oH)1 8 «. Návrhy na překlad jsou obsaženy v česko-ruském slovníku neologizmů i 

v rusko-českém slovníku nakladatelství Leda: (profesionální) zabiják, nájemný vrah. 

Tyto ekvivalenty považujeme za adekvátní pro překlad v rámci našeho experimentu. 

Text 2 (Přechod k tržní ekonomice) 

MaAHHOB:&Ie IIH.zuKaKH - tento výraz obsahuje pouze internetová encyklopedie 

Wikipedie: "MaJLUHOBblŮ nuaJKaK - HenpeMeHHblŮ ampu6ym HOBblX pyccKUX B 

HatLaJLe 90-x 2oaoe, Hapstay c 3oJLomoi1 l!,enb10 Ha wee. B maKoM euae oHu noKa3aHbL 

B HeCKOJLbKUX poMaHax u cjJUJl.bMax o6 9moi1 9noxel9«. Do češtiny by se tento výraz 

dal doslovně přeložit jako "červená saka". Avšak v českém prostředí na začátku 90. 

let minulého století existoval podobný jev: "fialová saka", která byla navíc doplněna 

o bílé ponožky. Je tedy na tlumočníkovi, zda použije kulturní ekvivalent či doslovný 

překlad doplněný vysvětlením. 

Pa36opKa - "Ccopa, KOHcjJJLuKmHast cumyal!,USL, BbLSLCI-leHue omHoweHui1, caMocya 

(MOJLOOeJK:HblŮ u KpUMUI-laJLbHbLŮ JKap2oH)2°«. Jak správně uvádí česko-ruský slovník 

neologizmů i rusko-český slovník Leda slovo "pa36opKa" můžeme překládat jako 

"vyřizování účtů". Tento překlad je adekvátní i v našem kontextu. 

PacnaA:&IlOBKa "Cnel!,ucjJutLecKast JKecmuKyJLSLI!,USL tLJLeHoB KpUMUHaJLbHbtx 

cmpyKmyp U npeycneBa10UJ,UX 6U3HeC.MBHOB (MOJlOOeJK:HbLŮ U KpUMUHaJLbHbLŮ 

17 http:/ jwww.pushel.rujpolyslovarjindex.php 

18 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

19 BHKTOp IleAeBHH "l{arraeB H rryCTOTa", cPHAbM "llhipAH-MbipAH", cPHAbM ,)KMYpKH" 

20 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 
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:Aeap201-t)2I ". Slovo se používá jak mládeží, tak v kriminálních kruzích. Tento výraz 

můžeme přeložit jako "specifická gesta nových Rusů". 

UlecTHCOT:&I:ií - automobil Mercedes Benz S600 z roku 1991. Oblíbený dopravní 

prostředek většiny nových Rusů. Naším návrhem na překlad je "mercedes S600", 

jelikož právě takto jsou obvykle označována auta a jejich konkrétní modely 

v češtině. 

MepHH - "Aemo.Mo6Ullb "Mepceoec22". Původní význam slova "MepHH" je "valach". 

Pro označení automobilu mercedes se slovo používá kvůli zvukové podobě. V češtině 

existuje několik hovorových výrazů pro tuto automobilovou značku: "meďák", 

"meďour", "mergl". Zaleží pouze na tlumočníkovi, zda se rozhodne pro hovorový 

výraz, či neutrální. V některých případech je nutné zachovat expresivitu výrazu 

(pokud např. charakterizuje mluvčího). V rámci našeho experimentu bude potřeba 

použít jiného výrazu, než neutrálního, jelikož v textu vysloveně stojí: "oHu JL1060BHO 

Ha3bLBa10m e2o MepuH". Tlumočník tedy musí vybrat ze svého rejstříku výraz, který 

bude odpovídat charakteristice "láskyplně". 

Kp:&Iwa- "IIpwcpbtmue om p31eema, MacjJuu. ,apy2oe 31-Lal..{.eHue- CB5l3U eo B.JtacmHbtx 

cmpy1emypax u npaeooxpaHumeJLbHbtx op2aHax (1CpUMUHaJLbHbLi1 :ACap2oH) 23 ". Do 

češtiny se dá doslovně přeložit jako "střecha". Rusko-český slovník neologizmů 

uvádí následující řešení: ochrana, krytí, placení výpalného. Rusko-český slovník 

Leda uvádí: přen. hov. ochrana majetku nebo osob, zpravidla placená. Obě řešení 

jsou pro překlad v rámci našeho experimentu adekvátní. 

P3KeT - "IIpecmynHoe (nyme.M y2po3, waHmaJKa) BbLM02ame.nbcmeo l.{y:ACUx 

ooxoooe24". Toto slovo se dostalo do ruštiny v 90. letech 20. století v souvislosti se 

začátky podnikání v Sovětském svazu a později v Rusku. Vydírání podnikatelů se 

stalo jedním ze způsobů zločinného "podnikání" pro kriminální skupiny. Rusko

český slovník neologizmů nabízí český ekvivalent: reket, reketing, raketyring. 

Domníváme se však, že tento výraz v českém jazyce není obvyklý. Jako vhodnější 

21 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

22 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

23 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

24 Tolkovyj slovar russkogo jazyka, 1995, Moskva: Az. 
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řešení se nám zdá výraz, který nabízí Rusko-český slovník Leda: vydírání, vymáhání 

výpalného, vyděračství. 

3a6HBaT:& CTpeAKY - "Ha3HaLLUmb Bpe.M5L U Mecmo BCmpeLLU, 002080pUmbC5l O 

BCmpeLLe C KeM-.JLU6o (MO.JLOOeJ/CHblŮ U KpUMUHa.JLbHblŮ .//Cap20H)25". Česky lze tento 

výraz též převést expresivně, např. "dát si sraz", "dát si spicha". Domníváme se 

však, že v rámci našeho experimentu není nutno převádět tento výraz pomocí 

stylisticky zabarveného výrazu v češtině, jelikož by výsledný projev zbytečně 

přetěžoval. Vhodnější by byl neutrální výraz, jako např.: "sejít se", "domluvit se na 

schůzce" atd. 

BpaTBa "l:f.JLeHbl 2pynnupoeoK p9Kemupoe, KpUMUHa.JLbHbtx cmpyKmyp B 

9KOHOMUKe, MacjJuoBHbtx 2pynnupoeoK26". Tímto výrazem se však označovali i noví 

Rusové, kteří ne vždy, nebo ne zcela patřili k podsvětí. Výrazu "6paTBa" obecně by 

mohl v češtině odpovídat výraz "mafie". V našem textu je to však synonymum pro 

nové Rusy, proto bychom raději volili jiný výraz, opisný. V tomto případě lze použít 

např. hoši ve fialových sakách atd. 

De'"laTKa - rrepcTeHb-IIe'IaTKa, oblíbený šperk nových Rusů. Český ekvivalent -

pečetní prsten. 

Text 3 (Politické represe) 

ryAar - "T.JLaBHoe ynpae.JLeHue ucnpaeumeAbHo-mpyooebtx Amepeů, mpyooebtx 

noce.JLeHuů u Mecm sa1C.ll10LLeHuů ". V češtině - "Hlavní správa pracovních táborů, 

pracovních osad a vězeňství. V širším smyslu (podle názvu knihy Solženicyna) je 

gulag soustava sovětských pracovních (koncentračních) táborů, zejména v období 

"stalinizmu "27 ". Tentýž kodifikovaný překlad uvádí také Rusko-český slovník Leda: 

gulag. 

HKB.!( - HapoOHbtů KOMuccapuam BHympeHHUX Oe.JL. V češtině - Lidový komisariát 

pro vnitřní záležitosti. V českých textech se zpravidla můžeme setkat s transkripcí 

tohoto výrazu (NKVD), spíše než s překladem. V souladu sjazykovým územ 

25 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

26 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

27 Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2. vydání. 2004. Praha: Academia. 
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považujeme toto řešení za správné a tento druh překladu za kodifikovaný. Pro 

laického posluchače je však třeba dodat vysvětlení (např. NKVD, sovětská obdoba 

Ministerstva vnitra). 

PacKyAa'leHH:&Iií "Pacx:y.nat{Umb 8 200bl ICOJUleKmU8U3a1JUU Ce.llbCIC020 

xo3.5li1cm8a: .nuwumb x:pecmbSLHUHa, Ct{Uma8We20C5l x:y.nax:o.M 2s , cpeocm8 

npou38oocm8a, npa8a no.nb308ambC5l 3e.M..llei1 u no.numut{ecx:ux npa829 ". Globálnější 

vysvětlení z roku 1999 podává Nejvyšší soud Ruské federace: "Pacx:y.nat{UBaHue

no.numUt{eCICaSL penpecCUSL, npU.MeHSL8Ula5LC5l 8 aO.MUHUCmpamU8HO.M nopSLGICe 

.MecmHbL.MU op2aHa.MU ucno.nHume.nbHOU BJLacmu no no.numut{eCKU.M u COIJUa.llbHbL.M 

npU3Hax:a.M 3D ((. Rusko-český slovník Leda nabízí ekvivalent: "rozk:ulačovat, 

rozkulačit(( (a tedy rozkulačený). Pro laického posluchače by však dle našeho mínění 

tento výraz nebyl průhledný. Námi navrhované řešení je: "rolník zbavený majetku" j 

"rolník, jehož majetek byl znárodněn". 

33K - "3aiC.Jl10t{eHHbLi131 ". V rámci našeho textu určeného pro experiment nejlépe 

vyhovuje varianta "politický vězeň 32 ", v některých případech však lze použít i 

expresivní variantu muk{33. 

TpoiíKH - "3aot{HbLi1 "cyo" .MecmHoi1 "C.JK u.nu no.nHo.MOt{H020 npeocmaeume.Jlbcm8a 

TIIY-OTIIY. Tpoux:a t{UHu.na pacnpa8y oo paccmpe.na 81C.fl10t{Ume.nbHO. Tpoux:u 

oei1cm8o8a.nu c 1918 2. oo 1934 2. IIep8oHat{a.nbHo 8 cocma8 mpoux:u 8xo0u.nu 

cex:pemapb 2y6x:o.Ma napmuu, npeo2y6ucno.nx:o.Ma u npeoceoame.nb "C.JK. 

BnoCJLeocm8uu mpoux:a cocmoSULa U3 ooHux t{ex:ucmo8. 34 " Do češtiny by se tento 

výraz dal přeložit vysvětlením, např. jako: "orgán vynášející rozsudky mimosoudně a 

urychleným způsobem". 

2s KyJwK - 6ozambLi1 KpecmMLHUH-co6cmeeHHUK, noJI.b3YIOUJUUC5L nocmoSLHHo HaiiM.HbLM mpyooM. 

Tolkovyj slovar russkogo jazyka, 1995, Moskva: Az. 

29 Tolkovyj slovar russkogo jazyka, 1995, Moskva: Az. 

30 Orrpe,n:eAeHHe BepxoBHoro Cy,n:a Pct> OT 30.03.1999 I I "BIOAAeTeHh BepxoBHOro Cy,n:a Pct>", 1999, N 7 

31 Bofšoj slovar russkogo žargona, 2000, Sankt-Peterburg: Norint. 

32 Rusko-český slovník Leda nabízí ekvivalent vězeň. 

33 Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, 2. vydání. 2004. Praha: Academia. 

34 Jacques Rossi, Spravočnik po gulagu, 1991, Moskva: Prosvět. 
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'leKHCT - "CompyoHUK BcepOCCUUCKOU 1ipe38bLLlaUHOU KOMUCCUU no 6opb6e C 

KOHmppeBOJL101!,Uei1 u ca6omWKeM35". Český kodifikovaný překlad- čekista36. 

ElKOBCKHe uocTaHOBAeHHs -usnesení přijatá Ježovem, lidovým komisařem pro 

vnitřní záležitosti v letech 1936 - 1938. Do češtiny by se tento výraz dal přeložit 

jako "Ježovova usnesení", nebo v kontextu našeho experimentu jako "za Ježova". 

58-as CTaT&S - "KoHmppeBOJL101!,UOHHbLe npecmynJLeHUSL {UlnUOHWK, BOopyJKeHHOe 

aoccmaHue, meppopu3M, ca6omWK umo.)37. <<Český doslovný překlad by zněl: "58. 

paragraf'. Považujeme však za vhodné tento překlad doplnit o vysvětlení (např. 

paragraf číslo 58 tehdejšího trestního zákoníku- protirevoluční činnost). 

BopoHKH- "3ax:pbLmbLe 2py3oaux:u o6opyooaaHHbLe OJI5l nepeB03KU 3aKJL10LleHHbLX.3s<< 

Tato auta byla převážně černé barvy, odtud název reálie - BopoHoŘ ("<IěpHniŘ) -

BopoHoK. V tomto případě bychom navrhovali převod reálie popisem (např. nákladní 

auta pro převoz vězňů). 

Ay6sHKa - "CeMu3mWKHoe 30aHue B Mocx:ae, 2.1laBHbLi1 cjJacao x:omopo2o BbLXodum 

Ha Ay6SLHCKY10 nJLOUJaOb. C 1920 2. Heu3MeHHaSL pe3uoeH1JU5l coeemcx:oil 

2oc6e3onac1-wcmu. B 3oaHuu Ha Ay6SLHKe HaxoduJLucb x:a6uHembL CJLeooaameJLeil, 

BHympeHH515l m10pbMa u nooBaJLbL, no3/1Ce cnel!,UaJLbHO o6opyooaaHHbLe o.Jl5l 

paccmpeJLoB u nbLmox:.39 " Nejvhodnějším způsobem převodu této reálie se nám jeví 

transference s vysvětlením (např. Lubjanka - tehdejší sídlo sovětských tajných 

služeb). 

3.3.2. Příprava textů 

Texty byly následovně sestavovány tak, aby simulovaly běžné publicistické texty 

v ruském tisku. Při sestavovaní tedy diplomantka dbala na současné ruské trendy 

v publicistice, např. co do obraznosti či stylu. 

35 Tolkovyj slovar russkogo jazyka, 1995, Moskva: Az. 

36 Rusko-český slovník. 2002. Praha: Leda 

37 Jacques Rossi, Spravočnik po gulagu, 1991, Moskva: Prosvět. 

38 Jacques Rossi, Spravočnik po gulagu, 1991, Moskva: Prosvět. 

39 Jacques Rossi, Spravočnik po gulagu, 1991, Moskva: Prosvět. 
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Při sestavování textů bylo dbáno na to, aby po jeho namluvení délka činila cca 5 až 

6 minut. Reálie pak byly do textu zakomponovány tak, aby se nacházely přibližně 

stejně daleko od sebe. Poté byly texty rozděleny do dvou přibližně stejně dlouhých 

částí, aby nahrávky určené k tlumočení nepřesahovaly 3 minuty. Pro účely našeho 

experimentu je totiž nejdůležitější, aby v tlumočnickém výstupu zazněly všechny 

reálie, tudíž čím kratší úsek bude tlumočník převádět, tím je větší pravděpodobnost, 

že zachová všechny prvky invariantu. Každá z částí obsahuje přibližně stejný počet 

reálií(+ j- 1), abychom dosáhli srovnatelné obtížnosti. 

Ve výsledku tedy máme 6 nahrávek, z nichž nejdelší trvá tři minuty a tři vteřiny a 

nejkratší dvě minuty a sedmnáct vteřin. Níže uvádíme texty použité pro nahrávky 

s vyznačenými reáliemi a s uvedením délky výsledné nahrávky. 

Text 1 

,lLoporMe KOAAerM! 

5I xoTeAa 6ni paccKa3aTb BaM o HbiHeiiiHeň CMTya.IJ;MM B CTOAMII;e PoccMM MocKBe, 

KOTopyro 3a1::J:acTyro MMeHyiOT "rocy,n;apcTBOM B rocy,n;apcTBe". H He,n;apoM, Be,n;n 3TOT 

ropo,n; pa3MTeAbHO OTAHqaeTC.H OT ocTaAbHbiX poccMňCKHX ropo,n;oB. CYMacrne,n;IIIMe 

TeMIIbi 2KH3HM, CYMaCIIIe,n;IIIMe n;eHI>I, CYMaCIIIe,n;IIIa.H pocKOIIIb M CYMacrne,n;IIIMe 

AIO,ll;M, HAM :>Ke KaK MOAO,ll;bie MOCKBM1::J:M CaMM MMeeyiOT ce6.H - cl>pHKH. 

CorAacHo e:>Kero,n;HoMy peňTMHry 6ora1::J:eň, cocTaBAeHHOMY aBTOpMTeTHbiM 

LKYPHaAOM Forbes, MocKBa B Ha1::J:aAe 2008 ro,n;a BrrepBnie rroTecHHAa Hnro-HopK M 

1\0H,Ll;OH IIO KOAM1::J:eCTBY :>KMBYJII;HX B Heň 6oraqeň. 0Ka3biBaeTC.H, B Heň :>KMBeT 

6oAI>IIIe Bcero MHAAMap,n;epoB B MMpe. Co BCeMM BbiTeKaiOIII;MMM. 

KaK :>Ke :>KHBeTc.H AIO,n;.HM B TaKOM ropo,n;e? Bce 3aBMCMT oT Toro, K KaKoň 

COII;MaAbHOll KaTeropMM OHM OTHOC.HTC.H. C O,ll;HOll CTOpOHbi, IIO YAMII;aM CTOAHII;bi 

IIpOHOC.HTC.H IIOTOKH MHOMapoK, IIIMKapHee KOTOpbiX, IIO:>KaAyll, He BCTpeTMIIIb ,ll;a:>Ke 

B KpyrrHbiX eBporreňcKHX ropo,n;ax. 3To CTOAM1::J:HI>Iň 6oMOH.zl, KOTOpniň o1::J:eHb 

yBa:>KaeT coAM,ll;Hbie 3arra,n;HI>Ie aBToMo6HAH. "lleM 6oAniiie 6aKcoB BAa,n;eAen; BbiAO:>KHA 

Ha ee rroeyrrey, TeM Bbiiiie ero CTaTyc. 

C ,n;pyroň CTOpOHbi, BCMOTpeBIIIMCb B OKpy:>KaiOIII.He AHII;a Be1::J:HO CIIeiiiaiii;HX 

MOCKBMqeň, OC06eHHO B MeTpO, Bbi 3aMeTMTe Ha HHX OTrreqaTOK ycTaAOCTM M 
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rroňMeTe, "<ITO y cAeJTII:rn;ero 6AecKa CTOAHI.JPI ecTb n .n;pyrrur cTopoHa. Bo3M02KHO, He 

CTOAb rrpHBAeKaTeAbHrui ,z::J;Llli CTpaHHIJ; rAaMypH:&IX :acypHaAOB, HO BCě :LKe OHa 

rrpaB,n;nBa. 

2:23 

.iKn3Hh HeKOTOpbiX HarroAHeHa rroroHeň 3a 6p3H.zlaMH. Ee3 HHX He o6xo,n;HTC.H HH 

O,li;Ha Be"<IepHHKa 3AHTHOI'O KAy6a, ey,n;a IIpOCTbiM CMepTHbiM BXO)J; BOCIIpe:rn;ěH. 

TipoňTH Ty,n;a MO:LKHO TOAbKO rrpn orrpe,n;eAěHHhiX ycAOBH.HX. TyT He rroMo:LKeT HH 

o6:rn;eCTBeHHbiH CTaTyc, HM Hay-g:Hrui CTerreHb, HM HaAH"'!He 30AOTOH Kpe,n;HTHOH 

KapTO"<IKH. ToAhKO cooTBeTCTByro:w;nň HMH,li;LK. KoTopbiH 6e3omn6o"<IHO orrpe,n;eAHT 

CTpOI'HH cpeŘC-KOHTpOA:& - HeH3MeHHbiH aTpn6yT AI060I'O YBaLKaiO:rn;ero ce6.H 

MOCKOBCKOI'O KAy6a. ECAH Bbl IIOKaLKeTeCb He)J;OCTaTO"'IHO illHKapHO O)l;eTbiM HAM 

IIpOCTO He BIIHCbiBaeTeCb B aTMOccl:>epy KAy6a, BaM OTKa2KJ'T. 3KCKAI03HBHOCTb 

rrpeLK,n;e BCero. 06Aa"<IHBillHCb B O)J;eLK,ll;bi OT KyTIOp, MOCKOBCKHe OAHrapXH H HX 

CIIYTHHIJ;bl HIIJ;YT HOBbiX o:w;y:rn;eHHH. I1 HaxO,n;.HT HX B MHOI'O"'IHCAeHHbiX KAy6ax

O,li;HO)J;HeBKax. Ho Bcě 3KCKAI03HBHoe o"<IeHh 6oiCTpo Ha,n;oe.n;aeT. Tio3TOMY He,n;oAro 

IIOCAe OTKpbiTH.H O"<Iepe,n;HOI'O 6oreMHOrO KAy6a ero 3aKpbiBaiOT H OTKpbiBaiOT Ha 

ero MeCTe HOBbiH. BbiiiHB KOKTeŘAb 3a HeCKOAbKO COTeH py6AeH B KaKOM-HH6y,n;h 

MO,li;HOM 3aBe,n;eHnn, MOCKBH"<IH oTrrpaBA.HIOTC.H )J;aAhme. EAaro, MocKBa He cTpa,n;aeT 

OT HeXBaTKH cpAaepOB C peKAaMOH HOBbiX 3aBe,n;eHHH. 

BTO LKe BpeM.H CTy)J;eHTbi, ,n;a H He TOAbKO OHM, IIO,li;KpeiiA.HIOTC.H r,n;e-HH6y,n;h y MeTpO. 

KOAH"<IeCTBO 6HCTpO CBH)l;eTeAbCTByeT O TOM, "'!TO He BCe LKHTeAH CTOAHIJ;bl I'OTOBbl 

orrycTOillHTb CBOH 6YMaLKHHK pa,n;H, HaiipHMep, cymn, KOTOpoe cero,n;H.H MOLKHO 

BCTpeTHTb 6YKBaAbHO Ha KaLK)J;OM yrAy. 

K C"<IaCTbiO, He BCě TaK "<IěpHo-6eAO. B CTOAHIJ;e IIO.HBA.HeTC.H BCě 60Abille MOAO)J;biX 

AIO,n;eň, ,n;oBOAbHO rrpHAH"<IHO 3apa6aTbiBaiOIIJ;HX Ha BIIOAHe AeraAOHbiX ,n;oA:LKHOCT.HX. A 

BMeCTe C HHMH OTKpbiBaiOTC.H H YIOTHbie Kacl:>e C IIpHeMAeMbiMH IJ;eHaMH, I',ll;e MOLKHO 

rro6ece,n;OBaTb C ,n;py3b.HMH, IIOCAymaTb He IIpOCTO MO,ll;eyiO, a XOpOmyiO MY3biey, H 

HeHa)J;OAI'O 3a6hiTb O 6eCKOHe"'!HbiX cepHaAax rrpo KHAAepOB, ,n;eTeKTHBOB B I06Ke H 

Hepa3,n;eAěHHYIO AI060Bb. 

3:03 
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Text 2 

3,n;pa.BcTBYŘTe, YBaJKaeM:&Ie KOAAerH! 

Cero,n;HH Mbi c BaMH rroroBopHM o6 3rroxe ,n;eB.SIHOCTbiX - 3rroxe 3KOHOMH"tfeCKHX H 

cpHHaHCOBbiX IIIOKOB H rrepecTpOŘKH Bcero o6rn;ecTBa. Hey,n;HBHTeA:&Ho, ~no B 3TOT 

rrepHO)J; IIO.HBHAHCb IJ;eAbie IIpOCAOŘKH HeMbiCAHMbiX )J;ASI COBeTCKOrO BpeMeHH 

KaTeropHŘ rpffiK)J;aH. 06 O)J;HOŘ H3 HHX .H KaK pa3 H XO"tfY BaM paCCKa3aTb. 

Ha.BepHoe, Bce B:&I CAbiiiiaAH o TaK Ha3:&IBaeM:&IX "HOB:&IX pyccKHX". HaiiiH 

MaAHROB:&Ie UH.,lUKaKH IIpOCAa.BHAaCb He TOAbKO B POCCHH, HO H ,ZJ;aAeKO 3a ee 

rrpe,n;eAaMH. ,llocTaTO"tfHO TOAbKO BCIIOMHHTb, CKOAbKO pa3 pOAb "IIAOXHX rrapHeH" B 

aMepHKaHCKHX 6oeBHKax OTBO,ZJ;HAaCb HMeHHO HM. HH O,ZJ;Ha 6oAee HAH MeHee 

rrpHAH"'iHasr pa36opKa c MacpHeŘ Ha roAy6oM 3KpaHe He o6xo,n;HAac:& 6e3 pyccKHX 

rrapHeŘ. BepHee, "HOBbiX pyccKHX". 

HTaK, KTO )Ke OHH? qTO OTAH"tfaeT 3THX AIO,ZJ;eŘ OT OCTaAbHbiX? H KaKHe KpaCKH OHH 

BHeCAH B HOBYIO 3IIOxy pOCCHHCKOŘ HCTOpHH? ,lla.BaHTe )Ke OCTaHOBHMC.H Ha HX 

AeKCHKOHe, MaHepe rroBe,n;eHH.H H rap,n;epo6e. Hx caMo6:&ITHOCTb rropo,n;HAa B Hapo,n;e 

HeCMeTHOe KOAH"tfeCTBO aHeK,n;OTOB. 

Bo-rrepB:&Ix, KaKOŘ )Ke HacTO.HIII,HŘ HOBbiŘ pyccKHŘ o6xo,n;HTC.H 6e3 pacnaA:&U.OBKH? 

KffiK,ZJ;oe BbiCKa3:&IBaHHe HOBO.HBAeHH:&Ix 6H3HecMeHoB rro,n;KpeiiA.HeTc.sr 

KpaCHOpe"'iHBbiM )KeCTOM. I1pH6a.B:&Te K 3TOMY He Tepii.Hill;HŘ B03pa1KeHHŘ TOH H 

Oco6yro AeKCHey, KOIIIMap BCeX cpHAOAOrDB. ECAH COCTa.BHTb CAOBapb "tfaCTOTHOCTH 

yrroTpe6AeHHŘ, TO rrepByiO CTpo-qey B HeM 3aHMYT CAOBa-rrapa3HTbi. Hy H, KOHe"tfHO, 

H~O OT,ZJ;aTb )J;OA)KHOe AaKOHH"tfHOCTH! 

02:17 

Bo-BTop:&IX, HOBble pyccKHe o6o)KaroT KaTaT:&c.sr Ha wecTHCOT:&IX - e,n;HHCTBeHHO 

,n;orrycTHMOŘ Mo,n;eAH KffiK)J;oro yBaJKarorn;ero ce6.sr 6H3HecMeHa. 0HH AI06oBHO 

Ha3biBaiOT MaiiiHHY "MepHR", a "tfTO KacaeTC.H IJ;BeTa, TO 3TO TOAbKO "'iepHbiŘ. 

ToHHpOBaHH:&Ie cTeKAa, 30AOTasr :u;err:& Ha IIIee H AaKHpOBaHH:&Ie 6oTHHKH - BOT 

3AHTHaSI 3KHIIHpOBKa HOBOrO pyCCKOrO. 
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B-TpeTbllX, Hell3MeHHbrH: aTpll6yT Harrrero repo.H - Kp:&Ima. KcTaTll, 3Ta Tpa,n;ll:o;H.H 

coxpaHllAaCb ,n;o cero,n;H.HIIIHHX ,n;HeH:, c TOH Alliiib pa3Hll:o;eH:, "<ITO Terrepb ,n;eHbrll 

BbiKAa.zu,IBaroT "<IllHOBHllKaM. A B AHXlle 90-e 6ll3HecMeHbi ocTeperaAHcb p3KeTa, 

TaK KaK rocy,n;apCTBO 6biAO 3aH.HTO peiiieHlleM C06CTBeHHbiX rrpo6AeM, ,ll;O OCTaAbHOrG 

y Hero rrpocTo He ,n;oxo,n;HAH PYKll. qT06br coxpaHllTb 6ll3Hec, rrpe,n;rrpllHllMaTeA.HM 

peryA.HpHo rrpllXO,ll;llAOCb cKpeii.H cep,n;:o;e oT,n;aBaTb "<IaCTb 3apa6oTKa p3KeTnpaM. A 

BOT Kor,n;a ,n;eHbrll 3aKaH"<IllBaAllCb, Ha"<IllHaAllCb rrpo6AeMbi. BpllTOroAOBbie 

rrpe,n;rrpllHllMaTeAll 3aOHBaAH CTpeAKY r,n;e-Hll6y,n;b B 6e3AIO,ll;HOM MeCTe ll BeAH 

TOproBbie rreperOBOpbi, KOTOpbre ,Z1;A.H O,ll;HOH ll3 CTOpOH IIO,ll;"<IaC 3aKaH"<IHBaAllCb 

BeCbMa IIAa"tJeBHO. 

I1TaK, rrycTb 6paTBa ll Ka3aAacb HeMHOro HeAerroH:, rrycTb oHa n 6biAa 

oTpll:o;aTeAbHbiM repoeM, HO 6e3 HHX Poccllro ,n;eB.HHOCTbiX ce6e HeB03MO:>KHO 

rrpe,n;cTaBllTb. Cero,n;H.HIIIHlle rrpe,n;rrpllHllMaTeAll )')Ke cMeHHAH rrpe:LKHllH llMH,l1;2K, HO 

:LKeAaHH.H rrycTllTb IIbiAb B rAa3a y HHX He rroy6aBllAOCb. MepllAOM 6AarococTO.HHH.H 

CeH"tJaC .HBA.HIOTC.H )')Ke He TllTaHTCKlle 30AOTbie De'!aTKH, a yce.HHHbie 6pllAAllaHTaMll 

coTOBbre. ,Ua ll crroco6br peiiieHH.H rrpo6AeM y HHX HaMHoro ll3orn;pěHHee. Bo3MO:>KHO, 

HaCTaHeT BpeM.H, KOr,n;a HaM 6y,n;eT He XBaTaTb HaiiiHX CTapbiX ,n;o6pbiX HOBbiX 

pyccKHX. 

Crracll6o 3a BHllMaHlle. 

2:20 

Text 3 

YBa:LKaeMhre KoAAerll! 

Cero,n;H.H pe"<Ib IIOM,ll;eT 06 O,ll;HOM ll3 CaMbiX CTpaiiiHbiX MOMeHTOB B COBeTCKOH 

llCTOpllll - O IIOAllTll"<IeCKllX perrpeCCH.HX. 

lloAHTll"<IecKlle perrpeccllll y Hac o6br"<IHO CB.H3biBaroTc.H c llMeHeM CTaAllHa. B 

,n;eH:cTBllTeAbHOCTll :LKe OHll Ha"<IaAHCb rrpll J\eHllHe. I1 rrocAe CTaAllHa llX rrpo,n;oA:LKaAH 

BCe ero rrpeeMHllKll. llpll,ll;SI K BAaCTll He3aKOHHbiM rryTeM, 60Abi.IIeBllKll ycTa.HOBHAH 

pe2KllM, HeCOBMeCTllMbiH C rrpaBOM ll CB06o,n;oH:. BoAee Tpll,n;II;aTll AeT TOTaAHTapHbiH 

pe:LKllM BeA IIOAHOMaCIIITa6eyro BOHHY c co6cTBeHHbiM Hapo,n;OM. B ryAarax 6b!All 

3ary6AeHbl Mlli\AllOHbl "<IeAOBeK, KOTOpbiMll rop,n;HAaCb 6bi AI06a.H ,n;pyra.H CTpaHa. 
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3a rO,ZI;hl CoBeTCKOM BAaCTH MHAAHOHhl AIO,n;eň: CTaAH 2KepTBaMH rrpOH3BOAa 

TOTaAHTapHOro rocy,n;apCTBa, IIO,ZI;BeprAHCh perrpeCCH.SIM 3a IIOAHTH'IeCKHe li 

peAHrH03Hhie y6e)K,ll;eHH.SI, rro con;HaAhHhiM II HaiJ;HOHaAhHhiM rrpH3HaKaM. MaiiiHHa 

Teppopa, HeKOr,n;a C03,ZI;aHHa.H ,ZI;AH 6opb6hi C IIpOTHBHHKaMH COBeTCKOM BAaCTH, 

BIIOCAe,ZI;CTBHH YHH'IT02KaAa BCeX - He TOAhKO yqeHhiX, HH2KeHepOB, CB.HIIJ;eHHHKOB li 

KpecTh.HH, HO II CBOHX co3,n;aTeAeň: - PYKOBO,ZI;HTeAeň: crren;cAY2K6 II cpyHKIJ;HOHepoB 

rrapTHH. BhiBIIIHe coTpy,n;HHKH HKB,l{ coce,n;cTBOBaAH B Aarep.HX c TpH)K,ll;hi 

paCKYAa.~eHH:&IMH KpeCTh.HHaMH. qeAOBe'IeCKa.H 2KH3Hh o6ecn;eHHAaCh HaCTOAhKO, 

'!TO Mhl ,ZI;O CHX IIOp He 3HaeM, KaKyiO n;eey 3aiiAaTHAa Haiiia CTpaHa 3a BCe 

IIO,ZI;AHHHhie li MHHMhie ,ZI;OCTH2KeHH.SI COBeTCKOM BAaCTH. 

i\arepeň: B Te cTpaiiiHhie BpeMeHa 6hiAO e,n;Ba AH He 6oAhiiie, <JeM ropo,n;oB Ha 

OcpHIJ;HaAhHOM COBeTCKOM KapTe. 0HH IIOIIOAH.HAHCh "33KaMH", rrpHrOBOpěHHhiMH K 

3aKAIO<JeHHIO BO BpeM.H IIpH,n;yMaHHhiX cy,n;e6HhiX rrpon;eCCOB Ha OCHOBaHHH 

coMHHTeAhHhiX ,n;oKa3aTeAhCTB. ITpHroBophi 3a<JacTyro BhiHOCHAH B ycKopeHHOM 

rrop.H,n;Ke .. " "TpOHKH • Be3YMHOe rocy,n;apcTBO MOrAO TpaTHTh BpeM.H Ha 

rrpaBocy,n;He. 

2:50 

Cero,n;H.H H3BeCTHhl ,ZI;Ba C IIOAOBHHOM MHAAHOHa HMeH: li TeX, KTO CrHHYA B Aarep.HX, 

II Tex, KTO Bhi)KHA. Ho ey,n;a 6oAhiiie Tex, KTO rrpocTo rrc<Je3. LKepTBaMH perrpeccHň: 

CTaAH pa60<JHe li IIHCaTeAH, reHepaAbi li TpaKTOpHCThi, aKa,z::(eMHKH, IIpO,ZI;aBII.hl, 

TOKapH, li ,ZI;a2Ke MHOrHe BH,ZI;Hhle ~eKHCT:&I - B o6111;eň: CA02KHOCTH COTHH ThiC.H'I 

y6HThiX. CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6hiA ,ZI;aH elKOBCKHMH IIOCTaHOBAeHH.SIMH 1937 

ro,n;a. qT06hi IIOHMeHHO Ha3BaTh BCeX TeX, KTO 6biA B Te rO,ZI;hl paCCTpeA.HH IIO 58-H 

CTaT:&e, IIOHa,z::(06HTC.H B AY<JIIIeM CAyqae He,n;eA.H. 

H Bce 2Ke HMeHa MHOrHx ocTaeyTc.H HeHa3BaHHhiMH. MHorHe ,ZI;OKYMeHThi II rrpHKa3hi 

TaK HHKOr,n;a li He Y,ZI;aAOCh HaMTH. A CBH,ZI;eTeAH, paBHO KaK li HCIIOAHHTeAH, Y2Ke 

YIIIAH B MHp HHOň:. XoT.H II rrpH HX 2KH3HH BOCCTaHaBAHBaTh CIIHCKH rrorH6IIIrrx 6hiAO 

,n;eAOM HerrpocThiM. Te, KTO 'ITO-To 3HaA, ,n;ep2KaAH poT Ha 3aMKe. OHII rAoTHYAH 

cTpaxy, HacMoTpeBIIIHCh Ha "BopoHKH", yBo3.HIIJ;He 3HaKOMhiX, coce,n;eň: II 6AH3KHX B 

rryrarornyro HeH3BeCTHOCTh. 
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MaAo KTO B03Bpai.I(aAC.H H3 AarepeŘ n rrpn 3TOM qncAo ,n;orrpocoB c rrpncTpacTHeM Ha 

Ay6sHKe pocAo B reoMeTpnqecKoŘ rrporpeccnn. A ecAH KTO oTTy,n;a H B03Bpa.I.IJ;aAC.H, 

rreqaAbHbiŘ AarepHbiŘ OIIbiT ,n;eAaA CBOě ,n;eAO. 1\HIIIb HeMHOrHe OTBéUKHAHCb 

IIOBe,n;aTb O TOM, qTo TaM Tor,n;a TBOpHAOCb. Cero,n;H.H HX BOCIIOMHHaHH.H -

6ecii,eHHbiŘ HCTOqHHK 3HaHHŘ. 

2:23 

3.4. Nahrávání 

Vzhledem k tomu, že jedinými nároky kladenými na řečníka byla ruština jakožto 

mateřský jazyk a absence vad řeči, nahrávky pro experiment byly namluveny 

diplomantkou. Během nahrávání se obzvlášť dbalo na mluvený ráz projevu a na to, 

aby tempo nahrávky odpovídalo zvýšené náročnosti textů. 

3.5. Technika 

Nahrávky byly pořizovány pomoci profesionálního digitálního diktafonu značky H2 

HANDY RECORDER v domácích podmínkách, přičemž byly na minimum 

eliminovány všechny rušivé zvuky. Výsledné nahrávky byly tlumočníkům 

přehrávány z přenosného počítače s použitím reproduktorů či sluchátek (dle 

preference tlumočníků) a tlumočnické výstupy nahrávány pomoci téhož 

profesionálního digitálního diktafonu. 

3.6. Pilotní fáze 

Experimentu předcházela pilotní fáze. Zúčastnily se jí dvě studentky Ústavu 

translatogie, které nebyly následně zařazeny mezi hodnocené tlumočníky. 

Cílem pilotní fáze bylo zjistit, zda je kvalita nahrávky optimální, obtížnost textů 

přijatelná a případně upravit texty tak, aby lépe vyhovovaly účelům experimentu. 

Během první části pilotní fáze absolventka ÚTRL FF UK, která absolvovala 4 

semestry tlumočnického výcviku a jejímž studijním oborem byla ruština, hodnotila 

texty, jež byly vytvořeny v jazyce, který je její mateřštinou, z hlediska 
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srozumitelnosti a koherence. Výsledkem první části pilotní fáze bylo celkové 

rozvolnění textů, zkrácení či rozdělení vět a přidání redundantních vět. 

Během druhé části pilotní fáze bylo posuzováno tempo a kvalita nahrávek. Pro tuto 

část pilotní fáze byla zvolena studentka ÚTRL FF UK, která již absolvovala 4 

semestry tlumočnického výcviku a jejímž studijním oborem je ruština. Studentka je 

ruskou rodilou mluvčí. Tempo nahrávek bylo ohodnoceno jako přiměřené a 

obtížnost všech částí textů jako srovnatelná. 

Jsme si vědomi toho, že pro druhou část pilotní fáze bylo vhodnější zvolit českou 

rodilou mluvčí, aby obtížnost textů byla posouzena z hlediska tlumočníka, jenž se 

později experimentu zúčastní. Avšak domníváme se, že vzhledem k dlouhé době 

strávené v České republice, je souhrn znalosti, kterými disponovala studentka, 

zvolená pro tuto část pilotní fáze, srovnatelný se znalostmi studenta tlumočení, 

jehož mateřštinou je čeština. 

Pilotní fáze experimentu tedy ukázala, že texty i nahrávky jsou vyhovující. 

3.7. Postup 

Experiment byl s tlumočníky realizován jednotlivě za přibližně stejných podmínek (v 

nehlučném prostředí, ve stejnou denní dobu). 

Tlumočníci byli požádáni, aby konsekutivně přetlumočili jednotlivé nahrávky, 

přičemž měli možnost použít tlumočnický zápis. Tlumočníci nevěděli, že experiment 

je zaměřen na způsob převodu reálií, aby jejich výkon byl co nejvíce autentický. Byli 

však uvedeni do kontextu s upřesněním komunikační situace, která při tlumočení 

hraje klíčovou roli. 

Faktor příjemce při tlumočení hraje zásadní roli. Tlumočník se při svém výkonu 

orientuje na souhrn jeho znalostí a zkušenosti. Dokládá to i názor ruského 

odborníka v oblasti překladu Komisarova: 

"IIpolj,ecc KO.M.MYHUKalj,UU UMeem 8 8UOY onpeoe.JLěHH020 Pel!,enmopa, YliUmbL8aem 

Ha.JLUliue y He2o onpeoe.JLěHHbLX 3HaHui1 u onbLma, pacCl.iumaH Ha aKmU8Hoe ytiacmue 

Pelj,enmopa 8 3mOM npolj,ecce, Ha "U38.JLel.ieHue" u oono.JLHeHue UM cooepJKaHU5l 

nepeoa8aeMo2o coo6UJeHU5l. ''(V. N. Komissarov 1973, s. 17). 
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Tlumočnický výstup se bude velmi lišit v případě, že je příjemce odborníkem v dané 

oblasti, nebo slyší o daném tématu poprvé. V našem případě bude tlumočnický 

výstup adresován studentům rusistiky prvního ročníku, tedy laické veřejnosti 

s obecným povědomím o ruských reáliích. 

Tlumočníci měli taktéž možnost položit otázku po zaznění nahrávky, aby se 

podmínky co nejvíce blížily reálným. 

Po nahrání posledního tlumočnického výstupu bylo tlumočníkům sděleno zaměření 

experimentu a zkoumané jevy. Poté jejich tlumočnická řešení byla analyzována 

pomoci speciálně vytvořeného dotazníku 40. Prostřednictvím dotazníku bylo možné 

odhalit důvody použiti konkrétní strategie, z čehož mimo jiné vyplynulo několik 

velmi zajímavých závěrů, které uvedeme níže. Díky dotazníku se nám v některých 

případech též podařilo zjistit, zda reálie nebyla přetlumočena z důvodu neznalosti, 

či z důvodu vynechání redundantní informace, což je pro naší diplomovou práci 

důležitou informací, jelikož tyto dva způsoby vynechání rozlišujeme. 

3.8. Hodnocení experimentu 

V této části diplomové práce budeme provádět hodnocení tlumočnických strategií 

použitých při převodu reálií z ruštiny do češtiny. Nejdříve zhodnotíme použité 

strategie kvantitativně, přičemž naším cílem je zjistit, jaké strategie byly při 

tlumočení reálií používány nejvíce. Poté provedeme kvalitativní analýzu, jejímž 

úkolem je ověřit stanovenou hypotézu, dle níž profesionální tlumočníci dosáhnou 

lepších výsledků (tzn. menší počet vynechávek a chybných řešení), než studenti 

tlumočení a taktéž hypotézu o souvislosti mezi věkem tlumočníka a znalosti reálií, 

spojených s určitým historickým obdobím. 

Je třeba zmínit, že počet strategií v našem experimentu je vyšší, než počet reálií 

vynásobených počtem tlumočníků. Je tomu tak proto, že tlumočníci mnohdy 

používali několik strategií při tlumočení jedné reálie, zejména těch reálií, který 

nemají žádný, ani přibližný ekvivalent v češtině. Např.: 

40 Dotazníky obsahovaly pole, do ktetých tlumočníci vyplňovali zda reálií znají, či nikoli a v případě 

vynechání důvod. Vyplněné dotazníky k této diplomové práci nepřikládáme, jelikož jsme všechny údaje 

z těchto dotazníků použili při analýze experimentu. 
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... CTponrH: ci>eiíC-KOHTpOAb - HeM3MeHHbiH aTpM6yT AI06oro )'BffiKaiOIIJ;ero ce6H 

MOCKOBCKoro KAy6a. - ... tzv. face-control, neboli člověk, který zkontroluje váš 

vzhled u vchodu do tohoto klubu. (lbC) 

nebo 

... HeM3MeHHbiH aTpM6yT Harnero repoH - xp~o~wa. - ... to, čemu se říká "kryša", my 

bychom to přeložili jako střecha ... je to vlastně to, že poskytují střechu, neboli 

ochranu podnikatelům, samozřejmě za úplatu. (2bC) 

V prvním případě tlumočnice použila dvě strategie: transferenci a vysvětlení. 

Jelikož v češtině neexistuje výraz pro tuto reálii, ani reálie samotná, tlumočnice se 

rozhodla přiblížit znění slova v originále pomocí transference (toto rozhodnuti 

považujeme za velmi prozřetelné, jelikož se reálie může v textu opakovat i později a 

bez použití původního znění slova by jej bylo nutné pokaždé opisovat) a poté reálii 

vysvětlit. 

Ve druhém případě tlumočnice použila dokonce tři strategie: transferenci, 

doslovný překlad a vysvětlení. Důvodem byl opět fakt, že v českém prostředí tato 

reálie neexistuje. Přesto, že se toto řešení může zdát poněkud těžkopádné, pomohlo 

zachovat obraznost výrazu a proto ho považujeme za zcela adekvátní. 

Během našeho experimentu jsme se s takovýmito případy setkali mnohokrát, proto 

počet strategií převyšuje počet vzorků reálií celkem výrazně (180 ku 206). V naší 

kvantitativní analýze budeme pracovat s počtem strategií, nikoli s počtem vzorků. 

Jsme si vědomi toho, že nízký počet probandů pro náš experiment, určitá 

materiálová omezenost a do jisté míry i subjektivní charakter hodnocení4 1 vedou 

k tomu, že výsledky, které jsme získali, nelze mechanicky aplikovat na jiné jazykové 

kombinace. 

41 Hranice mezi jednotlivými tlumočnickými strategiemi je v praxi velmi tenká, proto jsme se při 

přiřazování konkrétních tlumočnických řešení k strategiím rozhodovali na poněkud subjektivním 

základě. 
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Přesto se domníváme, že získané výsledky mohou poukázat na základní tendence 

v použiti tlumočnických strategií a být přínosem pro další výzkum v této oblasti. 

3.8.1. Rozbor použitých strategií 

V této části analýzy budeme zkoumat jednotlivé tlumočnické strategie - z hlediska 

frekvence výskytu v našem experimentu i z hlediska adekvátnosti použiti. 

3.8.1.1. Funkční ekvivalent 

Nejfrekventovanější strategií v rámci našeho experimentu bylo použití funkčního 

ekvivalentu. Funkčním ekvivalentem je použití výrazu, jenž svou strukturou 

neodpovídá výrazu v originálu, který však v daném kontextu může tento výraz 

nahradit. Tato strategie může být uskutečněna několika způsoby. Patří sem 

nahrazení výrazu pojmem nadřazeným, tedy generalizace, pojmem s nižší mírou 

expresivity, tedy neutralizace, vyjádření synonymické a použití kulturního 

ekvivalentu. 

Uveďme některé příklady použiti funkčního ekvivalentu: 

... HacMoTpeBmHcb Ha "BopoHKH", yBo3.HIIJ;He 3HaKOMbiX, coce,n;e:H: n: 6AH3KHX ... - ... při 

pohledu na ty, které odváželi nákladní automobily ... (3bA) 

V tomto konkrétním případě je název specifického nákladního auta, určeného pro 

převoz vězňů v sovětském Rusku v době politických represí nahrazen obecným 

výrazem "nákladní automobily". Jedná se tedy o generalizaci. Takovéto řešení 

považujeme za adekvátní, jelikož z kontextu vyplývá, o jaké nákladní automobily se 

může jednat a kam vězně odvážejí. 

Na stejném vzorku si můžeme ukázat i další příklad použiti funkčního ekvivalentu: 

... HacMoTpeBmHcb Ha "BopoHKH", yBo3.HIIJ;He 3HaKOMbiX, coce,n;e:H: II 6AII3KHX ... -

... viděli, jak policie odvážela jejich blízké a známé ... (3bD) 

Tentokrát již tlumočnice místo názvu automobilu dosadila instituci, která tento 

automobil používala - jedná se tedy o vyjádření synonymické. Zároveň zde 
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tlumočnice použila kulturní ekvivalenci, jelikož v Rusku úlohu policie plnily jiné 

jednotky (čeka, NKVD). 

Strategie použití funkčního ekvivalentu byla použita ve 49 případech, což odpovídá 

24% relativní četnosti. 

3.8.1.2. Doslovný překlad 

Další nejčastěji používanou strategií je strategie použití doslovného překladu, se 

kterou jsme se během našeho experimentu setkali jen o jeden případ méně, než 

s funkčním ekvivalentem. Tato strategie je mezi tlumočníky používána poměrně 

často díky určité časové úspornosti. Doslovný překlad může být slovníkovým 

ekvivalentem, nebo vytvořen tlumočníkem přímo v průběhu tlumočení. Ne vždy 

však plní svou úlohu. Uvedeme několik případů použiti doslovného překladu: 

... 6H3HecMeHbi ocTepera.AHCb p3KeTa ... - ... se velice dařilo vyděračům ... (2bA) 

V tomto případě tlumočnice použila ekvivalent, který můžeme najít ve slovníku a 

jehož použití je zde naprosto správné a předává informaci v plné míře. Jinak je 

tomu v následujícím případě: 

... C TpH)K,l(bl paCKYAa"'eHH:&IMH KpeCT:&HHaMH... - ... tak třikrát rozkulačenÍ 

rolnici. .. (3aC) 

Slovo rozkulačený sice můžeme najít ve slovníku, avšak většině laických 

posluchačů (kteří měli být v rámci našeho experimentu cílovou skupinou) již tento 

výraz pravděpodobně nic neřekne. Zde by bylo vhodné použít vysvětlení (např. 

rolníci, kterým byl zabaven majetek). Stejně je tomu tak i u dalšího příkladu: 

... paccTpeAHH no 58-:ií cTaT:&e ... - ... zastřelen podle paragrafu číslo 58 ... 

Věcně se tomuto převedení nedá nic vytknout, avšak málokdo z této věty pochopí, 

za co tedy všichni ti lidé byli popraveni. Pro ruského posluchače je tento výraz velmi 

dobře znám a ví, co se za ním skrývá, proto se může použít pouze v této podobě. 

Českému posluchači však číslo paragrafu nic neřekne, proto by bylo vhodné jej 

doplnit vysvětlením (např. za protirevoluční činnost). V tomto kontextu to 
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považujeme za důležité doplnit, jelikož právě vágnost tohoto článku ukazuje 

zrůdnost celého sovětského systému. 

Strategie doslovného překladu byla použita celkem 48krát, což odpovídá 23,5% 

relativní četnosti. 

3.8.1.3. Vynechání 

Třetí v pořadí nejčastěji používanou strategií bylo překvapivě vynechání. Při 

zjišťování příčiny použití této strategie nám měl pomoct náš dotazník, který byl 

vytvořen speciálně pro tyto účely. Pomocí dotazníku se nám podařilo zjistit, že 

v převážné většině případů tlumočníci vynechanou reálii znali, avšak buď ji 

považovali za redundantní, nebo jim vypadla z krátkodobé paměti. Vynechávek 

z neznalosti tedy bylo celkem 13 z celkového počtu 36, přičemž zbytek můžeme 

přičíst snaze o zkrácení výsledného textu, vymazání z krátkodobé paměti, či 

nepřipisování reálii důležitosti. 

V některých případech vynechání reálie skutečně nebránilo porozumění textu, jako 

např. v tomto případě: 

... OHII AI060BHO Ha3biBaiOT MaiiiiiHY "MepUH" ... (2bA) 

Vynecháním této informace intence mluvčího nebyla zmařena, dá se říci, že je 

v textu pouze doplňující a slovo "MepiiH" není nosné. 

Jinde však vynechání ochudilo projev o některé složky invariantu: 

... HaCMOTpeBIIIIICb Ha "Bopouxu", yBo3.HIII;IIe 3HaKOMbiX, coce,n;eň II 6AII3KHX ... (3bB) 

Zde se popisuje situace, kdy lidé měli strach mluvit o zločinech komunistického 

režimu, jelikož viděli černá policejní auta (na která se odkazuje slovem "BopoHim") 

odvážet jejich známé a příbuzné. Tlumočnice zde slovo vynechala a strach lidí 

vysvětlila jejich obavami z neznámého. Domníváme se však, že je důležité zdůraznit, 

nakolik sovětská realita zasahovala do každodenního života obyčejných lidí a že 

všechna bezpráví se děla v jejich bezprostřední blízkosti. 
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Velmi zvláštní bylo pozorovat vynechání několika konkrétních reálií skoro u všech 

tlumočníků, např.: 

... 06Aa'lHBIIIHCb B o,n;e:LK,ll;bi OT KyTlOp . .. 

Tato reálie byla přetlumočena pouze jednou ( ... v nejmódnějším oblečení...(lbA)), 

v ostatních případech byla zcela vynechána. Důvodem nebyla ani v jednom případě 

její neznalost, tlumočníci však považovali uvedení této reálie za redundantní 

informaci. Je otázkou, zda to může být zapříčiněné tím, že je reálie obsažena 

v přechodníkovém obratu a tudíž je její recepce pro českého posluchače ztížena. 

Strategie vynechání byla použita celkem 36krát, tj. v 17,5% případů. 

3.8.1.4. Transference 

Další strategií, používanou tlumočníky, byla transference. Dle očekávání byla 

transference často doprovázena vysvětlením, jelikož se nejedná o reálie zavedené 

v cílovém jazyce. N apř.: 

... CTpOrHM 4JeŘC-KOHTpOA:& - HeH3MeHHbiM aTpH6yT AI06oro YBa:LKaiO:ru;ero ce6R 

MOCKOBCKoro KAy6a ... - ... tzv. face-control, neboli člověk, který zkontroluje váš 

vzhled u vchodu do tohoto klubu ... (lbC) 

Tlumočnice nejdříve zcela správně uvedla reálii v původním znění a poté vysvětlila 

její význam. Transference umožňuje tlumočníkovi zachovat cizost výrazu a v řadě 

případů obohatit cílový jazyk o nové výrazy. 

Velmi zajímavé byly případy použití transference, kdy byl ruský výraz nahrazen 

původním výrazem anglickým: 

... HAM :LKe KaK MOAO,ll;bie MOCKBH'lH CaMH HMeHYffiT ce6R - 4JpHKH ... - ... Si mladí 

Moskvané říkají freaks, což znamená vlastně blázni ... (laC) 

Tento postup je pochopitelný, jelikož i v češtině je přítomen velmi silný vliv 

angličtiny. Takovýmto způsobem postupují především tlumočníci, jejichž druhým 

jazykem je angličtina. 
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Strategie transference byla použita celkem 26krát, vyjádřeno procentuálně ve 12,5% 

případů. 

3.8.1.5. Kodifikovaný překlad 

Další strategií, se kterou jsme se setkali v průběhu našeho experimentu, bylo 

použití kodifikovaného překladu. Celkem se v naších nahrávkách objevily 3 reálie, 

které by se daly převést pomocí kodifikovaného překladu: HKB,l{, qeKHCT a ryAa.r. 

Této strategie nebylo použito pouze ve dvou případech, kdy došlo k použití 

funkčního ekvivalentu a vynechávky. U všech tří výrazů bylo obtížné zjistit, zda 

tlumočník použil kodifikovaný překlad, či výraz převedl pomocí transference, jelikož 

se u těchto reálií shodují. Tuto otázku nám pomohl zodpovědět dotazník, který 

odhalil, že tlumočníci používali výrazy, které znali z překladu děl Solženicyna, tedy 

kodifikovaný překlad. 

Strategie použití kodifikovaného překladu tedy bylo celkem použito 16krát, což 

odpovídá 8% relativní četnosti. 

3.8.1.6. Vysvětlení 

Poměrně málo používanou strategií bylo použití vysvětlení. Ve většině případů bylo 

použito jako doplnění k další strategii, např. transferenci: 

... OHll IIOIIOAHHAHCb "33KaMH", rrprrrOBOpěHHbiMll K 3aKAIQqeHITIO ... - ... přicházeli 

tzv. zekové, političtí vězňové ... (3aA) 

nebo vedle doslovného překladu: 

... HOBbie pyccKrre o6o.iKaroT KaTaTbC.H Ha wecTucoT&IX ... - ... noví Rusové milují 

šestistovky, tedy mercedesy typu 600 ... (2bE) 

V obou případech je tato strategie použita správně a její vynechání by činilo 

recipientovi při poslechu problémy s porozuměním. 

Strategie vysvětlení byla použita celkem 16krát, tedy v 8% případů. 
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3.8.1.7. Kontextuální překlad 

Poslední strategií, se kterou jsme se během našeho experimentu setkali, bylo 

použití kontextuálního překladu. Výrazně nízkou četnost výskytu připisujeme tomu, 

že tlumočníci pracují v časové tísni a kontextuální překlad vyžaduje reformulaci, jež 

může použití této strategie vyžadovat. Zde uvádíme všechny případy použití: 

... 6H3HecMeHni ocTepera.AHCb p3KeTa ... - ... spočívá to v tom, ze za to, aby člověk 

mohl v klidu podnikat, musí platit tzv. výpalné ... (2bF); 

... :>KH3Hb HeKOTOpbiX HaiiOAHeHa IIOrOHeH 3a 6p3H,llaMH ... - ... život některých je 

stálým honem za exkluzivitou ... (2bD); 

... HeHa,z::J;OAro 3a6niTb o 6ecKoHeqHbiX cepnaAax rrpo KHAAepoB ... - ... zapomenout na 

ty seriály, ve kterých se neustále zabíjí...(lbF) 

Ve všech případech situace byla opsána a bylo dosaženo převedení invariantu, 

použití kontextuálního překladu tedy bylo zcela správné. 

Celkem tedy tato strategie byla použita 3krát, což činí 1,5% z celkového počtu. 

3.8.1.8. Další způsoby převodu 

Dalším případem, který se při experimentu vyskytl, byl chybný převod. Do této 

kategorie neřadíme výše uvedené strategie, jejichž použitím nebylo dosaženo 

převodu invariantu (např. pouhé použití transference bez vysvětlení). Jako chybný 

převod jsme hodnotili ty případy, kdy došlo k překroucení informace, nikoli 

k podání neúplné informace. 

Uveďme si několik příkladů: 

... HeH3MeHHbiH aTpn6yT Harnero reposr- Kp&Ima ... - ... další vizitkou nových Rusů 

vždy byly nadité kapsy plné peněz ... (2bD) 
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V tomto případě si tlumočnice špatně vyložila výraz "Kpbiiiia42" a přisoudila mu 

význam fmanční prostředky. Z dotazníku vyplynulo, že tlumočnice výraz neznala a 

dosadila si jej nesprávně z kontextu, jelikož ve větě, která následuje se mluví o 

penězích . 

... MocKBa He cTpa,n;aeT oT HexBaTKH ci>Aa.epoB ... - ... svědčí o tom vývěsní štíty a 

reklamy, které neustále hlásají vznik. .. (lbB) 

V tomto případě došlo taktéž k chybnému převodu z důvodu neznalosti reálie . 

... HAM LKe KaK MOAO,l(bie MOCKBM"'IM CaMM MMeeyiOT ce65I - cl>pHKH ... - ... mladí 

Moskvané sami sebe nazývají phreakerami ... (laD) 

Velmi zajímavý případ chybného převodu, kdy došlo k chybné transferenci. 

Tlumočnice použila slovo "phreaker", které má jiný význam jak v češtině, tak 

v ruštině43 . 

. . . CTpOrM:H ct>eHC-KOHTpOA:& - HeM3MeHHbiiÍ aTpM6yT AI06oro YBaLKaiOI.U;ero ce6H 

MOCKOBCKoro KAy6a ... - ... co je velice důležité, abyste zachovali chladnou tvář a 

dokázali ovládat své emoce ... (lbF) 

Zde si tlumočnice taktéž nesprávně vyložila slovo "cpeňc-KOHTpoAb" jako kontrolu 

emocí čili zachování chladné tváře. Je zajímavé, že slovo bylo převedeno tímto 

způsobem třikrát. 

Celkem tedy došlo k chybnému převodu lOkrát, což činí 5% z celkového počtu 

tlumočnických řešení. 

Níže uvádíme tabulku s přehledem použitých strategií a s uvedeným počtem 

případů chybného převodu. 

42 Význam slova viz kapitola 1.3.1. 

43 Za phreaking se považuje nabourávání se různými metodami do mobilní sítě nebo výroba 

odposlouchávacích zařízení. 
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Tabulka 1. 

Funkční Kontextuální Doslovný 
Vynechání Transference 

Kodifikovaný 
Vysvětlení 

Chybný 
Celkem 

ekvivalent překlad překlad překlad převod 

Absolutní 
49 48 36 26 16 16 3 10 204 

četnost 

Relativní 
24,0% 23,5% 17,6% 12,7% 7,8% 7,8% 1,5% 4,9% 100,0% 

četnost 

3.8.2. Komentář k výsledkům experimentu 

Výsledky experimentu ukázaly, že nejpoužívanější strategií byl funkční ekvivalent. 

Tento způsob převodu považujeme za zcela adekvátní a v řadě případů za jedinou 

možnou strategii umožňující zachování invariantu. 

Další nejčastěji používanou strategií byl doslovný překlad, jenž hodnotíme veskrze 

pozitivně, pokud je slovníkovým ekvivalentem či kodifikovaným výrazem. Pokud je 

však reálie převedena doslovně a její význam v cílovém jazyce není průhledný, 

strategie vyžaduje doplnění o vysvětlení. Celkem bylo doslovného překladu bez 

použití vysvětlení v případech, kdy to vysvětlení vyžadovalo, použito 16krát 

z celkového počtu 48krát. Dalším případem je použití slovníkového ekvivalentu, 

který již ve vztahu kjazyku originálu zastaral, jako je tomu např. u slova 

"bohémský". Takovýto způsob převodu též nemůžeme považovat za adekvátní. 

Velmi vysoký byl výskyt vynechání, tato strategie byla třetí nejpoužívanější. 

Vzhledem k obtížnosti textů se to však dalo předpokládat. V některých případech 

vynechání nebránilo porozumění. 

Použití transference jsme hodnotili pozitivně pouze v případě, že byla doplněna o 

vysvětlení, jelikož převážná většina reálií použitých pro náš experiment není laikovi 

známá. Vysoký počet použiti strategie transference bez následného vysvětlení proto 

byl překvapující. Celkem bylo transference bez vysvětlení použito 9krát z celkového 

počtu 26krát. Je zajímavé zmínit, že v případě textu z období politických represí 

tlumočníci velmi často používali tranferenci bez vysvětlení z toho důvodu, že tyto 

reálie již velmi dobře znali z díla Solženicyna a domnívali se, že existují v obecném 

povědomí, aniž by si uvědomili, že laickému posluchači nemusí být známé. 
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Velmi kladně hodnotíme použití kodifikovaného překladu v případech, které to 

vyžadovaly. Z celkového počtu 18 reálií, u kterých existuje kodifikovaný překlad, 

jich bylo tímto způsobem převedeno 16. 

Vysvětlení bylo pokaždé použito v kombinaci s další strategií, nejčastěji 

s transferencí a doslovným překladem. Dle našeho názoru se tato strategie měla 

v rámci našeho experimentu objevit vícekrát vzhledem k obtížnosti převáděných 

reálií. 

Nejméně používanou strategií byl kontextuální překlad, avšak pokaždé, když ji bylo 

použito, bylo dosaženo převedení invariantu. 

3.8.3. Analýza výsledků experimentu 

V této kapitole budeme porovnávat výsledky profesionálních tlumočníků s výsledky 

studentů tlumočení za účelem ověření naší první hypotézy, podle které se 

profesionální tlumočníci dopustí méně chyb a vynechávek ve srovnání se studenty 

tlumočení. Pro účely tohoto srovnání jsme vytvořili určitou škálu, dle které je možné 

jednotlivá řešení hodnotit. 

1. Správný převod - je strategie, která zajišťuje převod invariantu v plném 

rozsahu (např. doslovný překlad, jehož význam odpovídá významu slova 

v daném kontextu, funkční ekvivalent, kontextuální překlad, transference 

doplněná vysvětlením). V tabulkách dále uveden jako S. 

2. Neúplný převod- je strategie, která převádí pouze formální stránku výrazu a 

převážná část invariantu se tak ztrácí (např. doslovný převod, jehož význam 

neodpovídá významu slova v daném kontextu, transference bez použiti 

vysvětlení). V tabulkách dále uveden jako N. 

3. Chybný převod- je strategie, která vede k nesprávnému převodu invariantu 

a jež by mohla být pro recipienta zavádějící. V tabulkách dále uveden jako 

CH. 

4. Vynechání- zde nehodnotíme, zda vynechání překáželo porozumění či nikoli, 

pouze snahu tlumočníků o převod všech složek invariantu. V tabulkách dále 

uvedeno jako V. 
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3.8.4. Ověření první hypotézy 

Text 1 

Tabulka 2- Studenti tlumočení 

Student Student Student 

1 2 3 

Reálie 1 CH N s 
Reálie 2 v v v 
Reálie 3 s s s 
Reálie 4 v s s 
Reálie 5 s s s 
Reálie 6 s s CH 

Reálie 7 v v v 
Reálie 8 v v v 
Reálie 9 v v s 
Reálie 10 s s s 

Celkem 15krát S, 12krát V, 2krát CH a 1krát N. 

Tabulka 3 - Profesionální tlumočníci 

Profesionál Profesionál Profesionál 

1 2 3 

Reálie 1 N N s 
Reálie 2 v N v 
Reálie 3 s s s 
Reálie 4 s v s 
Reálie 5 s s s 
Reálie 6 CH CH s 
Reálie 7 s v v 
Reálie 8 v v N 

Reálie 9 s CH s 
Reálie 10 CH s s 
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Celkem 15krát S, 7krát V, 4krát CH a 4krát N. 

Text 2 

Tabulka 4- Studenti tlumočení 

Student Student Student 

1 2 3 

Reálie 1 s s s 
Reálie 2 v v s 
Reálie 3 s s s 
Reálie 4 s s s 
Reálie 5 v s N 

Reálie 6 CH s s 
Reálie 7 CH s s 
Reálie 8 CH v CH 

Reálie 9 v s v 
Reálie 10 s s s 

Celkem 19krát S, 6krát V, 1krát N a 4krát CH. 
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Tabulka 5 - Profesionální tlumočníci 

Profesionál Profesionál Profesionál 

1 2 3 

Reálie 1 s s v 
Reálie 2 v v v 
Reálie 3 s s s 
Reálie 4 s N s 
Reálie 5 v N s 
Reálie 6 N s s 
Reálie 7 s N s 
Reálie 8 s s s 
Reálie 9 s N s 

Reálie 10 s s s 

Celkem 20krát S, 5krát V a 5krát N. 

Text 3 

Tabulka 6- Studenti tlumočení 

Student Student Student 

1 2 3 

Reálie 1 s s s 
Reálie 2 s s v 
Reálie 3 s v s 
Reálie 4 s s s 
Reálie 5 s s s 
Reálie 6 s s s 
Reálie 7 N N N 

Reálie 8 N N N 

Reálie 9 s v s 
Reálie 10 N s v 

Celkem 19krát S, 7krát N a 4krát V. 
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Tabulka 7 - Profesionální tlumočníci 

Profesionál Profesionál Profesionál 

1 2 3 

Reálie 1 s s s 
Reálie 2 s s s 
Reálie 3 N s s 
Reálie 4 s s s 
Reálie 5 N N s 
Reálie 6 s s s 
Reálie 7 N N N 

Reálie 8 N N N 

Reálie 9 s v s 
Reálie 10 N N N 

Celkem 14krát S, 14krát N a 2krát V. 

Tabulka 8 - Přehled - profesionální tlumočníci 

s v N CH Celkem 

~bsolutní četnost 49 14 23 4 90 

Relativní četnost 54,4% 15,5% 25,5% 4,6% 100% 

Tabulka 9- Přehled- studenti tlumočení 

s v N CH Celkem 

Absolutní četnost 53 22 9 6 90 

Relativní četnost 58,9% 24,4% 10% 6,7% 100% 

Ze získaných údajů vyplývá, že studenti tlumočení použili správného převodu ve 

více případech, než profesionální tlumočníci (o 4 více). Zároveň se však dopustili 

více chyb (o 2 více) a vynechání (o 8 více). U profesionálních tlumočníků se vyskytl 

neúplný převod o 14 případů více, než u studentů tlumočení. 
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3.8.5. Ověření druhé hypotézy 

V rámci ověření druhé hypotézy, podle níž se profesionální tlumočníci náležející 

k různým generacím povedou u jednotlivých textů odlišně, provedeme srovnání 

v rámci skupiny profesionálních tlumočníků: 

Text 1 

Tabulka 10- Tlumočník 1 (generace 50+) 

s v N CH Celkem 

~bsolutní četnost 5 2 1 2 10 

Relativní četnost 50% 20% 10% 20% 100% 

Tabulka ll -Tlumočník 2 (generace 40+) 

s v N CH Celkem 

~bsolutní četnost 3 3 2 2 10 

Relativní četnost 30% 30% 20% 20% 100% 

Tabulka 12- Tlumočník 3 (generace 30+) 

s v N CH Celkem 

~bsolutní četnost 7 2 1 o 10 

Relativní četnost 70% 20% 10% 0% 100% 

Dle výše uvedených údajů, u textu náležejícího k období současnosti se skutečně 

nejlépe vedla nejmladší tlumočnice - měla jednoznačně nejvyšší počet správných 

řešení a dokonce nulový počet chyb. Avšak paradoxně nejstarší tlumočnice se co do 

počtu správných řešení vedla lépe, než tlumočnice střední generace. 
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Text 2 

Tabulka 13- Tlumočník 1 (generace 50+) 

s v N CH Celkem 

~bsolutní četnost 7 2 1 o 10 

Relativní četnost 70% 20% 10% 0% 100% 

Tabulka 14- Tlumočník 2 (generace 40+) 

s v N CH Celkem 

Absolutní četnost 5 1 4 o 10 

Relativní četnost 50% 10% 40% 0% 100% 

Tabulka 15- Tlumočník 3 (generace 30+) 

s v N CH Celkem 

Absolutní četnost 8 2 o o 10 

Relativní četnost 80% 20% 0% 0% 100% 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že u textu z období 90. let 20. století byla nejvíce 

úspěšná představitelka nejmladší generace, jež měla nejvyšší počet správných 

řešení a nulový počet chyb. Náš předpoklad se zde nepotvrdil, navíc představitelka 

střední generace měla nižší počet správných řešení, než představitelka nejstarší 

generace. 

Text3 

Tabulka 16- Tlumočník 1 (generace 50+) 

s v N CH Celkem 

Absolutní četnost 5 o 5 o 10 

Relativní četnost 50% 0% 50% 0% 100% 
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Tabulka 17 - Tlumočník 2 (generace 40+) 

s v N CH Celkem 

Absolutní četnost 5 1 4 o 10 

Relativní četnost 50% 10% 40% 0% 100% 

Tabulka 18 - Tlumočník 3 (generace 30+) 

s v N CH Celkem 

[Absolutní četnost 4 1 5 o 10 

Relativní četnost 40% 10% 50% 0% 100% 

Pokud srovnáme údaje z výše uvedených tabulek, náš předpoklad se zde splnil, a 

sice tlumočnice nejmladší generace měla nižší počet správných řešení. Výsledky 

zbylých dvou tlumočnic jsou porovnatelné. Avšak i u tohoto textu rozdíl mezi 

výkony tlumočnic není zdaleka markantní. 

3.9. Vyhodnocení výsledků experimentu 

Cílem dané diplomové práce bylo mimo jiné ověření dvou hypotéz. Dle jedné z nich 

jsme předpokládali, že tlumočnické dovednosti s delší tlumočnickou praxí stoupají. 

Ve vztahu k tomuto předpokladu jsme tedy porovnali výsledné hodnoty jednotlivých 

tlumočnických skupin - skupinu studentů tlumočení a skupinu profesionálních 

tlumočníků. Naše hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Skupina studentů 

tlumočení se dle očekávání dopustila většího množství chyb a vynechávek, než 

skupina profesionálních tlumočníků. Oproti očekávání však studenti tlumočení měli 

vyšší počet adekvátních řešení a nižší počet neúplných řešení, které v naší 

diplomové práci hodnotíme negativně. Na základě těchto údajů se lze domnívat, že 

studenti tlumočení vzhledem k nedostatečným zkušenostem a z toho plynoucí nižší 

sebedůvěře raději volili strategii vynechání, než neúplný převod. Oproti tomu 

profesionální tlumočníci měli snahu zachovat co nejvíce z původního sdělení. 

K výsledkům tohoto porovnání bychom chtěli dodat, že u profesionálních 

tlumočníků se daly pozorovat problémy s vcítěním se do situace. Po skončení 

experimentu při vyplňování dotazníku uváděli, že některé reálie nevysvětlili z toho 
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důvodu, že jim chyběl posluchač, z jehož reakce lze usoudit, zda je třeba reálií 

vysvětlit, či nikoli. Studenti tlumočení jsou na simulované situace zvyklí a snaží se 

tak pokaždé tlumočit takovým způsobem, jakým by to vyžadovala reálná situace. 

Dle druhé hypotézy, kterou jsme ověřovali, profesionální tlumočnice z nejstarší 

generace by měla mít nejlepší výsledky u textu z období politických represí, 

tlumočnice ze střední generace u textu z období přechodu Ruska k tržní ekonomice 

a tlumočnice nejmladší generace u textu ze současnosti. Výsledky tuto hypotézu 

opět potvrdily jen částečně. Na jednu stranu se představitelka nejmladší generace 

tlumočníků skutečně vedle nejlépe u textu ze současnosti a nejhůře u textu 

z období politických represí. Na druhou stranu však její výkon byl nejlepší též u 

období přechodu k tržní ekonomice. Dalším faktem popírajícím správnost naší 

hypotézy je skutečnost, že tlumočnice ze střední generace měla horší výsledky u 

textu ze současnosti a textu z 90. let minulého století, než její kolegyně ze starší 

generace. Z těchto údajů lze usoudit, že výkon tlumočníka závisí na mnoha 

faktorech, mimo jiné na znalosti dalšího cizího jazyka (při převodu anglicismů byla 

znalost angličtiny velmi důležitým faktorem), na znalosti dané problematiky, ale i na 

momentálním rozpoložení atd. 
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4. Závěr 

V dané diplomové práci jsme se zaměřili na kulturní aspekty v procesu tlumočení, 

především na způsob převodu kulturně vázaných pojmů při konsekutivnírn 

tlumočení z ruštiny do češtiny. V teoretické části jsme nahlédli na problematiku 

z interdisciplinárního hlediska. Definovali jsme pojem kultura obecně a zastavili se 

u pojmu subkultura, jež je pro naší diplomovou práci klíčový, objasnili vztah jazyka 

a kultury a úlohu tlumočníka v mezikulturní komunikaci. Dále jsme nahlédli na 

problematiku kulturních specifik obecně a na pojem reálie, důvody jejich vzniku, 

jejich klasifikaci a možné způsoby převodu. Zastavili jsme se podrobně u 

překladatelských řešení, která nabízí Vlachov a Florin a vytvořili vlastní model 

tlumočnických postupů, obohacený o řešení, jež nabízí Newrnark. 

V empirické části jsme pak zkoumali, který z těchto postupů je nejčastěji používaný 

a důvody použití těchto postupů. Dále jsme se pokusili potvrdit či vyvrátit námi 

stanovené hypotézy, podle jedné z nichž se studenti tlumočení dopustí více chyb a 

vynechávek, než profesionální tlumočníci vlivem menšího objemu zkušeností a 

znalostí. V souladu s druhou hypotézou jsme předpokládali, že tlumočníci budou 

lépe znát reálie nejméně vzdálené na časové ose. Obě uvedené hypotézy se potvrdily 

jen zčásti. U první hypotézy to přičítáme tornu, že profesionální tlumočníci pro 

optimální výkon potřebují reálnou komunikační situaci. U druhé hypotézy 

považujeme důvodem nepotvrzení fakt, že znalost či neznalost kulturně zakotvených 

výrazů je dána jinými faktory, než příslušností k určité generaci. Za takové faktory 

lze považovat všeobecnou erudici, zájem o danou problematiku, dobu strávenou 

mezi příslušníky dané kultury atd. 

Výsledky tohoto experimentu však nelze považovat za obecně platné. Pro fundovaný 

výzkum by bylo potřeba použit neporněrně početnější vzorek tlumočníků s různými 

jazykovými kombinacemi i vzorků reálií, což nám rozsah této diplomové práce 

neumožňuje. Považujeme však tento experiment za prospěšný pro výzkum v této 

oblasti. Použitý materiál může být taktéž použit jako příklady během přednášek a 

seminářů věnovaných teorii i praxi tlumočení. Excerpovaný jazykový materiál lze 

mimo jiné použít při sestavování dvojjazyčných slovníků. 

Téma kulturní dimenze a jejího převodu při tlumočení považujeme za velmi 

přínosné jak pro teorii tlumočení, tak pro praxi a doporučujeme proto další výzkum 

v této oblasti. 
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5. Shrnutí 

Taťjana Jevsejeva - Kulturní dimenze originálu a její převod při konsekutivním 

tlumočení do mateřského jazyka. 

Daná diplomová práce zkoumá vliv kultury na tlumočení a způsoby převodu reálií. 

Tlumočení je mezikulturní komunikací, z čehož vyplývá klíčová role kultury pro 

tlumočníka. V teoretické části je proto popsán fenomén kultury, vztah kultury, a 

jazyka a faktor kulturní kompetence tlumočníka. Konkrétními projevy kulturních 

rozdílů v jazyce jsou kulturně vázané pojmy, neboli reálie. V dané diplomové práci 

nabízíme klasifikaci této vrstvy slovní zásoby a způsoby převodu. V empirické části 

pak jsou tyto způsoby převodu reálií zkoumány a podrobovány analýze. Cílem této 

diplomové práce bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, podle níž profesionální 

tlumočníci budou mít lepší výsledky, než studenti tlumočení a taktéž, že v rámci 

skupiny profesionálních tlumočníků budou mít lepší výsledky tlumočníci, kteří 

tlumočí reálie z nejméně vzdáleného historického období vzhledem ke generaci, ke 

které patří. Hypotéza byla částečně potvrzena, dospěli jsme však k názoru, že 

znalost reálií je příliš komplexní otázkou, než aby se dala poměřovat příslušnosti 

k určité generaci. Zkušenosti ovšem bezpochyby hrají v procesu tlumočení velmi 

důležitou roli. 

6. Pe310Me 

TaTb.HHa EBceeBa - PoAh KJAbTypHoro pa3Mepa TeKcTa rrprr rrocAe,n;oBaTeAhHOM 

rrepeBo,n;e Ha po,n;HoH: H3biK. 

HacTo.H:rn;a.H ,n;rriiAOMHa.H pa6oTa rr3yqaeT BAMHHrre eyAhTYPhi Ha ycTHbiH rrepeBo,n; rr 

CIIOC06bi rrepeBO,ll;a peaAMll. IJepeBO,ll; .HBA.HeTC.H Me:LKKYAbTypHOll KOMMYHMKa.IJ;Mell M 

eyAbTypa HBA.HeTc.H ,n;A.H rrepeBo,n;qrrKa KAroqeBhiM MOMeHTOM. B TeopeTrrqecKoň 

qacTrr ,n;aHHOH ,n;MIIAOMHOH pa6oTbi Mbi 3aTparrrBaeM rrpo6AeMaTrrey eyAbTypbi, 

CBH3b eyAhTypbi rr H3biKa, a Ta.IOKe cpaKTop eyAbTypHoH: KOMrreTeH~MM rrepeBo,n;qrrKa. 

KoHKpeTHbiMM rrpOHBAeHM.HMM eyAhTYPhi B H3biKe HBAHIOTCH peaAMM. B ,n;aHHOH 

,n;MIIAOMHoH: pa6oTe Mbi rrpe,n;AaraeM KAaccrrcprrKa.u;rrro peaArrH: rr crroco6bi rrx 

rrepeBo,n;a. B 3MrrrrprrqecKoH: qacTrr 6hiA Ha ocHOBaHMM 3KcrreprrMeHTa rrpoBe,n;ěH 

aHaAM3 crroco6oB rrepeBo,n;a. UeAbiO ,n;MIIAOMHOH pa6oThi 6biAO rro,n;TBep,n;rrTh 

BbiCKa3aHHYIO rMIIOTe3y, B COOTBeTCTBMM C KOTOpOH rrpocpeCCMOHaAbHbie 
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rrepeBO,Z:('IHKH ,Z:(OCTHraiOT Ay<IIIIHX pe3yAbTaTOB, 'IeM CTy,z::t;eHTbi rrepeBO,z::t;a, a TaiOKe 

pe3y AbTaTbi rrpocpeCCHOHaAbHbiX rrepeBO,Z:('IHKOB OTAH'IaiOTC.H B Ay<IIIIYIO CTOpOHY B 

CAyqae, 'ITO OHH rrepeBO,z::t;51T peaAHH, B03HHKIIIHe B HaH60Aee 6AH3KHH HX IIOKOAeHHIO 

rrepHO,Z:( BpeMeHH. fHIIOTe3a 6biAa OT'IaCTH IIO,Z:(TBep:LK,ZJ;eHa, O,Z:(HaKO Mbl IIpHIIIAH K 

BbiBO,Z:(y, 'ITO 3HaHHe peaAHŘ .HBA.HeTC.H BeCbMa KOMIIAeKCHbiM BOIIpOCOM H He M02KeT 

H3Mep.HTbC.H IIpHHa,n;Ae2KHOCTbiO K orrpe,z::t;eAeHHOMY IIOKOAeHHIO. HeCMOTp.H Ha 3TO 

yTBep:LK,ZJ;eHHe, OIIbiT HecoMHeHHO HrpaeT B rrpo:o;ecce rrepeBo,z::t;a BeCbMa Ba2KHyro 

pOAb. 

7. Summary 

Taťjana Jevsejeva- Culture and Interpreting- Cultural factors in Interpeting into 

the Mother Tongue 

In this paper we study the impact of culture on interpreting and the methods of 

translation of specifi.c culture-bound terms. 

Interpreting is intercultural communication and the role of the culture in relation to 

the interpreter is crucial. In the theoretical part we describe the phenomenon of 

culture, the link between culture and language and the cultural competence factor 

of the interpreter. Culture-bound terms, the so-called "realia", are a specifi.c 

manifestation of cultural differences in the languages. In this paper we are 

proposing a classifi.cation of this type of vocabulary and methods of its translation. 

In the empirical part we study and analyze those methods. The aim of this thesis 

was to confi.rm or to disconfi.rm our hypothesis that professional interpreters will 

have better results than students of interpreting and that in the group of 

professional interpreters those who translate culture-bound terms from the 

historical period nearest to their generation will have better results. The hypothesis 

was partly confi.rmed, although we came to the conclusion that the knowledge of 

culture-bound terms is too complex an isue to be measured according to a certain 

generation to which interpreters belong. There is no doubt, however, that cultural 

experience is very important in the process of interpreting. 
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PŘÍLOHY 

V příloze přikládáme přepisy nahrávek a tlumočnických výstupů (pouze sledované 

úseky obsahující reálie), CD s diplomovou prací a CD s nahrávkami analyzovaných 

projevů 1 • 

1 Při přenosu dat z diktafonu do počítače došlo ke ztrátě části nahrávky, a sice první části textu 2b u 
tlumočníka A. Tlumočnická řešení byla čerpána přímo z diktafonu. 

3 



PŘÍLOHA 1 

TEXT 1 

A (profesionální tlumočník 1 - generace 50+) 

1 .... MAll 2Ke KaK MOAO.[!;hie MOCKBIIqii CaMII IIMeHyiOT ce6.H - cppiiKII ... 

. . . mladí lidé se sami nazývají "freaks", což je z anglického slova ... 

2 .... 3TO CTOAIIqHhiH 60MOH.[!; ... vynecháno 

3 .... qeM 60Ahiiie 6aKCOB BAa.[l;eAeD; BhiA02KIIA ... 

. . . . čím více dolarů vrazí do koupě .... 

4 .... He CTOAh IIpiiBAeKaTeAbHa.H AA5J CTpaHIID; rAaMypHhiX 2KJpHMOB ... 

... která není tak lákavá a krásná pro luxusní světové časopisy .... 

5 .... 2KII3Hh HeKOTOphiX HaiiOAHeHa IIOroHeH 3a 6p3H.[!;aMII ... 

... honba za značkami ... 

6 .... CTpOriiH <iJeňC-KOHTpOAh- Heii3MeHHhiH aTpii6yT AI06oro YBa2KaiOr:u;ero ce6.H 
MOCKOBCKOrO KAy6a ... 

... ten člověk musí mít naprosto přísný face-control, to je právě takový atribut, na základě 
kterého se těmto lidem do klubu vstup povolí. .. 

7 .... 06AaqiiBIIIIICh B O.[!;e)K.[l;hi OT KJTIOp ... 

... v nejmódnějším oblečení. .. 

8 .... IIOCAe OTKphiTII.H oqepe,n;HOrO 6oreMHOrO KAy6a ... 

... se nějaký klub někde otevře ... 

9 .... MOCKBa He CTpa,n;aeT OT HeXBaTKII cpAaepOB ... 

. . . v Moskvě se rozdává spousta letáků ... 

10 .... HeHa.[l;OArO 3a6biTh O 6eCKOHeqHhiX cepiiaAax IIpO KIIAAepOB ... 

... diskutovat nad seriály, tzv. killer seriály ... 

B (profesionální tlumočník 2- generace 40+) 

1. ... MAll 2Ke KaK MOAO.[!;hie MOCKBIIqii CaMII IIMeHyiOT ce6.H- cppiiKII ... 

... jak si mladí Moskvané říkají- "friki" ... 

2 .... 3TO CTOAIIqHhiH 60MOH.[!; ... 



.. .je to takový typický bonmond hlavního města ... 

3 .... 'leM 60Abiiie 6aKCOB BAa,l{eAe~ BhiA02KHA ... 

... čím více vynaložili peněz na jejich nákup ... 

4 .... He CTOAb IIpHBAeKaTeAbHrui ,lV\5! CTpaHH~ rAaMJpHhiX :a<ypHaAOB ... vynecháno 

5 .... 2KH3Hh HeKOTOpbiX HaiiOAHeHa IIOroHeH 3a 6p3H)J;aMH ... 

. . . život některých obyvatel Moskvy spočívá v neustálé honičce za novými značkami ... 

6 .... cTponrH: <PeH:c-KOHTpoAD- HeH3MeHHhiH aTp:rr6yT AI06oro yBaJKaro~ero ce6.H 
MOCKOBCKOPO KAy6a ... 

... určitý image, který musíte dodržovat, je to tzv. face-control, to znamená bezpodmínečný 
atribut, který musíte splnit ... 

7 .... o6Aa'IHBIIIHCh B o.n;e2K,ll;hi oT KJTIOp ... vynecháno 

8 .... rrocAe oTKphiTH.H O'Iepe,n;Horo 6oreMHoro KAy6a ... vynecháno 

9 .... MOCKBa He CTpa,naeT OT HeXBaTKH <PAaepOB ... 

... svědčí o tom vývěsní štíty a reklamy, které neustále hlásají vznik, otevírání ... 

10 .... HeHa,l{OArO 3a6hiTh O 6eCKOHe'!HhiX cepHaAax rrpo KHAAepOB ... 

... na chvíli zapomenout na různé horory, thrirely ... 

C (profesionální tlumočník 3- generace 30+) 

1. ... HAll :>Ke KaK MOAO)J;hie MOCKBH'IH CaMH H:MeHyiOT ce6.H- <PPHKH: ... 

... si mladí Moskvané říkají freaks, což znamená vlastně blázni ... 

2 .... 3TO CTOAH'IHhiH 60MOH)J; ... vynecháno 

3 .... 'leM 60Abiiie 6aKCOB BAa,l{eAe~ BhiA02KHA ... 

. . . záleží velice na množství vydaných dolarů ... 

4 .... He CTOAb IIpHBAeKaTeAbHrui ,lV\5! CTpaHH~ rAaMypHbiX :a<ypHaAOB ... 

. . . není tak lákavá pro lesklé časopisy ... 

5 .... 2KH3Hh HeKOTOpbiX HaiiOAHeHa IIOrDHeH 3a 6p3H)J;aMH ... 

.. . život mnoha Moskvanů ovlivňují značky, neboli brandy ... 

6 .... cTpor:rrH: <PeH:c-KOHTpoAb- HeH3MeHHhiH aTp:rr6yT AI06oro YBmKaiO~ero ce6.H 
MOCKOBCKOPO KAy6a ... 

... tzv. face-control, neboli člověk, který zkontroluje váš vzhled u vchodu do tohoto klubu ... 

7 .... o6Aa'IHBIIIHCh B o,n;e2K,ll;hr oT KJTIOp ... vynecháno 

8 .... IIOCAe OTKpbiTH.H O'Iepe,ll;HOPO 6oreMHOPO KAy6a ... 



... na místě určitého bohémského klubu ... 

9 .... MOCKBa He CTpa,n;aeT OT HeXBaTKH cpAaepOB ... 

. . . naštěstí letáků reklamních na tyto nové podniky v Moskvě je skutečně hodně ... 

10 .... HeHa,z:I;OAI'O 3a6biTb O 6eCKOHe"iHbiX cepHaAax IIpO KHAAepOB ... 

. . . zapomenout na nekonečné seriály o zabijácích ... 

D (student 1) 

1. ... HAM Me KaK MOAOJl:bie MOCKBH"iH CaMH HMeHyiOT ce65I- cppHKH ... 

... mladí Moskvané sami sebe nazývají frikerami... 

2 .... 3TO CTOAH"iHbiH 6oMOHJl: ... vynecháno 

3 .... "ieM 60Abiiie 6aKCOB BAa,z:I;eAe~ BbiAO)KHA ... 

. . . čím více majitelé vložili peněz do těchto aut ... 

4 .... He CTOAb IIpHBAeKaTeAbHaH ,n:A5I CTpaHH~ rAaMypHbiX )I(JpHaAOB ... vynecháno 

5 .... )KH3Hb HeKOTOpbiX HaiiOAHeHa IIOrOHeH 3a 6p3HJl:aMH ... 

. . . život některých je stálým honem za exkluzivitou ... 

6 .... cTpornň cpeňc-KOHTpoAb- HeH3MeHHhiH aTpn6yT AI06oro yBaMaiOIII.ero ce6H 
MOCKOBCKOrO KAy6a ... 

... u každého takového klubu stojí tzv. face-control, kdy vás prověřuje ochranka, jestli vás 
pustí... 

7 .... 06Aa"iHBIIIHCb B o,n:e)KJl:bi OT KJTIOp ... vynecháno 

8 .... nocAe OTKpbiTH5I o-qepe,n:Horo 6oreMHoro KAy6a ... vynecháno 

9 .... MOCKBa He CTpa,n;aeT OT HeXBaTKH cpAaepOB ... vynecháno 

10 .... HeHa,z:I;OAI'O 3a6hiTb O 6eCKOHe"iHbiX cepHaAax IIpO KHAAepOB ... 

... zapomenout na všechny krvavé detektivky ... 

E (student 2) 

1 .... HAM Me KaK MOAOJl:hie MOCKBH"iH CaMH HMeHyiOT Ce6H - cppHKH ... 

. . . sami mladí moskviči sebe samotné označují jako frikové ... 

2 .... 3TO CTOAH"iHbiH 6oMOHJl: ... vynecháno 

3. . .. "ieM 60Ahiiie 6aKCOB BAa,z:I;eAe~ BbiAO)KHA ... 

.. . čím více peněz za automobil dají. .. 



4 .... He CTOAb IIpHBAeKaTeAbHa5I ,[(AH CTpaHHI.J; rAaMypHhiX 2KJpHaAOB ... 

... rozhodně nebude tak lákavá pro nablýskané časopisy ... 

5 .... 2KH3Hh HeKOTOphiX HaiiOi\HeHa IIOroHeM 3a 6p3H,ll;aMH ... 

. . . životy některých Moskvanů jsou naplněny honbou za módními značkami ... 

6 .... cTporH:H c!Je:Hc-KOHTpOAb- HeH3MeHHhiŘ aTpH6yr i\106oro yBaJKaroru;ero ce6.H 
MOCKOBCKOrO KAy6a ... 

. . . při vstupu procházíte tzv. face-controlem, což je hlavní atribut takovýchto klubů. Při face
controlu vám kontrolují oděv a obličej na to, jak zapadnete do atmosféry takovéhoto klubu ... 

7 .... 06Aa'!HBIIIHCh B O,ll;e)K,ll;:OI OT KJTIOp ... vynecháno 

8 .... rrocAe OTKp:orTH.H O'Iepe,n:Horo 6oreMHoro KAy6a ... vynecháno 

9 .... MOCKBa He CTpa,n;aeT OT HeXBaTKH cPAaepOB ... vynecháno 

10 .... HeHa,z:J;OArO 3a6:0ITh O 6eCKOHe'!HhiX cepHaAax rrpo KHi\1\epOB ... 

... a zapomenout tak na seriály o vrazích ... 

F (student 3) 

l. ... Hi\H )Ke KaK MOAO,ll;hie MOCKBH'IH CaMH HMeHyiOT ce6.H- cPPHKH ... 

.. .lidé, kteří zde žijí, se označují za jakési blázny, nebo za friki, jak se říká anglicky ... 

2 .... 3TO CTOi\H'IHhiM 60MOH,ll; ... vynecháno 

3 .... 'leM 60Abiiie 6aKCOB BAa,z:J;eAei.J; Bhli\02KHA ... 

... čím víc peněz za něj zaplatíte ... 

4 .... He CTOAb rrpHBAeKaTeAbHa.H ,[(AH CTpaHHI.J; rAaMypH:OIX 2KJpHaAOB ... 

... není tak třpytivá, tak zajímavá pro módní časopisy ... 

5 .... 2KH3Hh HeKOTOphiX HaiiOi\HeHa IIOroHeM 3a 6p3H,ll;aMH ... 

... život některých obyvatel Moskvy se nese ve znamení honby za módními značkami ... 

6 .... CTporH:H c!Je:Hc-KOHTpOAb- HeH3MeHH:or:H aTpH6yT i\106oro yBaJKaroru;ero ce6.H 
MOCKOBCKOrO KAy6a ... 

. . . co je velice důležité, abyste zachovali chladnou tvář a dokázali ovládat své emoce ... 

7 .... 06Aa'IHBIIIHCh B O,ll;e)K,ll;:OI OT KJTIOp ... vynecháno 

8 .... rrocAe OTKp:orTH.H o-qepe,n:Horo 6oreMHoro KAy6a ... vynecháno 

9 .... MOCKBa He CTpa,n;aeT OT HeXBaTKH cPAaepOB ... 

... v Moskvě se šíří celá řada letáků ... 



10 .... HeHa,z:J;OAI'O 3a6hiTh O 6eCKOHe'IHhiX cepHMax rrpo KHAAepoB ... 

... zapomenout na ty seriály, ve kterých se neustále zabíjí... 

TEXT2 

A (profesionální tlumočník 1- generace 50+) 

1. ... HaiiiH MMHHOBhie IIH)l)KaKH rrpocAaBHAach He TOAbKO B PoccHH ... 

... malinová saka se proslavila nejenom v Rusku ... malinová saka, která si oblékala právě 
tito noví Rusové ... 

2 .... HH o,n:Ha 6oAee HAH MeHee rrpHAHqHruJ: pa36opKa c Maqmeň: Ha roAy6oM 3KpaHe ... 
vynecháno 

3 .... KaKOŘ 2Ke HaCT05IW:HŘ HOBhiŘ pyCCKHŘ 06XO)l;HTC5I 6e3 paCIIMhl.l;OBKH ... 

. . . okamžitě ho poznáte podle zvláštních gest ... 

4 .... HOBhie pyCCKHe 0602KaiOT KaTaThC5I Ha IIIeCTHCOThiX ... 

. . . noví Rusové s oblibou jezdili mercedesy ... 

5 .... OHH AI060BH0 Ha3hiBaiOT MaiiiHHY «MepHH» ... vynecháno 

6 .... HeH3MeHHhiŘ aTpn6yT Haiiiero repo>I- Kphriiia ... 

. . . noví Rusové pak měli cosi jako střechu ... 

7 .... 6H3HeCMeHbi OCTeperaAHCh p3KeTa ... 

... si dávali pozor na vyděrače ... 

8. . .. rrpe,n:rrpHHHMaTeAH 3a6HBaAH CTpeAKY ... 

... se scházeli někde ... 

9 .... rrycTh 6paTBa H Ka3Mach HeMHoro HeAerroň: ... 

. . .i když noví Rusové, kterým se v ruštině říká bratva ... 

10 .... rHraHTCKHe 30AOThie rreqaTKH ... 

. . . není zlatý pečetní prsten ... 

B (profesionální tlumočník 2- generace 40+) 

1 .... HaiiiH MaAHHOBhre IIH)l;)KaKII rrpocAaBHAach He TOAbKO B Poccnn ... 

.. .jejich malinová sakajsou známá nejen v Rusku ... 

2 .... HH o,n:Ha 6oAee HAH MeHee rrpHAHqHruJ: pa36opKa c Maqmeň: Ha roAy6oM 3KpaHe ... 
vynecháno 

3 .... KaKOŘ 2Ke HaCT05Ir:u;HŘ HOBhiŘ pyCCKHŘ 06XO)l;HTC5I 6e3 paCIIMhl.l;OBKH ... 



... jaký nový Rus by se obešel bez řeči prstů ... 

4 .... HOBhie pyccKHe 060)KaiOT KaTaThC5I Ha IIIeCTHCOThiX ... 

... noví Rusové milují šestistovky ... 

5 .... OHM AI060BHO Ha3hiBaiOT MaiiiHHY <<MepHH» ... 

. . . a s láskou je nazývají merin ... 

6 .... HeH3MeHHhiŘ aTpn6yT Harnero repoR- Kphiiiia ... 

. . . dalším zcela nezbytným jevem je tzv. kryša, v překladu střecha, což je vlastně určitá 
ochrana ze strany bodyguardů a určité skupiny lidí. .. 

7 .... 6H3HeCMeHhl OCTeperaAIICh p3KeTa ... 

. . . dalším typickým jevem 90. let byl tzv. raketyng ... 

8. . .. rrpe,n:rrpHHHMaTeAII 3a6HBMII CTpeAey ... 

... potom byla organizována schůzka ... 

9 .... rryCTh 6paTBa H Ka3aAaCh HeMHOrO HeAeiiOŘ ... 

. . . tato bratrstvá sice byla nevhodným a záporným jevem ... 

10 .... rnraHTCKHe 30AOThie rreqaTKH ... 

... nejsou vybaveni takovými honosnými řetězy ... 

C (profesionální tlumočník 3- generace 30+) 

1 .... Harnrr MaAHHOBhie rrn.ll:)KaKH rrpocAaBI:IAach He TOL\hKO B Poccrrrr ... vynecháno 

2 .... HI:I o,n:Ha 6oAee I:IAII MeHee rrprrAIIqHa5J: pa36opKa c Macprreň Ha roAy6oM 3KpaHe ... 

... žádný kriminální nebo detektivní film americký se neobejde bez tzv. špatných hochů ... 

3 .... KaKOŘ )Ke HaCT05IIl."(I:IH HOBhiH pyCCKHŘ 06XO.z:t:I:ITC5I 6e3 paCIIaAhl.l;OBKH ... 

. . . co je to tzv. rusky se tomu říká raspalcovka, a jsou to vlastně taková gesta, kterými tito 
hoši doprovázejí svá slova ... 

4 .... HOBhie pyCCKI:Ie 060)KaiOT KaTaThC5I Ha IIIeCTI:ICOThiX ... 

... se noví Rusové vyznačují mercedesem 600 ... 

5 .... OHI:I AI060BHO Ha3hiBaiOT MaiiiHHY <<Mepi:IH» ... 

. . . říkají mu svými speciálními jmény ... 

6 .... HeH3MeHHhiŘ aTprr6yT Harnero repoR - Kphiiiia ... 

. . . to, čemu se říká kryša, my bychom to přeložili jako střecha ... je to vlastně to, že poskytují 
střechu, neboli ochranu podnikatelům, samozřejmě za úplatu .. . 



7 .... 6H3HecMeHhi ocreperaAHCh p3KeTa ... 

... se velice dařilo vyděračům ... 

8 .... npe,n;npHHHMaTeAH 3a6HBaAH CTpeAKJ ... 

. . . podnikatelé si dali sraz ... 

9 .... nycTh 6paTBa H Ka3aAach HeMHoro HeAenoiL . 

. . .i když tito hoši jsou bezpochyby negativním jevem ... 

10 .... rnraHTCKHe 30AOThie IIe'IaTKH ... 

. . . nenosí už zlaté řetězy ... 

D (student 1) 

1 .... Harnn MaAHHOBhre IIH,z:vKaKH npocAaBHAaCh He TOAhKO B Poccnn ... 

... chlapci v malinových sakách ... 

2 .... Hll O,ll;Ha 6oAee HAM MeHee IIpHAH'IHrui pa360pKa C Maqmelí: Ha rDAy6oM 3KpaHe ... 
vynecháno 

3 .... KaKolí: :>Ke HaCTO.H~HiÍ HOBhiiÍ pyccKHiÍ o6xo,n;nTc.H 6e3 pacnaAh~OBKH ... 

••• žádný nový Rus se neobejde bez rozmáchlých gest... 

4 .... HOBhle pyCCKHe o6o::>KaiOT KaTaThC.H Ha IIIeCTHCOThiX ... 

. . . mají i svá typická auta ... 

5 .... OHll AI060BHO Ha3hiBaiOT MaiiiHHY «MepHH» ... vynecháno 

6 .... HeH3MeHHhiŘ aTpn6yT Harnero repo.a - Kphrrna ... 

. . . další vizitkou nových Rusů vždy byly nadité kapsy plné peněz ... 

7 .... 6H3HeCMeHhi OCTeperaAHCh p3KeTa ... 

. . . proto tehdy podnikatelé velice ochotně dávali část svých peněz za určitou ochranu ... 

8 .... npe,n;npHHHMaTeAH 3a6HBaAH CTpeAKJ ... 

... noví Rusové někdy vedli své obchody v temných rozích ... 

9 .... nyCTh 6paTBa H Ka3aAach HeMHoro HeAenoH: ... vynecháno 

10 .... rnraHTCKHe 30AOThie neqaTKH ... 

... už nejsou tito lidé obsypány zlatem ... 

E (student 2) 

1 .... HaiiiH MaAHHOBhie IIH,ll;::>KaKH IIpOCAaBHAaCh He TOAhKO B POCCHH ... 



... jejichž malinová saka se proslavila nejen v Rusku ... 

2 . ... HM o.n:Ha 6oAee HAII MeHee rrpHAHqHrur pa36opKa c Maclmeň Ha roAy6oM 3KpaHe ... 
vynecháno 

3 .... KaKOŘ 2Ke HaCTORI.IJ:HŘ HOBbiŘ pyCCKHŘ 06XO,l(HTCR 6e3 paCIIaAbl]pBKH. .. 

.. . se týkají především jejich specifických gest ... 

4 .... HOBbie pyCCKHe 0602KaiOT KaTaThCR Ha rneCTHCOTbiX ... 

... noví Rusové milují šestistovky, tedy mercedesy typu 600 ... 

5 .... OHM: AI060BHO Ha3hiBaiOT MalliHHY «MepHH>> ... 

... které důvěrně nazývají merin, v češtině mergl... 

6 .... HeH3MeHHhiŘ aTpH6yT Harnero repoR- Kpbillia ... 

... nové Rusy si nikdo asi nedokáže představit bez ochrany, bez zajištění svého podnikání. .. 

7 .... 6H3HeCMeHbi OCTeperaAHCb p3KeTa ... 

... museli v té době také vydávat veliké peníze vyděračům ... 

8 .... rrpe.n:rrpHHHMaTeAH 3a6HBaAH crpeAKJ ... vynecháno 

9 .... rryCTh 6paTBa H Ka3aAaCb HeMHOro HeAeiiOŘ ... 

. . . bez nových Rusů ... 

10 .... rHraHTCKHe 30AOThie rreqaTKH ... 

... už nenosí zlaté řetězy ... 

F (student 3) 

1 .... HarnH MaAHHOBbie IIH,l()KaKH rrpocAaBHAach He TOAhKO B PoccHH ... 

... který kráčí s kufříkem a s růžovým nebo červeným sakem. Jejich podobaje známá 
nejenom v Rusku ... 

... jenom málokterá přestřelka nebo rvačka na stříbrném plátně se v 90. letech obešla bez 
nového Rusa ... 

3 .... KaKOĚ: 2Ke HaCTORI.IJ:HĚ: HOBbiĚ: pyCCKHŘ 06XO,l(HTCR 6e3 paCIIaAbi.I;0BKH ... 

.. . noví Rusové také používají určitá gesta, podle kterých jich můžete poznat. Je to takovéto 

charakteristické gesto ruky, kdy jako byste dělali paroháče a ještě ještě přidali palec ... 

4 .... HOBbie pyCCKHe 0602KaiOT KaTaTbCR Ha llieCTHCOTbiX ... 

... jsou to např. mercedesy, kterým říkají šestistovky ... 



5 .... OHM AI060BHO Ha3hiBaiOT MaiiiMHY ((MepMH» ... 

. . . říkají jim merin ... 

6 .... HeM3MeHHhiH aTpM6yT Harnero repo2! - Kphiiiia ... 

... je tzv. ochrana, v Rusku se tomu říká střecha, něco, co vás chrání. .. 

7 .... 6M3HeCMeHbi OCTepera.AMCh p3KeTa ... 

. . . spočívá to v tom, ze za to, aby člověk mohl v klidu podnikat, musí platit tzv. výpalné ... 

8 .... rrpe,n;rrpMHMMaTeAH 3a6MBMM CTpeAK)' ... 

... většinou ho vytáhli na nějaké opuštěné místo ... 

9 .... rrycTh 6paTBa M Ka3anach HeMHoro HeAerrorr ... vynecháno 

10 .... rMraHTCKMe 30AOThie rreqaTKM ... 

. . . už nenosí zlaté řetězy ... 

TEXT3 

A (profesionální tlumočník 1- generace 50+) 

1. ... B ryAarax 6biAH 3ary6AeHbi. .. 

. . . v gulazích sovětského svazu ... 

2 .... 6hiBIIIMe coTpy,n;HMKM HKBLL. .. 

... představitelé NKVD ... 

3 .... C TpM2K,ll;hi paceyAaqeHHhiMM KpeCTh2!HaMM ... 

. . . rolníků, kteří byli několikrát tzv. rozkulačeni ... 

4 .... OHM ITOITOAH2IAHCh "33KaMM", rrpMrOBOpěHHhiMM K 3aKAJOqeHMIO ... 

... přicházeli tzv. zekové, političtí vězňové ... 

5 .... rrpMrDBOpbi 3aqaCTyiO BhiHOCMAH B ycKOpeHHOM l10p2I,n;Ke "TpOHKM" ... 

... verdikt nevynášel soud, ale byl vynášen pouze tzv. trojkou, a šlo o tzv. urychlené 
procesy ... 

6 .... MHOrMe BM,[(Hbie qeKMCThi. .. 

. . . dokonce i čekisté ... 

7 .... CTapr MaCCOBOMY Teppopy 6biA ,[(aH e2KOBCKMMM ITOCTaHOBAeHM2!MM ... 

... celý tento teror se rozběhl zejména po usnesení, nebo po dekretu, který vydal Ježov ... 

8 .... paccTpeA2!H no 58-rr cTaThe ... 



... které zastřelili právě podle článku 58 tohoto dekretu ... 

9 .... HacMorpesiiiiiCh Ha «BOpOHKII», yBo3.a:w;n:e 3HaKOMhiX, coce,n:eií II 6AII3KIIX ... 

... při pohledu na ty, které odváželi nákladní automobily ... 

10 .... qiiCAO )l;OIIpOCOB C IIpiiCTpaCTIIeM Ha l\y6.HHKe pOCAO ... 

... počet výslechů na Lubjance ... 

B (profesionální tlumočník 2- generace 40+) 

1. ... B ryAarax 6hiAII 3ary6AeHhi. .. 

... v gulazích ... 

2 .... 6niBIIIIIe corpy,n:HIIKII HKB,.ll. ... 

. . . bývalí Pracovníci NKVD ... 

3 .... COCe,n:CTBOBaAII B Aarep.HX C Tpii)J(,ll;hi paceyAaqeHHhiMII KpeCTb.HHaMII ... 

... bývalými kulaky, kterým byl zabaven jejich majetek. .. 

4 .... OHII IIOIIOAH.HAIICh "33KaMII", IIpiirOBOpěHHhiMII K 3aKAJOqeHIIIO ... 

. . . uvězněnými politickými vězni. ... 

5 .... IIpiiPOBOpbi 3aqaCTyiO BhiHOCIIAII B ycKopeHHOM IIOp.H,n:Ke "TpOÍÍKII" ... 

... tyto procesy probíhali tzv. zrychleným způsobem, při tzv. trojce ... 

6 .... MHOPIIe BII)l;Hhie qeKIICThi. .. 

... dokonce i představitelů moci ... 

7 .... CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6niA ,n:aH e2KOBCKIIMII IIOCTaHOBAeHII.HMII 1937 ro,n:a ... 

. . . zahájeny na základe tzv. dekretů Ježova ... 

8 .... paccrpeA.HH rro 58-ií craThe ... 

... v souladu s článkem 58 tehdejšího zákona ... 

9 .... HacMorpeBIIIIICh Ha «BopoHKII», yBo3.a:w;n:e 3HaKOMhiX, coce,n:eií II 6AII3KIIX ... vynecháno 

10 .... qiiCAO )l;OIIpOCOB C IIpiiCTpaCTIIeM Ha l\y6.HHKe pOCAO ... 

... kteří prošli přes pověstnou Lubjanku ... 

C (profesionální tlumočník 3- generace 30+) 

1. ... B ryAarax 6niAII 3ary6AeHhi. .. 

. . . v gulazích ... 

2 .... 6hiBIIIIIe corpy,n:HIIKII HKB,.ll. ... 



... představitelé jak NKVD ... 

3 .... COCe,ll;CTBOBaAH B Aarep.HX C TpU>K,ll;bi paCKyAa'!eHHhiMII KpeCTh.HHaMII ... 

. . . tak třikrát rozkulačení rolnici ... 

4 .... OHII IIOIIOAilliAIICb "33KaMII", IIpiirOBOpeHHbiMII K 3aKAK>'!eHIIIO ... 

.. . ti kteří byli odsouzeni, a byli v těch lágrech, ti trestanci ... 

5 .... IIpiiroBop:oi 3a'!aCTyiO BbiHOCIIAII B ycKopeHHOM IIOp.H,n:Ke "TpOHKII" .. . 

.. . rozsudky byly vynášeny ve zrychleném režimu, soudili je tzv. trojky .. . 

6 .... MHOriie BII,ll;Hbie '!eKIICTbi ... 

... spousta čekistů ... 

7 .... CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6:oiA ,ll;aH e:>KOBCKIIMII IIOCTaHOBAeHII.HMII 1937 ro,n:a ... 

... začalo to rozkazy nebo příkazy Ježova ... 

8 .... paccTpeA.HH no 58-H: craT:oe ... 

. . . zastřelen podle paragrafu číslo 58 ... 

9 .... HacMoTpeBIIIIIc:o Ha «BopoHKII», yB03.Hill.He 3HaKOM:oix, coce,n:eH: II 6AII3KIIx ... 

. . . viděli jak odváželi do neznáma ... 

10 .... '!IICAO ,ll;OIIpOCOB C IIpiiCTpaCTIIeM Ha J\y6.HHKe pOCAO ... 

.. . množství výslechů na Lubjance ... 

D (student 1) 

1. ... B ryAarax 6:oiAII 3ary6AeHbi ... 

... v gulagu skončili ... 

2 .... 6:oiBIIIIIe coTpy,n:HIIKII HKB,Q ... 

... jednotliví stoupenci a spolupracovnici NKVD ... 

3 .... COCe,ll;CTBOBaAH B Aarep.HX C Tpii:>K,n:bi paCKyAa'!eHHbiMII KpeCTh.HHaMII ... 

... byli v gulagu vedle svých vězňů ... 

4 .... OHII IIOIIOAH.HAIICb "33KaMII", IIpiirOBOpeHHbiMII K 3aKAK>'!eHIIIO ... 

... se plnili lidmi odsouzenými ... 

5 .... IIpiiroBOpbl 3aqacTyiO BbiHOCIIAII B ycKopeHHOM IIOp.H,ll;Ke "TpOHKII" ... 

.. . rozsudky byly vynášeny jako na běžícím pase ... 

6 .... MHOriie BII,ll;Hhie '!eKIICTbi ... 



... ale i čekisté ... 

7 .... CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6biA ,n:aH e:>KOBCKHMH ITOCTaHOBAeHiffiMH 1937 ro,n:a ... 

... v době Ježovova teroru ... 

8 .... paccTpeAHH rro 58-ií: cTaTbe ... 

... v důsledku článku 58 ... 

9 .... HaCMOTpeBIIIHCb Ha «BOpOHKH», YB035II.IJ;IIe 3HaKOMbiX, COCe,n:eií: H 6AH3KHX ... 

... vidělijak policie odváželajejich blízké a známé ... 

10 .... qHC/1.0 ,ll;OITpOCOB C rrpHCTpaCTHeM Ha i\y65IHKe pOC/1.0 ... 

... výslechy na Lubjance ... 

E (student 2) 

1. ... B ry11.arax 6biAH 3ary6AeHbl. .. 

. . . v gulazích ... 

2 .... 6bmume coTpy,n:HHKH HKB,L{ ... 

. . . bývalí členové NKVD ... 

3 .... coce,n:CTBOBaAH B AarepRx c TPH>KJl:bi paceyAaqeHHbiMH KpeCTb5IHaMH ... 

... v lágrech sousedili s rolníky ... 

4 .... OHll ITOITOII.H5IAHCb "33KaMH", rrpHrOBOpeHHbiMH K 3aKAEQqeHHIO ... 

... se plnili zavřenými ...... nebo zavírali lidi .. . 

5 .... rrpHrDBOpbi 3aqacTyiO BbiHOCHAH B YCKOpeHHOM l10p5I,ll;Ke "TpOiÍKH" ... 

... neměl čas na žádné soudní procesy ... 

6 .... MHOrHe BH)l;Hble qeKHCTbl. .. 

. . . také čekisté ... 

7 .... CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6biA ,n:aH eLKOBCKHMH ITOCTaHOBAeHH5IMH 1937 ro,n:a ... 

... start represim začal... za Ježova ... 

8 .... paccTpeAHH rro 58-ií: cTaTbe ... 

. . . zabitých podle článku 58 ... 

9 .... HaCMOTpeBIIIHCb Ha «BOpOHKH», YB035II.IJ;IIe 3HaKOMbiX, COCe,n:eií: H 6AH3KHX ... vynecháno 

10 .... qHC/1.0 )l;OITpOCOB C rrpHCTpaCTHeM Ha i\y65IHKe pOC/1.0 .... 

... počet výslechů na Lubjance, moskevském centru NKVD ... . 



F (student 3) 

1. ... B I'y Aarax 6bi.AII 3ary6AeHbi. .. 

... v gulazích ... 

2 .... 6hiBIIIIIe corpy,n;HIIKII HKB,U ... vynecháno 

3 .... coce,n;CTBOBaAII B Aarep.HX C Tpii2K,n;bl paceyAa'IeHHbiMII KpeCTb.HHaMII ... 

... spolu s kulaky ... 

4 .... OHII IIOIIOAH.HAIICb "33KaMII", IIpiirOBOpeHHbiMII K 3aKi\IOqeHIIIO ... 

. . . politických vězňů ... 

5 .... IIpiiroBOpbi 3aqacTyiO BbiHOCIIAII B YCKOpeHHOM IIOp.H,n;Ke "TpOHKII" ... 

... ne tradičním soudním procesem .... ale mimosoudně, soudily je tzv. trojice, které se 
skládaly z jednoho zaměstnance tajných služeb, který si k sobe přizval ještě dva kolegy a 
společně ve zrychleném pořádku vynesli rozsudek. .. 

6 .... MHOriie BII,li;Hbie qeKIICTbi. .. 

.. .i čekisti ... 

7 .... CTapT MaCCOBOMY Teppopy 6bli\ ,n;aH e2!WBCKIIMII IIOCTaHOBAeHII.HMII 1937 ro,n;a ... 

... za Ježova ... 

8 .... paccrpeA.HH no 58-H: crarbe ... 

. . . podle paragrafu 58 bylo zastřeleno ... 

9 .... HaCMOTpeBIIIIICb Ha «BopoHKII», yso3.all.l)1e 3HaKOMbiX, coce,n;eH: II 6AII3KIIX ... 

. . . černé policejní auto ... 

10 .... qiiCAO ,li;OIIpOCOB C IIpiiCTpaCTIIeM Ha i\y6.HHKe pOCAO ... vynecháno 
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