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, 
O. Uvod 

V posledních letech se zájem lingvisticky orientovaných translatologů obrací stále čas

těji k výzkumu tzv. univerzálií překladu neboli "zákonů překladu" (Toury 1995), které je 

možné definovat jako jazykové rysy typické pro přeložené texty v kontrastu s texty původní

mi bez ohledu na situační kontext, žánr či jazyky, které se procesu překladu účastní (Baker 

1993: 24 3). Výskyt univerzálních prvků v překladech je pak chápán jako důkaz pro existenci 

třetího jazyka, neboli třetího kódu (0veras 1998), tj. samostatného jazykového kódu charakte

ristického pro překladové texty. Mezi univerzálie překladu bývá vedle zjednodušování, snahy 

vyhnout se opakování obsaženému v originálu, normalizace, interference a netypické distri

buce lexikálních jednotek zařazována také explicitace (Laviosa-Braithwaite 1998). Pro vý

zkum univerzálií překladu měl velký význam příchod korpusové lingvistiky, která nabízí 

možnost zkoumat s větší přesností rozsáhlé korpusy textů a sledovat v nich určité charakteris

tiky, jež mohou být relevantní právě z hlediska překladových univerzálií. 

V předkládané práci využijeme metod korpusové lingvistiky a zaměříme se na vý

zkum explicitace jakožto univerzálie překladu. Explicitaci budeme chápat jako proces, k ně

muž dochází při překladu a který spočívá v tom, že některé prvky, které jsou ve výchozím 

textu obsaženy pouze implicitně, se do cílového textu převádí explicitně, tj. jsou vyjádřeny ja

zykovými prostředky v povrchové struktuře cílového sdělení. 

Cílem této práce je prozkoumat explicitnost a explicitaci v česko-německých a ně

mecko-českých překladech populárně-naučných textů z oblasti historie. Pokud je nám známo, 

je tato práce první svého druhu, neboť explicitace nebyla dosud zkoumána v kontrastivním 

česko-německém pohledu. Vzhledem k tomu, že explicitace je pojem značně široký a je jen 

těžko možné postihnout v analýzách v rámci diplomové práce veškeré její projevy, rozhodli 

jsme se, že se zaměříme především na syntaktické prostředky, které jsou nositeli různé míry 

explicitnosti. Mezi takové prostředky patří i konkurenty o různém stupni syntaktické konden

zace, protože "kondenzace je spjata s větší implicitností informativních hodnot proti konku

rentům nekondenzovaným" (Jelínek 1979: 79). 

Hlavním cílem předkládaného výzkumu je na německo-českém a česko-německém 

materiálu populámě-vědných textů z oblasti historie ověřit explicitační hypotézu, kterou po

prvé formulovala S. Blum-Kulková (1986) a podle níž by se měl cílový text bez ohledu na 

dané jazykové a textové systémy vyznačovat vyšší mírou explicitnosti než text výchozí. 
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V teoretické části uvedeme přehled doposud publikovaných prací týkajících se explici

tace. Zaměříme se především na autory, kteří se explicitací zabývali jako univerzálií překladu, 

ale považujeme za vhodné zmínit i ostatní pojetí explicitace, mezi něž patří explicitace jako 

překladatelský postup a příčina prodlužování překladu, jako důsledek jazykově-systémových 

a stylistických rozdílů mezi jazyky, jako důsledek kognitivního procesu při překladu a explici

tace z hlediska teorie relevance. Poté zmíníme definice pojmů explicitnost a implicitnost, kte

ré jsou klíčové pro pochopení explicitace, a nakonec dospějeme k definici explicitace, z níž 

budeme v této práci vycházet. Na závěr teoretické části pak ještě shrneme, jakým způsobem 

jednotliví autoři explicitaci klasifikují. 

Empirický výzkum se bude skládat z několika částí. V první části provedeme kvantita

tivní analýzu prostředků s různou mírou kondenzovanosti v původních českých a německých 

textech, abychom zjistili, který z jazyků v daném žánru tíhne spíše k verbálnějšímu/ explicit

nějšímu a který naopak k nominálnějšímu/ implicitnějšímu způsobu vyjádření. Následovat 

bude srovnání překladů s výchozími texty, jehož cílem bude odhalit, zda při překladu pro

středků s různou mírou predikační sevřenosti dochází častěji k posunům směrem 

k implicitnějšímu či explicitnějšímu vyjádření. Tímto zjistíme, jestli v překladech do němčiny 

i do češtiny převažuje explicitace nad implicitací, či nikoli. Na závěr potom provedeme kvan

titativní analýzu českých i německých překladových textů, jejíž výsledky pak porovnáme 

s původními texty v obou jazycích. Tento postup nám umožní stanovit, zda jsou překlady ve 

srovnání s paralelními texty explicitnější, případně do jaké míry se překladatelé snaží přiblížit 

stylistickým konvencím cílového jazyka a nakolik naopak podléhají interferenci z jazyka ori

ginálu. 

Vedlejší přínos by tato práce měla mít i v oblasti kontrastivní gramatiky, a to díky to

mu, že rozšíříme poznání z hlediska korespondencí prostředků syntaktické kondenzace mezi 

němčinou a češtinou. Tím, že popíšeme některé žánrové konvence populárně-naučných textů, 

by tato práce měla přispět částečně i k výzkumu v oblasti kontrastivní stylistiky. 
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1. Teoretická východiska 

1.1. Stav zkoumané problematiky 

V tomto oddíle se pokusíme shrnout různá pojetí explicitace tak, jak je chápou jednot

liví autoři. Podle odlišných přístupů k explicitaci jsme tuto kapitolu rozdělili do pěti částí, 

z nichž je každá věnována jinému přístupu k dané problematice. Jsme si vědomi toho, že při

řazení některých autorů k určitému pojetí není zcela jednoznačné, protože se v některých pří

padech stává, že vědci přistupují k explicitaci z různých hledisek. Přesto jsme se však pokusili 

z důvodů přehlednosti každého z autorů do jedné z kapitol zařadit a upozorňujeme pak pří

padně na to, že se jeho přístup v některých ohledech stýká s dalšími pojetími zkoumané pro

blematiky. 

1.1.1. Explicitace jako překladatelský postup a jako příčina pro

dlužování překladu 

Před formulováním explicitační hypotézy užívali někteří autoři termínů explicitace/ 

implicitace pro označení protichůdných překladatelských postupů. Tyto pojmy poprvé zmiňu

jí J.-P. Vinay a J. Dalbernet (1958/ 1995), kteří definují explicitaci jako "stylistickou 

translační techniku, která spočívá v tom, že je v cílovém jazyce explicitně vyjádřeno něco, co 

v jazyce výchozím zůstává implicitní, protože je to patrné z kontextu či situace" (1995: 342, 

přel.). Implicitace je naproti tomu "stylistická translační technika spočívající v tom, že expli

citní vyjádření výchozího jazyka je převedeno do cílového jazyka implicitně, protože 

v cílovém prostředí je možné význam vyvodit z kontextu či situace" (1995: 344, přel.). 

V souvislosti s explicitací a implicitací hovoří Vinay a Dalbernet o ziscích a ztrátách (gains 

and losses). Zisk je jev, ke kterému dochází při explicitaci, pokud je v překladu vyjádřen ně

jaký situační prvek, který ve výchozím textu vyjádřen nebyl (1995: 170). Takové explicitace 

jsou způsobeny strukturními nebo sémantickými rozdíly mezi jazyky, případně rozdíly 

v situačním kontextu. 

Explicitací a implicitací jako překladatelskými postupy se později zabýval E. A. Nida 

(1964), který však těchto termínů neužívá. Nida hovoří o různých technikách úpravy cílového 

textu, mezi které zahrnuje doplnění (additions), zkrácení (subtractions) a změny (alterations). 
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Mezi doplnění, která se v mnohém kryjí s pojetím explicitace u jiných autorů, řadí Nida vedle 

doplňování eliptických vyjádření, spojovacích výrazů, vysvětlujících výrazů k vlastním jmé

nům (např. řeka Jordán), odpovědí na rétorické otázky či specifikace za účelem odstranění 

dvojznačnosti atd. také rozvedení implicitního vyjádření na explicitní (amplification from im

plicit to explicit status) (1964: 227nn). U tohoto typu doplnění poukazuje Nida na to, že důle

žité sémantické prvky obsažené ve výchozím jazyce mohou vyžadovat explicitní vyjádření 

v jazyce cílovém. Nida uvádí několik příkladů explicitace v překladech Bible do vzdálených 

jazyků: např. spojení "královna jihu" je nutné převést do jazyka, ve kterém nejsou pojmy 

"královna" a ,jih" známé, jako "žena, která vládla v jižní zemi" (1964: 229). Nida upozorňuje 

na to, že ačkoli označuje výše zmíněné techniky jako "doplnění", při jejich užití ve skutečnos

ti nedochází k doplnění sémantického obsahu sdělení, protože tyto postupy slouží pouze zex

plicitnění informací, které jsou ve výchozím textu obsaženy implicitně. Změnou implicitního 

prvku sdělení na explicitní nedochází k obsahovému doplnění, ale pouze ke změně způsobu 

vyjádření dané informace. 

Jako protichůdnou techniku úpravy cílového textu uvádí Nida zkrácení (subtractions), 

která však v překladech nejsou tak obvyklá jako doplnění (1964: 231). Mezi zkrácení zahrnu

je strukturní změny v překladu, které je nutné provést kvůli rozdílným gramatickým a séman

tickým rysům cílového jazyka. Poukazuje na to, že v důsledku zkrácení je explicitní prvek vy

jádřen v překladu implicitně, ale ani zde nedochází ke změně celkového smyslu sdělení. 

Nida upozorňuje na celkovou tendenci překladů být jazykově o něco širší než originá

ly (1964: 174). Podle něj mají všechny dobré překlady tendenci být o něco delší než originál 

(1982: 163), čímž předchází později formulované explicitační hypotéze. K tomuto rozšiřování 

dochází proto, že vedle prvků obsažených v originálu musí překladatel v cílovém textu zachy

tit i prvky specifické pro cílový jazyk. Dalším důvodem jsou rozdílné znalosti čtenářů originá

lu a překladu, které nutí překladatele přidávat některé sémantické prvky a zexplicitňovat in

formace obsažené ve výchozím textu pouze implicitně, aby cílový čtenář text pochopil. Pokud 

je tudíž překladatel nucen být v cílovém textu explicitnější, než je originál, překlad bude ne

vyhnutelně delší (1982: 164). 

Příčiny prodlužování překladu vysvětluje Nida rovněž pomocí kapacity komunikační

ho kanálu (1982: 164n). Každé sdělení má dvě dimenze: délku a obtížnost. Správně formulo

vané výchozí sdělení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo kapacitě komunikačního kanálu pří

jemců ve výchozí kultuře. Pokud by překladatel převedl sdělení doslovně a zachoval by jeho 

délku, vzroste samozřejmě jeho obtížnost, což představuje velký problém především tehdy, 

pokud je kapacita komunikačního kanálu cílových čtenářů výrazně nižší než u čtenářů origi-
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nálu, jak je tomu například u velice vzdálených jazyků a kultur. Jako řešení navrhuje Nida za

členit do cílového textu redundanci, čímž nedochází k přidávání nových informací, ale pouze 

k zexplicitňování informací v původním textu implicitně obsažených, čímž se překlad stane 

pro cílové čtenáře pochopitelným. Redundanci lze podle Nidy do textu začlenit pomocí syn

taktického a lexikálního rozšiřování. Do syntaktického rozšiřování zahrnuje některé jevy, kte

ré byly později užity i pro ověřování explicitační hypotézy: (a) nahrazování zájmen substanti

vy, která zastupují, (b) explicitní opis abstraktních vyjádření, (c) explicitní vyjádření syntak

tických vztahů, (d) doplňování elips (1982: 166n). 

V německé translatologii se termín explicitace (Explizitation) obvykle nepoužívá, ač

koli někteří němečtí autoři ve svých dílech na tento jev upozorňují. Podobně jako Nida pou

kazuje i F. Giittinger (1963: 214nn) na to, že překlady bývají bez ohledu na směr překladu 

mezi dvěma jazyky delší než texty výchozí. Tuto tendenci zdůvodňuje Giittinger tím, že se 

překladatelé drží doslovného znění originálu a jsou přesvědčeni, že každý výraz výchozího ja

zyka musí mít v překladu odpovídající ekvivalent. K prodlužování překladu pak dochází kvůli 

tomu, že bohatý význam jednoho slova originálu je jen zřídka možné převést jedním slovem 

cílového jazyka. Giittinger však v této souvislosti zdůrazňuje, že každý jazyk má k dispozici 

vlastní úsporné obraty (platzsparende eigentiimliche Wendungen), kterých by měl překladatel 

využívat i tam, kde je v originálu výraz plně rozvitý, aby tak zabránil přílišnému prodloužení 

cílového textu. 

W. Koller (1979, 1992) mluví o explicitaci v souvislosti s mikrostrukturou textu a po

ukazuje na to, že překladatel je někdy nucen explicitně vyjádřit vztahy mezi větami či částmi 

vět, aby tak cílovému čtenáři umožnil jejich pochopení. Dále se zabývá jevy, které by termi

nologií K. Klaudyové (1998: 82) bylo možné označit za pragmatickou explicitaci, tedy pře

kladatelskými postupy vycházejícími z rozdílných presupozic čtenářů originálu a překladu, a 

tvrdí, že "implizite Aussagen muss der Ůbersetzer explizit machen, wenn er weiB, dass die 

ZS-Empfánger nicht uber die gleichen Wissensvoraussetzungen verfiigen" (1979: 128). Toto 

tvrzení však Koller v dalších vydáních svého díla neopakuje a poukazuje pouze na to, že si 

překladatel musí zodpovědět otázku, jakým způsobem by měl implicitní informace během 

překladu zexplicitnit, ~-jaké informace musí do cílového textu doplnit, aby byl pro čtenáře 

srozumitelný (1992: 115). Pro zvýšení srozumitelnosti textu užívá překladatel komentujících 

překladatelských postupů, mezi něž patří doplnění uvedené v samotném textu (nejčastěji se 

jedná o doplnění vysvětlujícího atributu), v poznámce mimo text či v předmluvě překladatele. 

Odhadnout, jaké prvky bude nutné vyjádřit v překladu explicitně a jaké mohou zůstat pouze 
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implicitní, je někdy velice problematické. Hrozí zde nebezpečí podcenění či přecenění adresá

ta. V prvním případě předpokládá překladatel u cílových čtenářů příliš malé znalosti, nebo si 

neuvědomí, že text jako celek obsahuje více informací než jednotlivé věty a implicitně obsa

žené informace v jedné větě tak mohou být pochopeny z celkového kontextu. V důsledku 

podcenění adresáta pak překladatel dodává do textu redundantní informace, čímž dochází ke 

stylistickému zploštění. Přesto považuje Koller přecenění adresáta za mnohem nebezpečnější, 

protože překladatel si neuvědomí, že cílový čtenář nezná výchozí kontext a kulturu, a 

v důsledku toho pak cílový příjemce překladu buď vůbec neporozumí, nebo mu porozumí ne

správně. O explicitaci se rovněž jedná u jednoho z překladatelských postupů, které Koller na

vrhuje jako možné řešení případů nulové ekvivalence1
, tj. u definujícího opisu či explikace 

(definitorische Umschreibung, Explikation) (Koller 1992: 233). 

K. Henschelmannová (1993) navrhuje systematickou klasifikaci překladatelských po

stupů: mezi (1) základní postupy řadí transpozici (změna slovního druhu či větného členu), 

modulaci (posun na sémantické rovině) a substituci (doslovný překlad); (2) pracovní postupy 

dělí na intertextové postupy (kalk, re-citace) a postupy zpracovávající informace (expanze, 

redukce, přepracování textu). Explicitaci (Explizitierung) a implicitaci (Implizitierung) chápe 

Henschelmannová jako podskupinu překladatelského postupu modulace, přičemž jde o to, že 

"kontextuell Mitzuverstehendes entweder verbalisiert wird oder umgekehrt non-verbal (impli

zit) bleibt" (1993: 27). S explicitací/ implicitací úzce souvisí i překladatelské postupy expanze 

a redukce, při nichž dochází k rozšíření původního textu, nebo naopak k odstranění nadbyteč

ných informací v překladu (1993: 31 ). Příčinou takových posunů je nejen změna adresáta či 

komunikačního cíle, ale rovněž snaha překladatele vyrovnat informační rozdíly mezi oběma 

komunikačními sférami. Podobné překladatelské postupy jako Henschelmannová uvádí i M. 

Snell-Hornbyová (1998: 152): expanzi a redukci definuje jako zvýšení či snížení počtu slov, 

explicitaci (Explikation) a implicitaci (Implikation) jako zvýšení či snížení míry explicitnosti. 

R. Stolzeová (1993) popisuje kompenzační překladatelské strategie, které usnadňují 

cílovému čtenáři porozumění textu a zároveň řeší problém rozdílných znalostí a kulturního 

zázemí čtenářů originálu a překladu. Stolzeová, podobně jako Nordová (1993: 221), hovoří o 

parafrázi jako vhodném překladatelském postupu pro převod cizích reálií. Nadto však vydělu

je jako zvláštní skupinu explikativní překladatelské postupy, kam podle ní patří "jeder 

erklarende Zusatz, der in einen Text eingebaut wird" (1993: 267). Výslovně sem potom řadí 

1 Mezi případy nulové ekvivalence řadí Koller (1992: 232) mezery v lexikálním systému cílového jazyka, které 
se vyskytují především u popisu reálií, tj. u výrazů a názvů označujících politické, institucionální, sociokulturní a 
geografické skutečnosti, které jsou specifické pro danou zemi. 
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prostředky textové koherence Gako jsou konektory, opakování synonym či anaforické odka

zování pomocí osobních zájmen), metakomunikační vsuvky (např. "wie schon gesagt ... , d. h . 

. . . ") a vysvětlující apozice, jež doplňují informace v originále implicitně obsažené, které by 

však cílový čtenář nebyl schopen dešifrovat. 

G. Thomeová (2003) se zabývá překladatelskou strategií zkracování (Kiirzung), kte

rou považuje za velice důležitou především u překladů do němčiny, jež mohou být až o čtvrti

nu, nebo dokonce třetinu delší než jejich předlohy. Thomeová poukazuje na úzkou souvislost 

mezi zkracováním/ kompresí textu a implicitací, protože při zkracování dochází ke kompresi 

jazykových prostředků a s tím související redukci explicitních sémů obsažených ve výchozím 

sdělení. Tímto se zvyšují nároky kladené na příjemce při zpracování cílového textu, protože 

sdělení v důsledku komprese a tudíž implicitace ztrácí svoji jednoznačnost (2003: 314). Tho

meová definuje překladatelský postup zkracování jako "die beim Úbersetzen unter Beibehal

tung der Semantik stattfindende bzw. erreichte Minimierung des Umfangs ausgangssprachli

cher Textsegmente und damit letztlich ganzer Texte durch die gezielte Anwendung dazu gee

igneter translatorischer Strategien" (2003: 312). Zkracování se při překladech z angličtiny do 

němčiny, které Thomeová analyzuje s cílem zjistit jednotlivé strategie vedoucí k redukci roz

sahu textu, neprojevuje opticky vždy jako zkrácení v porovnání s výchozím textem, ale 

mnohdy až v kontrastu s alternativními řešeními, která překladatel vyloučil kvůli přílišné dél

ce. Stejně jako při implicitaci nedochází ani při kompresi textu ke ztrátě sémantických rysů 

originálu. Komprimované vyjádření včetně syntakticko-sémantických vztahů, které jsou 

v něm naznačeny pouze implicitně, je kompetentní příjemce schopen pochopit na základě je

ho začlenění do daného kontextu a situace (2003: 313 ). Adresát se přitom opírá o své věcné a 

jazykové znalosti, mezi něž spadá i vědomí, jak se obvykle nakládá s formálně a sémanticky 

zhuštěným způsobem vyjádření. Jednotlivé typy komprimovaných jazykových prostředků se 

však od sebe liší odlišnou mírou sémantické transparence: čím hutnější je dané vyjádření, tím 

vyšší je jeho implicitnost a tím méně je transparentní ze sémantického hlediska (2003: 314). 

Thomeová dále uvádí jednotlivé strategie textového zkracování při překladu z angličtiny do 

němčiny na úrovni syntagmatu, věty a textu2
. 

2 Explicitaci jako překladatelský postup zmiňují rovněž někteří další autoři, jako např. Ch. Nordová (1993), M. 
Bakerová (1992), V. Straková ( 1994). 
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1.1.2 Explicitace jako univerzálie překladu 

Univerzálie překladu jsou jazykové rysy typické pro přeložené texty v kontrastu 

s texty původními bez ohledu na jazyky, které se procesu překladu účastní (Baker 1993: 243). 

Ačkoli tento pojem zavedla M. Bakerová až v roce 1993, univerzální rysy překlado

vých textů pozorovali někteří autoři už mnohem dříve. Za zmínku na tomto místě stojí názory 

J. Levého, který již v roce 1963 poukázal na to, že pokud srovnáme překlad a původní české 

dílo, vycítí každý jazykově citlivější čtenář rozdíly v jejich stylu (1998: 137). Na lexikální 

úrovni mají podle Levého překladatelé tendenci vybírat obecné pojmenování namísto speci

fického, stylisticky neutrální výraz namísto expresivního a opakovat slova místo užívání sy

nonym. Levý rovněž zdůrazňuje, že překladatel má k textu poměr interpreta a jeho základní 

snahou je dílo domácímu čtenáři přetlumočit, tj. učinit ho srozumitelným, a proto text nejen 

překládá, ale také vykládá, zlogičťuje a intelektualizuje, čímž ho zbavuje napětí mezi myšlen

kou a jejím vyjádřením. Levý (1998: 145n) uvádí tři typy intelektualizace, kterou je možné 

chápat rovněž jako explicitaci: zlogičťování textu, vykládání nedořečeného a formální vyjad

řování syntaktických vztahů. V případě posledního typu intelektualizace vyslovují překladate

lé naplno skryté vztahy mezi myšlenkami, které jsou v textu obsaženy jen v náznaku (tedy 

implicitně), a formálně je vyjadřují spojkami. Tyto tendence je možné pozorovat i na textové 

úrovni, kde se překladatelé snaží o to, aby myšlenky navazovaly spojitě na sebe a aby tok od

stavce plynul od jedné věty k druhé, čehož se dosahuje formálním napojováním vět spojkami 

či spojovacími částicemi (1998: 149). V důsledku intelektualizace a nivelizace dochází 

k oslabení estetické funkce sdělení ve prospěch funkce sdělovací, což se u literárních textů, 

jejichž překladem se Levý zabýval, projevuje ve ztrátě živosti a životnosti (1998: 151 ). 

Podobné tendence, jaké v překladech pozoroval Levý, potvrdily i novější výzkumy 

vycházející z kontrastivních analýz překladů a výchozích textů, případně překladů a paralel

ních textů v cílovém jazyce. Za univerzálie překladu jsou v současné době většinou považo

vány: zjednodušování, snaha vyhnout se opakování obsaženému v originálu, explicitace, nor

malizace, interference a netypická distribuce lexikálních jednotek (Laviosa-Braithwaite 1998: 

288nn). Zjednodušování se projevuje na lexikální i syntaktické rovině. Na rovině lexika za

hrnuje užívání hyperonym, pokud se v cílovém jazyce nenachází ekvivalentní hyponymum 

(tedy posun od specifického k obecnému), vybírání nejběžnějších výrazů z řady synonym, 

upřednostňování opisů namísto kulturně-specifických či odborných výrazů, výskyt parafráze 

v případě nulové ekvivalence. K syntaktickému zjednodušování dochází při dělení dlouhých 
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period na kratší celky či rozvádění kondenzovaných vyjádření na věty s verbem finitem, při 

vypouštění opakovaných a redundantních výrazů či rozvitých přívlastkových frází. Normali

zace zahrnuje posuny v interpunkci, výběru lexikálních a syntaktických prostředků, stylu a 

kompozici textu, které činí text konvenčnějším, standardnějším. Výsledný produkt je pak více 

čtivý, idiomatický a koherentní něž originál, přičemž plně odpovídá aktuálním stylistickým 

normám cílového jazykového systému. Výzkumem normalizace se zabýval i G. Tomy (1995), 

který formuloval "zákon vzrůstající standardizace" (law oj growing standardization), podle 

něhož jsou jedinečné rysy výchozího textu většinou v překladu nahrazovány konvenčními 

prostředky (1995: 268). Toury postuluje rovněž "zákon interference" (law oj interference), 

který se v překladu projevuje přenášením povrchových struktur výchozího textu do textu cílo

vého (1995: 275). Míra interference závisí na profesních zkušenostech překladatele a na soci

okulturních podmínkách cílového prostředí. Jistou roli zde hraje také vzájemné postavení 

obou jazyků a kultur, protože interference je spíše tolerována u překladů z prestižních kultur a 

jazyků, obzvláště pokud je cílová kultura malá (1995: 278). Na netypickou distribuci lexi

kálních jednotek v překladech ve srovnání s originály a s paralelními texty v cílovém jazyce 

upozorňuje M. Bakerová (1993: 245), která tento jev chápe jako důsledek mezijazykového 

převodu per se, a proto navrhuje zkoumat překlady jako samostatnou součást jazykového sys

tému. Explicitacijako univerzálii překladu se věnujeme podrobně v následujících oddílech. 

1.1.2.1. Explicitace jako univerzálie překladu před příchodem korpusové 

lingvistiky 

S. Blum-Kulková (1986) byla první, kdo navrhl, že by explicitace mohla být univer

zálním rysem překladů spíše než nevyhnutelným důsledkem jazykových a kulturních rozdílů 

mezi výchozím a cílovým prostředím. Ve své práci, která je považována za první systematic

kou studii explicitace, analyzuje překlady mezi angličtinou a francouzštinou v obou směrech a 

soustředí se především na posuny v kohezi a koherenci na úrovni celého diskurzu. Při analýze 

prostředků koheze upozorňuje na případy, kdy překladatel rozšiřuje cílový text a vkládá do 

něj slova, která se v originálu nevyskytují, čímž dochází ke zvýšení míry explicitnosti 

v překladech. Některé posuny v prostředcích koheze mohou být podle Blum-Kulkové způso

beny rozdíly v gramatických systémech obou jazyků Gako příklad tohoto typu explicitace 

v překladech z angličtiny do francouzštiny uvádí nutnost specifikovat ve francouzštině rod, 
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zatímco v angličtině zůstává vyjádření rodově neutrální) (1986: 18). Jiné posuny je možné 

zdůvodnit rozdílnými stylistickými konvencemi v každém z jazyků (například hebrejština dá

vá ze stylistických důvodů přednost opakování lexikálních jednotek místo jejich nahrazování 

zájmeny, takže překlad z angličtiny do hebrejštiny bude v tomto smyslu explicitnější) (1986: 

19). Blum-Kulková však tvrdí, že takovéto posuny lze připsat i samotné povaze překladatel

ského procesu. 

Pokud má být překladatelský proces úspěšný, vyžaduje komplexní zpracování výcho

zího textu. Interpretace, které překladatel výchozí text podrobuje, může mít za následek vyšší 

míru redundance překladu v kontrastu s textem výchozím. Tato redundance se může projevit 

častějším užíváním explicitních prostředků koheze. Z těchto zjištění vyvozuje Blum-Kulková 

explicitační hypotézu, podle které dochází při překladu ke zvýšení explicitnosti kohezivních 

prostředků bez ohledu na rozdíly mezi danými dvěma jazykovými a textovými systémy. Ex

plicitaci tak Blum-Kulková chápe jako nedílnou součást procesu překladu. V závěru své práce 

zdůrazňuje potřebu dalších empirických studií, které by ověřovaly, zda je explicitace skutečně 

univerzálním rysem všech překladů. 

Na tentýž jev, který Blum-Kulková nazvala explicitační hypotézou, poukazovala již 

dříve R. Vanderauwerová (1985, cit. Laviosa 2002), která uvádí příklady užití explicitačních 

technik v překladech. Jako hlavní projevy explicitace zmiňuje: rozvedení kondenzovaných 

vyjádření, doplnění modifikátorů, kvalifikátorů a spojek pro dosažení větší transparentnosti 

textu, doplnění přídavných informací či vysvětlení, opakování dříve zmíněných detailů pro 

zpřehlednění textu, přesné vyjádření implicitních a nejasných údajů, uvedení přesnějších po

pisů, explicitní pojmenování geografických lokalit a přesná identifikace participantů u dvoj

značných zájmen ve výchozím textu. 

Studii potvrzující platnost explicitační hypotézy předložila C. Séguinotová (1988), 

která dokládá vyšší míru explicitnosti v obousměrných překladech mezi angličtinou a fran

couzštinou. Podle Séguinotové je pojetí explicitnosti Blum-Kulkové příliš úzké, protože ex

plicitnost neznamená nutně redundanci (1988: 1 08). Dále zdůrazňuje, že například nárůst po

čtu slov ve francouzských překladech je možné vysvětlit stylistickými rozdíly mezi angličti

nou a francouzštinou. Podle Séguinotové by se termín explicitace měl užívat pouze pro ta při

dání do textu, která nelze vysvětlit strukturními, stylistickými či rétorickými rozdíly mezi 

oběma jazyky. Přidání však není jediným způsobem explicitace, protože k explicitaci nedo

chází pouze tehdy, když je v překladu vyjádřeno něco, co se v originálu neobjevilo, ale rovněž 

pokud je v překladu výslovně vyjádřeno něco, co bylo ve výchozím textu pouze naznačeno, 

případně co výchozí čtenář mohl pochopit na základě presupozic. Za explicitaci považuje Sé-
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guinotová i případy, kdy je prvku výchozího textu v překladu připsána větší důležitost pro

střednictvím zdůraznění či specifického lexikálního prostředku. 

Ve francouzsko-anglických i anglicko-francouzských překladech odhalila Séguinotová 

vyšší míru explicitnosti způsobenou doplňováním explicitních orientátorů a spojovacích výra

zů do textu a také změnou hypotaxe na parataxi (1988: 109). Explicitaci v překladech však 

Séguinotová nevysvětluje pouze strukturními a stylistickými rozdíly mezi jazyky či povahou 

překladatelského procesu, ale také zásahy redaktorů, kteří se snaží učinit text co nejsrozumi

telnějším. 

Podporu pro explicitační hypotézu je možné nalézt i v práci I. Vehmas-Lehtové 

(1989, cit. Klaudy 1998), která porovnávala četnost výskytu spojovacích výrazů ve finských 

překladech publicistických textů z ruštiny a v paralelních textech původně napsaných ve fin

štině. Zjistila, že finské překlady jsou explicitnější než původní finské texty. Z toho vyvozuje 

závěr, že explicitační strategie inherentní procesu překladu pravděpodobně způsobují, že pře

ložené texty určitého žánru jsou explicitnější než paralelní texty vzniklé původně v cílovém 

jazyce. Tímto přináší do výzkumu explicitace novou dimenzi: explicitace se neprojevuje pou

ze při srovnání originálu a překladu, ale je rovněž distinktivním rysem překladů v kontrastu 

s texty stejného žánru v cílovém prostředí. 

Ještě před formulací explicitační hypotézy zařadil G. Toury (1980: 60) explicitaci 

mezi univerzálie překladu (universa/s of translational behavior) a poznamenává, že existuje 

téměř všeobecně platná tendence (bez ohledu na osobnost překladatele, jazyk, žánr, období 

atp.) explikovat v překladu informace, které jsou v originálním textu pouze implicitní. Upo

zorňuje však na to, že je třeba rozlišovat mezi explicitací jako univerzálií a explicitací zapříči

něnou platnými jazykovými a překladatelskými normami. Toury (1991, 1995) rovněž pouka

zuje na úzký vztah mezi explicitností a čtivostí a navrhuje využít této souvislosti 

v experimentálních výzkumech. Jako možnou metodu pro zkoumání explicitační hypotézy 

navrhuje "cloze technique" (1991: 51), jejímž cílem by nebylo hypotézu potvrdit či vyvrátit, 

ale spíše zjistit, za jakých okolností je tendence k explicitaci silnější a kdy se naopak projevují 

spíše jiné tendence. 

Podle R. Weissbrodové (1992) není explicitace pouze univerzální tendencí projevující 

se ve všech překladech či jevem závislým na rozdílnosti jazykových systému účastnících se 

procesu překladu, ale je to také veličina závislá na jazykových a překladatelských normách3
, a 

3 Překladatelskou normu definuje Weissbrodová (1992: !54) jako určitý způsob překladatelského chování, který 
sdílí skupina překladatelů. Normy jsou všeobecně přijímány, ale nejsou natolik závazné jako například gramatic
ká pravidla. 
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tudíž se její míra mění podle historických okolností a postavení překladové literatury 

v systému literatury cílového jazyka. Normy mohou sklony k explicitaci v překladech buď 

podporovat, anebo je naopak zmírňovat či je zcela vymýtit. Takovýto přístup k otázce explici

tace podle Weissbrodové umožňuje zdůvodnit, proč je míra a způsob explicitace velice odliš

ná v překladech, které vznikly v různých literárních systémech a obdobích (1992: 155). 

Weissbrodová analyzuje překlady literárních textů z angličtiny do hebrejštiny, které byly pub

likovány v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Mezi projevy explicitace zahrnuje: 

rozvedení náznaku do explicitního vyjádření, náhradu zájmena podstatným jménem, vysvětlu

jící přidání (např. obecného substantiva k vlastnímu jménu), rozvedení metafor v přirovnání a 

doplnění elips a spojovacích výrazů. Weissbrodová nakonec dospívá ke zjištění~ že u překladů 

ze šedesátých let je nápadný rozdíl v míře explicitace mezi díly kanonizovanými a nekanoni

zovanými. V kanonizovaných překladech je tendence k explicitaci silně oslabena jazykovou 

normou, která v té době prosazovala implicitní styl. V případě překladů nekanonizované lite

ratury naopak vedla norma postulující čtivost a srozumitelnost k výrazné explicitaci výcho

zích textů. Koncem šedesátých let se začaly rozdíly ve stylu kanonizovaných a nekanonizova

ných děl stírat, což se v průběhu let sedmdesátých projevilo i v oblasti explicitace (1992: 

167). Tímto výzkumem Weissbrodová dokazuje, že explicitace jako univerzálie překladu je 

posilována či oslabována působením překladatelských norem. 

K. Klaudyová (1996) provedla experiment s cílem odhalit explicitační strategie v pře

kladu prostřednictvím zpětného překladu jako metody výzkumu. Jako empirický materiál zvo

lila projev maďarského prezidenta, který u posluchačů předpokládal četné kulturně-specifické 

znalosti, jeho překlad do angličtiny z rukou profesionálního překladatele a zpětný překlad do 

maďarštiny provedený studenty překladatelství. Cílem experimentu bylo zjistit, zda explicita

ce provedené při překladu maďarského originálu do angličtiny zůstanou zachovány i ve zpět

ném překladu či nikoli. Obligatorní explicitace4
, které jsou způsobeny rozdíly v systémech 

obou jazyků, se ve zpětném překladu nevyskytly. U fakultativních explicitací vycházejících 

z odlišných způsobů výstavby textu a různých stylistických preferencí v jednotlivých jazycích 

došlo naproti tomu při zpětném překladu ve většině případů k jejich zachování, ačkoli by tyto 

explicitace mohly a měly být zredukovány (1996: 108). Podobnou tendenci odhalila Klaudy

ová i u pragmatických explicitací a explicitací vycházejících ze samotného procesu překladu, 

které ve zpětném překladu zůstaly zachovány i tam, kde bylo možné a vhodné je odstranit. 

4 Pro přehled klasifikace explicitace podle K. Klaudyové viz. kapitola 1.2.2.1. Typy explicitace podle faktorů, 
které ji způsobují. 
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Z těchto zjištění vyvozuje Klaudyová závěr, že "tendence k explicitaci (přidání) může být 

v překladech silnější než tendence k implicitaci (vynechání)" (1996: 110, přel.). 

Jak upozorňuje S. Laviosová (2002), byl empirický výzkum univerzálií překladu do 

příchodu korpusové lingvistiky velice nesystematický a vzhledem k tornu, že byl prováděn na 

nepříliš rozsáhlém empirickém materiálu, nernohou být jeho výsledky považovány za obecně 

platné. Hlavní přínos tohoto výzkumu vidí Laviosová v tom, že upozornil na význam univer

zálií překladu pro lepší pochopení překladatelského procesu a navrhl některé hypotézy (včetně 

explicitační hypotézy), které se pak mohly stát předmětem dalších systematičtějších studií 

(2002: 54). 

1.1.2.2. Explicitace jako univerzálie překladu po příchodu korpusové lin

gvistiky 

Předtím než uvedeme přehled prací, které za pomoci korpusů ověřovaly platnost ex

plicitační hypotézy, považujeme za vhodné se krátce zmínit o korpusové lingvistice a jejím 

využití v translatologii. Korpusová lingvistika je lingvistickým odvětvím, které studuje jazyk 

na základě korpusů, tj. souborů textů v elektronické formě, které byly vybrány na základě ur

čitého principu a které je možné s pomocí korpusových manažerů automaticky či poloautoma

ticky analyzovat (Baker 1995: 226). M. Bakerová (1995) rozlišuje tři druhy korpusů vhod

ných pro výzkum v oblasti translatologie: paralelní korpusy, vícejazyčné korpusy a srovnatel

né korpusy. Paralelní korpus (parallel corpus) se skládá z textů původně napsaných v jazyce 

A a jejich překladů do jazyka B. Pomocí softwaru je možné přiřadit jednotlivé věty a slova 

výchozího jazyka jejich ekvivalentům v jazyce cílovém. Paralelní korpusy je možné využít 

pro získání informací o překladatelských řešeních specifických pro určitou dvojici jazyků, pro 

určení ekvivalenčních vztahů mezi lexikálními jednotkami či gramatickými strukturami dvou 

jazyků, případně pro studium projevů překladatelštiny (Kenny 1998: 51). Vícejazyčné korpu

sy (multilingual corpus) Bakerová definuje jako "soubory dvou či více jednojazyčných korpu

sů v různých jazycích, které jsou sestaveny v jedné či více institucích na základě podobných 

kritérií" (1995: 232, přel.), skládají se tedy pouze z originálních textů. Vícejazyčné korpusy je 

možné využít pro kontrastivní studie. Bakerová (1995: 233) má však jisté výhrady kjejich 

uplatnění v translatologii, protože si texty v jednotlivých jazycích často žánrově a situačně 

neodpovídají, a tudíž jsou výsledky kontrastivních analýz nespolehlivé. Srovnatelné korpusy 
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(comparable corpus) se skládají ze souboru textů původně vzniklých v jazyce A spolu s texty 

přeloženými z jednoho či více jazyků do jazyka A. Podle Bakerové jsou srovnatelné korpusy 

nejvhodnější pro zjišťování specifických rysů přeložených textů, tj. rysů, které se nachází vý

hradně v přeložených textech ve srovnání s texty původními, anebo se v překladech vyskytují 

s výrazně vyšší či nižší frekvencí a které nejsou způsobeny vlivem konkrétního výchozího 

textu či jazyka. Pokud by se podařilo identifikovat tyto rysy ve srovnatelném korpusu jednoho 

jazyka a poté potvrdit jejich existenci v korpusech jiných jazyků, bylo by možné je považovat 

za univerzálie překladu (Kenny 1998: 52). Korpusy a software usnadňující jejich užití před

stavují důležitý nástroj pro translatology při ověřování existence univerzálních rysů překladu. 

Přehled následujících prací ukazuje, že korpusová lingvistika se již stala pevnou součástí vý

zkumu překladových univerzálií včetně ověřování explicitační hypotézy. 

Pro svůj výzkum explicitace v překladech použila L. 0verasová (1998) dva korpusy 

obsahující anglicko-norské a norsko-anglické překlady beletrie. 0verasová ověřuje hypotézu, 

podle které dochází v překladech mezi angličtinou a norštinou v obou směrech k nárůstu 

množství kohezivních prostředků. Srovnání distribuce explicitačních a implicitačních posunů 

v obou korpusech odhaluje tendenci k vyšší míře explicitnosti v anglických i norských pře

kladech, ačkoli se explicitace zdá být výraznější ve směru anglicko-norském. Tato zjištění po

tvrzují explicitační hypotézu a odhalují vyšší množství gramatických a lexikálních prostředků 

koheze v překladových textech ve srovnání s texty výchozími. 

0ven1sová (1998) rozlišuje dva typy zvýšení koheze, které se v korpusech vyskytují 

bez ohledu na směr překladu: přidání (addition) a specifikace (specification). První z nich za

hrnuje vložení gramatických či lexikálních prostředků nepřítomných ve výchozím textu do 

překladu, v důsledku čehož je pak cílový text explicitnější. 0venasová uvádí příklady přidání 

spojovacích výrazů, příslovečných určení místa a času či jiných slov pro zvýšení koheze tex

tu. Druhým typem zvyšování koheze je specifikace, která spočívá v rozšíření či nahrazení 

gramatických a lexikálních prostředků vyskytujících se v originálu, což vede k větší explicit

nosti překladu. Do této skupiny spadají případy specifikace podstatných jmen pomocí deter

minantů, premodifikace, apozice, genitivních přívlastků atd., nahrazování gramatických pro

středků jinými, které v sobě nesou více informací, lexikalizace proforem či užití přesnějšího 

výrazu namísto výrazu nespecifického. 

0ven1sové se díky užití obousměrného paralelního korpusu daří eliminovat vliv speci

fických rysů jazykových systémů na výsledky své analýzy (Laviosa 2002: 67). Bere v úvahu 

různé faktory, které mají vliv na výskyt explicitace, ohlíží se na stylistické preference výcho

zího a cílového jazyka, obligatorní posuny způsobené gramatickými pravidly cílového jazyka 
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či kulturně-specifickými překladatelskými normami a na omezení vycházející z charakteru 

samotného procesu překladu. 0verasová rovněž poukazuje na úzkou souvislost mezi explici

tací a neutralizací (tendence překladatelů upřednostňovat obvyklé kolokace před neobvyklý

mi, přirovnání před metaforami), protože je jim společný vliv na zvýšení čtivosti textu. Svým 

výzkumem 0verasová jasně ukázala možnost využití korpusů pro důkladné analýzy natolik 

komplexních jevů jako jsou univerzálie překladu. 

C. Fabricius-Hansenová (1998) se o explicitaci zmiňuje v souvislosti s informační 

hustotou (informational density) vyjadřující poměr mezi množstvím informací obsažených 

v daném textu a počtem slov a vět, které tyto informace předávají (1998: 198). K nárůstu in

formační hustoty přispívají velkou měrou i prostředky syntaktické kondenzace, protože jejich 

užití má vliv na změnu poměru mezi informacemi vyjádřenými v povrchové struktuře expli

citně a informacemi, které musí čtenář nepřímo vyvodit z jazykového či situačního kontextu 

nebo na základě svých všeobecných znalostí (1998: 202). Čím více případů kondenzace se 

v textu objevuje, tím vyšší je jeho informační hustota a tím více v něm obsažených informací 

je implicitních či závislých na kontextu. Ve svém korpusu německých odborných textů a je

jich překladů do norštiny a angličtiny se Fabricius-Hansenová soustředila především na to, jak 

se překladatelé vyrovnávají s vysokou informační hustotou německých originálů. 

V překladech do obou jazyků identifikovala četné případy rozvádění nahuštěných informací 

do méně sevřených syntaktických celků (information splitting), které jsou pro čtenáře snáze 

pochopitelné. Tyto tendence se projevovaly zvýšenou frekvencí explicitních anafor a dalších 

prostředků koheze, větším množstvím explicitních spojovacích výrazů, rozváděním nevětných 

vyjádření na primární predikace a vůbec celkovým sklonem k méně kondenzovanému vyjád

ření. Zjištění Fabricius-Hansenové jsou v souladu s explicitační hypotézou, ale otázkou zůstá

vá, do jaké míry jsou posuny k explicitnějšímu vyjádření způsobeny povahou samotného pře

kladatelského procesu a nakolik jsou důsledkem rozdílných žánrově-stylistických konvencí 

v jednotlivých jazycích. 

K podobným závěrům dospěla analýzou rozsáhlého korpusu německých odborných 

textů a jejich překladů do norštiny i K. Solfjeldová (2000), která potvrdila hypotézu, že nor

ské překlady jsou výrazně explicitnější než nominálnější německé originály. Solfjeldová od

halila v analyzovaných překladech sklony k rozvádění větných členů, atributů, apozic a elip

tických struktur ve větné celky s primární predikací. Příčinu této tendence však spařuje spíše 

v rozdílných stylistických preferencích norštiny a němčiny (2000: 75), ale zároveň upozorňu

je, že její teze, podle níž je rozvádění větných členů ve věty typické pro překlady německých 

odborných textů do norštiny, nijak neodporuje explicitační hypotéze, podle které jsou takové 
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posuny charakteristické pro jakýkoli překladatelský proces (2000: 305). Solfjeldová proto po

ukazuje na nutnost dalších empirických výzkumů, jež by ukázaly, kde leží hranice mezi všeo

becnými tendencemi platnými pro každý proces překladu a specifičtějšími tendencemi plat

nými pouze pro překlady věcných textů z němčiny do norštiny. 

M. Bakerová a M. Olohanová (2000) ověřovaly explicitační hypotézu v překladech 

do angličtiny na základě spojky that, která je fakultativním doplněním sloves mluvení say a 

tel! uvozujících nepřímou řeč. Výzkum spočíval v porovnání četnosti výskytu spojky that 

s uvedenými slovesy v Britském národním korpusu (British National Corpus) a v Korpusu 

anglických překladových textů (Translational English Corpus). Bakerová a Olohanová dospě

ly k závěru, že spojka that se vyskytuje mnohem častěji v korpusu překladů, zatímco vazby 

sloves tel! a say beze spojky jsou frekventovanější v původních anglických textech. Tato zjiš

tění pak autorky interpretují jako výsledky potvrzující explicitační hypotézu. 

K výsledkům podporujícím explicitační hypotézu dospěl i M. Pošta (2000), který po

mocí nástrojů korpusové lingvistiky analyzoval explicitaci a implicitaci v překladech na čes

ko-anglickém materiálu. Výzkum provedl pomocí dvou experimentů: první spočíval 

v překladu samostatných, kontextově nezakotvených vět z angličtiny do češtiny a zpět, ve 

druhém šlo o překlad souvislého textu pouze ve směru z angličtiny do češtiny. K explicitaci 

došlo v obou směrech překladatelského procesu, což potvrzuje správnost explicitační hypoté

zy. Kromě toho však Pošta dospěl i ke zjištění, že míra explicitace byla vyšší při překladu do 

cizího jazyka než při překladu do jazyka mateřského. Také se ukázalo, že frekvenční charak

teristika některých lexikálních jednotek v originálním textu a v textu zpětných překladů je ve

lice odlišná (2000: 114). Při srovnání kvantitativních výsledků z obou experimentů Pošta zjis

til, že největší míra explicitace se projevila u překladu kontextově nezakotvených vět směrem 

do angličtiny (do cizího jazyka), k výrazně nižší explicitaci došlo u překladu kontextově zapo

jených vět do češtiny (do mateřského jazyka) a nejnižší míra explicitace byla u překladu kon

textově nezakotvených vět do češtiny (do mateřského jazyka). Z výsledků analýz Pošta vyvo

zuje závěr, že při explicitaci/ implicitaci v překladatelském procesu hrají roli především tyto 

faktory: (1) systémové a uzuální rozdíly mezi výchozím a cílovým jazykem, (2) tendence 

k explicitaci podmíněná překladatelským procesem jako takovým (mechanismy vystižené ex

plicitační hypotézou), (3) minimaxová strategie překladatele a (4) faktor rodilosti a kompe

tence překladatele (2000: 116). 

K. Klaudyová (2003) pokračovala ve výzkumu explicitace i po příchodu korpusové 

lingvistiky. Jako materiál pro analýzu lexikálních a gramatických postupů převodu (transfer 

operations) si zvolila obousměrné překlady literárních textů mezi maďarštinou a čtyřmi indo-

16 



evropskými jazyky (angličtina, francouzština, němčina, ruština). Práce Klaudyové je velice 

rozsáhlá a nesoustředí se pouze na explicitaci, ale i další univerzálie (zjednodušování, norma

lizace) a nejrůznější lexikální a gramatické posuny v překladech, které přesahují meze explici

tace. 

Na rovině lexika hovoří Klaudyová o explicitaci/ implicitaci v souvislosti 

s lexikálními vynechávkami a doplněními, ke kterým dochází bez ohledu na jazykové systé

my a směr překladu. Za lexikální doplnění považuje především pragmatické explicitace, které 

hodnotí jako explicitace inherentní procesu překladu, protože jsou projevem jednoho 

z nejzákladnějších principů překladu, jímž je snaha zpřístupnit text cílovému čtenáři. Mezi le

xikální vynechávky řadí především takové případy implicitace, kdy je v překladu vypuštěna 

reálie, kterou by cílový čtenář nebyl schopen pochopit a jejímž vynecháním nedojde v textu 

k žádné výrazné ztrátě. Implicitaci rovněž zmiňuje v souvislosti s lexikální kontrakcí 

v překladech do maďarštiny, která je však podle Klaudyové způsobena překladatelskými 

normami. Také generalizaci na úrovni lexika považuje Klaudyová za projev implicitace, za

tímco specifikaci řadí k explicitačním tendencím. Klaudyová však již neporovnává četnost 

výskytu explicitací a implicitací na lexikální rovině, takže z hlediska lexika nedospívá 

k potvrzení či vyvrácení explicitační hypotézy. 

Podobně jako na rovině lexika přistupuje Klaudyová ke generalizaci a specifikaci i na 

gramatické úrovni. Tyto jevy považuje za důsledek rozdílností jazykových systémů (zahrnuje 

sem např. problematiku překladu zájmen do maďarštiny, kdy dochází nutně ke generalizaci, 

protože maďarská zájmena jsou z hlediska rodu neutrální). Dalšími jevy souvisejícími 

s explicitací je dělení vět a rozvádění větných členů ve vedlejší věty. Ve svém korpusu Klau

dyová odhalila, že překladatelé se častěji uchylují k dělení spíše než spojování vět a 

k rozvádění komprimovaných vyjádření spíše než ke kondenzaci. Toto upřednostňování ex

plicitnějších prostředků napříč překlady mezi různými jazyky chápe Klaudyová jako potvrze

ní explicitační hypotézy (2003: 360). K dalšímu zjištění v souladu s explicitační hypotézou 

dospívá při srovnání četnosti výskytu gramatických vynechávek a doplnění (patří sem přede

vším gramatické prostředky koheze), kde jednoznačně převládá sklon k přidávání do textu. 

Zároveň je patrné, že prvky doplněné v jednom směru překladu z důvodu rozdílnosti jazyko

vých systémů pak v překladech v opačném směru vypuštěny nejsou, což Klaudyová interpre

tuje jako další důkaz univerzální povahy explicitace. 

V. Pápaiová (2004) ověřovala explicitační hypotézu na anglicko-maďarském paralel

ním korpusu a poté na korpusu přeložených a původních textů v maďarštině. Hlavním cílem 

její analýzy bylo identifikovat charakteristické rysy překladatelského procesu z hlediska ex-
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plicitace a překladu jako výsledného produktu z hlediska explicitnosti. V paralelním korpusu 

Pápaiová nejprve identifikovala explicitační strategie, mezi které zařadila posuny v kohezi, 

doplnění jazykových a mimojazykových informací a případy, kdy překladatel jednoznačně 

vyjádřil neurčité prvky výchozího textu. Snažila se vybírat takové změny výchozího textu, 

které vedly k vytvoření snadno pochopitelného, lépe strukturovaného a jednoznačného pře

kladu. Explicitační strategie nakonec rozdělila do několika skupin (2004: 150nn). (1) Do prv

ní skupiny spadají posuny na logicko-vizuální úrovni, tj. posuny v interpunkci, mezi které za

hrnuje přidání interpunkčního znaménka a nahrazení slabšího interpunkčního znaménka sil

nějším. (2) Na lexikálně-gramatické úrovni se Pápaiová zabývá posuny v kohezi, především 

pak nahrazováním zájmen podstatnými jmény, což může vést k opakování stejných lexikál

ních jednotek. Ačkoli je snaha neopakovat slova v překladech považována za možnou univer

zálii překladu (Baker 1998: 288), jsou podle zjištění Pápaiové (2004: 153) překladatelé zcela 

ochotni přistoupit na opakování slov, pokud k tomu dochází za účelem zvýšení koheze textu. 

(3) Mezi posuny na úrovni syntaxe Pápaiová řadí doplňování spojovacích výrazů a prostředků 

nutných pro rozvinutí zhuštěných vyjádření na vyjádření méně kondenzovaná. (4) Poslední 

skupinu představují posuny na textové úrovni, tj. posuny v případě kulturně specifických prv

ků, kdy je překladatel kvůli rozdílným znalostem čtenářů nucen do textu vložit vysvětlující 

poznámku. 

Analýzou uvedených prostředků explicitace v paralelním korpusu získala Pápaiová da

ta vypovídající o explicitaci během překladatelského procesu z angličtiny do maďarštiny. Aby 

však bylo možné připsat výsledkům obecnější platnost, bylo třeba porovnat pomocí rozsáhlé

ho srovnatelného korpusu míru explicitnosti v původních maďarských textech oproti překla

dům do maďarštiny. Výsledky analýzy srovnatelného korpusu ukázaly, že v 80% případů je 

frekvence zkoumaných projevů explicitace v překladech vyšší než v původních textech. 

Výzkum Pápaiové potvrdil, že navzdory strukturním rozdílům mezi angličtinou a ma

ďarštinou, je tendence k explicitaci při překladu z angličtiny do maďarštiny značně silná 

(2004: 159). Dále prokázala, že míra explicitnosti v překladech do maďarštiny je ve srovnání 

s původními maďarskými texty vyšší. Hypotézu, že vědecké texty jsou explicitnější než texty 

literární, se však při zkoumání daných proměnných potvrdit nepodařilo. 

Za pomoci rozsáhlého korpusu (milion slov) ověřovala platnost explicitační hypotézy 

rovněž T. Puurtinenová (2004), která zkoumá explicitaci jako potenciální specifický rys pře

kladů, jímž se liší od textů stejného typu původně napsaných v cílovém prostředí (2004: 166). 

Na vzorku literárních děl pro děti přeložených do finštiny či původně napsaných v tomto ja

zyce Puurtinenová analyzuje explicitní signály vztahů mezi větami v souvětích. Ověřuje, zda 
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jsou tyto vztahy a vztahy mezi propozicemi vyjádřeny v překladových textech explicitněji než 

v textech původních, tj. zda se v překladech vyskytuje větší množství spojovacích výrazů jako 

jsou vztažná zájmena, spojky a některá adverbia. Jako konkurenty explicitních formulacím se 

spojovacími výrazy Puurtinenová uvádí případy, kdy je vztah mezi větami vyjádřen nekon

krétně anebo vůbec, takže čtenář musí pochopit souvislost vět z kontextu. Příkladem implicit

ního vyjádření mezipropozičních vztahů jsou prostředky syntaktické kondenzace včetně nefi

nitních konstrukcí, které činí text složitějším a náročnějším na pochopení. Navzdory negativ

nímu vlivu kondenzovaných vyjádření na čtivost a pochopitelnost textu však Puurtinenová ve 

svém dřívějším výzkumu ukázala, že frekvence výskytu nefinitních konstrukcí v překladech 

dětské literatury do finštiny je vyšší než v původní finské literatuře pro děti, což interpretuje 

jako zjištění odporující explicitační hypotéze (2004: 168). Hlavním cílem výzkumu Puurtine

nové bylo tedy ověřit, zda se vyšší frekvence nefinitních konstrukcí v překladech projevuje 

současně nižším počtem explicitních spojovacích výrazů. Pokud by se tento předpoklad po

tvrdil, znamenalo by to výsledek kolidující s explicitační hypotézou. 

Puurtinenové se však na základě kvantitativní analýzy spojovacích výrazů ve srovna

telném korpusu nepodařilo explicitační hypotézu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože se některé 

spojovací výrazy vyskytovaly častěji v překladech a přispívaly tak k větší míře explicitnosti, 

jiné však měly vyšší frekvenci výskytu v textech původních. Hypotéza, že s rostoucím počtem 

nefinitních konstrukcí klesá množství spojovacích výrazů, se tedy nepotvrdila. 

K. Klaudyová a K. Károlyová (2005) se ve svém nejnovějším empirickém výzkumu 

zabývaly tzv. symetrickou a asymetrickou explicitací. Pod pojem symetrická explicitace řadí 

případy, kdy u určitého jevu dochází v jednom směru překladu mezi dvěma jazyky 

k explicitaci a v opačném směru potom k implicitaci. Naproti tomu asymetrická explicitace 

zahrnuje případy, kdy na místě explicitace v jednom směru překladu pak v opačném směru 

překladu k implicitaci nedochází. Klaudyová a Károlyová se pokusily ověřit hypotézu, zda 

explicitace zapříčiněné rozdíly mezi jazyky lze řadit mezi explicitace symetrické, tj. zda při 

zpětném překladu u daných jevů dochází k implicitaci. Výsledky analýz sloves uvozujících 

přímou řeč v literárních textech, které byly provedeny na anglicko-maďarském materiálu, 

však tuto hypotézu nepotvrdily. Výzkum ukázal, že překladatelé upřednostňují explicitnější 

formy v obou směrech překladu a většinou tak k implicitaci nedochází. Toto zjištění je možné 

interpretovat jako další důkaz pro existenci explicitace jako univerzálie překladu. 

Explicitací a možností jejího zkoumání za pomoci korpusů se zabýval i E. Steiner 

(2001, 2005). Steiner neověřuje explicitační hypotézu, ale navrhuje některé metodologické 

postupy, jak by se v translatologii mělo přistupovat k empirickému výzkumu univerzálií pře-
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kladu včetně explicitace. Pokouší se o přemostění propasti, která podle něj vznikla tím, že hy

potézy jsou formulovány na mnohem obecnější úrovni, než na jaké se pak ověřují 

v korpusech. Steiner zdůrazňuje, že současné metody ověřování existence univerzálií překla

du (kontrastivní pohled na počty slov v celém textu a ve větě, podíl gramatických a významo

vých slov, prostředky koheze, spojovací výrazy atd.) je nutné rozšířit o metody pracující 

s vyššími rovinami jazyka a postupně je jimi nahradit, pokud chceme dosáhnout toho, aby vý

sledky analýz měly vypovídací hodnotu o charakteru překladových textů obecně. Upozorňuje 

rovněž, že specifické rysy překladů ve srovnání s původními texty jsou způsobeny souhrou tří 

faktorů: typologickými rozdíly mezi výchozím a cílovým jazykem, odlišnými stylistickými 

preferencemi a procesem překladu jako takovým, především pak porozuměním (2001: 5). Při 

hledání univerzálií je proto nutné si uvědomit, že proces překladu je pouze jedním ze tří fakto

rů, které mají na překlady vliv, a působení jednotlivých faktorů je třeba zohlednit 

v metodologii výzkumu. Za vhodný typ korpusů považuje Steiner srovnatelné korpusy umož

ňující analýzu překladových a původních textů v tomtéž jazyce, ale také vícejazyčné korpusy, 

které dovolují získat výsledky oproštěné od vlivu jednotlivých jazykových systémů. 

Steiner (2005) navrhuje různé možnosti empirického výzkumu explicitace, které by 

umožnily zkoumat tento jev spolu s dalšími charakteristickými rysy překladů na rozsáhlém 

korpusu textů přeložených v obou směrech mezi němčinou a angličtinou, na jehož přípravě se 

podílí. Rovněž upozorňuje na úzkou souvislost mezi explicitností a informační hustotou (in

formation density), jejichž vztah je charakterizován nepřímou úměrností: čím vyšší je infor

mační hustota textu a čím více gramatických metafor5 se v něm vyskytuje, tím méně explicitní 

bude na rovině gramatiky a koheze (2005: 21). Pro výzkum explicitace Steiner navrhuje 

sledovat následující jevy: průměrný počet slov ve větě; poměr mezi spojkami a předložkami, 

slovesy a substantivy, příslovci a přídavnými jmény, finitními a nefinitními tvary; podíl ver

bálního a nominálního vyjádření; poměr gramatických slov a plnovýznamových slov; prů

měrný počet vět v souvětí; podíl explicitně vyjádřených gramatických kategorií (osoba, číslo, 

rod atd.); explicitní prostředky koheze (především odkazování a spojovací výrazy) (2005: 

19n). Aplikovatelnost navrhovaných metod pak Steiner ukazuje na příkladech kratších textů a 

dospívá k potvrzení hypotézy, že přeložené texty jsou explicitnější než texty téhož žánru 

v cílovém jazyce. Vzhledem k malému rozsahu vzorku však nespočívá hlavní přínos Steine-

5 Pojem gramatická metafora přebírá Steiner od M. A. K. Hallidaye. Halliday (1985: 320) poukazuje na to, že 
význam může být realizován takovým výběrem slov, který je v jistém smyslu odlišný od výběru typického či ne
příznakového. Metaforu potom chápe jako jistou variaci ve způsobu vyjádření významu, přičemž za gramatickou 
metaforu označuje případy, kdy se tato variace promítá do gramatických forem (ačkoli je často provázena rovněž 
určitou mírou lexikální variace). Každou gramatickou metaforu je pak podle Hallidaye (1985: 321) možné na
hradit vyjádřením explicitním. 
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rovy práce v potvrzení hypotézy, ale v navržení možných metodologických přístupů k otázce 

explicitace. 

1.1.3. Explicitace jako důsledek jazykově-systémových a stylistic

kých rozdílů mezi jazyky 

Někteří autoři se nezabývají explicitací jako jevem způsobeným povahou překladatel

ského procesu, nýbrž jako důsledkem rozdílné struktury jazyků. J. Píša (1975: 122) zdůrazňu

je, že explicitnost a implicitnost jsou důležitým rysem strukturního půdorysu jazyků, který 

překladatel musí respektovat. Píša analyzuje systémové rozdíly v míře explicitnosti mezi ang

ličtinou a češtinou, kde zjišťuje vysoký stupeň explicitnosti v pojmenovacích strukturách sou

časné angličtiny v kontrastu s češtinou, který úzce souvisí s analytickým charakterem anglič

tiny a jejím nápadně difúzním sémantickým systémem. Značným stupněm explicitace se 

podle Píši od češtiny liší i současná ruština, zvláště její odborný styl, ve kterém je patrná ten

dence k multiverbizaci. Píša dále poukazuje na nutnost odlišovat pojmy redundance a expli

citnost. Redundanci chápe jako "jev, kdy lexikální či gramatický význam je signalizován 

v textu větším počtem jazykových prostředků, než je pro komunikaci, tj. pro překonání pře

kážky v kanálu nutné" (1975: 120). Tím se liší od explicitnosti, kdy větší počet formálních 

prostředků slouží pouze k překonání této překážky. Píša navrhuje zahrnout systematičtější 

konfrontační průzkum jazykových prostředků z hlediska implicitnosti a explicitnosti do kon

cepce strukturního popisu jazyků, což by přispělo k jejich úplnější charakteristice nejen pro 

potřeby překladu. 

Protikladem mezi explicitním a implicitním způsobem vyjadřování z hlediska odliš

nosti jazykových systémů a stylistických rozdílů mezi španělštinou a češtinou se zabýval J. 

Dubský ( 1980). Vedle jazykově systémových diferencí, které vedou např. k vyšší explicitnos

ti španělských nominálních vazeb ve srovnání s českými, poukazuje Dubský i na funkční vy

užití protikladu implicitní - explicitní pro rozlišení jednotlivých funkčních stylů (1980: 266). 

Tímto přesouvá otázku explicitního způsobu vyjadřování z obecné roviny charakteristického 

rysu jazykového systému do roviny jeho funkčního využití jakožto charakteristického rysu 

daného funkčního stylu. 

Na rozdíly ve stylistických preferencích v užívání explicitních konektorů v němčině a 

angličtině upozornila M. Dohertyová (1987). Angličtina využívá explicitních spojovacích vý-
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razů mnohem méně než němčina, a proto je při překladu z angličtiny do němčiny nutné expli

citně vyjadřovat vztahy mezi jednotlivými větami v souvětí, aby byl překlad pro cílového čte

náře pochopitelný. Dohertyová nachází příčinu častějšího výskytu spojovacích výrazů 

v němčině v kontrastu s angličtinou v odlišnosti jazykových systémů. Angličtina má bohatší 

výběr nefinitních konstrukcí, které jsou do němčiny často převáděny pomocí vedlejších vět 

napojených konektorem. Vedle toho však Dohertyová poukazuje na to, že informačním já

drem věty je většinou sloveso, které se v angličtině nachází blízko začátku věty, zatímco 

v němčině často až na konci. Z tohoto důvodu je v němčině nutné vyjádřit explicitně vztahy 

mezi větami, aby tak čtenář měl možnost odhalit souvislost mezi větami ještě než dospěje 

kjádru věty, tj. ke slovesu (1987: 217). 

Explicitací a implicitací způsobenou rozdíly v jazykových systémech a stylistických 

preferencích arabštiny a angličtiny se zabýval B. Harris (1996). Klíčovým pojmem jeho vý

zkumuje redundance6
, do níž zahrnuje části výchozího textu, které je možné při překladu vy

nechat či zkrátit, aniž by došlo ke změně přenesené informace (1996: 8). Harris upozorňuje, 

že každý jazyk má odlišnou míru redundance, a tudíž preferuje buď explicitnější či implicit

nější vyjádření. Ve srovnání s angličtinou je arabština jazykem velice redundantním, a proto 

se Harris rozhodl ověřit prostřednictvím experimentu hypotézu, že při překladu z arabštiny do 

angličtiny by mělo dojít k vynechání či omezení redundancí, což by vedlo k celkovému zkrá

cení cílového textu. Harris nakonec zjistil, že k snížení redundance skutečně došlo, a to vý

razněji u zkušenějších překladatelů ve srovnání se studenty. Z uvedených výsledků je patrné, 

že redundance podobně jako explicitnost je úzce spjata se systémovými a stylistickými rozdí

ly mezi jazyky, což je nutné zohlednit při výzkumu explicitace jako univerzálie překladu. 

Jazykově-systémové a stylistické rozdíly v explicitnosti mezi angličtinou a češtinou 

zkoumal M. Pošta (1999), který upozorňuje na upřednostňování nominálních struktur 

v angličtině oproti explicitnějšímu verbálnímu vyjádření v češtině. V překladech českých tex

tů do angličtiny jako cizího jazyka zjistil Pošta velice silnou tendenci k explicitaci, která pře

chází až v redundanci, protože překladatelé ignorují sklon angličtiny ke kondenzovanějšímu 

stylu. Užití nefinitních vazeb je jedním z prostředků pro dosažení takového stylu, ale vzhle

dem k tomu, že zde existuje výrazná asymetrie mezi oběma jazyky, dochází k interferenci 

české syntaxe do angličtiny a tudíž k neadekvátně vysoké míře explicitnosti v překladech, což 

má výrazný vliv na styl textu. Stejné tendence Pošta pozoroval i v případě jmenných frází, u 

kterých se projevuje interference pro češtinu typické postmodifikace do angličtiny na úkor 

6 Harris (1996) chápe redundanci jako vysokou míru explicitnosti. 

22 



premodifikace, která je v angličtině mnohem rozšířenější. Pošta tedy ukázal, že překladatelé 

často nerespektují rozdíly mezi jazyky a zapomínají na potřebu implicitace tam, kde to vyža

duje styl cílového jazyka (1999: 107). 

1.1.4. Explicitace jako důsledek kognitivního procesu při překladu 

Někteří autoři přistupují k explicitaci z hlediska kognitivní lingvistiky a soustředí se na 

kognitivní procesy probíhající v překladatelově hlavě. B. Englund-Dimitrovová (1993, 

2005) vychází z předpokladu, že základním rysem kognitivního procesu překladu je vytvoření 

určitého typu sémantické reprezentace v hlavě překladatele, která je pravděpodobně nezávislá 

na jazyce. V kognitivní lingvistice bylo vytvořeno mnoho modelů porozumění a zpracování 

textů, podle kterých v průběhu procesu porozumění, uložení v paměti a reprodukci textu do

chází kjeho pozměnění, konkrétně k výpustkám, doplněním, permutacím, substitucím are

kombinacím (van Dijk 1980). Společným rysem těchto modelů je domněnka, že porozumění 

v sobě zahrnuje inferenci7 a receptorovo doplňování informace k tomu, co bylo řečeno či na

psáno, pomocí znalostí o světě. Inferované a doplněné informace se ukládají jako nedílná sou

část reprezentace textu v hlavě příjemce. Touto skutečností je podle Englund-Dimitrovové 

(1993: 287) možné zdůvodnit výskyt explicitace implicitně vyjádřených informací v překladu. 

Englund-Dimitrovová (1993: 288) tvrdí, že v překladu dochází k sémantickým změ

nám, které zahrnují přidání či vypuštění informace a výběr obecnějšího či specifičtějšího 

pojmu ve srovnání s výchozím textem. Englund-Dimitrovová však na rozdíl od výše zmíně

ných autorů, kteří tuto tendenci připisovali pragmatickým, stylistickým či jazykově systémo

vým faktorům, spatřuje její příčinu v povaze procesu porozumění. Zjišťuje, že některé séman

tické kategorie jsou k explicitaci obzvláště náchylné: konektory explikující logické vztahy 

mezi větami, místní a časová příslovce. Co je v textu a v dané situaci považováno za implicit

ní informaci, je podle Englund-Dimitrovové zcela subjektivní a tudíž závislé na komunikač

ním záměru vysílatele a porozumění příjemce. Tyto veličiny se však od sebe mohou značně 

lišit, tj. příjemce může chápat implicitní informaci, kterou vysílatel nezamýšlel, a naopak. 

Englund-Dimitrovová (1993: 292) tedy dospívá k názoru, že změny sémantické repre

zentace výchozího textu v hlavě překladatele mají vliv na cílový text. Tyto změny se projevují 

7 Encyklopedický slovník češtiny (2002: 179) definuje inferenci jako "procesy usuzování, vyvozování nových in
formací z informací známých, domýšlení, překlenování mezer". Tvoření inferencí způsobuje, že recipient vyro
zumí z textu mnohem více, než je v něm explicitně uvedeno. 
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především na rovině věty, kde dochází k modifikaci propozic či jejich částí a k následným po

sunům v koherenci textu směrem k vyšší míře explicitnosti. Pokud překladatel není schopen 

vytvořit si koherentní sémantickou reprezentaci textu, provádí jeho transfer do cílového jazy

ka buď na úrovni povrchové struktury, což má za následek doslovný překlad s vysokou mírou 

interference, anebo na základě sémantické reprezentace, která je značně vzdálená pojetí za

mýšlenému autorem výchozího textu. Tento případ pak vede k mnoha lexikálním doplněním 

a/ nebo vynechávkám (1993: 293). Englund-Dimitrovová se rovněž domnívá, že množství 

sémantických změn během překladu závisí na individuálních strategiích jednotlivých překla

datelů a také na typu výchozího textu. 

Ve svém nejnovějším výzkumu provedeném na švédsko-ruském materiálu se Eng

lund-Dimitrovová (2005) zabývala explicitací logických vztahů mezi větami v souvětí i 

v rámci nadvětné koheze mezi jednotlivými větnými celky. Explicitaci přitom v širším slova 

smyslu chápe jako určitý druh parafráze, přičemž schopnost parafrázovat je součástí jazykové 

a sémantické kompetence každého člověka (2005: 237). Aby získala možnost analyzovat prů

běh překladatelského procesu a příčiny, proč k explicitaci dochází, využila mimo jiné metody 

tzv. think-aloud protocols, tj. postupu, při kterém překladatelé verbalizují své úvahy během 

překládání a nahrávky těchto úvah jsou potom analyzovány, aby bylo možné odhalit mentální 

pochody v hlavě překladatelů. Experiment provedla Englund-Dimitrovová za účasti profesio

nálních překladatelů, studentů překladatelství a studentů ruštiny jako cizího jazyka, aby tak 

zjistila případné rozdíly mezi mírou explicitace v překladech každé z těchto skupin. Výsledky 

analýz ukázaly, že profesionální překladatelé se k explicitaci uchylovali konzistentně vždy ve 

stejných případech bez většího zaváhání a jejich explicitace byly značně standardizované, za

tímco studenti filologie užívali explicitace bez jakýchkoli pravidelností jako strategie pro ře

šení některých problematických míst v překladu. Studenti překladatelství pak stáli z hlediska 

využití explicitace mezi zkušenými překladateli a studenty ruštiny. 

Podle Englund-Dimitrovové (2005: 236) existují dva druhy explicitace, které jsou 

způsobeny různými aspekty překladatelského procesu: explicitace způsobené normami astra

tegické explicitace. Explicitace zapříčiněné jazykovým normami jsou takové, jež se objevují 

s vysokou frekvencí a pravidelností v překladech určitého žánru mezi danými dvěma jazyky. 

Takové explicitace užívají zcela automaticky profesionálové, zatímco u studentů se vyskytují 

v závislosti na tom, zda si již student danou normu osvojil či nikoli. V některých případech se 

však zkušení překladatelé mohou záměrně od normy odchýlit, protože jak poznamenává Tou

ry (1995: 65), k vývoji norem dochází právě díky jejich porušování. Strategické explicitace se 

naproti tomu v překladech objevují jako řešení problému v průběhu překládání, kdy překlada-
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tel opakovaně formuluje nezdařené vyjádření v cílovém jazyce. Tento druh explicitací je 

podle Englund-Dimitrovové (2005: 237) způsoben interpretačním procesem, který se odehrá

vá v hlavě překladatele, jenž je však v tomto případě specifický tím, že při každé reformulaci 

nedochází k novému zpracování daného úseku výchozího textu, ale pouze k hledaní jiné for

mulace v cílovém jazyce. Tento mentální pochod pak vede k parafrázi a tudíž explicitaci vý

chozího textu. 

Explicitací z hlediska kognitivní lingvistiky se zabývala i M. Olohanová (2000), která 

ve svém výzkumu rovněž použila metody think-aloud protocols, jejichž pomocí se pokusila 

odhalit procesy, k nimž dochází během překládání. Soustředila se především na vytváření 

scénářů a rámců8 v hlavě překladatele a snažila se zjistit, do jaké míry souvisí schopnost vy

tvářet si nové scénáře a rámce s jazykovou a překladatelskou kompetencí. Mezi mírně pokro

čilými a pokročilými studenty překladatelství byla evidována rozdílná schopnost představit si 

konkrétní situaci či koncept za slovy německého originálu při překladu do angličtiny. 

V závěru práce pak Olohanová zdůrazňuje, že modely mentálních procesů vytvořené v kogni

tivní lingvistice mohou výrazně přispět k odhalení příčin a způsobu vzniku některých procesů 

inherentních překladu, jakými je právě explicitace. 

Porozuměním jako nedílnou součástí procesu překladu se zabýval i E. Steiner (200 1 ), 

který zdůrazňuje, že překlad by neměl být chápán jako proces přenosu povrchových struktur 

z jednoho jazyka do druhého, ale jako proces zahrnující porozumění výchozímu textu do jisté 

hloubky a následující co nejpřesnější formulování pochopeného významu v cílovém jazyce 

(2001: 9). Součástí porozumění je podle Steinera demetaforizace gramatických prostředkůja

zyka9, tj. jejich rozvedení na méně metaforické varianty, přičemž dochází za pomoci znalostí 

ko-textu a kontextu k zexplicitnění některých významů obsažených v originálu implicitně. 

Ještě v průběhu demetaforizace začne překladatel formulovat cílové sdělení, a často tak nedo

jde k úplnému návratu ke gramatickým metaforám, takže je pak překlad explicitnější než vý

chozí text a rovněž než paralelní texty v cílovém jazyce. 

8 Scénáře a rámce (scenarios andframes) jsou určité způsoby uspořádání vědomostí a informací v paměti, které 
ovlivňují porozumění textu, protože čtenář/ překladatel porovnává informace obsažené v diskurzu se svými zna
lostmi, jež má v paměti uloženy ve formě scénářů a rámců. Scénáře a rámce si musí každý jedinec postupně 
osvojit na základě zkušenosti, mezi jednotlivými jazykovými a kulturními společenstvími se však mohou lišit, 
což je důležité si uvědomit při překladu. (Brown 1989: 238nn) 
9 Gramatickou metaforu chápe Steiner v souladu s pojetím M. A. K. Hallidaye (1985: 320) jako obměnu ve způ
sobu vyjádření určitého významu, která se projevuje na úrovni gramatických forem (ačkoli spolu s ní dochází 
často i k obměně na lexikální rovině). Viz rovněž poznámka ke gramatické metafoře výše. 
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1.1.5. Explicitace z hlediska teorie relevance 

Na závěr tohoto oddílu bychom rádi poukázali, ač z důvodu omezeného rozsahu práce 

pouze okrajově, na to, že problematika explicitace úzce souvisí i s implicitním charakterem 

samotného jazyka. Na implicitní povahu jazyka upozorňuje řada lingvistů, z nichž většina vy

chází z Griceovy teorie konverzačních maxim a z jeho pojmu implikatura10
, který pomáhá ře

šit otázku, jak je možné, že příjemce rozumí více, než je explicitně řečeno. V 80. letech se ob

jevuje teorie relevance D. Sperbera aD. Wilsonové (1986), která je důsledkem nového smě

řování řady pragmatiků, kteří více či méně kriticky pracovali s myšlenkami postulovanými 

Gricem. Teorie relevance je model řečové komunikace, který vychází z předpokladu, že pro

ducenta a recipienta spojuje společné kognitivní prostředí, tj. informace, které má každý 

z nich aktuálně k dispozici spolu s informacemi, které si dokáže na základě inferencí vyvodit. 

Podle Sperbera a Wilsonové spočívá princip relevance v tom, že recipient si netvoří inference 

nevhodné (např. vycházející z doslovného významu výpovědi) nebo vzdálené, ale právě ty, 

které jsou v daném okamžiku relevantní. Podle názoru autorů jde o princip, který nelze poru

šit, protože jedinec intuitivně věnuje pozornost tomu, co je pro něj relevantní, a tak dosahuje 

maximálního komunikačního efektu s minimálním úsilím. 

Na implicitní charakter jazyka upozorňuje M. Warren (1993), který chápe implicitní 

způsob vyjadřování jako jeden ze základních rysů přirozené komunikace. Kontext, ve kterém 

se komunikace odehrává, je určující pro míru explicitnosti diskurzu. Míra explicitnosti je 

podle Warrena dána několika faktory: fyzickým prostředím, objemem společných znalostí ak

tantů a jazykovým kontextem relevantním pro daný úsek komunikace. Účastníci komunikace 

produkují sdělení na nejnižší možné úrovni explicitnosti, která v daném kontextu ještě zajistí 

úspěšný výsledek. Výjimky z tohoto pravidla se objevují, pokud existují v interakci mezi par

ticipanty některé nejasnosti nebo v případě nepředpokládané události, která má na komunikaci 

jistý dopad (1993: 51). 

Z pozice teorie relevance přistupuje k výzkumu explicitace E.-A. Gutt (1996), který 

poukazuje na to, že implicitnost je nedílnou součástí lidské komunikace a že aby bylo sdělení 

relevantní, musí v sobě skrývat implicitní informace (1996: 24ln). Gutt zdůrazňuje, že impli

citní způsob vyjadřování charakteristický pro literaturu vnáší do textu specifické rysy, a tak 

10 Encyklopedický slovník češtiny (2002: 177n) definuje implikaturu jako "centrální pojem Griceho konverzační 
logiky". Vychází z předpokladu, že v komunikaci dochází- např. v ironii, metafoře aj.- k disociaci doslovného 
(konvenčního) a intendovaného (pouze implikovaného) významu slov, vět/ výpovědí. 
E.-A. Gutt definuje implikaturu jako "kontextové implikace a kontextové informace nutné pro dosažení optimál
ního stupně relevance určité výpovědi" (1996: 243, přel.). 
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by se měl překladatel vždy dobře zamyslet, než se rozhodne formulovat implicitní informace 

explicitně. Implicitnost dodává podle Gutte komunikaci větší sílu, umožňuje vyjádřit přesně 

neohraničený rozsah myšlenek, přenáší zodpovědnost za pochopení významu textu z autora 

na čtenáře a výrazně zvyšuje poetický efekt díla (pomocí aluzí, narážek, metafor atd.). Expli

citní informace je naproti tomu přesně vymezená a vysílatel je za ni plně odpovědný. Vzhle

dem k tomu, že se explicitní a implicitní informace svým charakterem od sebe značně liší, má 

explicitace významný dopad na posuny ve významu a působení textu. V důsledku explicitace 

je pak překlad přesnější a škála jeho interpretace značně omezená. 

Gutt rovněž upozorňuje na to, že explicitace nemusí nutně vést ke snazšímu porozu

mění na straně příjemce, pokud zamýšlený význam původního textu není pro cílové čtenáře 

relevantní. Určitá sdělení, která odpovídají principu relevance ve výchozím prostředí, totiž 

nejsou vždy přenositelná do cílové komunikační situace, a to bez ohledu na to, zda jsou impli

citní informace v překladu zexplicitněny či nikoli. Gutt (1996: 253) navrhuje, aby překladatel 

řádně zvážil, jaká jsou očekávání cílových čtenářů s ohledem na explicitaci, tj. zda příjemci 

upřednostňují explicitaci, ačkoli se tím změní význam originálu, anebo zda preferují ponechá

ní implicitních informací nevyjádřených navzdory tomu, že to pro ně znamená větší námahu 

při odhalování významu textu. Na tomto místě vstupují do překladatelského procesu platné 

normy, konvence a trendy. Pokud se překladatel rozhodne jednat v rozporu s aktuálními nor

mami a konvencemi, měl by na to podle Gutte v předmluvě čtenáře upozornit (1996: 254). 
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1.2. Definice pojmů explicitnost a explicitace 

1.2.1. Explicitnost a implicitnost 

Pro osvětlení pojmu explicitace je nejdříve nutné definovat explicitnost/ implicitnost. 

V translatologických slovnících není explicitnosti/ implicitnosti většinou věnováno samostat

né heslo. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že se nejedná o termíny čistě translatologické, 

ale spíše obecně lingvistické, protože určitou mírou explicitnosti či implicitnosti se vyznačuje 

jakýkoli text, nejen překlad. Vycházet tedy budeme z definice uvedené v Encyklopedickém 

slovníku češtiny (2002: 131 ), podle kterého je explicitnost a implicitnost vyjadřování "kon

kurenční vztah mezi výslovným vyjádřením určitých významů a vyjádřením, z něhož musí 

být dané významy vyvozovány na základě jazykových a věcných znalostí vnímatele a jeho in

terpretační aktivity". 

K. Hausenblas (1996: 48) definuje explicitnost a implicitnost následujícím způsobem: 

"Explicitním vyjádřením se míní výslovné vyjádření něčeho, naproti tomu implicitní vyjá

dření je takové, z něhož se vyrozumívá něco, co je ve významu (smyslu) řečeného zahrnuto a 

co může být interpretováno, co však není vyjádřeno výslovně," přičemž výslovným vyjádře

ním rozumí jednak "pojmenování jevu, jeho označení samostatným (specifickým, právě da

nému jevu "věnovaným") pojmenováním, nebo aspoň specifickou složkou pojmenování", 

jednak "výpověď o něm, vyjádření o něm specifickou výpovědí". Kontrast implicitnosti a ex

plicitnosti vyjádření se však podle Hausenblase nemusí týkat pouze menších textových slo

žek, jako jsou jednotlivá pojmenování a větné výpovědi, ale i celé promluvy a jejího smyslu 

jako celku. 

Rozdíl mezi implicitností a explicitností se pomocí obrazného vyjádření pokusila při

blížit A. Linkeová (2000: 435), která texty přirovnává k ledovcům, protože jen malá část 

z nich vyčnívá nad hladinu, většina je schována pod vodou, není na první pohled viditelná, ale 

přesto existuje. Ta malá část vyčnívající nad hladinu je explicitní význam textu, nejvíce je 

však ukryto jako implicitní obsah pod povrchem. 

V souladu s výše uvedenými definicemi a s definicemi některých dalších autorů11 , kte

ré se na protiklad explicitnosti a implicitnosti dívají z různého úhlu pohledu, ale přesto mají 

11 Z důvodu omezeného rozsahu práce zde neuvádíme další definice, nicméně pojmy explicitnost/ implicitnost 
definovali mnozí další autoři, jako např. E. A. Nida (1982: 20 1), A. Popovič (1983: 1 07), J. V. Bečka (1992: 
217), M. Jelínek(l995: 744). 
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mnoho společného, chápeme v této práci explicitnost jako výslovné vyjádření určitých vý

znamů v povrchové struktuře sdělenP, zatímco implicitnost je ponechání některých hloubko

vých významů13 daného sdělení v povrchové struktuře nevyjádřených, přičemž je příjemce 

schopen tyto významy interpretovat na základě svých jazykových a věcných znalostí. 

1.2.2. Explicitace a implicitace 

Pojmy explicitace a implicitace zavedli J.-P. Vinay aJ. Dalbernet (1958, definice viz 

oddíl 1.1.1.), z jejichž pojetí později vychází většina dalších autorů pouze s tím rozdílem, že 

explicitaci vnímají ne jako translační techniku, ale jako proces inherentní překladu či jako dů

sledek rozdílnosti jazykových systémů. 

Slovník translatologických pojmů Dictionary of Translation Studies chápe explicitaci 

na obecné rovině jako "jev, který často vede k tomu, že v cílovém textu jsou informace expli

citnější než v originálu" (Shuttleworth 1997: 55, přel.). Takový proces je způsoben tím, že 

překladatel doplňuje výchozí text například dodatečnými vysvětlujícími výrazy, vykládáním 

náznaků či přidáváním konektorů za účelem zlepšení logického toku textu a zvýšení čtivosti. 

Explicitace může být motivována vědomou snahou překladatele vysvětlit význam cílovému 

čtenáři, anebo může být nevyhnutelným důsledkem procesu překladu. Ať už je příčina jaká

koli, výsledkem je, že překladatel rozšiřuje cílový text a vkládá do něj sémantickou redundan

ci, která v originálu přítomna nebyla. 

T. Puurtinenová (2004) i V. Pápaiová (2004) definují explicitaci: (a) z hlediska pro

cesu překladu a (b) z hlediska výsledného produktu. Explicitace je potom (a) vyjadřování im

plicitních informací obsažených ve výchozím textu explicitně v překladu a (b) vyšší stupeň 

explicitnosti v přeložených textech ve srovnání s původními texty v tomtéž jazyce. 

Otázkou explicitace/ implicitace se mnoho autorů zabývá v souvislosti 

s překladatelskými strategiemi doplnění/ vynechání (např. Vinay a Dalbernet 1958). Někteří 

translatologové vnímají doplnění jako obecnější pojem a explicitaci jako jednu z možných 

strategií doplnění (Nida 1964)14
, jiní chápou explicitaci jako širší koncept, který zahrnuje spe-

12 Termín povrchová struktura zde chápeme v souladu s Encyklopedickým slovníkem češtiny (2002: 445) jako 
"viditelnou" formální/ syntaktickou strukturu věty/ fráze. Podobně definuje i Nida (1982: 207) povrchovou 
strukturu jako "the grammatical form ofa discourse as it is actually spoken or written". 
13 Hloubkové významy zde chápeme jako významy obsažené v hloubkové struktuře sdělení, kterou Encyklope
dický slovník češtiny (2002: 445) definuje jako "neviditelnou" sémantickou strukturu věty/ fráze. 
14 Viz. kapitola 1.1.1. Explicitace jako překladatelský postup a jako příčina prodlužování pře kl ad u. 
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cifičtější pojem doplnění (Séguinot 1988)15
• B. Englund-Dimitrovová (1993) zachází s těmito 

pojmy jako se synonymy a užívá termíny doplnění - explicitace a vypuštění - implicitace16
. 

Novější práce o explicitaci však již většinou rozlišují mezi doplněním a explicitací a 

často ze svých analýz a definic explicitace vylučují případy, kdy překladatel do textu doplní 

informace či významy, které ve výchozím textu nejsou obsaženy ani implicitně. Na nutnost 

vyloučení takových případů z výzkumu explicitace poukazuje například E. Steiner (2005: 17) 

či M. Pošta (2000: 9). V souladu s těmito autory se domníváme, že klasifikovat explicitaci ja

ko druh doplnění může být poněkud zavádějící. Explicitace je totiž ve většině případů dopl

něním "pouze z hlediska objemu explicitně vyjádřených informací a zpravidla též z hlediska 

počtu použitých lexikálních jednotek [ ... ]; z hlediska úhrnu jak explicitně, tak implicitně uve

dených informací však o přidávání či rozšiřování nejde" (Pošta 2000: 9). Pošta dále poukazu

je, že za jistý druh doplnění a přidávání informace by bylo možné považovat pragmatickou 

explicitaci, ale ani zde nejde o skutečné přidávání informace, protože v cílovém textu dochází 

pouze k explicitaci informace, která je adresátům výchozího textu známá, a tudíž není nutné ji 

vyjadřovat explicitně, přesto však v originálu implicitně obsažena je. 

S ohledem na výše uvedené definice17 dospíváme k následujícímu chápání explicitace: 

Explicitace je proces, k němuž dochází při překladu a který spočívá v tom, že některé prvky, 

které jsou ve výchozím textu obsaženy pouze implicitně, tj. jsou součástí jeho hloubkové struk

tury, ale v povrchové struktuře se neprojevují (kompetentní čtenář je však schopen si je dopl

nit na základě znalosti situace a kontextu nebo díky svým jazykovým a mimojazykovým znalos

tem), jsou do cílového textu převedeny explicitně, tj. jsou vyjádřeny jazykovými prostředky 

v povrchové struktuře cílového sdělení. K explicitaci může docházet v důsledku interpretace, 

které překladatel v průběhu porozumění18 text podrobuje, anebo kvůli jeho vědomé či nevě

domé snaze zpřístupnit výchozí text čtenářům z odlišného prostředí, přizpůsobit ho jejich oče

káváním a usnadnit jim jeho pochopení. Explicitaci zde tedy chápeme jako součást procesu 

překladu. 

15 Viz. kapitola 1.1.2.1. Explicitace jako univerzálie překladu před příchodem korpusové lingvistiky. 
16 Viz. kapitola 1.1.4. Explicitace jako důsledek kognitivního procesu při překladu. 
17 O definici explicitace se kromě uvedených autorů pokusila i řada dalších, jako např. K. Klaudyová (1996: 99), 
R. Weissbrodová (1992: 153), M. Pošta (2000: 10), T. Puurtinenová (2004: 165), E. Steiner (2005: ll). 
18 Procesem porozumění a jeho možným vlivem na explicitaci v překladu se blíže zabýváme v kapitole 1.1. 4. 
Explicitace jako důsledek kognitivního procesu při překladu. 
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1.2.2.1. Typy explicitace podle faktorů, které ji způsobují 

K. Klaudyová (1993, 1996, 1998) se jako první pokusila o systematickou klasifikaci 

explicitace podle jevů, které jsou odpovědné za její výskyt. Rozlišuje čtyři typy explicitace: 

obligatorní (obligatory), fakultativní (optiona[), pragmatickou (pragmatic) a explicitaci inhe

rentní procesu překladu (translation-inherent explicitation ). Z jejího pojetí částečně vychází 

M. Pošta (1999, 2000), který uvádí dva základní typy explicitace: explicitaci podmíněnou ja

zykově-kulturními odlišnostmi a explicitaci podmíněnou překladatelským procesem jako ta

kovým. Explicitaci vycházející z jazykově-kulturních rozdílů pak dělí do tří podskupin podle 

toho, čím konkrétně je podmíněna: (a) odlišností jazykových systémů, (b) jiným územ jazyka, 

(c) odlišností kulturních zázemí. Jednotlivé typy explicitace navrhované Klaudyovou a Poštou 

se do značné míry kryjí, a proto jsme se rozhodli se jimi zabývat společně. Pro lepší přehled

nost uvádíme obě klasifikace níže v grafické úpravě. 

Klasifikace explicitace podle K. Klaudyové (1996, 1998) 

Explicitace 

Obligatorní Fakultativní Pragmatická Inherentní překladu 

Klasifikace explicitace podle M. Pošty (1999, 2000) 

Explicitace 

Explicitace podmíněná jazykově-kulturními odlišnostmi Explicitace inherentní procesu překladu 

Odlišnost jazykových systémů Rozdílný úzus jazyka 
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1. Obligatorní explicitace/ explicitace podmíněná odlišností jazykových systémů 

Obligatorní explicitace jsou způsobeny "rozdíly v syntaktické a sémantické struktuře 

jazyků" (Klaudy 1996: 1 02) 19
. Jedná se tedy o jazykově-systémovou odlišnost na úrovni lan

gue. Explicitace tohoto typu jsou obligatorní, protože bez jejich užití by nebylo možné vytvo

řit gramaticky správné věty v cílovém jazyce anebo by překlad nebyl vůbec možný. Nejvý

raznější případy obligatorní explicitace jsou způsobeny tzv. chybějícími kategoriemi (missing 

categories), které se v jednom z jazyků na úrovni langue vůbec nevyskytují (např. při překla

du z češtiny do němčiny dochází k obligatorní explicitaci v případě členů, které je nutné 

v německém textu užít, ačkoli se v originále nevyskytují, protože tato kategorie v češtině nee

xistuje). Dalším častým zdrojem obligatorních explicitací jsou rozdíly dané typologií jazyků, 

především pak případy překladu mezi analytickými a syntetickými jazyky20
. 

Podle Klaudyové zahrnuje syntaktická explicitace většinou nárůst počtu jednotlivých 

slov v překladu, zatímco sémantická explicitace spočívá ve výběru specifičtějšího slova 

v cílovém jazyce. Sémantická explicitace je způsobena tím, že jednotlivé jazyky strukturují 

mimojazykovou skutečnost odlišným způsobem, a tak mají některé detailněji diferencovanou 

slovní zásobu v určité oblasti než jiné (často se jedná o popis částí těla21 , jiné dělení barevné

ho spektra, více či méně detailní rozlišení příbuzenských vztahů22 , propracovanější diferenci

ace lexika v oblasti, která je úzce spjata s danou kulturou23
). 

2. Fakultativní explicitace/ explicitace podmíněná obecně jiným územ jazyka 

Fakultativní explicitace jsou dány rozdílnými strategiemi výstavby textu a odlišnými 

stylistickými preferencemi mezi jednotlivými jazyky24
. Tyto explicitace jsou fakultativní 

v tom smyslu, že i bez jejich uplatnění je možné vytvořit gramaticky správné věty, text však 

vyzní poněkud nepřirozeně a neidiomaticky. Zatímco u předešlého typu explicitace se jednalo 

o neexistenci jazykových kategorií či rozdílnou strukturaci mimojazykové reality, jde na tom-

19 Práce některých autorů zabývajících se tímto druhem explicitace zmiňujeme v kapitole 1.1.3. Explicitacejako 
důsledek jazykově systémových a stylistických rozdílů mezi jazyky. 
20 K. Klaudyová (1998: 83) poukazuje na to, že jazyky převážně syntetické, jako je např. maďarština, užívají 
dlouhých pádových koncovek pro vyjádření funkcí, které v analytických jazycích zastávají předložky, přivlast
ňovací zájmena atd. Podobně se v maďarštině spojují osobní zájmena, akuzativní koncovky a někdy pomocná 
slovesa s plnovýznamovými slovesy v jeden celek, takže je v maďarštině anglická věta 'I love you' vyjádřena 
jedním slovem "szeretlek". Z tohoto důvodu dochází při překladu z maďarštiny do angličtiny či ruštiny jakožto 
analytických jazyků k četným obligatorním explicitacím. 
21 Např. české slovo "noha" je při překladu do němčiny nutné explicitovat podle toho, zda se jedná o spodní část 
nohy "FuP'' či celou nohu "Bein". 
22 Pokud chceme např. do maďarštiny přeložit česká slova "bratr" či "sestra", musíme provést explicitaci, proto
že v maďarštině existují pouze označení "mladší bratr", "starší bratr", "mladší sestra", "starší sestra". 
23 V eskymáckých jazycích existují např. desítky výrazů pro různé typy sněhu. 
24 Práce některých autorů zabývajících se tímto druhem explicitace zmiňujeme v kapitole 1.1.3. Explicitacejako 
důsledek jazykově systémových a stylistických rozdílů mezi jazyky. 
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to místě o "případy, kdy tatáž jazyková kategorie nebo lexikální jednotka existuje ve výcho

zím i cílovém jazyce, avšak její frekvence je v těchto jazycích odlišná, a to buď celkově ve 

všech promluvách, anebo v určitých situacích, kontextech či textových typech" (Pošta 2000: 

12). Jako příklad můžeme uvést častější užívání funkčních verbálních spojení či bohatě rozvi

tých anteponovaných přívlastků v určitých typech textů v němčině v kontrastu s tendencí češ

tiny upřednostňovat plnovýznamová slovesa a vedlejší věty přívlastkové. 

3. Pragmatická explicitace/ explicitace podmíněná odlišností kulturních zázemí 

V případě pragmatické explicitace dochází k výslovnému vyjádření implicitních kul

turních informací. Tento typ explicitace je způsoben rozdíly v kulturním zázemí a znalostech 

čtenářů originálu a překladu, protože členové cílového jazykového a kulturního společenství 

nemusí vždy sdílet znalosti, které jsou ve výchozím prostředí považovány za obecně rozšíře

né, a tak je překladatel nucen doplnit do textu některá vysvětlení, aby cílovému příjemci text 

přiblížil. Některým kulturně specifickým prvkům originálu není čtenář překladu schopen při

řadit žádný význam, a tak je překladatel nucen sáhnout k explicitaci jako strategii umožňující 

překlad takových problematických míst. 

Pragmatická explicitace se týká nejrůznějších oblastí lidského života, které jsou kul

turně-specifické. O systematizaci jednotlivých případů kulturních referencí, které je při pře

kladu možné řešit explicitací, se pokusil P. Newmark (1995: 95), který rozlišuje pět základ

ních skupin: (1) ekologie- flóra, fauna, větry, nížiny, hory, (2) materiální kultura/ artefakty

jídlo, oblečení, domy a města, doprava, (3) společenská kultura, práce a volný čas, (4) organi

zace, zvyky, činnosti, procesy, představy, koncepty (politické a administrativní, náboženské, 

umělecké), (5) gestikulace a zvyky. 

4. Explicitace inherentní procesu překladu/ explicitace podmíněná překladatelským 

procesem 

Tento druh explicitace je připisován samotnému procesu překladu. Na explicitaci jako 

potenciální rys procesu překladu per se upozornila poprvé výrazně S. Blum-Kulková (1986) 

formulací explicitační hypotézy, podle níž dochází k nárůstu explicitnosti kohezivních pro

středků při překladu "bez ohledu na zvýšení odůvodnitelné rozdíly mezi danými dvěma jazy

kovými a textovými systémy" (1986: 19). 

K. Klaudyová (1993: 71) spatřuje příčiny tohoto jevu v jednom z nejzákladnějších 

rysů překladatelské aktivity, totiž v nutnosti formulovat v cílovém jazyce myšlenky, které pů

vodně vznikly v jazyce výchozím, tj. v komplikované cestě myšlenky k jazykovému ztvárně-
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ní, pokud je mezistupněm na této cestě navíc formulace v jiném jazyce. Podobným způsobem 

zdůvodňuje tento druh explicitace i M. Pošta (1999: 89n), který tvrdí, že v důsledku toho, že 

překladatel musí vyjádřit myšlenky v jiném jazyce, než v jakém byly původně formulovány, 

dostává se do cílového textu určité množství nepředvídatelných prvků, které mohou způsobit 

přetížení komunikačního kanálu cílového příjemce. Překladatel se proto musí snažit vykom

penzovat přehnané zatížení kanálu recipienta, což může být velice náročné, protože nikdy 

přesně neví, jaké jsou znalosti cílových čtenářů. Tato nejistota posiluje sklon překladatele 

prezentovat informace co možná nejjasnějším a nejlogičtějším způsobem, což má za následek 

celkovou explicitaci sdělení. 

Některé novější studie (Englund-Dimitrova 2005, Steiner 2001) nehledají příčiny ex

plicitace inherentní překladu ve zprostředkujícím charakteru překladového procesu, nýbrž 

v povaze a zákonitostech samotného porozumění, při kterém dochází v hlavě překladatele 

k jakési formě explicitace, která se pak promítne i do výsledného produktu25
. 

Při ověřování explicitační hypotézy je důležité pokusit se rozlišit případy explicitace 

způsobené jazykově-kulturními odlišnostmi od explicitace podmíněné samotným překladatel

ským procesem, ale jak upozorňuje mnoho autorů (Klaudy 1993, 1996, 0veras 1998, Pošta 

1999), jsou hranice mezi jednotlivými typy často nepříliš ostré a jejich jednoznačné rozlišení 

není možné, protože v mnoha případech nelze přesně říci, který z faktorů se za explicitací/ 

implicitací skrývá. 

1.2.2.2. Typy explicitace podle jazykových plánů 

V návaznosti na K. Klaudyovou (1996, 1998) navrhuje M. Pošta (2000) klasifikaci 

explicitace/ implicitace podle jazykových plánů, v nichž se explicitace realizuje. Následující 

diagram podává přehled typů explicitace s ohledem na jednotlivé roviny jazyka, jak je uvádí 

M. Pošta (2000: 14). 

25 Více k tomuto pojetí viz. kapitola 1.1.4. Explicitacejako důsledek kognitivního procesu při překladu. 
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Klasifikace explicitace podle jazykových plánů-M. Pošta (2000) 

Explicitace 

Sémantická explicitace Gramatická explicitace Pragmatická explicitace 

~ 
Syntaktická explicitace Morfologická explicitace 

Explicitace sémantická se projevuje na úrovni pojmenování a Pošta ji chápe v souladu 

s Klaudyovou jako změnu specifičnosti pojmenováne6
. Vedle sémantické explicitace hovoří 

Klaudyová (1996: 1 03) o explicitaci syntaktické, ke které Pošta přiřazuje morfologickou ex

plicitaci (srov. např. češtinář- učitel češtiny) a zahrnuje je pod pojem gramatické explicitace. 

U tohoto typu explicitace dochází k využití gramatických struktur s odlišnou mírou explicit

nosti/ implicitnosti či víceznačnosti/ specifičnosti a často je také provázena změnou počtu 

slov ve výpovědi. Pragmatikou explicitací jsme se již zabývali výše27
. 

Na tomto místě považujeme za vhodné pro srovnání připomenout rovněž klasifikaci 

explicitních/ implicitních konkurentů podle jednotlivých jazykových rovin, jak ji uvádí M. Je

línek (1995), protože k explicitaci může docházet na stejných rovinách, na kterých existuje 

konkurence mezi explicitním a implicitním vyjádřením. Podle Jelínka lze komunikačního cíle 

dosáhnout "výběrem různých prvků z množiny konkurentů, které zaujímají odlišné pozice na 

ose vymezené z jedné strany pólem krajní implicitnosti, z druhé pólem maximální explicitnos

ti" (1995: 744). Jelínek odlišuje implicitnost/ explicitnost věcnou a pojmenovávací. Věcná 

implicitnost spočívá v tom, že vysílatel vybírá z obsahu vědomí pro komunikaci jen ty obsa

hové prvky, které chce sdělit, a adresátovi ponechává volnost, aby si nevyřčené obsahy dopl

nil, nebo je vůbec ponechal mimo svůj zájem. Naopak při věcné explicitnosti převádí produk

tor ze svého vědomí do komunikace prvky, které přesahují komunikační potřebu a často se 

dostávají i mimo rámec zájmu recipienta. Podle rozdílného sklonu k věcné implicitnosti nebo 

explicitnosti lze pak rozeznávat různé typy mluvčích: typy, které se v komunikaci omezují na 

minimální údaje, a naopak typy, které se snaží uplatnit maximum z obsahu svého vědomí. 

Druhý typ implicitnosti, implicitnost pojmenovávací, se projevuje tím, že v gramatické for

mě, lexikálním pojmenování nebo syntaktickém schématu jsou ukryty významy, které nejsou 

přímo vyjádřeny. U některých jazykových prostředků, ať už patří k jakékoli úrovni jazykové-

26 Viz. obligatorní explicitace v kapitole 1.2.2.1. Typy explicitace podle faktorů, které ji způsobují. 
27 Viz. kapitola 1.2.2.1. Typy explicitace podle faktorů, které ji způsobují. 
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ho systému, je implicitnost natolik automatizována, že vnímatel textu výrazový prostředek 

zpravidla neexplikuje, u jiných, ne zcela automatizovaných prostředků je k porozumění po

třebné, aby si nevyj ádřené významové hodnoty doplnil. 

Jelínek (1995) klasifikuje explicitnost podobně jako Pošta podle jednotlivých úrovní 

jazyka. (1) Na úrovni gramatických tvarů poukazuje např. na konkurenci mezi explicitnějšími 

předložkovými pády oproti implicitnějším pádům prostým. (2) U implicitně-explicitní konku

rence výrazů lexikálních Jelínek rozlišuje případy, kdy je implicitnosti lexikálních prostředků 

dosaženo významovými posuny (implicitní výrazy vzniklé posunem metonymickým či meta

forickým konkurují explicitnějším slovním spojením, v nichž je souvislost přímo pojmenová

na) od případů, kdy implicitnost zajišťuje slovotvorný formant, který má proti explikujícím 

lexikálním prostředkům povahu obecnou (např. češtinář vs. učitel češtiny). (3) V oblasti syn

taxe se konkurence explicitního a implicitního způsobu vyjádření projevuje především u syn

taktických schémat, v nichž jsou ukryty vztahy vyjádřitelné různými spojovacími výrazy. 

"Konkurenty se tu pohybují od pólu krajní implicitnosti, který je realizován pouhou juxtapo

zicí větných členů nebo vět, až k pólu úplné explicitnosti, kde jsou všechny vztahy vyjádřeny 

příslušnými spojovacími výrazy" (1974: 74). ( 4) Na úrovni útvarů nadvětných se explicitnosti 

v označování vztahů mezi samostatnými větami nebo souvětími dosahuje užíváním explicit

ních spojovacích prostředků a prostředků odkazových, které zajišťují koherenci textu. 

V nadvětných útvarech však podle Jelínka vztahy mezi samostatnými větnými celky obvykle 

vyplývají z kontextu, a proto se zde explicitní vyjadřování vztahů pociťuje jako příznaková 

redundance (1995: 751). 

Klasifikace explicitních/ implicitních konkurentů podle M. Jelínka (1995) 

Explicitnost/ implicitnost (E/ I) 

Věcná E/ I Pojmenovávací E/ I 

E/ I gramatických tvarů E/ I lexikálních výrazů E/ I v syntaxi E/ I v útvarech nadvětných 

E/ I lexikální (v důsledku významových posunů) E/ I slovotvorně-lexikální (slovotvorný formant) 

--------------Posuny metonymické Posuny metaforické 
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2. Empirická část 

2.1 Východiska 

V této části práce krátce představíme materiály, které budou podrobeny analýze, a po

píšeme postupy a metody, podle kterých budeme v následném výzkumu postupovat. Zmíníme 

faktory, jež se na výskytu explicitace podílejí, a poukážeme na některé metodologické pro

blémy výzkumu explicitace jako univerzálie překladu. Dále pak vymezíme zkoumané jevy, tj. 

prostředky syntaktické kondenzace v češtině i němčině, a uvedeme důvody, proč považujeme 

syntaktickou kondenzaci za vhodný jev pro výzkum explicitnosti a explicitace. U každého 

prostředku syntaktické kondenzace stanovíme, jaké případy jeho výskytu budeme při excerpci 

daného materiálu započítávat. 

2.1.1 Charakteristika analyzovaných materiálů 

Empirický výzkum provedeme na čtyřech původních textech (dva texty německé a 

dva české) a jejich překladech do češtiny/ němčiny. Společným rysem těchto textů je jejich 

příslušnost ke stejnému funkčnímu stylu. Podle pojetí M. Čechové ( 1997: 162) bychom tyto 

texty mohli zařadit do funkčního stylu odborného, do skupiny textů popularizačních, protože 

se neobrací k úzkému okruhu odborníků v dané oblasti, ale naopak k širší čtenářské obci a ke 

všem, kteří mají zájem o historii- jedná se tedy o populárně-naučné texty z oblasti historie. 

Empirický materiál jsme vybírali rovněž s ohledem na převládající slohový postup, protože 

pro výsledky analýz je důležité nesrovnávat pouze texty stejného žámu, ale rovněž texty vyu

žívající v převážné míře téhož slohového postupu, kterým je v analyzovaném materiálu po

stup výkladový. 

Původní německé texty pochází z knihy Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, odkud 

jsme pro analýzu vybrali části kapitol ,,Adenauerzeit" a" Vom Mauerbau zum Grundvertrag", 

z nichž byla každá napsána jiným autorem. Tato kniha vyšla v českém překladu pod názvem 

Dějiny Německa a pro excerpci využijeme překlady německých kapitol s názvem ,,Adenaue

rova doba" a "Od stavby berlínské zdi k uzavření smlouvy o zásadách vztahů mezi SRN a 

NDR". Každá z kapitol pochází z rukou jiného překladatele, což považujeme pro výzkum ex

plicitace za velice důležité, protože jak ukázal M. Pošta (2000), má každý překladatel vlastní 

idiolekt, pokud jde o explicitaci, a tak je nutné podrobit analýze práce různých překladatelů, 
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pokud chceme zkoumat explicitaci jako jev charakteristický univerzálně pro všechny překla

dy. Z tohoto důvodu jsme se rovněž rozhodli podrobit analýze i překlady v opačném směru, 

tedy česko-německém. Pro analýzu jsme vybrali kapitolu Povinnost obratu nebo bojů "až do 

hořkého konce"? z knihy Místo společenství- konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a 

cesta kodsunu (1938- 1945) a její překlad do němčiny. Vedle toho podrobíme analýze část 

knihy Brno v době secese/ Brilnn in der Epoche der Sezession, která vyšla v paralelním česko

německém vydání. 

Výchozí rozsah vzorků jsme stanovili na pět tisíc slov. Vzhledem k tomu, že němčina 

a čeština jsou v ukazateli počtu slov jen těžko souměřitelné, určili jsme rozsah každého vzor

ku vždy podle české verze (cca 5000 slov) a z německých vzorků jsme k analýze vybrali vždy 

část odpovídající pěti tisícům slov v češtině. 

2.1.2. Hypotéza, postupy a metody 

Hlavním cílem této práce je prozkoumat explicitaci v překladech historických textů 

z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny. Budeme vycházet z explicitační hypotézy S. 

Blum-Kulkové (1986) a pokusíme se ověřit hypotézu, že přeložené texty se bez ohledu na 

směr překladu budou vyznačovat vyšší mírou explicitnosti než originály a také než paralelní 

texty původně napsané v cílovém jazyce. 

Z teoretické části, ve které uvádíme práce mnoha autorů zabývajících se problemati

kou explicitnosti a explicitace, je zřejmé, že jednotliví autoři chápou tyto pojmy rozdílně a že 

se jedná o pojmy velice široké. Z toho důvodu není možné, aby diplomová práce postihla 

v analyzovaných textech veškeré projevy explicitace, a proto jsme se rozhodli, že se zaměří

me především na syntaktické prostředky, které jsou nositeli různé míry explicitnosti. Mezi ta

kové prostředky patří i konkurenty o různém stupni syntaktické kondenzace, protože "kon

denzace je spjata s větší implicitností informativních hodnot proti konkurentům nekondenzo

vaným" (Jelínek 1979: 79). Jak píše Jelínek (1995: 755n): "Kondenzační konkurenci by bylo 

možné považovat zajeden z druhů konkurence implicitně-explicitní." Jedná se tedy o konku

renci schémat větných, slovesných na straně jedné a schémat členských, kondenzovaných na 

straně druhé. Jelínek (1974: 79) uvádí tuto klasifikaci konkurentů podle míry kondenzovanos

ti: slovesné schéma, přechodníkové, participiální a infinitivní konkurenty, substantivní konku

renty, adjektivní konkurenty, adverbiální konkurenty. V uvedeném výčtu postupně klesá míra 

explicitnosti, slovesné schéma je nejexplicitnější ve srovnání s dalšími způsoby vyjádření. 
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Explicitaci zkoumal na základě prostředků syntaktické kondenzace, především pak na 

základě nefinitních tvarů slovesných a jimi tvořených polovětných vazeb M. Pošta (1999), 

který podobně jako Jelínek poukazuje na to, že polovětné vazby mají ve srovnání 

s primárními predikacemi nižší stupeň explicitnosti (1999: 92), a tudíž jsou vhodné pro analý

zu explicitačních tendencí v překladu. Podobně upozorňuje i E. Steiner (2005: ll), že expli

citnost je na lexikálně-gramatické úrovni úzce spjata s pojmem hustoty/ kondenzovanosti vy

jádření. Jako protiklad pojmu explicitní chápe Steiner "lexikálně-gramaticky nevyjádřený, ale 

přesto v dané konstrukci obsažený" (2005: ll), jako příklad implicitnosti uvádí nerealizované 

kategorie nefinitních vazeb ve srovnání s explicitním slovesným vyjádřením. V souladu 

s uvedenými autory považujeme kondenzovanost vyjádření za vhodný jev pro výzkum expli

citnosti a explicitace v překladech, a proto jsme se rozhodli soustředit se v naší práci právě na 

prostředky syntaktické kondenzace. 

Vzhledem k tomu, že příchod korpusové lingvistiky znamenal velký krok ve výzkumu 

univerzálií překladu včetně explicitace, budeme s vybranými texty po jejich převedení do 

elektronické podoby a patřičném upravení pracovat rovněž metodami korpusové lingvistiky, 

které nám mimo jiné umožní zjistit přesné počty výskytů zkoumaných jevů pro kvantitativní 

analýzu. Pracovat budeme s korpusovým manažerem Simple Concordance Programme. 

Vzhledem ke zvolenému jevu (syntaktická kondenzace), na němž explicitaci zkoumáme, bude 

zapotřebí některé jevy, které nelze pro korpusový vyhledávač jednoznačně formálně vymezit, 

označkovat ručně. 

Při značkování korpusů budeme používat následující značky, které jsme částečně pře

vzali od M. Pošty (2000: 41) a přizpůsobili je potřebám výzkumu na jazykové dvojici čeština 

-němčina. 

VFH verbum finitum v hlavní větě 

VFV verbum finitum ve vedlejší větě 

INF infinitiv 

NFP nefinitní vazba s participiem (případně přechodníkem v češtině) 

DS deverbativní/ dějové substantivum se skrytou predikací 

DA deverbativní adjektivum 
~-

Tabulka č. 1 -Přehled značek užitých při přípravě korpusů 
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Výzkum se bude skládat ze tří částe8 • (1) Nejprve provedeme kvantitativní výzkum 

výše uvedených prostředků kondenzace v německých a českých originálech, abychom zjistili, 

který z jazyků tíhne v daném žánru spíše ke kondenzovanějšímu! implicitnějšímu a který 

k volnějšímu/ explicitnějšímu vyjádření. (2) Poté budeme analyzovat, jakým způsobem pře

kladatelé nakládají s jednotlivými prostředky kondenzace v češtině a jak je převádějí do něm

činy. Zjistíme procentuální zastoupení posunů k volnějšímu nebo těsnějšímu vyjádření, a tak 

určíme, zda se cílový text bude vyznačovat vyšší mírou explicitnosti než text výchozí. Při po

suzování posunů k implicitnějšímu/ explicitnějšímu vyjádření budeme vycházet z názorů J. V. 

Bečky (1992: 234 ), který uvádí následující stupnici predikační sevřenosti: větné spojení sou

řadné, větné spojení podřadné, polovětná vazba přechodníková, participiální nebo infinitivní, 

nevětná dějová vazba nominální (deverbativní/ dějové podstatné jméno). Tuto stupnici pouze 

ještě doplníme o deverbativní adjektiva, která Jelínek (1974: 79) považuje za způsob vyjádře

ní s vyšší mírou kondenzovanosti, než jakou mají substantiva. Stupnice konkurentů s klesající 

explicitností a rostoucí kondenzovaností/ sevřeností bude tedy následující: a) verbum finitum 

v hlavní větě, b) verbum finitum ve vedlejší větě, c) nefinitní vazba s infinitivem, participiem 

či přechodníkem, d) substantivum se skrytou predikací, e) deverbativní adjektivum. Stejnou 

analýzu pak provedeme i na překladech v opačném směru, tj. německo-českém. (3) Ve třetí 

části empirického výzkumu pak provedeme kvantitativní analýzu překladů a její výsledky po

rovnáme s paralelními texty, abychom zjistili, zda je překlad ve srovnání s původními texty 

explicitnější či nikoli. Podrobnější popis výzkumu uvádíme na začátku každé z kapitol. 

2.1.3. Faktory ovlivňující explicitaci 

Vyšší míru explicitnosti v překladech ve srovnání s originály či s paralelními texty 

v cílovém jazyce může způsobovat několik faktorů, o nichž bychom se na tomto místě chtěli 

krátce zmínit. 

Prvním z takových faktorů je odlišnost jazykových systémů, protože některé jazyky 

mohou disponovat jistými explicitními či implicitními prostředky vyjádření, které nemusí 

nutně mít ekvivalent v jiném jazyce. Tento faktor však při analýze překladů mezi češtinou a 

28 Podobný yýzkum uskutečnila D. Černá (2003) na vzorku španělských odborných textů a jejich překladů do 
češtiny, u kterých zjistila vyšší míru explicitnosti než u textů yýchozích. Svoji analýzu však provedla pouze na 
španělsko-českých překladech, nikoli rovněž v opačném směru, a tudíž není jisté, zda tato tendence k explicitaci 
je zapříčiněna rozdílností jazykoyých systému a stylistických preferencí, či zda je způsobena samotnou povahou 
procesu překladu. 
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němčinou nutné zohledňovat není, protože oba jazyky disponují stejnou škálou prostředků 

kondenzace a jazykový systém němčiny a češtiny je tak v tomto ohledu souměřitelný. 

Dalším z faktorů ovlivňujících explicitaci jsou případné rozdíly v žánrově

stylistických konvencích jednotlivých jazyků. Překladatelé se tak mohou snažit přibližovat se 

normám cílového jazyka, což se může promítnout i do posunů explicitnosti, pokud je daný 

žánr v jednom z jazyků explicitnější, anebo překladatelé naopak podlehnou vlivu jazyka ori

ginálu a nevyhnou se interferenci. Odlišit posuny směrem k explicitnějšímu/ implicitnějšímu 

způsobu vyjádření způsobené odlišnými stylistickými preferencemi daného žánru v každém 

z jazyků od posunů způsobených povahou samotného procesu překladu je velice náročné. 

Náš přístup k tomuto problému blíže vysvětlujeme v oddíle 2.1.4. Metodologické problémy 

výzkumu explicitace. 

Na odlišnou míru explicitace v přeložených a původních textech může mít dále vliv 

osobnost překladatele či autora originálu a jejich idiolekt. V případě, kdy např. autor vý

chozího textu preferuje vysoce explicitní vyjadřování, může během překladu docházet 

k nivelizaci textu tím, že se některé idiosynkratické stylistické prvky vypustí. Zároveň se do 

cílového textu promítá i překladatelův osobní styl, který může být explicitnější či implicitněj

ší. Určitou roli hraje v míře explicitace i překladatelská kompetence - u nezkušených pře

kladatelů lze očekávat určité lpění na doslovném znění výchozího textu, takže míra explicit

nosti překladu se pak příliš neliší od originálu. Zkušenější překladatel se naopak snaží překlá

dat více smysl a nikoli slova, čímž se mu otevírá větší prostor k interpretačním zásahům do 

textu, které mohou vést ke zvýšené explicitnosti. Naproti tomu však může mít zkušený pře

kladatel i vyvinutější schopnost vyjádření kondenzovat a případně vypouštět projevy redun

dance, takže je jeho překlad potom spíše implicitnější (překlady zkušenějších překladatelů a 

studentů srovnával z hlediska míry explicitnosti B. Harris (1996), který zjistil sklon profesio

nálních překladatelů produkovat méně redundantní, a tudíž implicitnější texty než studenti 

překladatelství). Vedle překladatelské kompetence hraje určitou roli pravděpodobně i jazyko

vá kompetence překladatele, což by se mohlo projevit rozdílnou mírou explicitace 

v překladech do mateřského a cizího jazyka. Na tento jev poukázal M. Pošta (2000), který 

zjistil vyšší míru explicitace v překladech do cizího jazyka oproti překladům do mateřštiny. 

Abychom se v našem výzkumu vyhnuli vlivu idiolektu a kompetencí jednotlivých 

překladatelů či případně autorů, rozhodli jsme se zkoumat v každém směru vždy dva různé 

překlady z rukou jiných překladatelů (vedle dvou odlišných původních textů v němčině i češ

tině od různých autorů). Tímto se nám podaří získat výsledky přesahující idiolekt jednoho 

překladatele či autora. Jsme si vědomi toho, že dva původní texty v každém z jazyků a dva 
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překlady v obou směrech je stále ještě korpus svým rozsahem značně omezený a že zjištěné 

výsledky nebude možné zcela jednoznačně zobecnit na všechny texty daného žánru, ale přesto 

se domníváme, že díky analýze více než jednoho textu v každém z korpusů se nám alespoň do 

jisté míry podaří eliminovat vliv idiolektu jednotlivých překladatelů či autorů. Současně 

v analyzovaných textech do značné míry odpadá vliv jazykové kompetence a zkušenosti pře

kladatele, protože všechny zkoumané texty byly přeloženy rodilými mluvčími s několikaletou 

praxí. Z překladatelů do němčiny se jedná o autorku německé pražské literatury Lenku Reine

rovou a o překladatelku a historičku Mette Dvorskou. Analyzované texty do češtiny pak pře

ložili specialista na německé dějiny František Kubů a historička Ivana Ebelová. 

Jak poukázala B. Englund-Dimitrovová (2005) či R. Weissbrodová (1992), mají na 

míru explicitace vliv rovněž překladatelské normy. Vzhledem k omezenému rozsahu práce 

však nebylo možné zahrnout do analýz vliv norem, protože pro takový výzkum by bylo nutné 

zkoumat překlady z různých období, abychom zjistili, zda rozdílné normy překladů do češtiny 

a němčiny z diachronního hlediska měly vliv na míru explicitace. V našem výzkumu podro

bíme excerpci překlady vzniklé v podobném časovém období, tj. pod vlivem jedné překlada

telské normy, takže by vliv norem neměl výrazně zasáhnout do výzkumu explicitace jako 

univerzálie. 

2.1.4. Metodologické problémy výzkumu explicitace 

Při ověřování explicitační hypotézy spočívá zásadní problém v tom, jak od sebe odlišit 

explicitace způsobené rozdílností jazykových systémů, stylistických preferencí či interferencí 

na straně jedné a explicitace, které jsou zapříčiněny povahou samotného procesu překladu, na 

straně druhé. Pro explicitační hypotézu je totiž relevantní pouze druhý typ explicitace, protože 

podle této hypotézy dochází při překladu k explicitaci, která přesahuje rozdíly mezi danými 

dvěma jazykovými a textovými systémy a je inherentní procesu překladu (Blum-Kulka 1986). 

Někteří autoři (např. 0veras 1998) se pokoušeli odlišit případy explicitace způsobené různými 

faktory na úrovni jednotlivých projevů v textu a snažili se do svých analýz nezapočítávat jevy, 

které byly např. způsobeny rozdíly mezi jazykovými systémy. Jak však zdůrazňuje L. 0vera

sová (1998) a M. Pošta (1999), neexistuje jasná dělící čára mezi jednotlivými typy explicita

ce, přechody mezi nimi jsou postupné a jen zřídka je možné jednoznačně určit, který faktor 

stojí za daným případem explicitace. 
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Z tohoto důvodu považujeme za vhodnější pokusit se zohlednit jednotlivé faktory způ

sobující explicitaci na úrovni textu pomocí mezitextových srovnání. Zde se budeme držet do

poručení S. Blum-Kulkové (1986: 33), podle které by bylo pro ověřování explicitační hypoté

zy třeba provést nejprve kontrastivní stylistickou analýzu daného žánru a zjistit, jaké pro

středky koheze (v našem případě kondenzace) jsou typické pro původní texty výchozího a cí

lového jazyka, a poté pomocí porovnání obousměrných překladů a originálů odhalit posuny 

k explicitnějšímu/ implicitnějšímu vyjádření. Blum-Kulková zdůrazňuje, že je třeba v analýze 

zohlednit pouze fakultativní posuny, nikoli posuny obligatome9 -tento požadavek nepředsta

vuje v případě naší analýzy velký problém, protože škála prostředků syntaktické kondenzace 

si v němčině a češtině odpovídá30
. Blum-Kulková rovněž poukazuje na nutnost rozlišovat při 

ověřování explicitační hypotézy mezi posuny podmíněnými stylistickými preferencemi a po

suny inherentními procesu překladu. Pokud výsledky kontrastivní stylistické analýzy proká

žou rozdíly ve využití prostředků koheze (v našem případě kondenzace) v každém z jazyků, 

potom může rozbor překladů vést ke třem možným zjištěním: a) prostředky vyskytující se 

v překladu se blíží normám paralelních textů cílového jazyka; b) prostředky vyskytující se 

v překladu odrážejí normy výchozího textu, tj. dochází k interference 1
; c) prostředky vyskytu

jící se v překladu neodpovídají normám ani výchozích ani cílových textů, ale vytvářejí samo

statný systém, dochází tedy ke kreolizace2
, což může podle Blum-Kulkové při překladu mezi 

jazyky, které se z hlediska gramatického či stylistického využití daných prostředků příliš neli

ší, znamenat potvrzení explicitační hypotézy. V případě vzdálených jazyků, mezi nimiž jsou 

gramatické a stylistické rozdíly nápadnější, jako je tomu např. u hebrejštiny a angličtiny, a 

kde je jeden z jazyků v daném žánru explicitnější než druhý, může být tendence k explicitaci 

v překladech důkazem pro explicitační hypotézu, anebo může být způsobena žánrově

stylistickými konvencemi (pokud je daný žánr v cílovém jazyce explicitnější než v jazyce vý

chozím) či interferencí (v opačném případě). Pokud jsou však zjištěny explicitační tendence i 

v překladech v opačném směru, dokazuje to podle Blum-Kulkové (1986: 34), že k explicitaci 

dochází bez ohledu na jazykové a textové systémy, a tudíž to znamená potvrzení explicitační 

hypotézy. 

29 Obligatorní posuny zde chápeme v souladu s K. Klaudy (1998) jako explicitace zapříčiněné rozdílností jazy
kových systémů. 
30 Viz obdobná klasifikace prostředků syntaktické kondenzace u M. Jelínka (1995) a H. J. Heringera (200 1 ). 
31 Blum-Kulková (1986) neužívá pojem interference, ale "transfer", který chápe jako přenos prostředků výchozí
ho jazyka do jazyka cílového, což je základní princip interference. 
32 Pojem kreolizace zde chápeme v souladu s A. Popovičem (1983: 190n) jako míšení dvou jazykových a texto
vých systémů, překrývání se dvou jazykových struktur v překladu, pronikání jazykové struktury originálu do ja
zyka překladu. 

43 



V návaznosti na úvahy Blum-Kulkové jsme dospěli k závěru, že při kontrastivní stylis

tické analýze původních českých a německých textů mohou nastat tři různé případy, podle 

kterých je možné blíže určit faktory, jež mohou být příčinou explicitace, abychom tak nako

nec dospěli k potvrzení či vyvrácení explicitační hypotézy bez ohledu na jazykově-systémové 

a stylistické rozdíly mezi jazyky. (1) První a nejméně problematický případ nastává, pokud 

zjistíme, že původní české a německé texty mají přibližně stejný stupeň explicitnosti a využí

vají prostředků kondenzace podobným způsobem, což znamená, že žánrově-stylistické kon

vence si s ohledem na zkoumaný jev v obou jazycích více méně odpovídají. Jestliže potom 

odhalíme v překladech tendence k explicitaci, bude způsobena samotným překladatelským 

procesem, a tak dospějeme k potvrzení explicitační hypotézy. (2) Pokud však zjistíme, že pů

vodní texty v cílovém jazyce jsou explicitnější než texty stejného žánru v jazyce výchozím a 

v překladech dochází k explicitaci, potom tato explicitace může být důsledkem žánrově

stylistických konvencí, protože se překladatel snaží přiblížit konvencím explicitnějšího cílo

vého jazyka. K potvrzení explicitační hypotézy pak může vést zjištění, že překlady jsou ještě 

explicitnější než paralelní texty v cílovém jazyce a že k explicitaci dochází i v opačném směru 

překladu. (3) Poslední variantou je zjištění, že původní texty ve výchozím jazyce jsou expli

citnější než původní texty v jazyce cílovém, takže by s ohledem na žánrově-stylistické kon

vence mělo v překladu docházet spíše k implicitaci. Pokud se v takovém případě projeví pře

klad jako explicitnější v kontrastu s paralelními texty v cílovém jazyce, může to být 

v důsledku explicitace způsobené procesem překladu jako takovým (potvrzení explicitační 

hypotézy), anebo vlivem interference zjazyka originálu. Jestliže však ze srovnání překladu a 

originálu vyplyne, že je překlad ještě explicitnější než originál, bude to znamenat potvrzení 

explicitační hypotézy, protože interference by mohla způsobit nanejvýš stejnou mírů explicit

nosti v překladu jako v originálu, nikoli však vyšší. K jednoznačnějšímu potvrzení explicitač

ní hypotézy pak dospějeme, pokud se nám podaří zjistit tendenci k explicitaci i v opačném 

směru překladu. 

Aby se nám v našem výzkumu podařilo odlišit explicitaci inherentní procesu překladu 

od explicitace způsobené žánrově-stylistickými konvencemi či interferencí, rozhodli jsme se 

tedy podobně jako řada jiných autorů (např. 0veras 1998, Pápai 2004, Puurtinen 2004) tento 

problém metodologicky ošetřit tím, že budeme srovnávat překlady s původními texty daného 

žánru a zároveň originály a jejich překlady ve směru česko-německém i německo-českém, což 

by nám mělo umožnit ověření hypotézy, podle které dochází k explicitaci bez ohledu na směr 

překladu a dané jazykové a textové systémy. 
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2.1.5. Vymezení zkoumaných prostředků syntaktické kondenzace 

Na úzkou souvislost mezi konkurencí explicitních a implicitních prostředků a syntak

tickou kondenzací jsme již poukázali výše33
. V tomto oddíle vymezíme jednotlivé prostředky 

kondenzace v češtině a němčině a podle toho pak budeme přistupovat k jejich excerpci 

v analyzovaném materiálu. 

2.1.5.1. Syntaktická kondenzace v češtině 

Syntaktickou kondenzaci definuje Jelínek (1974: 78) jako "proces, při němž se za vět

né schéma (obyčejně za schéma vedlejší věty) dosazuje schéma členské, kterým se dosahuje 

zhruba stejného komunikativního cíle". Při kondenzaci dochází kjistému ochuzení vyjadřo

vané informace: některé její složky zůstanou nevyjádřeny, jsou v kondenzátu jen impliková

ny, a tak je nutné informace doplňovat z kontextu či situace promluvy. Z tohoto důvodu je 

podle Jelínka možné považovat kondenzační konkurenci za jistý druh konkurence implicitně

explicitní. Cílem kondenzace je umístit co možná největší množství informací do rámce věty, 

s níž se pak manipuluje daleko jednodušeji než se složitým souvětím. Větné schéma se tak 

uvolňuje pro vyjádření dalších vztahů, které by jinak musely být podány formou nadvětných 

útvarů. 

Čeština disponuje širokým repertoárem kondenzačních prostředků, které vyjadřují 

člensky to, co by bylo možné vyjádřit vedlejší větou s verbem finitem, tj. je v nich ukryta pre

dikace. Predikační potence však není u všech kondenzátorů stejná: větší je u konstrukcí 

s neurčitými slovesnými tvary (infinitiv, příčestí, přechodník), menší u dějových adjektiv a 

substantiv, nejmenší pak u dějových adverbií (Jelínek 1995: 755). Stupnici analyzovaných je

vů podle rostoucí kondenzovanosti a klesající explicitnosti uvádíme výše34
. 

V analyzovaných textech budeme vyhledávat finitní slovesné tvary (zvlášť budeme 

započítávat verba finita v hlavních a vedlejších větách), nefinitní konstrukce s infinitivem, 

případně přechodníkem či participiem, a případy nominalizace za pomoci substantiv a adjek

tiv s predikační potencí. 

1) Za verbum finitum, tj. určité tvary slovesné, které vyjadřují osobu, čas a způsob 

(Grepl 1995: 311), považujeme slovesný přísudek (včetně modálních sloves 

s infinitivem) a přísudek jmenný se sponou. Substantiva, která jsou součástí přísudku 

33 Viz kapitola 2.1.2. Hypotéza, postupy a metody. 
34 Viz kapitola 2.1.2. Hypotéza, postupy a metody. 
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jmenného se sponou, nezapočítáváme mezi substantivní kondenzátory ani v případě, 

že do této skupiny formálně náleží, protože není možné je rozvést v další větu. Ver

bum finitum se může vyskytovat ve větách hlavních či vedlejších. Z hlediska sevře

nosti či kondenzace je nejvolnější, a tedy nekondenzované, spojení dvou samostatných 

vět, které následují v textu po sobě, a každá z nich je ukončena tečkou (Čmejrková 

1999: 207). Poněkud sevřenější spojení představuje parataxe. Třetím, nejtěsnějším 

spojením je spojení hypotaktické, ve kterém jedna z vět závisí na druhé. 

2) Při kvantitativní analýze započítáváme pouze takové případy výskytu infinitivů, u 

nichž je zřejmý kondenzační proces a které je možné dekondenzovat či nahradit jiným 

prostředkem syntaktické kondenzace. Z tohoto důvodu do výzkumu nezahrnujeme 

případy, kdy je infinitiv součástí složeného slovesného predikátu (infinitiv ve spojení 

s modálním nebo fázovým slovesem), přísudku slovesně-jmenného (Čechová 1996: 

271) či opisného tvaru budoucího času. Infinitivní kondenzátory jsou stylově neutrál

ní, vyskytují se nejčastěji po výrazech, které mají ve svém významu složku modální 

(dekondenzace probíhá pomocí vedlejší věty obsahové), po slovesech vnímání a po

hybu (dekondenzačním prostředkem je účelová věta se spojkou aby). Infinitivním 

kondenzátorům konkurují deverbativní/ dějová substantiva, která však více zatěžují 

stavbu věty, a tak se častěji vyskytují v komunikátech intelektualizovaných, zejména 

odborných a právně-administrativních. 

3) Kondenzátory participiální mají knižní charakter, zejména pokud si příčestí trpné 

zachovává svůj jmenný tvar. V dnešní spisovné češtině jmenná forma participia stále 

více ustupuje formě adjektivizované (Jelínek 1995: 757). Podobně jako u přechodníků 

se mohou také ve vyjádřeních s participii ukrývat různé vztahy, pro které je zapotřebí 

při dekondenzaci zvolit explicitní spojovací prostředky. Příčestí činné/ minulé se vy

skytuje pouze jako součást analytických tvarů sloves, nikoli samostatně, takže není pro 

tento výzkum relevantní. Příčestí trpné může být součástí složených určitých tvarů 

slovesných (např. zůstal zakryt), opisného pasiva či rezultativních konstrukcí (Komá

rek 1986: 420). Při analýze započítáváme pouze případy, kdy se vyskytuje samostatně, 

které jsou však velmi řídké. 

Mezi přechodníkové kondenzátory zahrnujeme tvary přechodníku přítomného a mi

nulého, které jsou ze stylistického hlediska knižní, a tak se nevyskytují příliš často. 

4) Se substantivními kondenzátory se v odborném stylu setkáme velice hojně. Čím je 

text intelektualizovanější, tím více je jimi nasycen, což představuje zvýšení nároků 

kladených na příjemce při vnímání textu. Propozice je v případě substantivních kon-
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denzátorů vyjádřena pomocí nominální konstrukce, která vzniká nejčastěji substantivi

zací predikativního slovesa či adjektiva. Pro účely této práce zahrnujeme pod pojem 

substantivních kondenzátorů tyto typy: a) deverbativní substantiva se sufixy -(ě/e)ní/

tí, která lze odvodit od sloves všech typů; b) další dějová substantiva odvozená od slo

ves, která obsahují skrytou predikaci typu změna, průběh, nárůst; c) substantiva tvoře

ná z predikativního adjektiva při současném vypuštění spony (např. přehlednost, ne

platnost)35. 

5) Významnou úlohu při kondenzaci textu hrají rovněž kondenzátory adjektivní, jejichž 

funkcí je zhušťovat vyjádření vztahů přívlastkových, které by jinak vyžadovaly užití 

vět vztažných36
• Kromě funkce přívlastku mohou deverbativní adjektiva plnit i funkci 

doplňku, případně být součástí slovesných tvarů. Mezi adjektivní kondenzátory zapo

čítáváme: a) adjektivizované přechodníky přítomné zakončené na -cí, které zhušťují 

děj probíhající současně s dějem predikátu ve větě řídící; b) silně knižní adjektiva na 

-(v )ší, která vznikla adjektivizací přechodníku minulého sloves dokonavých; c) stylově 

neutrální dějová adjektiva na -lý; d) stylově neutrální kondenzátory odvozené 

z příčestí trpného a zakončené na -ný a -tý; e) přídavná jména na -telný. Zpřídavnělý 

přechodník přítomný a zpřídavnělé příčestí trpné jsou v současné češtině o něco frek

ventovanější než zpřídavnělé příčestí činné a zpřídavnělý přechodník minulý (Komá

rek 1986: 142). Při analýze do této skupiny opět nezapočítáváme adjektiva, která jsou 

součástí přísudku jmenného se sponou, protože není možné je rozvést do další věty 

(např. byl závislý). 

2.1.5.2. Syntaktická kondenzace v němčině 

Z hlediska jazykových systémů se němčina od češtiny příliš neliší ve škále prostředků 

syntaktické kondenzace, které má k dispozici. V německé lingvistice se však s termínem kon

denzace (Kondensation) prakticky nesetkáme, většina autorů hovoří o nominalizaci (Nomina

lisierung), kompresi (Kompression) či komprimaci (Komprimierung). Klasické německé gra

matiky (Weinrich 1993, Duden 2005) užívají pojmu nominalizace a nominální rámec a pro

blematiku syntaktické kondenzace pak řadí do tzv. substantivního stylu. Jak však podotýká H. 

35 Jedná se o kondenzaci typu: Představitele ostatních států velice překvapilo, že Německo bylo tak houževnaté 
během období rekonstrukce. -Představitele ostatních států velice překvapila houževnatost Německa během ob
dobí rekonstrukce. 
36 Dekondenzace těchto výrazů tedy probíhá pomocí vedlejších vět vztažných, jejichž predikátem je sloveso tvo
řící základ příslušného adjektiva a které bývají uvozeny zájmeny který, jenž. 
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J. Heringer (2001: 298) směšují se tak pojmy, které charakterizují naprosto protichůdné ten

dence. Do tzv. substantivního stylu je totiž tradičně řazena také problematika funkčních ver

bálních spojení, která však ke kondenzovanému vyjadřování nepřispívají. 

Heringer (2001: 299) poukazuje na to, že komprimovaná vyjádření v sobě obsahují 

implicitní informace, které čtenář musí na základě svých znalostí být schopen doplnit, aby 

textu porozuměl. Při vnímání textu a jeho následném porozumění si podle Heringera musí 

čtenář v mysli rozvést komprimované predikace na věty a rekonstruovat gramatické vztahy 

mezi jednotlivými participanty. Z tohoto důvodu kladou kondenzované formy vyjádření vy

soké nároky na příjemce. Tyto nároky však nejsou u všech forem komprese shodné: nefinitní 

konstrukce jsou méně komprimované a tudíž explicitnější a snáze srozumitelné než substan

tivní a adjektivní kondenzáty37
. 

V německých textech se zaměříme na excerpci stejných jevů jako v textech českých, 

budeme tedy vyhledávat finitní slovesné formy (opět odlišíme určité tvary sloves ve větách 

hlavních a vedlejších), infinitivní a participiální konstrukce, substantiva se skrytou predikací a 

adjektivní kondenzátory. V následujících odstavcích uvádíme jejich přesné vymezení. 

1) Za verbum finitum považujeme stejně jako v češtině slovesný přísudek v určitém tva

ru včetně modálních sloves s infinitivem a přísudek slovesně jmenný38
. Případy 

funkčních verbálních spojení započítáváme jako verba finita s tím, že substantiva, kte

rá jsou součástí těchto vazeb, nezahrnujeme do počtu substantivních kondenzátorů, 

protože není možné je rozvinout v další větu. 

2) Mezi infinitivní kondenzátory zahrnujeme výskyt infinitivů s morfémem zu, které je 

možné rozvést na vedlejší věty. Podobně jako v češtině sem nezahrnujeme infinitivy 

závislé na způsobových slovesech a rovněž konstrukce tvořené pomocnými slovesy 

sein a haben + infinitiv s zu, které vyjadřují většinou modalitu nutnosti a povinnosti a 

fungují stejně jako modální slovesa s infinitivem. Mezi infinitivními kondenzátory lze 

rozlišit dva typy (Heringer 2001: 279nn): a) kondenzátory, které jsou valenčně podmí

něny větným členem řídící věty (nejčastěji slovesem, ale i adjektivem či substantivem) 

a jejichž dekondenzace probíhá pomocí vedlejších vět uvozených spojkou dass39
; b) 

37 Tímto vytváří Heringer (200 1: 300) pro němčinu stupnici komprimovaných způsobů vyjádření, která odpovídá 
pojetí Jelínka (1974, 1995) a Bečky (1992), což opět potvrzuje předpoklad, že prostředky syntaktické kondenza
ce si z hlediska jazykových systému v němčině a češtině plně odpovídají. 
38 Pro substantiva, která jsou součástí jmenného přísudku zde platí totéž, co v češtině, tj. nezapočítáváme je mezi 
substantivní kondenzátory ani v případě, že do této skupiny formálně náleží, protože není možné je rozvést 
v další větu. 
39 Např. Es gelingt uns nie, die Entstehung des hoheren lebendigen Wesens aus seinen niedrigeren Vorfahren re
st/os zu erklaren. - Es gelingt uns nie, dass wir die Entstehung des hoheren lebendigen Wesens aus seinen 
niedrigeren Vorfahren rest/os erklaren. (Heringer 2001: 279) 
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konstrukce, které vyjadřují příslovečné určení, neplní funkci obligatorního valenčního 

doplnění a bývají uvozeny výrazy (an)statt zu, um zu, popřípadě ohne zu- jejich de

kondenzace probíhá pomocí vedlejších vět příslovečných uvozených výrazy (an)statt 

dass, damit, als dass a ohne dass40
. V odborných textech se často výrazně projevuje 

konkurence mezi kondenzátory infinitivními a substantivními, které bývají častější. 

3) Participiální kondenzátory se vyznačují tím, že ve svém tvaru obsahují participium 

perfekta či prézentu, které není na rozdíl od adjektivních kondenzátorů skloňováno. 

V kontrastu s infinitivními konstrukcemi nejsou participiální konstrukce podmíněny 

valencí větných členů věty řídící a jejich užití je proto fakultativnější. Do našeho vý

zkumu zahrnujeme oba typy participiálních vazeb: a) adverbiální, které je možné roz

vést pomocí vedlejší věty příslovečné41 ; b) atributivní, jež lze dekondenzovat vedlejší 

větou vztažnou42
. Participiální kondenzátory se díky svému parentetickému charakteru 

využívají v odborných textech většinou pro označení určitého úhlu pohledu (např. ab

gesehen von, angenommen dass, vorausgesetzt dass, so betrachtet) či způsobu formu

lace (např. genau gesagt, ausgehend davon, wie allgemein bekannt, wie bereits dar

gestellt). 

4) Substantivní kondenzátory jsou v němčině podobně jako v češtině velice důležitým 

prostředkem komprese textu. Aby bylo nominální spojení schopné vyjádřit větnou 

propozici, musí obsahovat nějakou predikační součást. Největší predikační schopnost 

mají v němčině slovesa a adjektiva, a proto vystupují v roli substantivních kondenzá

torů právě deverbativní a deadjektivní odvozeniny. V souladu s Heringerem (2001: 

301) zahrnujeme v našem výzkumu mezi substantivní kondenzátory: a) deverbativní 

substantiva s koncovkou -ung; b) zpodstatnělé infinitivy sloves (koncovka -en ); c) de

verbativní odvozeniny typu Wechsel, Kampf, Eirifluss43
; d) deadjektivní odvozeniny 

(nejčastěji mají koncovku -heit/ -keit). Obecně se jedná o substantiva označující dění, 

vlastnosti a jednání, přičemž substantivizované infinitivy zdůrazňují spíše průběh děje, 

odvozeniny s koncovkou -ung zase ukončení procesu. V naší analýze započítáváme 

pouze ta substantiva, která je možné rozvinout do vedlejší věty, mají tedy predikační 

40 Např. Uns ist zu wenig bekannt, um genaue Angaben machen zu konnen. - Uns ist zu wenig bekannt, damit wir 
genaue Angaben machen konnen. (Heringer 2001: 280) 
41 Např. ln solcher Knappheit vorgetragen klingen die Lehren der Forscher unuberzeugend - Wenn sie in sol
cher Knappheit vorgetragen werden. kl in gen die Lehren der Forscher uniiberzeugend (Heringer 2001: 282) 
42 Např. Man konnte ihn als gesellschaftliches Organisationssystem, angepasst der Psychologie der Jndiviuden, 
bezeichnen. - Man konnte ihn als gesellschaftliches Organisationssystem, das der Psychologie der lndiviuden 
angepasst ist, bezeichnen. (Heringer 2001: 285) 
43 Jako další příklady tohoto typu odvozenin uvádí Heringer (2001: 301): Ausbau, Analyse, Verlauf, Versuch, 
Absicht, Aufnahme, Aufgabe, Diskussion, Widerspruch, Wahl atd. 
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potenciál44
• Valenční potenciál substantiva či adjektiva, z něhož bylo substantivum 

odvozeno, se automaticky přenáší na toto substantivum, i když ne všechny valenční 

pozice musí být obsazeny. Hlavním kritériem pro určování, zda se jedná o substantivní 

kondenzátor či nikoli, je možnost rozvedení nominální fráze ve větu, v níž je v případě 

deverbativních substantiv predikátem sloveso, z něhož je substantivum odvozeno, 

v případě deadjektivních substantiv se predikátem stává původní adjektivum doplněné 

sponou. 

5) Kondenzace pomocí adjektiv je v německých odborných textech velice rozšířeným 

jevem, často se zde vyskytují především bohatě rozvité anteponované přívlastky, které 

je v mnohých případech možné převést na vedlejší věty vztažné (Heringer 2001: 318). 

Mezi adjektivní kondenzátory řadíme následující typy: a) adjektiva odvozená od parti

cipia prézentu, která vyjadřují relativní současnost45 a jejichž charakteristickým zna

kem je koncovka -end; b) adjektiva tvořená participiem perfekta, která naznačují před

časnost ve vztahu k ději věty řídící či času promluvy46
; c) modální participia tvořená 

participiem prézentu v pasivním významu s morfémem zu, která mají modální vý

znam, a proto je lze dekondenzovat za použití způsobových sloves47
; d) adjektivní 

kondenzátory s koncovkou -bar; e) adjektiva zakončená na -Zich a -ig. Adjektivní kon

denzátory je možné převést na vztažné věty vedlejší s verbem finitem, které je 

v případě participia prézentu tvořeno slovesem, z něhož je participium odvozeno, u 

participia perfekta se přidává pomocné sloveso werden či sein a v případě adjektiv je 

nutné doplnit sponu. 

44 Nezahrnujeme tedy ani substantiva, která by formálně mezi substantivní kondenzátory patřila, ale v daném 
kontextu jim chybí predikační potence (nejčastěji se jedná o substantiva typu Regierung, Bevolkerung, Rech
nung, Verfassung atd.). 
45 Může se jednat o současnost s větou řídící či s časem promluvy (Heringer 200 I: 318). 
46 Do kvantitativního výzkumu jsme samozřejmě nezahrnovali substantivizovaná participia perfekta typu Betrof
fener, Beauftragter. 
47 Pro dekondenzaci se zde nabízejí především modální slovesa diirfen, konnen, sollen a miissen. O jaký stupeň 
intenzity modálního významu se jedná a které sloveso je tudíž třeba použít, je nutné určit na základě kontextu. 
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2.2. Kontrastivní kvantitativní analýza původních českých 

a německých textů 
V této části práce provedeme kvantitativní analýzu původních českých a německých 

textů, při které zjistíme, jaké prostředky kondenzace jsou typické pro žánr populárně

naučných textů z oblasti historie v češtině a němčině a také který z jazyků tíhne v daném žán

ru spíše k verbálnějšímu/ explicitnějšímu či nominálnějšímu/ implicitnějšímu vyjádření. 

V obou jazycích budeme analyzovat výskyt určitých slovesných tvarů ve větách hlavních a 

vedlejších, nefinitních konstrukcí s participiem, případně v češtině s přechodníkem, deverba

tivních/ dějových substantiv a adjektiv s predikační potencí. U každého prostředku uvedeme 

počet výskytů v jednotlivých textech a poté souhrnný počet výskytů v každém z jazyků tak, že 

budeme s oběma původními texty v daném jazyce nakládat jako s jedním rozsáhlejším korpu

sem o rozsahu přibližně deset tisíc slov48
. Vedle absolutních údajů uvedeme rovněž procentu

ální zastoupení prostředků s různou mírou sevřenosti vyjádření, což nám umožní zjistit, který 

z prostředků se v němčině a češtině vyskytuje nejčastěji a který naopak ustupuje do pozadí. 

Výsledky analýz obou jazyků pak porovnáme, abychom zjistili žánrově-stylistické konvence 

platné pro němčinu a češtinu. 

V rámci kvantitativní analýzy textů provedeme rovněž analýzu jejich syntaktického 

složení, která nám umožní odhalit četnost výskytu vět jednoduchých, parataktických a hy

potaktických souvětí a také složitost a rozsáhlost syntaktických celků. Kromě toho budeme 

zjišťovat počet primárních predikací49 na jeden větný celek50
, počet slov na jeden větný celek 

a konečně počet slov na jednu predikaci. Výsledky této analýzy opět zhodnotíme 

z kontrastivního pohledu. 

2.2.1. Kvantitativní analýza původních německých textů 

V této části podrobíme analýze kapitolu ,,Adenauerzeit" (dále německý originál č. 1 -

NOI) a kapitolu "Vom Mauerbau zum Grundvertrag" (dále německý originál č. 2- N02) z 

knihy Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Každá z těchto kapitol byla napsána jiným au-

48 Jak je již zmíněno výše, je rozsah německých textů co do počtu slov o něco vyšší, protože podrobujeme analý
ze takové úseky německých textů, které odpovídají 5000 slov v češtině. 
49 V souladu s Encyklopedickým slovníkem češtiny (2002: 339) chápeme primární predikacijako predikaci vyjád
řenou slovesem v určitém tvaru na rozdíl od sekundární predikace (2002: 228), která může být tvořena infiniti
vem, přechodníkem/ participiem, slovesným adjektivem či deverbativním substantivem. 
50 V souladu s J. Hrbáčkem (1994) používáme pojem větný celek jako nadřazený termín pro věty jednoduché, 
parataktická a hypotaktická souvětí. 
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torem, což nám umožňuje získat obecněji platné výsledky přesahující idiolekt jedné osoby. 

V prvním sloupci následující tabulky uvádíme značky, jež jsme použili při přípravě 

korpusu textů (přehled značek s vysvětlením poskytuje tabulka č. 1 v kapitole 2.1.2. ), ve dru

hém sloupci se objevuje absolutní počet výskytů daného jevu v analyzovaném materiálu a tře

tí sloupec ukazuje procentuální zastoupení daného jevu, tj. do jaké míry se daný prostředek 

podílí na celkovém výskytu analyzovaných jevů. Údaje v procentech jsou zaokrouhlené na 

jedno desetinné místo. 

Analyzovaný jev Počet výskytů Podíl v % v N01 Počet výskytů Podíl v % v N02 

vN01 vN02 

VFH 316 36,5% 268 28,1% 

VFV 84 9,7% 132 13,9% 

INF 42 4,8% 46 4,8% 

NFP 6 0,7% 7 0,7% 

DS 334 38,6% 392 41,1% 

DA 84 9,7% 109 11,4% 

Celkem 866 100% 954 100% 

Tabulka č. 2 -Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních německých textech 

Kvantitativní analýza německých originálů přinesla v případě obou textů podobné vý

sledky pouze s některými menšími rozdíly. Velice zajímavé je, že se v obou textech přesně 

shoduje procentuální zastoupení infinitivů (4,8%) a participií (0,7%) jako kondenzačních pro

středků. Nevelké rozdíly mezi oběma texty se projevily i v případě substantiv a adjektiv 

s predikační po tencí. Podíl obou těchto kondenzátorů je o něco vyšší v N02, avšak rozdíl činí 

pouhých 2,5% v případě substantiv a 1,7% u adjektiv. Naproti tomu se v N01 vyskytuje vyšší 

podíl vazeb s verbem finitem- celkem 46,2% oproti 42% v N02. Pokud se však podíváme na 

využití určitých slovesných tvarů ve větách hlavních a vedlejších, zjistíme, že v N01 je vyšší 

podíl určitých sloves v hlavních větách (o 8,4% ), zatímco v N02 se výrazy s verbem finitem 

ve větách vedlejších podílí na celkovém počtu analyzovaných jevů o 4,2% více. 

V následujícím přehledu syntaktických charakteristik původních německých textů 

uvádíme pro každý text zvlášť poměr vět jednoduchých, souřadných a podřadných souvětí, 

dále potom přehled schémat větných celků a počty slov/ predikací na jeden větný celek/ pre

dikaci. 

Tabulka č. 3 ukazuje poměr vět jednoduchých, parataktických a hypotaktických sou

větí v německých originálech. 
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Druh větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vNOI vNOl vN02 vN02 

Věta jednoduchá 156 61,2% 98 45,2%. 

Souvětí souřadné 36 14,1% 27 12,4% 1 

Souvětí podřadné 63 24,7% 92 42,4% I 

Celkem větných celků 255 100% 217 1oo% I 

Tabulka č. 3 - Poměr parataxe a hypotaxe v původních německých textech 

Z uvedené tabulky vyplývá, že oba německé originály mají přibližně stejný podíl sou

řadných souvětí (v N01 se jich vyskytuje pouze o 1,7% více), ale liší se výrazně 

v procentuálním zastoupení vět jednoduchých a souvětí podřadných. V N01 je o 36,5% více 

vět jednoduchých než hypotaktických souvětí, zatímco v N02 činí tento rozdíl pouze 2,8%. 

Časté užívání vět jednoduchých v N01 má za následek rovněž vyšší absolutní počet větných 

celků ve srovnání s N02, ve kterém vyjadřuje autor své myšlenky hojněji pomocí hypotaxe (v 

N02 je podíl hypotaxe o 17,7% vyšší než v N01). 

Následující tabulka uvádí přehled schémat větných celků v původních německých tex

tech. Schémata jsou zapsána pouze lineárně, to znamená, že nezachycují vzájemné závislosti 

vět ani jejich pořadí (tak např. struktura HV- VV zahrnuje i případy VV- HV či vedlejší vě

tu vloženou do věty hlavní HV1 - VV- HV1). 

Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vNOl vNOI vN02 vN02 

VH 156 61,2% 98 45,2% 

VH-VH 26 10,2% 21 9,7% 

VH- VH- VH 8 3,1% 4 1,8% 

VH- VH- VH- VH 2 0,8% 2 0,9% 

VH-VV 32 12,5% 54 24,9% 

VH- VY- VY 16 6,3% 14 6,5% 

VH-VV-VV-VV 2 0,8% 8 3,7% 

VH-VV-VV-VV-VV 2 0,9% 

VH-VH-VV 12 4,7% 8 3,7% 

VH- VH- VY- VY 1 0,4% 4 1,8% 

VH- VH- VH- VY 2 0,9% 

Celkem 255 100% 217 100% 

Tabulka č. 4 - Přehled schémat větných celků v původních německých textech 
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Z tabulky č. 4 vyplývá, že ani jeden z německých originálů neužívá v příliš velké míře 

složitých hypotaktických souvětí. Podřadná souvětí se třemi klauzemi51 představují v NOl 

ll ,0% případů, v N02 1 0,2%; podíl hypotaktických souvětí se čtyřmi a více klauzemi činí 

v NOl pouze 1,2%, v N02 7,3%. Je zde rovněž patrná výše zmíněná tendence NOl užívat ví

ce věty jednoduché oproti silnějšímu zastoupení podřadných souvětí v N02. S výjimkou vět

ného schématu VH - VH - VV, jehož podíl je o 1% vyšší v N O 1 , je procentuální zastoupení 

všech hypotaktických souvětí vyšší v N02. V obou textech je z případů hypotaxe nejfrekven

tovanější spojení VH- VV, po němž následují s klesajícím výskytem souvětí VH- VV- VV 

a VH - VH - VV. Další typy podřadných souvětí jsou spíše marginální. 

NOI N02 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 1,56 1,84 

Počet slov na jeden větný celek 21,07 26,50 

Počet slov na jednu primární predikaci 13,44 14,38 

Tabulka č. 5 -Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikaci u 
původních německých textů 

Údaje v tabulce č. 5 dokládají zmíněné rozdíly v syntaktické charakteristice každého 

z původních německých textů. NO 1 má nižší počet primárních predikací na jeden větný celek, 

což je v souladu se zjištěnou tendencí NOl k častějšímu užití vět jednoduchých oproti frek

ventovanějším hypotaktickým souvětím vN02. Bereme-li N02jako 100%, potom se vNOl 

vyskytuje o 15,2% méně primárních predikací. Jeden větný celek má v N02 o 4,8 slov více a 

na jednu primární predikaci připadá v N02 o necelé jedno slovo více než v NOl. 

V tomto oddíle jsme se věnovali kvantitativní charakteristice původních německých 

textů a poukázali jsme na případné rozdíly mezi dvěma analyzovanými materiály. Pro vý

zkum explicitace budou mít výše uvedená kvantitativní zjištění význam teprve ve srovnání 

s paralelními texty v češtině, což nám umožní stanovit rozdílné tendence každého z jazyků 

v daném žánru, a také v kontrastu s texty přeloženými do němčiny, což nám umožní zjistit, 

zda se překlady blíží charakteristikám paralelních textů v cílovém jazyce či spíše textům vý

chozím, anebo zda představují tzv. třetí kód. 

51 Klauze odpovídá jedné větě, jejímž jádrem je verbum finitum a která sama může být součástí souvětí souřad
ného nebo podřadného jako jeho věta hlavní (řídící) nebo věta vedlejší (Encyklopedický slovník češtiny 2002: 
215). 
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2.2.2. Kvantitativní analýza původních českých textů 

V této kapitole uvádíme výsledky kvantitativní analýzy provedené na materiálu pů

vodních českých textů, jedná se tedy o část kapitoly Povinnost obratu nebo bojů "až do hoř

kého konce"? (dále český originál č. 1 -ČOl) z knihy Místo společenství- konflikt! Češi a 

Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938- 1945) a původní český text v knize Brno 

v době secese (dále český originál č. 2 - Č02). Výsledky uvádíme v následujících tabulkách 

stejným způsobem jako v předchozí analýze německých textů. 

Analyzovaný jev Počet výskytů Podíl v % v COl Počet výskytů Podíl v % v C02 

v ČOl vČ02 

VFH 255 30,5% 297 33,8% 

VFV 199 23,8% 139 15,9% 

INF 21 2,5% 12 1,4% 

NFP 2 0,2% o 0% 

DS 286 34,1% 312 35,5% 

DA 75 8,9% 118 13,4% 

Celkem 838 100% 878 100% 

Tabulka č. 6- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních českých textech 

V tabulce č. 6 shrnujeme výskyt prostředků s různou mírou sevřenosti vyjádření 

v původních českých textech. Výsledky kvantitativní analýzy ukazují, že z hlediska výskytu 

analyzovaných jevů se oba texty až na některé výjimky příliš neliší. Při srovnání ČOl a Č02 

je možné na rozdíl od srovnání jiných materiálů v této práci vycházet i z absolutních hodnot, 

protože mají oba texty přibližně stejný rozsah (ČO 1 5052 slov, Č02 50 ll slov) a jsou psány 

v tomtéž jazyce. 

V ani jednom z analyzovaných materiálů se nevyskytla přechodníková konstrukce, což 

potvrzuje okrajové postavení tohoto prostředku v současné češtině. Velice nízký je také vý

skyt participiálních kondenzátorů, které se v Č02 nevyskytují vůbec a v ČOl pouze ve dvou 

případech. Oba texty využívají v podobné míře ke kondenzaci substantiv s predikační potencí, 

která v ČOl představují 34,1 %, v Č02 35,5% z celkového počtu analyzovaných jevů, rozdíl 

mezi oběma texty tedy činí pouhých 1,4%. Odlišný je výskyt adjektivních kondenzátorů, kte

rých v Č02 nalezneme o 43 více, tj. jejich podíl na celkovém výskytu prostředků s různou mí

rou sevřenosti vyjádření je v Č02 o 4,5% vyšší než v ČOl. Pokud porovnáme procentuální 

zastoupení finitních slovesných tvarů v obou textech, zjistíme, že v ČOl se vyskytuje více ur

čitých sloves než v druhém textu (454 případů v ČOl oproti 436 v Č02). V ČOl nalezneme o 
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60 vedlejších vět více než v Č02, který naopak obsahuje o 42 více vět hlavních. V obou tex

tech se však konstrukce s verbem finitem podílí na celkovém počtu analyzovaných jevů při

bližně stejnou měrou (54,3% v ČOl a 49,7% v Č02, rozdíl tedy činí 4,6%). 

V následujících tabulkách uvádíme podobně jako v předchozí kapitole u německých 

materiálů syntaktickou charakteristiku původních českých textů. 

Druh větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

v ČOl v ČOl vČ02 vČ02 

Věta jednoduchá 65 33,2% 101 41,5% 

Souvětí souřadné 22 11,2% 40 16,5% 

Souvětí podřadné 109 55,6% 102 42,0% 

Celkem větných celků 196 100% 243 100% 
~ --

Tabulka č. 7 - Poměr parataxe a hypotaxe v původních českých textech 

Z uvedené tabulky je patrný nižší celkový počet větných celků v ČOl, což je zřejmě 

způsobeno tím, že autor tohoto textu častěji využívá rozsáhlejších hypotaktických souvětí 

(hypotaktická souvětí zde představují 55,6% oproti 42,0% v Č02), zatímco v Č02 je vyšší 

podíl vět jednoduchých a souvětí parataktických (v ČOl je o 36 vět jednoduchých a 18 sou

řadných souvětí méně než v Č02). 

Podobné tendence dokládá i tabulka č. 8, ze které vyplývá sklon autora ČOl užívat 

rozsáhlejší hypotaktická souvětí, zatímco se Č02 podřadným souvětím s více než třemi klau

zemi spíše vyhýbá (v ČOl se souvětí s více než třemi klauzemi na celkovém počtu větných 

celků podílí ze 17,3%, v Č02 pouze ze 2,9%). Hypotaktická souvětí se třemi klauzemi (jedná 

se tedy o schémata VH- VV- VV a VH- VH- VV) jsou rovněž častější v ČOl (jejich podíl 

je 20,9%) než v ČO 2 (13,6%). Naproti tomu podřadná souvětí s dvěma klauzemi jsou o 28 

případů častější v Č02. V obou textech je nejfrekventovanějším typem hypotaxe schéma VH 

- VV, po kterém následuje VH- VV- VV, VH- VH- VV a VH- VV- VV- VV. 

Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

v ČOl v ČOl vČ02 vČ02 

VH 65 33,2% 101 41,6% 

VH-VH 20 10,2% 36 14,8% 

VH-VH-VH 2 1,0% 4 1,6% 

VH-VV 34 17,4% 62 25,5% 
-- ---
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Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vČ01 vČ01 vČ02 vČ02 

VH-VV-VV 22 11,2% 25 10,3% 

VH-VV-VV-VV 16 8,2% 6 2,5% 

VH-VV-VV-VV-VV-VV 4 2,0% 

VH- VH- VY 19 9,7% 8 3,3% 

VH- VH- VY- VY 8 4,1% 

VH- VH- VY- VY- VY 4 2,0% 

VH- VH- VH- VY 1 0,4% 

VH-VH-VH-VV-VV-VV 2 1,0% 

Celkem 196 100% 243 100% 
-

Tabulka č. 8 - Přehled schémat větných celků v původních českých textech 

Zmíněné rozdíly mezi oběma českými texty se projevují i v následující tabulce, ze kte

ré vyplývá, že v ČOl připadá najeden větných celek o 0,53 predikace více než v Č02, což je 

v souladu s uvedenou tendencí ČOl užívat složitější souvětí. Tomu odpovídá i vyšší počet 

slov najeden větný celek v ČOl (rozdíl oproti Č02 činí 5,16 slov). Jak jsme již uvedli výše, 

vyskytuje se v ČOl o něco vyšší počet primárních predikací než v Č02, a proto je počet slov 

připadajících na jednu predikaci v ČOl nepatrně nižší než v Č02 (o 0,36 slova). 

ČOl Č02 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 2,32 1,79 

Počet slov na jeden větný celek 25,78 20,62 

Počet slov na jednu primární predikaci 11,13 11,49 
-~ 

Tabulka č. 9 - Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikaci u 
původních českých textů 

2.2.3. Srovnání výsledků kvantitativní analýzy korpusů původních 

německých a českých textů 

V předchozích oddílech jsme uvedli kvantitativní charakteristiky jednotlivých původ

ních textů v češtině a němčině zvlášť a upozornili na případné rozdíly mezi dvěma analyzo

vanými texty v každém z jazyků. V této části budeme porovnávat původní české texty (dále 

ČO) s texty německými (dále NO), přičemž s oběma texty v každém jazyce budeme nakládat 

jako s jedním korpusem. Takový postup nám umožní porovnávat údaje získané analýzou dvou 

textů od různých autorů v každém jazyce, čímž dosáhneme zjištění přesahujících idiolekt jed-
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noho autora. Přesto jsme si vědomi toho, že korpus dvou českých a dvou německých textů 

není dostatečně rozsáhlý, aby bylo možné považovat výsledná zjištění za všeobecně platná, 

takže pokud budeme v následujících odstavcích hovořit o rozdílech mezi češtinou a němčinou 

v daném žánru, potom je uvedené závěry nutno vnímat jako jednoznačně platné pouze pro 

konkrétní analyzované texty a na obecnější rovině pouze jako naznačení určitých tendencí 

každého z jazyků v daném žánru. 

Následující tabulka zachycuje počet výskytů jednotlivých prostředků kondenzace aur

čitých slovesných tvarů v korpusu českých a německých textů a rovněž procentuální zastou

pení jednotlivých jevů v analyzovaném materiálu. 

Analyzovaný jev Počet výskytů Podíl v% v CO Počet výskytů Podíl v% v NO 

vČO vNO 

VFH 552 32,2% 584 32,1% 

VFV 338 19,7% 216 11,9% 

INF 33 1,9% 88 4,8% 

NFP 2 0,1% 13 0,7% 

DS 598 34,8% 726 39,9% 

DA 193 11,3% 193 10,6% 

Celkem 1716 100% 1820 100% 

Tabulka č. 1 O- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních českých a německých tex
tech 

V ČO i NO se vyskytuje přibližně stejný podíl určitých sloves v hlavních větách (roz

díl činí pouze 0,1 %), zatímco v ČO je o 7,8% vyšší podíl verb finit ve větách vedlejších. 

Z tohoto důvodu je rovněž procentuální zastoupení všech určitých slovesných tvarů v ČO o 

7,9% vyšší než v NO. V němčině je naproti tomu vyšší podíl infinitivů (o 2,9%) i participiál

ních konstrukcí (o 0,6%); celkově je vNO o 3,5% vyšší procentuální zastoupení participiál

ních a infinitivních konstrukcí než v češtině. V NO se na celkovém výskytu analyzovaných 

jevů výrazněji podílí substantiva s predikační potencí než v ČO, rozdíl zde činí 5,1 %. Oba ja

zyky pak využívají podobnou měrou adjektivních kondenzátorů, které jsou o pouhých 0,7% 

častější v češtině než v němčině. 

Z uvedených údajů vyplývá, že čeština v daném žánru využívá ve větší míře primár

ních predikací, především pak ve větách vedlejších, zatímco v němčině mírně převažuje podíl 

infinitivních a participiálních konstrukcí a výrazněji potom podíl substantiv jako prostředků 

kondenzace. Adjektiva s predikační potencí se na celkovém výskytu analyzovaných jevů po

dílejí v obou jazycích přibližně stejně. 

58 



Porovnáme-li podíl primárních predikací, infinitivů a participií v každém z jazyků 

s podílem nominálních struktur (substantiva a adjektiva s predikační potencí), jeví se čeština 

jako verbálnější oproti němčině. V ČO představuje první skupina podíl 53,9%, nominální 

kondenzátory pak 46,1 %, zatímco v NO je procentuální zastoupení primárních predikací spo

lu s infinitivními a participiálními vazbami nižší (49,5%) než v případě jmenných konstrukcí 

(50,5%). 

Z následující tabulky je patrný rozdíl v ČO a NO v podílu primárních predikací a no

minálních kondenzátorů. Čeština se v tomto srovnání jeví rovněž jako verbálnější, protože 

v ČO převládají určitá slovesa o 5,8% nad substantivními a adjektivními kondenzátory, za

tímco v NO je o 7,0% vyšší procentuální zastoupení nominálních kondenzátorů oproti finit

ním slovesným tvarům. 

Analyzovaný jev Výskyt v CO Podíl v% v CO Výskyt v NO Podíl v% v NO 

VFH+VFV 890 52,9% 800 46,5% 

DS+DA 791 47,1% 919 53,5% 

Celkem 1681 100% 1719 100% 
L___ 

Tabulka č. 1 O a - Poměr primárních predikací a nominálních kondenzátorů v původních českých a ně
meckých textech 

Tabulky č. ll a 12 porovnávají syntaktické složení původních českých a německých 

textů. 

Druh větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vČO vČO vNO vNO 

Věta jednoduchá 166 37,8% 254 53,8% 

Souvětí souřadné 62 14,1% 63 13,4% 

Souvětí podřadné 211 48,1% 155 32,8% 

Celkem větných celků 439 100% 472 100% 

Tabulka č. ll -Poměr parataxe a hypotaxe v původních českých a německých textech 

Z uvedené tabulky vyplývá, že čeština má větší sklon využívat v daném žánru podřad

ná souvětí v kontrastu s tendencí němčiny uchylovat se spíše k větám jednoduchým Gak vy

plývá z porovnání dvou českých originálů v předchozí kapitole, přispívá k tomuto rozdílu 

především ČOl). Podíl vět jednoduchých v němčině představuje 53,8%, zatímco v češtině je 

to o 16,0% méně. Naproti tomu se v češtině na celkovém počtu větných celků podílí hypotak

tická souvětí ze 48,1%, přičemž vNO je to o 15,3% méně. Procentuální zastoupení souřad

ných souvětí je v obou jazycích přibližně stejné (rozdíl činí pouhých 0,7%). 
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Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vČO vČO vNO vNO 

VH 166 37,8% 254 53,8% 

VH-VH 56 12,7% 47 10,0% 

VH- VH- VH 6 1,4% 12 2,6% 

VH- VH- VH- VH 4 0,8% 

VH-VV 96 21,9% 86 18,2% 

VH-VV-VV 47 10,7% 30 6,4% 

VH- VV- VV- VV 22 5,0% 10 2,1% 

VH - VV - VV - VV - VV 2 0,4% 

VH-VV-VV-VV-VV-VV 4 0,9% 

VH- VH- VV 27 6,2% 20 4,2% 

VH- VH- VV- VV 8 1,8% 5 1,1% 

VH- VH-VV- VV- VV 4 0,9% 

VH- VH- VH- VV 1 0,2% 2 0,4% 

VH-VH-VH-VV-VV-VV 2 0,5% 
I 

Celkem 439 100% 472 1oo% 1 

- - ~~- ~- ---

Tabulka č. 12- Přehled schémat větných celků v původních českých a německých textech 

Přehled schémat větných celků v česko-německém kontrastivním pohledu potvrzuje 

výše zmíněné tendence češtiny a němčiny. S výjimkou mírně vyššího podílu souřadného spo

jení dvou vět hlavních v ČO se v němčině všechny ostatní typy souřadných souvětí vyskytují 

ve větší míře než v češtině. Objevuje se zde dokonce několik případů souřadného souvětí se 

čtyřmi větami hlavními, které v ČO nenalezneme vůbec. Až na několik okrajových výskytů, 

které se v NO na celkovém počtu větných celků podílí pouze z 0,8%, je v češtině procentuální 

zastoupení všech typů hypotaktických souvětí vyšší než v NO. V češtině je podíl podřadných 

souvětí se třemi klauzemi 16,9% oproti 10,6% v němčině (rozdíl činí 6,3%) a se čtyřmi a více 

klauzemi 9,3% (o 5,3% více než v němčině). 

co NO 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 2,03 1,69 

Počet slov na jeden větný celek 22,92 23,57 

Počet slov na jednu primární predikaci ll ,31 13,91 

Tabulka č. 13 - Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikac1 u 
původních českých a německých textů 
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Tabulka č. 13 ukazuje, že čeština inklinuje ke složitějším větným celkům oproti něm

čině, protože v češtině připadají na jeden větný celek více než dvě primární predikace, zatím

co v němčině pouze 1,69 predikace (na tomto rozdílu se opět podílí především ČOl). Pokud 

jde o ukazatele počtu slov, vyplývá z uvedené tabulky, že v němčině připadá na jeden větný 

celek i na jednu predikaci více slov než v češtině, ačkoli rozdíl není příliš velký (0,65 slova na 

jeden větný celek a 2,6 slova na jednu predikaci). Je však třeba si uvědomit, že ukazatel počtu 

slov je v absolutních hodnotách proměnná značně nesouměřitelná napříč jazykovými systémy, 

a proto zde tyto údaje uvádíme čistě pro úplnost a nedovolujeme si z nich vyvozovat jakékoli 

obecnější závěry. Němčina totiž v porovnání s češtinou platí za jazyk, který pro vyjádření té

hož potřebuje obvykle více slov, což je způsobeno jejím rozdílným jazykovým systémem. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést analýzu znovu se sníženým počtem slov v němčině 

o určité a neurčité členy, které se pravděpodobně nejvíce podílejí na nesouměřitelnosti ukaza

tele počtu slov mezi češtinou a němčinou. Výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabul-

ce. 

co NO 

Počet slov na jeden větný celek 22,92 19,47 

Počet slov na jednu primární predikaci ll ,31 11,49 
------

Tabulka č. 13a- Počet slov najeden větný celek a na predikaci u původních českých a německých textů 
se sníženým počtem slov v němčině o určité a neurčité členy 

Pokud do počtu slov v němčině nezahrneme určité a neurčité členy, potom zjistíme, že 

v němčině připadá na jeden větný celek o 3,45 slova méně, což souvisí s výše uvedenou ten

dencí češtiny užívat rozsáhlejší souvětí. V počtu slov na jednu predikaci se NO téměř shoduje 

s ČO, což naznačuje, že délka klauzí v češtině i němčině je přibližně stejná. Přestože jsme se 

pokusili snížit nesouměřitelnost ukazatele počtu slov mezi němčinou a češtinou nezapočítává

ním členů v NO, je nutné i tyto výsledky brát s určitou rezervou, protože na jazykově

systémové rozdíly v počtu slov mají vliv i další faktory jako odlišná frekvence analytických 

slovesných tvarů, časté užití kompozit v němčině atd. 

Z kvantitativních analýz českých a německých původních textů vyplývá, že čeština se 

v daném žánru projevuje jako jazyk verbálnější/ explicitnější v porovnání s němčinou, která 

mírně tíhne k nominálnějšímu/ implicitnějšímu způsobu vyjádření. Z hlediska větných celků 

je v ČO zároveň patrná tendence k častějšímu využití složitějších hypotaktických souvětí 

oproti sklonu němčiny uchylovat se spíše k větám jednoduchým, což má za následek vyšší 

počet primárních predikací na jeden větný celek v češtině v kontrastu s němčinou. 
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2.3. Analýza posunů k explicitnějšímu/ implicitnějšímu vy

jádření v překladech 

V této kapitole se pokusíme vytvořit přehled jednotlivých predikací a prostředků kon

denzace v originálech a jejich respondentů v překladech. Budeme tedy zjišťovat, v jaké míře 

dochází při překladu analyzovaných prostředků (verbum finitum ve větě hlavní, verbum fini

turn ve větě vedlejší, infinitiv, participiální konstrukce, substantivum a adjektivum 

s predikační potencí52
) k posunům směrem k volnějšímu či těsnějšímu vyjádření, a tak se nám 

podaří určit, zda při překladu převažuje z hlediska zkoumaných jevů tendence k explicitaci či 

implicitaci. 

S originály v daném jazyce budeme pracovat jako s jedním korpusem, stejně tak jako 

s překlady, abychom tak získali obecnější výsledky přesahující idiolekt jednoho překladatele. 

Hodnoty, které uvádíme, jsou tedy souhrnné údaje získané z korpusu obou překladů v daném 

jazyce. Dílčí hodnoty platné pro jednotlivé překlady uvádíme pouze v závěru každé z kapitol 

věnovaných jednomu ze směrů překladu, kde upozorňujeme na případné rozdíly v idiolektu 

každého z překladatelů. 

U každého z analyzovaných jevů uvedeme nejdříve počet posunů v celém korpusu 

překladů a také, jaké procento z celkového výskytu daného jevu ve výchozích textech tyto po

suny představují53 , což nám umožní zjistit, zda se zkoumaný prostředek při překladu většinou 

mění, anebo zda zůstává zachován. Poté se zaměříme zvlášť na posuny k těsnějšímu a volněj

šímu vyjádření, vždy uvedeme počet výskytů daného posunu a jeho procentuální podíl na 

všech posunech týkajících se zkoumaného prostředku. Pokud se při překladu daného jevu vy

skytne více typů posunů (např. substantivum s predikační potencí může být převáděno těsněji 

pomocí adjektiva či předložkové vazby, volněji potom větou hlavní, vedlejší, infinitivem či 

participiem), uvádíme jednotlivé typy zvlášť spolu s příklady a údajem v procentech, který 

vyjadřuje podíl daného typu posunu na všech posunech k volnějšímu nebo těsnějšímu vyjád

ření (podle toho, do jaké kategorie daný typ spadá), abychom tak zjistili, jakým prostředkem 

je daný jev nejčastěji překládán54 . 

Mezi posuny k volnějšímu vyjádření započítáváme rovněž případy, kdy je v originálu 

52 Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, přechodníková konstrukce se v ani jednom z českých textů nevy
skytla, a proto zde přechodník neuvádíme. 
53 Jako 100% při výpočtu tohoto údaje bereme absolutní počet výskytů daného jevu v korpusu výchozích textů 
plus počet posunů, kdy je v originálu vazba bez predikační potence (nejčastěji vazba nominální, předložková či 
adverbiální), anebo se na daném místě neobjevuje žádný výraz, a v překladu se pak vyskytuje daný jev. 
54 Je však třeba si uvědomit, že pokud se v překladech u zkoumaného jevu vyskytne jen velice málo posunů, jsou 
tyto údaje spíše orientační a nelze z nich vyvozovat obecně platné závěry. K tomu by bylo nutné provést výzkum 
na rozsáhlejším korpusu textů, v němž by se posunů u daného jevu vyskytlo více. 
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vazba bez predikační potence (nejčastěji vazba nominální, předložková či adverbiální), anebo 

se na daném místě neobjevuje žádný výraz a v překladu se pak vyskytuje některý 

z analyzovaných prostředků. Takové případy potom označujeme podle toho, jaké vyjádření je 

obsaženo v originálu, jako typ posunu "nominální/ předložkovál adverbiální konstrukce/ nu

lový prvek ---+ zkoumaný prostředek". 

Pokud jde o metodiku práce, využijeme během této analýzy již méně korpusový ma

nažer. Uvažovali jsme sice o možnosti dohledat k výstupům z korpusu originálů jejich re

spondenty v překladech a naopak, ale tato metoda se ukázala být kvůli vysokému počtu 

zkoumaných jevů příliš složitá a rovněž jsme dospěli k názoru, že pro analýzu posunů je třeba 

sledovat daný jev v širším kontextu, než jaký poskytují výstupy z korpusového manažeru. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést ručně srovnání minimálních párů (Toury 1995) 

v originálech a překladech (ve směru česko-německém i německo-českém), což nám umožní 

snadno zjistit i výše zmíněné případy, kdy se v českém originálu nevyskytuje žádný ze zkou

maných prostředků, ale v překladu je na daném místě doplněn. Korpusový manažer Simple 

Concordance Programme tak využijeme především ke kontrole celkového počtu výskytů 

zkoumaných jevů. 

Na závěr této kapitoly (v oddíle 2.3.4.) zhodnotíme ještě tendenci k explicitaci/ impli

citaci v německo-českých i česko-německých překladech z hlediska ukazatele počtu slov a 

upozorníme na některé problémy související s interpretací tohoto statistického údaje. 

2.3.1. Analýza posunů k explicitnějšímu/ implicitnějšímu vyjádře

ní v překladech do němčiny 

2.3.1.1. Verbum finitum ve větě hlavní a jeho překlad do němčiny 

Finitní tvary sloves v hlavních větách zůstaly v naprosté většině případů zachovány, 

k posunům došlo pouze dvakrát, což představuje 0,4% z celkového počtu výskytů tohoto jevu. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (1 případ; 50%) 

V česko-německých překladech se vyskytuje pouze jeden případ posunu verba finita 

ve větě hlavní, a to směrem k nominálnímu vyjádření. 

To vše stupňovalo i teror, i českou nenávist- padlých přibývalo. 

Al! das steigerte sowohl den Terror als auch den tschechischen Hass- auch die Zahl der Opfer. 
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b) Posuny k volnějšímu vyjádření (1 případ; 50%) 

U posunů k volnějšímu vyjádření se v případě hlavních vět, které jsou podle J. V. 

Bečky nejvolnějším způsobem vyjádření, jedná o posuny, kdy v originále se vyskytuje nomi

nální konstrukce a v překladu pak věta hlavní. Tento typ posunu se v analyzovaném korpusu 

objevil pouze jedenkrát. 

V roce 1895 byla na pisáreckém předměstí postavena vila (Veslařská 228), kterou pro své rodiče navrhl Alois 

Ludwig (1872-1969), brněnský rodák, v uvedeném roce student teprve prvního ročníku ateliéru Otto Wagnera na 

vídeňské Akademii. 

1895 wurde in der Vorstadt Schreibwald (Pisárky) eine Villa gebaut (Straj3e Veslařská 228), die der in Briinn 

geborene Alois Ludwig (1 872 bis 1969) fiir seine Eltern entwarf Er war im ange[iihrten Jahr Student des ersten 

Jahrganges im Atelier von Otto Wagner an der Wiener Akademie. 

2.3.1.2. Verbum finitum ve větě vedlejší a jeho překlad do němčiny 

Určitý tvar slovesa ve větě vedlejší zůstal podobně jako ve větě hlavní většinou rovněž 

zachován, posuny se vyskytly pouze v 8,5% případů (absolutní počet posunů je 29). 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (17 případů; 58,6%) 

K posunům směrem k těsnějšímu vyjádření u finitních slovesných tvarů ve vedlejších 

větách došlo v analyzovaných překladech do němčiny celkem v 17 případech, což odpovídá 

58,6% z celkového počtu posunů při převodu těchto konstrukcí do němčiny. Jednotlivé typy 

posunů jsou uvedeny níže spolu s příklady a údajem v%, který ukazuje, jakou měrou se daný 

typ podílí na všech posunech k těsnějšímu vyjádření při překladu určitých sloves ve vedlejších 

větách. 

Vedlejší věta- infinitiv (13 případů; 76,5%) 

Morální i hmotný úspěch umožnil tehdy rodákovi ze slováckého Kněždubu, aby zakotvil v Hroznové Lhotě. 

Der moralische sowie materielle Erfolg ermoglichte es dem im mahrisch-slowakischen Knieždub (Kněždub) ge

borenen Uprka sich in Hrozna Lhotta (Hroznová Lhota) niederzulassen. 

Briigel tvrdí, že Benešův přerod v tvrdého nacionalistu byl způsoben snahou objevit nástroj proti komunistům, 

kteří" věřili, že v německém problému našli konečně prostředek, jímž vezmou Benešovi v očích Čechů iniciativu 

a jímž mohou paralyzovat jeho nespornou popularitu. 

Briigel behauptet, dass Benešs Umwandlung in einen harten Nationalisten von dem Bestreben hervorgerufen 
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wurde, ein Instrument gegen die Kommunisten zu entdecken, die glaubten, im deutschen Problem endlich ein 

Mittel gefunden zu haben, mít dem sie Beneš in den Augen der Tschechen die Initiative nehmen und mít dem sie 

sežne zweifellose Popularitiit parallelisieren konnen. 

Vedlejší věta~ participiální konstrukce (1 případ; 5,9%) 

Ač bylo zdůvodňováno taktikou, přece jen tak docela nerezignovalo na antifašismus. 

Taktisch begriindet, resignierte sie doch nur nicht vollig auf den Antifaschismus. 

Vedlejší věta~ adjektivní kondenzátor (2 případy; 11,7%) 

Výsledkem jejího působení bude, že se v českém myšlení a konání prosadí ještě radikálnější řešení, než jaké při

jala emigrace a než jaké koncem r. 1944 předložila Spojencům. 

Das Ergebnis seines Wirkens wird zur Folge haben, dass sich in der Denkweise und im Handeln der Tschechen 

eine noch radikalere Losung durchsetzen wird, als die von der Emigration akzeptierte und am Ende des Jahres 

1944 den Alliierten unterbreitete. 

Vedlejší věta~ předložková/ nominální konstrukce (1 případ; 5,9%) 

Všichni ocenění urbanisté proponovali ve vnitřním městě četné průrazy, jimiž by se vytvořily pohledové osy na 

dominantní historické památky. 

Alte gewiirdigten Urbanisten schlugen in der lnnenstadt zahlreiche Durchblicke in Gestalt von Fluchten mit 

Blick au[dominierende historische Denkmiiler vor. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (12 případů; 41,4%) 

K posunům k volnějšímu vyjádření dochází při překladu určitých slovesných tvarů ve 

vedlejších větách ve 41,4% případů (v analyzovaných textech se tento jev objevil celkem 

dvanáctkrát). Níže opět uvádíme jednotlivé typy posunů s příklady a procentuálním zastoupe

ním. 

Vedlejší věta~ hlavní věta (8 případů; 66,7%) 

České obyvatelstvo, sužované vystupňovanou zásobovací bídou všeho druhu, důsledky bombardování i jinými 

"slastmi" nechtěné války, povzbudili Němci k další zaťaté nenávisti, když vehnali proti českým zájmům mládež 

kopat na východní. severní a jižní Moravě zákopy a když zavedli přísné tresty za "Arbeitsbummelei". 

Die tschechische Bevolkerung, betroffen durch die Versorgungsnot aller Art, die Folgen der Bombardierung und 

anderen "Freuden" des ungewollten Krieges, wurde von den Deutschen zu weiterem erbitterten Hass angeregt. 

Sie liessen namlich gegen die tschechischen lnteressen Jugendliche im ostlichen. nordlichen und siidlichen 

Mahren Schiitzengraben au(wer(en und [iihrten strenge Stra(en [iir "Arbeitsbummelei" ein. 

Tím vlastně vzniklo jakési obludné pojízdné teatrum, na němž nacismus demonstroval, co dokáže dělat s člově

kem, jehož úděl byl v otevřených vagonech vlaků smrti ještě horší než v samotných koncentrácích. 
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So entstand eigentlich ein monstroses Wandertheatrum, mit dem die Nazis demonstrierten, was sie mit dem 

Menschen fertigbrachten. !hr Schicksal war in den offenen Eisenbahnwagen des Todes noch schlimmer als in 

den Konzentrationslagern selbst. 

Předložkovál nominální konstrukce--+ vedlejší věta (4 případy; 33,3%) 

Dalším dokladem překonávání historismu a směřování k secesi byla raná tvorba Huberta Gessnera (1 871 až 

1943), rodáka z Valašských Klobouků a rovněž Wagnerova žáka. 

Ein weiterer Bel eg fiir die Oberwindung des Historismus und die Orientierung auf die Sezession war das friihe 

Schaffen des aus Wallachisch Klobouk (Valašské Klobouky) stammenden Hubert Gessner (1871 bis 1943), der 

eben(alls W agner's Schiiler war. 

Tím se měla ČSR, vzešlá z druhé světové války, na rozdíl od poversailleské změnit na národní stát nejen co do de

klarovaného principu, ale i de facto, co do své skutečné struktury. 

Dadurch sollte sich die aus dem zweiten Weltkrieg hervorgehende ČSR, im Unterschied von der nach Ver

sailles, in einen nationalen Staat verwandeln, nicht nur aufgrund des deklarierten Prinzips, sondern auch de 

facto, was ihre wirkliche Struktur anbelangte. 

2.3.1.3. Infinitivní konstrukce a jejich respondenty v němčině 

Při překladu infinitivních konstrukcí do němčiny došlo celkem ke třem posunům, což 

představuje 9,1% z celkového výskytu infinitivních konstrukcí v češtině. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (3 případy;lOO%) 

U infinitivních konstrukcí se vyskytly pouze posuny k těsnějšímu vyjádření. Ve všech 

případech se jednalo o převedení infinitivu výchozího textu pomocí substantiva s predikační 

potencí, které je odvozeno od slovesa vyjádřeného v originálu infinitivem. 

Informace, docházející od organizací benešovského směru, se shodují na rozhodně vyslovovaném požadavku 

Němce vystěhovat. zřídit stát bez nich. 

lnformationen, die von Organisationen der Richtung Benešs kommen, sind fiir die entschieden ausgesprochene 

Forderung der Aussiedlung der Deutschen und der Errichtung eines Staates ohne sie einig. 

Chápal město jako historicky rostlý organismus, který je třeba při regulaci respektovat, což znamená citlivě spo

jovat minulost s moderními požadavkv k dosažení dobově svébytného, syntetického a uměním korunovaného díla. 

Er verstand die Stadt als historisch gewachsenen Organismus, der bei der Regulierung respektiert werden muj3, 

was eine gefiihlvolle Verbindung der Vergangenheit mit den modernen Forderungen zur Erzielung eines zeit

gemaj3 unabhangigen, synthetischen und von der Kunst gekronten Werkes bedeutet. 
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b) Posuny k volnějšímu vyjádření (O případů; 0%) 

Při překladu infinitivů v česko-německých materiálech se neobjevil ani jeden případ 

posunu k volnějšímu vyjádření. 

2.3.1.4. Participiální konstrukce a jejich respondenty v němčině 

V českých originálech se participiální konstrukce vyskytla pouze dvakrát a v obou pří

padech byla do němčiny převedena opět pomocí participia, takže zde ve 100% případů dochá

zí k zachování stejného stupně sevřenosti vyjádření a nedochází k žádným posunům. Níže 

uvádíme pro doplnění obě česká participia a jejich ekvivalenty v němčině. 

A často nebylo ani kam padnout, protože uhláky byly tak naplněny, že vězňové museli stát, namačkání jeden na 

druhého. 

Ofl konnten sie iiberhaupt nirgends hinfallen, weil die Kohlenwagen s o vol! waren, dass die Gefangenen stehen 

mussten, unvorstellbar aneinander gedriickt. 

Veden zuřivými Němci. hlouček trestanců se zastavil. 

Gefiihrt von tobenden Deutschen, die Gruppe von Straflingen hielt an. 

2.3.1.5. Substantiva s predikační potencí a jejich respondenty v němčině 

U substantiv se skrytou predikací došlo k posunům celkem patnáctkrát, tj. pouze 

v 2,5% případů. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (7 případů; 46,7%) 

Posun k těsnějšímu vyjádření se při překladu deverbativních/ dějových substantiv do 

němčiny vyskytl celkem sedmkrát. Jednalo se o následující typy: 

Substantivum---+ adjektivum (6 případů; 85,7%) 

S počátky výtvarného dění českého Brna byl těsně krajinář Alois Kalvoda (1875-1934), rodák z nedalekých Šla-

panic. 

Mit den Anfangen der bildenden Kunst im tschechischen Briinn war eng der aus dem nahen Šlapanice stammen

de Landschaftsmaler Alois Kalvoda (1875 bis 1934) verbunden. 
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Průkopnickou roli sehrál na počátku století v architektuře Brna významný představitel Vídeňské secese Leopold 

Bauer (1 872-1938), rodák ze slezského Krnova. 

Eine bahnbrechende Rolle spielte zu Jahrhundertbeginn in der Architektur Briinn's der bedeutende Vertreter der 

Wiener Sezession und im schlesischen Jagerndor((Krnov) geborene Leopold Bauer (1 872 bis 1938). 

Substantivum......-+ předložková vazba (1 případ; 14,3%) 

Teprve v průběhu asanace vypsala městská rada v letech 1901-02 veřejnou soutěž na regulaci Brna pro rakous

ké architekty a inženýry německé národnosti bez ohledu na místo jejich bydliště. 

Der Stadtrat schrieb erst wahrend der Assanierung in den Jahren 1901102 den Offentlichen Wettbewerb zur Re

gulierung Briinn's fiir Osterreichische Architekten und 1ngenieure deutscher Nationalitat ohne Hinblick auf 

ihren Wohnort aus. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (8 případů; 53,3%) 

Při překladu substantiv s predikační potencí dochází o něco častěji k posunům 

k volnějšímu vyjádření, jedná se celkem o 53,3% případů. 

Substantivum......-+ verbum finitum ve větě hlavní (1 případ; 12,5%) 

Nichols Beneše požádal, aby to bez souhlasu Spojenců nedělal, a na upozornění, že bez tohoto zákona by mohlo 

u nás doma dojít k rozvratu a masakrům Němců, doporučil ohlásit věc jen jako program, ale před uskutečňová

ním si o způsobu, rozsahu apod. bezpodmínečně opatřit spojenecký souhlas. 

Nichols ersuchte Beneš, dies ohne Zustimmung der Alliierten nicht zu tun und hatte ihn au(merksam gemacht, 

dass ohne ein solches Gesetz es in der Heimat zu einer Zerriittung und einem Massaker der Deutschen kommen 

konnte, empfahl er diese Sache nur als Programm zu empfehlen, vor ihrer Verwirklichung jedoch iiber die Art, 

das Ausmass u. a. unbedingt die Zustimmung der Alliierten zu beschaffen. 

Substantivum......-+ infinitiv (5 případů; 62,5%) 

Ostatním Němcům musí být dána možnost optace, přičemž čs. vládě je ponechána možnost rozhodnutí o každém 

jednotlivém případě. 

Den iibrigen Deutschen muss die Moglichkeit der Option gegeben werden, wobei der tschechosl. Regierung die 

Moglichkeit behalten bleiben muss, iiber jeden einzelnen Fal! zu entscheiden. 

Všechny tyto výrobní obory odolaly vlnám hospodářských krizí a podniky se pokoušely o založení kartelových 

organizací. 

Alte diese Produktionsbranchen widerstanden den Wirtschafiskrisen und die Betriebe versuchten Kartellorgani

sationen zu griinden. 

Substantivum......-+ participium (1 případ; 12,5%) 

První [memorandum} z 24. srpna 1944 bylo velmi podrobné, ale ve věci transferu jen obecné- s vysvětlením. že 
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transfer bude pojednán ve speciálním memorandu, které československá vláda předá poradní komisi později. 

Das erste [Memorandum] vom 24. August 1944 war sehr detailliert, in Sachen des Transfers aber nur allgemein 

- erklarend, dass der in einem speziellen Memorandum behandelt werden sollte, das die tschechoslowakische 

Regierung der Beratungskommission spater iibergeben werde. 

Nulový prvek~ substantivum s predikační potencí (1 případ; 12,5%) 

Tady už nebylo prakticky vůbec nic k jídlu, tady nebyla vůbec žádná ochrana před mrazem, tady se umíralo po

řád- hladem, mrazivým větrem, kulkou, pažbou i klackem. 

Hier gab es praktisch iiberhaupt nichts mehr zum Essen und Trinken, hier gab es gar keinen Schutz vor der Kal

te, dem Frost, hier wurde standig gestorben - an Hunger, dem eisigen Wind, einer Gewehrkugel, dem Schlag ei

nes Kolben oder Stockes. 

2.3.1.6. Adjektiva s predikační potencí a jejich respondenty v němčině 

Adjektivní kondenzátory byly v analyzovaných textech přeloženy pomocí jiného pro

středku než adjektiva v celkem 66 případech, což představuje 34,0% z celkového výskytu de

verbativních adjektiv v českých originálech. U adjektiv tak dochází ze všech analyzovaných 

jevů k posunům nejčastěji. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (2 případy; 3,0%) 

Vzhledem k tomu, že z analyzovaných jevů jsou adjektiva prostředkem s nejvyšší mí

rou kondenzace, spadají mezi posuny k těsnějšímu vyjádření pouze případy, kdy je v překladu 

adjektivum vypuštěno a daný význam vyjadřuje pouze předložková vazba. Takové případy se 

v analyzovaných textech vyskytly pouze dva. 

Byli v zuboženém stavu, bosí nebo polo bosí, odění v několika cárech, někteří téměř nazí. 

Sie waren in einem jammerlichen Zustand, barfiissig oder fast barfiissig, in Kleider{etzen, manche beinahe 

nackt. 

Ve strachu, že" bolševik chce podle velkorysého plánu udeřit ze Slovenska do centra říše", vzbouřit Protektorát 

a 300 000 cizích dělníků, držených v táborech na území sudetské župy, nařídil Frank "stát do posledního" a 

bránit pro říši český prostor až do konce. 

In der Angst, "der Bolschewik wolle aufgrund eines grossziigigen Pian es aus der Slowakei in das Zentrum des 

Reichs schlagen", das Protektora! und 300 000 Fremdarbeiter in den Lagern im Bereich des Sudetengaus 

aufriihren, ordnete Frank an "den Staat bis zum letzten" und den tschechischen Raum bis zum Ende fiir das Re

ich zu verteidigen. 
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b) Posuny k volnějšímu vyjádření (64 případů; 97,0%) 

U deverbativních adjektiv naprosto jednoznačně převažují posuny k volnějšímu vyjád

ření, které představují 97,0% z celkového počtu 66 posunů. Naprosto jednoznačně převažují 

posuny směrem k větě vedlejší (89,1% bereme-li jako 100% celkový počet posunů 

k volnějšímu vyjádření), následují posuny k participiálním konstrukcím (7,8%), méně je po

tom dalších typů posunů, jak ukazuje následující přehled: 

Adjektivum~ verbum finitum ve větě vedlejší (57 případů; 89,1 %) 

Víme už, že změnili svou předchozí (,, kominternovskou'') orientaci a adaptovali se na linii, obsaženou v Got

twaldově směrnici, doručené přes Beneše do Londýna. 

Wir wissen bereits, dass sie ihre vorangegangene (,, kominternsche'') Orientierung anderten und sich auf die Li

nie adaptierten, die in Gottwalds Richtlinie enthalten war und uber Beneš nach London ilbermittelt wurde. 

Uprkovy obrazy, kresby a grafiky zaplňovaly od počátku až do smrti lidové postavy z rodného Slovácka, malova

né zejména vlivem mnichovského školení nejdříve jako naturalistické žánry tmavého koloritu, zachycující drsně 

pitoreskní venkovský život s určitou příměsí sociálního zájmu. 

Uprka's Gema! de, Zeichnungen und Graphiken zeigten vom Anfang bis zum Tod volkstilmliche Gesta/ten aus der 

heimatlichen Mahrischen Slowakei, die besonders unter dem Einflu/3 der Milnchener Schule zuerst als naturalis

tische Genren dunklen Kolorits gemalt wurden, die das rauhe pittoreske Landleben mit einer bestimmten Bei

mischung sozialen Interesses einfingen. 

Adjektivum~ participiální konstrukce (5 případů; 7,9%) 

Z ní vznikl návrh programu Národního bloku pracujícího lidu měst a venkova, vypracovaný londýnskou komu

nistickou skupinou a přijatý potom národními socialisty i sociálními demokraty. 

Aus ihr entstand das Programm des Nationalen Blocks des werktatigen Volkes in Stadt und Land, ausgearbeitet 

von der Londoner kommunistischen Gruppe und dann von den Nationalsozialisten und Sozialdemokraten ange-

nommen. 

Benešův proud se snaží plně využít vyvrcholení nenávisti proti Němcům, vvvolané strašnou zkušeností více než 

pětileté okupace. 

Benešs Stromung bemilht sich vollauf den Hohepunkt des Hasses gegen die Deutschen, auszuniltzen, hervorgeru

(en durch die (ilrchterliche Er(ahrung einer mehr als (ilnf}ahrigen Okkupation. 

Adjektivum~ substantivum (1 případ; 1,5%) 

Dokud německá dělnická třída nedokáže aktivně vystoupit proti nacismu, nemůže nenést důsledky války proti 

německým okupantům a česká dělnická třída "může a musí v zájmu národa a v zájmu revoluce spolupracovat i s 

proudy ,pouze šovinistickými', totiž využívat jich a snažit se je převést v proud skutečného národně osvobozenec

kého boje, vedeného předvojem dělnické třídy". 

70 



So Iange die deutsche Arbeiterklasse nicht imstande ist, aktiv gegen den Nazismus auftutreten, muss sie die Fal

gen des Kriegs gegen die deutschen Okkupanten mittragen und die tschechische Arbeiterklasse "kann und muss 

im Interesse des Volkes und im Interesse der Revolution auch mit ,nur chauvinistischen' Stromungen zusamme

narbeiten, sie namlich ausniitzen und versuchen, sie in den Strom eines wirklichen nationalen Befreiungskampfes 

unter der Leitung der Avantgarde der Arbeiterklasse einzubringen ". 

Nulový prvek~ adjektivum s predikační potencí (1 případ;l,5%) 

Primát v zajišťování měli němečtí sedláci z nedalekých Úherců. 

Das Primat bei der Sicherstellung hatten die deutschen Bauern aus dem unweit liegenden Darj Uherce. 

2.3.1.7. Shrnutí výsledků 

V této kapitole se pokusíme shrnout výsledky analýzy posunů k explicitnějšímu/ im

plicitnějšímu vyjádření v překladech do němčiny a zjistit, která z tendencí převažuje. Tabulka 

č. 14 znázorňuje přehled posunů u jednotlivých analyzovaných jevů směrem k těsnějšímu/ 

implicitnějšímu a volnějšímu/ explicitnějšímu vyjádření nejprve zvlášť v překladu ČOl do 

němčiny (dále NPl) a v překladu Č02 (dále NP2); ve dvou pravých sloupcích pak uvádíme 

souhrnné hodnoty pro oba německé překlady jako jeden korpus. 

Analyzovaný Posun k volnějšímu/ Výskyt Podíl Výskyt Podíl Celkem Celkem 

jev těsnějšímu vyjádření v NP1 v NP1 v NP2 vNP2 výskyt podíl 

vNP vNP 

VFH těsnější 1 100% o 0% 1 50,0% 

volnější o 0% 1 100% 1 50,0% 

VFV těsnější 12 70,6% 5 41,7% 17 58,6% 

volnější 5 29,4% 7 58,3% 12 41,4% 

INF těsnější 2 100% 1 100% 3 100% 

volnější o 0% o 0% o 0% 

NFP těsnější o 0% o 0% o 0% 

volnější o 0% o 0% o 0% 

DS těsnější o 0% 7 87,5% 7 46,7% 
_j 

volnější 7 100% 1 12,5% 8 53,3% 1 

DA těsnější 2 7,7% o 0% 2 3,0% 

volnější 24 92,3% 40 100% 64 97% 
~--

Tabulka č. 14- Posuny k volnějšímu! těsnějšímu vyjádření v NPl, NP2 a celkem v překladech do němčmy 
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Při překladu finitních slovesných tvarů ve větách hlavních došlo k posunu pouze jed

nou v každém z textů, v NP1 směrem k těsnějšímu, v NP2 k volnějšímu vyjádření, podíl po

sunů oběma směry je tedy vyrovnaný. U určitých sloves ve větách vedlejších došlo 

k posunům častěji v NP1, přičemž zde o 41,2% převažuje překlad těsnějším způsobem. 

V NP2 je naproti tornu častější překlad verba finita ve vedlejší větě volněji, avšak rozdíl činí 

pouze 16,6%. Celkově je v případě vedlejších vět frekventovanější irnplicitace, která nad 

opačnou tendencí převažuje o 17,2%. U infinitivů došlo v obou textech k posunům pouze 

k těsnějšímu vyjádření (v NP1 dvakrát, v NP2 jednou), takže při překladu tohoto jevu před

stavuje irnplicitace 100%. V žádném z textů nedošlo k posunu participiální konstrukce. Roz

dílné tendence v každém z překladů je možné sledovat u substantiv s predikační potencí, která 

byla do němčiny převedena v NP2 těsněji v 87,5% případů Gedná se především o překlad 

substantiva pomocí adjektivního kondenzátoru), zatímco v NPl se posuny tohoto typu vůbec 

neobjevily. Naproti tornu byla v NP1 substantiva vždy převedena explicitněji, přičemž v NP2 

se takový případ vyskytl pouze jedenkrát. Celkově u deverbativních/ dějových substantiv 

mírně převažuje tendence k explicitnějšímu převodu, avšak pouze o 6,6%. Nejvyšší frekvence 

posunů je jednoznačně patrná u deverbativních adjektiv, u nichž výrazně převažují posuny 

k volnějšímu vyjádření (v NP1 představují 92,3%, v NP2 dokonce 100%). V korpusu obou 

překladů do němčiny tak dochází u adjektiv s predikační potencí k explicitaci v 97% případů, 

zatímco implicitace se objevuje pouze ve 3% z celkového počtu posunů. 

Následující tabulka uvádí přehled posunů k těsnějšímu či volnějšímu vyjádření 

v každém z překladů, aby tak vyplynuly případné rozdíly v idiolektu obou překladatelů. 

Z tabulky vyplývá, že k posunům došlo o něco častěji v NP2, kde se na jejich výskytu nejvíce 

podílí explicitace adjektivních kondenzátorů (viz předchozí tabulka). V obou překladech pře

važuje tendence k explicitaci, avšak překladatel NPl užívá explicitace pouze 2,1krát častěji 

než irnplicitace, zatímco v NP2 je frekvence posunů k volnějšímu vyjádření 3,8krát vyšší než 

četnost posunů v opačném směru. Z toho je patrné, že míra explicitace může být mimo jiné 

podmíněna idiolektem překladatele, jak již dříve upozornil např. M. Pošta (2000). Překladatel 

NP2 (o něco méně i překladatel NPl) se vyhýbá užití bohatě rozvitého anteponovaného pří

vlastku v němčině jako možnosti překladu českých postponovaných frází s deverbativním ad

jektivem, protože složitý přívlastek v antepozici je v němčině náročnější na porozumění 

(Weinrich 1993: 356), a tak se překladatelé uchylují raději k vyjádření pomocí vedlejší věty, 

aby čtenáři usnadnili vnímání textu. 
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NPl NP2 

Posuny k těsnějšímu vyjádření 17 13 

Posuny k volnějšímu vyjádření 36 49 

Celkem posunů 53 62 

Tabulka č. 15 -Rozdíly v idiolektu překladatelů z hlediska posunů k explicitnosti/ implicitnosti v NP 1 a NP2 

V tabulce č. 16 uvádíme celkový počet a podíl posunů k explicitnějšímu! volnějšímu či 

implicitnějšímu! těsnějšímu vyjádření v NP1, NP2 a poté souhrnně v celém korpusu česko

německých překladů. 

Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

vNPl vNPl vNP2 vNP2 celkem celkem 

vNP vNP 

Posuny k těsnějšímu vyjádření 17 32,1% 13 21,0% 30 26,1% 

Posuny k volnějšímu vyjádření 36 67,9% 49 79,0% 85 73,9% 

Celkem posunů 53 100% 62 100% 115 100% 

Tabulka č. 16 - Zhodnocení explicitace v NP 1, NP 2 a celkově v obou překladech do němčmy 

Z tabulky č. 16 je patrné, že explicitace sledovaných jevů v analyzovaných materiá

lech výrazně převažuje nad implicitací, přičemž v NP1 je rozdíl mezi procentuálním zastou

pením posunů k těsnějšímu oproti posunům k volnějšímu vyjádření menší (35,8%) než v NP2 

(58%). Celkově převažuje explicitace analyzovaných jevů v excerpovaných překladech do 

němčiny výrazně nad implicitací, a to o 4 7 ,8%. 

2.3.2. Analýza posunů k explicitnějšímu/ implicitnějšímu vyjádře

ní v překladech do češtiny 

V této kapitole provedeme stejnou analýzu jako v kapitole předchozí pouze s tím roz

dílem, že budeme zkoumat překlady v opačném směru, tedy německo-českém. Jak již bylo 

uvedeno výše, vztahuje se explicitační hypotéza pouze na explicitace inherentní procesu pře

kladu, které jsou důsledkem interpretace provedené překladatelem na výchozím textu a jeho 

snahou učinit cílový produkt snadno srozumitelným pro čtenáře. Z tohoto důvodu je nutné 

provést analýzu posunů k explicitnějšímu! volnějšímu a implicitnějšímu/ těsnějšímu vyjádření 

v daném žánru v obou směrech překladu, abychom se tak vyhnuli nežádoucímu vlivu rozdíl

nosti jazykových systémů a stylistických preferencí, případně interference z jazyka originálu. 
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V této kapitole rovněž vytvoříme přehled jednotlivých predikací a prostředků konden

zace v německých originálech a jejich respondentů v češtině a budeme zjišťovat, zda při pře

kladu analyzovaných prostředků převažují posuny směrem k volnějšímu či těsnějšímu vyjád

ření, abychom určili, zda k explicitaci dochází i ve směru německo-českém, a tudíž bez ohle

du na dané jazykové a textové systémy. Analýza byla provedena obdobným způsobem jako 

v předchozí kapitole a taktéž údaje uvádíme i zde ve stejné formě. 

2.3.2.1. Verbum finitum ve větě hlavní a jeho překlad do češtiny 

Při překladu určitých slovesných tvarů ve větě hlavní došlo v excerpovaném materiálu 

k celkem 34 posunům, což představuje 5,7% z celkového výskytu tohoto jevu. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (19 případů; 55,9%) 

Překlad těsnějším způsobem se v analyzovaných textech vyskytl celkem devatenáct

krát, tj. v 55,9% případů. Jedná se o následující typy posunů: 

Verbum finitum ve větě hlavní~ verbum finitum ve větě vedlejší (ll případů; 57,9%) 

Am JO. September J952 wurde das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel unterzeichnet. Die Bundesrepublik 

Deutschland veqzflichtete sich, innerhalb von zwolf Jahren 3 Mrd. DM zu zahlen. 

JO. září J952 byla s Izraelem podepsána reparační dohoda, v níž se Spolková republika Německo zavázala vy

platit mu během dvanácti let tři miliardy marek. 

Das Bundesentschadigungsgesetz vom 29. Juni J956 definierte den Begriff des vom NS-Regime Verfolgten und 

regelte alle bereits laufenden Verfahren. Damit wurde die Entschadigung der Opfer des Nationalsozialismus in 

Spolkový zákon o odškodnění z 29. června J956 definoval pojem pronásledovaných nacistickým režimem a zave

dl jednotnou úpravu pro všechna již probíhající jednání, kterou se pak řídilo odškodňování obětí nacionálního 

socialismu. 

Verbum finitum ve větě hlavní~ substantivum s predikační potencí (1 případ; 5,2%) 

Das Grundgesetz weist dem Bundesprasidenten in deutlicher Abkehr von der Verfassung der Weimarer Republik 

lediglich reprasentative Aufgaben als Staatsoberhaupt zu. Heuss war es zu verdanken, daj3 dieses Amt in der Ďf

fentlichkeit zu hohem Ansehen gelangt ist. 

Na rozdíl od ústavy výmarské republiky přidělil Základní zákon spolkovému prezidentovi pouze reprezentační 

úlohu hlavy státu, nicméně zásluhou Heusse se tento úřad začal těšit velké vážnosti veřejnosti. 
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Verbum finitum ve větě hlavní--+ adjektivum s predikační potencí (3 případy; 15,8%) 

Oberstes Organ der Exekutive war der Ministerrat der DDR. Er wurde eben(alls von der Volkskammer gewahlt 

und leitete in ihrem Auftrag die einheitliche Durchfiihrung der Staatspolitik. 

Nejvyšším výkonným orgánem byla rada ministrů NDR, rovněž volená Lidovou sněmovnou, podle jejíchž příkazů 

řídila jednotně státní politiku. 

Dieses Bild hatte seinen Reiz vor allem fiir die Bewohner der DDR. Sie waren von der wirtscha{tlichen En

twicklung des Westens abgekoppelt. 

Tento obraz přitahoval především obyvatele NDR, odříznuté od hospodářského výVoje Západu. 

Verbum finitum ve větě hlavní --+ předložkovál nominální vazba/ nulový prvek ( 4 případy; 

21,1 %) 

Die Besatzungsmachte behielten sich aber hinsichtlich einiger Sachgebiete die Zustandigkeit vor. Vor allem be

tra[dies: ... 

Okupační mocnosti si ale vyhradily kompetence v některých oblastech, a to především těchto: ... 

Sie garantierte die Grundrechte des Biirgers, so z. B. die Rede-, Presse-, Versammlungs- und Religionsfreiheit, 

schiitzte das Eigentum und nannte auch das Streikrecht. 

Zaručovala základní občanská práva, např. svobodu projevu, svobodu tisku, svobodu shromažďování a svobodu 

vyznání, ochranu majetku a také právo na stávku. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (15 případů; 44,1 %) 

Volněji byla verba finita ve vedlejších větách přeložena celkem patnáctkrát, tj. ve 

44,1% posunů. Vzhledem k tomu, že určité sloveso ve větě hlavní představuje na stupnici se

vřenosti nejvolnější možný způsob vyjádření, spadají mezi posuny k větší volnosti pouze pří

pady, kdy se v originálu nevyskytuje žádný ze zkoumaných jevů, tj. na daném místě zde nena

lezneme predikaci (nejčastěji se zde nachází adverbiální konstrukce), a v překladu se potom 

objeví věta hlavní. 

Die in den ersten Nachkriegsjahren von vielenfiihrenden Politikem europaischer Staaten angestellten Oberle

gungen uber einen starkeren politischen und wirtschaftlichen ZusammenschlujJ fiihrten am 5. Mai 1949 zur Un

terzeichnung eines Statutes durch Vertreter von zehn europaischen Staaten (Belgien, Danemark, Frankreich, 

GrojJbritannien, Ir/and, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Schweden), mit dem der Europarat ge

griindet wurde. 

Úvahy mnoha vedoucích politiků o silnějším politickém a hospodářském sepětí evropských států v prvních pová

lečných letech vedly 5. května 1949 k podepsání smlouvy, kterou byla založena Evropská rada. Smlouvu pode

psali zástupci deseti evropských států - Belgie, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Norska, 

ŠVédska a Velké Británie. 
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Er war 1905-12 Schriftleiter der von Naumann herausgegebenen Zeitung "Die Hilfe" und 1912-18 der .. Neckar-

zeitunz". 

V letech 1905-1912 byl redaktorem novin Die Hilfe, vydávaných Naumannem, v letech 1912-1918 působil v re

gionálních novinách Neckarzeitung. (Zde se objevuje rovněž pragmatická explicitace "v regionálních novi

nách".) 

2.3.2.2. Verbum finitum ve větě vedlejší a jeho překlad do češtiny 

K posunům při překladu určitých sloves ve vedlejších větách do češtiny došlo celkem 

v 59 případech, což odpovídá 25,2% z celkového výskytu tohoto jevu. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (23 případů; 39,0%) 

Překlad finitních sloves ve větách vedlejších těsnějšími způsoby vyjádření je o něco 

méně frekventovaný než sklon opačný (rozdíl činí 22%). Jedná se o následující typy: 

Verbum finitum ve větě vedlejší~ substantivum s predikační potencí (3 případy; 13,0%) 

Auch im lnnern entwickelten sich die beiden deutschen Teilstaaten auseinander. ln der Bundesrepublik machte 

sich, nachdem die Ge(ahr eines Krieges 1950151 gebannt war, Zufriedenheit breit. 

Ve Spolkové republice po zažehnání nebezpečí války v letech 19 5 0-19 51 panovala spokojenost. 

Der Bundesregierung gelang es, die Vertrage mit Moskau und Warschau wirksam werden zu lassen, auch das im 

politischen Zusammenhang stehende Viermachteabkommen uber Berlin trat in Kraft, und der Grundlagen

vertrag mit der DDR konnte paraphiert werden, bevor der Bundestag im November 1972 neu gewahlt wurde. 

Spolkové vládě se podařilo prosadit, aby smlouvy s Moskvou a Varšavou vstoupily v platnost; uskutečnila se také 

dohoda čtyř mocností o Berlínu, a ještě před volbou nového Spolkového sněmu v listopadu 1972 mohla být para

fována smlouva o zásadách vztahů s NDR. 

Verbum finitum ve větě vedlejší~ adjektivum s predikační potencí (18 případů; 78,3%) 

Von den westlichen Verbundeten freilich erfuhr die Ostpolitik der Bundesregierung einhellige Zustimmung, zu

mal sie sich in die Politik der Ost-West-Entspannung einfugte, die von den USA unter Nixon und Kissinger bet

rieben wurde. 

U západních spojenců se naproti tomu východní politika spolkové vlády dočkala jednoznačného schválení, zvláš

tě proto, že zapadala do politiky uvolňování napětí mezi Východem a Západem, prováděné Spojenými státy za 

vlády Nixona a Kissingera. 

Die Bildung einer Regierung aus CDU/CSU und SPD, die von uber 90% der Bundestagsabgeordneten unter

stutzt wurde, hatte zur Folge, dafl die innenpolitischen Konflikte im Parlament nicht mehr in der bis dahin 
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gewohnten Weise offentlich debattiert wurden. 

Vytvoření vlády z CDU/CSU a SPD, podporované 90% poslanců Spolkového sněmu, mělo za následek, že o vnit

ropolitických konfliktech v parlamentu se napříště nedebatovalo veřejně, jak bylo do té doby zvykem. 

Verbum finitum ve větě vedlejší---? předložková/ nominální vazba (2 případy; 8,7%) 

Die Bundesregierung hat seither jahrlich im Januar einen Jahreswirtschaftsbericht vorzulegen, in dem die vo

raussichtliche wirtschaftliche Entwicklung prognostiziert und zugleich zu dem jeweils zum 15. November erstell

ten Gutachten des Sachverstandigenrates zur gesamtwirtschafilichen Entwicklung Stellung bez o gen werden sol!. 

Od té doby předkládala spolková vláda každoročně v lednu výroční zprávu o hospodářství, obsahující výhledo

vou prognózu hospodářského vývoje s ohledem na posudek znalecké rady o celkovém hospodářském vývoji, který 

byl vypracován vždy k 15. listopadu. 

Das Grundgesetz gliedert sich in 14 Abschnitte, denen eine Praambel vorangestellt ist. 

Základní zákon obsahuje preambuli a 14 oddílů. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (36 případů; 61,0%) 

Častěji byly určité slovesné tvary ve vedlejších větách překládány volněji- těchto pří

padů se v analyzovaném materiálu vyskytlo celkem 36, což odpovídá 61,0%. 

Verbum finitum ve větě vedlejší---? verbum finitum ve větě hlavní (18 případů; 50%) 

lm September 1951 wurde als weiteres oberstes Verfassungsorgan das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 

errichtet, das iiber die Einhaltung der rechtsstaatlichen Ordnung zu wachen hat. 

V září 1951 byl zřízen jako další nejvyšší ústavní orgán Spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Ten má dozírat na 

dodržování ústavního právního řádu. 

Wenige Wochen vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, am JO. April 1949, wurde der Parlamentarische Rat 

iiber das auf der Auj3enministerkonferenz in Washington ausgearbeitete Besatzungsstatut informiert, das nie otfi

ziell iibergeben wurde, aber am 21. September 1949 in Kraft trat. 

Několik týdnů před nabytím platnosti Základního zákona, JO. dubna 1949, byla Parlamentní rada informována o 

okupačním statutu, vypracovaném na konferenci ministrů zahraničních věcí ve Washingtonu. Nebyl sice nikdy 

oficiálně odevzdán, nicméně 21. září 1949 vstoupil v platnost. 

Nominální/ předložková vazba/ nulový prvek---? verbum finitum ve větě vedlejší (18 případů; 

50%) 

Zžel der Ulbrichtschen Wirtschaftspolitik war zunachst einmal die Ankurbelung der Schwerindustrie als Grund

lage des wirtschaftlichen Lebens der DDR. 
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Cílem Ulbrichtovy hospodářské politiky bylo především "nastartování" těžkého průmyslu, který se měl stát mo

torem hospodářství NDR. 

Er stie.fJ mit dieser Politik auf hefiigen Widerstand bei den Sozialdemokraten, die befiirchteten, eine zu enge 

Westintegration konne die Chance der Wiedervereinigung auft Spiel setzen, aber auch in der eigenen Partei. 

S touto politikou narazil nejen na prudký odpor sociálních demokratů, kteří se obávali, že úzké přičlenění SRN k 

Západu by mohlo ohrozit nadije na sjednocení, ale musel čelit odporu i ve vlastní straně. 

2.3.2.3. Infinitivní konstrukce a jejich respondenty v češtině 

K posunům při překladu německých infinitivních konstrukcí do češtiny došlo celkem 

v 3 7 případech, což odpovídá 41,1% z celkového výskytu tohoto jevu. Německé infinitivní 

vazby se tak do češtiny relativně často překládají pomocí jiných prostředků. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (ll případů; 29,7%) 

Na jedenácti místech byly infinitivní vazby přeloženy implicitnějším prostředkem -

tento počet představuje 29,7% z celkového množství posunů u tohoto jevu. Vždy se jedná o 

překlad infinitivní konstrukce prostřednictvím substantiva s predikační potencí, případně o 

vypuštění slovesa ve funkčních verbálních spojeních, takže v češtině zůstane pouze dané pod

statné jméno se skrytou predikací. 

Mit der Anerkennung der deutschen Schuld an den Judenmorden in der Zeit des Dritten Reichs und der Bereit

schafi, Wiedergutmachung zu leisten, gewann die Bundesrepublik auch wieder an moralischem Ansehen. 

Uznáním německé viny na vyvražďování Židů v době třetí říše a ochotou k nápravě získala Spolková republika 

zpět i morální kredit. 

Die Bundesrepublik erhielt die Erlaubnis, konsularische Beziehungen zu auslandischen Machten au{Zunehmen 

und internationalen Organisationen beizutreten. 

Spolková republika získala povolení k navázání konzulárních styků s cizími mocnostmi a ke vstupu do meziná

rodních organizací. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (26 případů; 70,3%) 

U překladu německých infinitivních konstrukcí do češtiny převažuje uvolňování větné 

stavby nad sklonem ke kondenzaci- posunů k volnějšímu vyjádření se v analyzovaných tex

tech objevilo celkem 26, což odpovídá 70,3%, tedy o 40,6% více než je podíl posunů 

k vyjádření těsnějšímu. 
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Infinitivní konstrukce~ verbum finitum ve větě vedlejší (24 případů; 92,3%) 

Die Folge war einefast permanente Kampftituation im Bundestag, wobei die knappe parlamentarische Mehrheit 

der Regierung Brandt!Scheel bei der CDU/CSU die Hoffnung nahrte, iiber Nacht doch wieder die Regierunz 

iibernehmen zu kčmnen. 

Důsledkem toho byl téměř permanentní boj ve Spolkovém sněmu, přičemž těsná parlamentní většina vlády 

Brandta a Scheela posil oval a naděje CDU/CSU, že přece jen bude moci znovu převzít vládu. 

In den zerstorten Stadten und Stadtteilen begniigte man sich anfangs damit, die Triimmer au(Zuraumen und die 

nur halbzerstOrten Hauser und Wohnungen notdiirfiig als Behel[Sunterkiinfie wiederherzurichten. 

Ve zničených městech se lidé zpočátku museli spokojit s tím, že uklízeli trosky a zřizovali si nouzové ubytování v 

domech, které nebyly zcela zničené. 

Nulový prvek ~ infinitivní konstrukce (2 případy; 7, 7%) 

So blieb auch der vom DDR-Ministerprasidenten Will i Stoph begonnene Briefivechsel mil Kiesinger vom Mai bis 

September 1967 am Ende ohne Ergebnis, in dem Stoph Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen und 

Anerkennung der bestehenden Grenzen vorgeschlagen hatte. 

Výměna dopisů s Kiesingerem v květnu až září 1967, zahájená ministerským předsedou NDR Willi Stophem, tak 

zůstala nakonec bezvýsledná, neboť Stoph navrhoval zahájit jednání, která by vedla k normalizaci a uznání stá

vajících hranic. 

2.3.2.4. Participiální konstrukce a jejich respondenty v češtině 

Při překladu německých participiálních konstrukcí došlo k posunu celkem třináctkrát, 

což odpovídá 92,3% ze všech výskytů participiálních konstrukcí. Německé participium zůsta

lo zachováno v překladu do češtiny pouze jednou, a to v následující větě: 

Demgegeniiber setzten die sogenannten "Gaullisten" in der CDU/CSU, angetuhrt von Franz Jose[Strau/3, auf 

eine enge Zusammenarbeit mil Frankreich. 

Naproti tomu takzvaní gaullisté v CDU/CSU, vedeni Franzem Josefem Straussem, sázeli na těsnou spolupráci s 

Francií. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (5 případů; 38,5%) 

Těsnějším prostředkem bylo přeloženo 5 německých participií, tj. 38,5% z celkového 

počtu posunů při převodu tohoto prostředku do češtiny. 
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Participiální konstrukce ---+ adjektivum s predikační potencí (3 případy; 60,0%) 

An seiner Verhandlungsfiihrung entziindete sich die heftige Kritik der CDU/ CSU, unterstiitzt von einigen Pres

seorganen, die durch Indiskretionen aus den Verhandlungenfiir Aufregung sorgten. 

Jeho způsob vedení těchto jednání vyvolal ostrou kritiku ze strany CDU/CSU, podporovanou rovněž některými 

tiskoyými orgány, které se staraly o vzrušení zveřejňováním důvěrných informací z průběhu jednání. 

Der Vertrag iiber die Griindung der Europaischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl (EGKS) - bekannt zewor

den unter dem N amen "Montanunion" - wurde am 18. April 19 51 in P aris unterzeichnet. 

Smlouva o založení Evropského společenství pro uhlí a ocel (EGKS), známého pod jménem Montánní unie, byla 

podepsána 18. dubna 1951 v Paříži. 

Participiální konstrukce ---+ předložková/ adverbiální vazba (2 případy; 40%) 

Ungeachtet dieser Di([erenzen ist die deutsch-franzosische Freundschaft, die die beiden groj3en a/ten Manner 

1963 besiegelt hatten, zu einem festen Bestandteil der europaischen Pol i tik geworden. 

Přes tyto rozdíly se německo-francouzské přátelství, zpečetěné v roce 1963 oběma velkými muži, stalo pevnou 

součástí evropské politiky. 

Man arbeitete harf und Iange, zog sich in Familie oder Vereine zuriick und suchte- wenn meist auch unbewu/3t

gleichsam den Anschluj3 an die Vorkriegszeit, die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft blendete man 

weitgehend aus. 

Pracovalo se tvrdě a dlouho; lidé se uchylovali do soukromí svých rodin nebo spolků a hledali, mnohdy i nevě

domky, kontinuitu s předválečnou dobou, přičemž období vlády nacistů vytěsňovali. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (8 případů; 61,5%) 

Německá participia byla přeložena méně kondenzovaným prostředkem vyjádření v 8 

případech, tj. 61,5% výskytu tohoto jevu. Zastoupeny byly následující posuny. 

Participiální konstrukce---+ verbum finitum ve větě hlavní (6 případů; 75%) 

Am 31. Januar 1884 in Brackenheim geboren, studierte Heuss Kunstgeschichte und Volkswirtschaft und schloj3 

sich nach dem Studium dem Kreis um Friedrich Naumann an, der ihn in seinen politischen und sozialen Ideen 

entscheidend pragte. 

Heuss se narodil 31. ledna 1884 v Brackenheimu, vystudoval dějiny umění a národohospodářství a po studiu se 

připojil ke skupině kolem Friedricha Naumanna, který rozhodujícím způsobem formoval jeho politické a sociální 

názory. 

1945-47 in Ludwigsburg interniert, wurde Kiesinger 1948 Landesgeschaftsfiihrer der CDU in Siidwiirttemberg

Hohenzollern. 

V letech 1945-1947 byl internován v Ludwigsburgu, v roce 1948 se stal zemským jednatelem CDU v jižním 

Wiirttembersko-Hohenzollernsku. 
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Participiální konstrukce---+ verbum finitum ve větě vedlejší (1 případ; 12,5%) 

Die zielstrebigen Bemilhungen Bundeskanzler Adenauers um eine Aussohnung mit Frankreich hatten schon am 

Beginn der 50er Jahre zur Zusammenarbeit mit dem franzosischen AujJenminister Robert Schuman gefiihrt und 

zum ZusammenschlujJ der deutschen und franzosischen Kohle- und Stahlproduktion in der Montanunion ent

sprechend dem Schumanplan. 

Cílevědomé snahy spolkového kancléře Adenauera o usmíření s Francií vyústily již na počátku padesátých let ve 

spolupráci s francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem a vedly k uzavření německé a francouzské 

dohody o produkci uhlí a oceli v Montánní unii, jak to odpovídalo Schumanovu plánu. 

Předložková vazba---+ participiální konstrukce (1 případ; 12,5%) 

Die aus einer Mischung von Nationalismus, Rassismus und autoritiir-romantischem Staatsdenken des 19. Jahr

hunderts zusammengesetzten politischen Leitbilder der NPD zielten in unrealistischer Verkennung der weltpoli

tischen Situation auf ein wiedervereintes, freies Deutschland in einem freien Europa. 

Politické ideály NPD se skládaly ze směsi nacionalismu, rasismu a autoritářsko-romantického uvažování o státu 

ve stylu 19. století; vedena nerealistickým posuzováním politické situace ve světě požadovala znovusjednocené 

nezávislé Německo ve svobodné Evropě. 

2.3.2.5. Substantiva s predikační potencí a jejich respondenty v češtině 

U substantiv se skrytou predikací došlo v analyzovaném korpusu k celkem 47 posu

nům, což odpovídá 6,3% případů výskytu tohoto jevu. Vzhledem k tomu, že jsou deverbativ

ní/ dějová substantiva silně kondenzovaným prostředkem, dochází při jejich překladu většinou 

k posunům směrem k volnějšímu vyjádření- explicitnějším způsobem je přeloženo o 78,8% 

více substantiv tohoto typu. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (5 případů; 10,6%) 

Pomocí těsnějšího prostředku byla v excerpovaném materiálu substantiva 

s predikačním potenciálem přeložena pouze pětkrát, což představuje 10,6% z celkového počtu 

posunů u tohoto jevu. 

Substantivum s predikační potencí---+ adjektivum s predikační potencí (3 případy; 60,0%) 

Die sich rasch verschiirfende wirtschaflliche Rezession mit hohem Haushaltsdefizit und schne!! ansteigenden 

Arbeitslosenzahlen auf der einen Seite, die Sorge um das Anwachsen des Rechtsradikalismus andererseits waren 

die wesentlichen Motive fiir den EntschlujJ der Politiker in beiden grojJen Parteien, miteinander Gespriiche iiber 

eine zu bildende GrojJe Koalition zufiihren. 
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Rychle se prohlubující hospodářská recese s vysokým rozpočtovým deficitem a stoupajícím počtem nezaměstna

ných na jedné straně, na druhé straně starosti se vzrůstajícím pravicovým radikalismem byly rozhodující motiva

cí pro politiky obou velkých stran, aby zahájili jednání o vytvoření velké koalice. 

Substantivum s predikační potencí ~nulový prvek (2 případy; 40,0%) 

Das Stabilitatsgesetz und die Einrichtung der konzertierten Aktion sollten hierzu als Instrumente dienen; sie 

wirkten Iange dariiber hinaus. 

Měly k tomu sloužit zákon o stabilitě a dohodovací řízení; jejich působení bylo dlouhodobé. 

Ein Problem von vorrangiger innenpolitischer Bedeutung war die Situation der Empfanger von Sozialleistungen, 

die auch durch den beginnenden Wirtschaftsaufschwung nicht gebessert wurde. 

Velký vnitropolitický problém představovala situace příjemců sociálních dávek, která se ani s počínajícím hos

podářským rozmachem nelepšila. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (42 případů; 89,4%) 

U deverbativních/ dějových substantiv jednoznačně převažují posuny k volnějšímu vy

jádření, které se v analyzovaném korpusu vyskytly celkem ve 42 případech, což odpovídá 

89,4% všech posunů při překladu tohoto jevu. 

Substantivum s predikační potencí ~verbum finitum ve větě hlavní (4 případy; 9,5%) 

Der Bundeskanzler schlagt die von ihm ausgewahlten Minister und Staatssekretare dem Bundesprasidenten 

zur Ernennung vor. 

Spolkový kancléř navrhuje spolkovému prezidentovi vybrané ministry a státní tajemníky, spolkový prezident je 

jmenuje. 

Erhard wurde am 4. Februar 1897 in Fiirth (Bayern) geboren, studierte nach kau[mannischer Lehre und Teilna

hme am 1. Weltkrieg Volks- und Betriebswirtschaft und war seit 1928 wissenschaftlich in Niirnberg tatig. 

Erhard se narodil 4. února 1897 ve Fiirthu (Bavorsko), vyučil se kupcem, bojoval v první světové válce, pak stu

doval národní a podnikové hospodářství a od roku 1928 byl vědecky činný v Norimberku. 

Substantivum s predikační potencí ~verbum finitum ve větě vedlejší (10 případů; 23,8%) 

Unter Fiihrung der USA wurde der Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik erortert und der Aujbau der Bunde

swehr psychologisch vorbereitet, auch wenn di es die meisten Deutschen zu dieser Zeit noch ablehnten. 

Pod vedením USA se uvažovalo, jak Spolková republika přispěje k vlastní obraně, a psychologicky se připravovalo 

vytvoření bundeswehru, přestože to v této době ještě většina Němců odmítala. 

Die sich abzeichnende Spaltung nahm Adenauer in Kaufin der Annahme, dafJ nur durch die Westintegration und 

eine Politik der Starke gegeniiber der Sowjetunion die Wiedervereinigung erreicht werden konne. 
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Rýsující se rozdělení Adenauer přijal jako nutné zlo, neboť byl přesvědčen. že znovusjednocení Německa je mož

né dosáhnout jen orientací na Západ a politikou síly vůči Sovětskému svazu. 

Substantivum s predikační potencí-+ infinitiv (8 případů; 19,1 %) 

lm Arbeitsleben gelang die stufenweise Ein(iihrung der 40-Stunden-Woche, dies wiederum machte sich auf dem 

Arbeitsmarkt durch Arbeitskraftemangel bemerkbar. 

Postupně se podařilo zavést čtyřicetihodinový pracovní týden, na pracovním trhu se to však projevilo nedostat

kem pracovních sil. 

Erst mit der Abriegelung des Obergangs in den Westen 1961 gelang der DDR-Fiihrung die Eindammung der 

Fluchtbewegung. 

Teprve uzavřením západních hranic se vedení NDR podařilo uprchlictví omezit. 

Nulový prvek/ předložková/ adverbiální vazba-+ substantivum s predikační potencí (20 pří

padů; 47,6%) 

Ein Teil ihrer Anhanger ging zur DRP uber, die bei denfolgenden Bundestagswahlen erfolglos blieb, allerdings 

1959 in Rheinland-Pfalz mit 5,1 %der Stimmen ein Landtagsmandat erringen konnte. 

Část jejích přívrženců přešla k DRP, která v následujících volbách do Spolkového sněmu zcela propadla, ovšem 

v roce 1959 se ziskem 5,1 %hlasů v Rýnsku-Fa/ci dostala do zemského sněmu. 

lm Parlamentarischen Rat arbeitete er maftgeblich am Grundgesetz mit. 

V Parlamentní radě se rozhodujícím způsobem podílel na vypracování Základního zákona. 

Das Mehrparteiensystem der DDR war nicht als ein in Parteien ausgedriickter ldeenpluralismus zu verstehen. 

Systém více stran v NDR ne/ze chápat jako ideový pluralismus vyjádřený existencí několika politických stran. 

2.3.2.6. Adjektiva s predikační potencí a jejich respondenty v češtině 

Při překladu adjektivních kondenzátorů z němčiny do češtiny došlo v analyzovaném 

korpusu celkem k 56 posunům, což odpovídá 26,9% celkového výskytu tohoto jevu. U adjek

tiv s predikační po tencí dochází během překladu v 82,1% případů k rozvolnění, zatímco po

suny k těsnějšímu vyjádření představují pouhých 17,9%, tj. o 64,2% méně. 

a) Posuny k těsnějšímu vyjádření (10 případů; 17,9%) 

Deverbativní adjektiva jsou nejsevřenějším způsobem vyjádření ze všech analyzova

ných jevů, což je v souladu se zjištěním, že k posunům směrem k těsnějšímu prostředku do

chází pouze v 17,9% všech posunů (celkem 10 výskytů). Jedná se o případy, kdy je adjekti-

83 



vum se skrytou predikací převedeno pomocí předložkové/ adverbiální vazby, anebo je zcela 

vypuštěno. 

Es hatte aber bereits seit 1946 verschiedene Interzonenvereinbarungen zwischen den von den westlichen Alliier

ten besetzten Zonen und der sowjetisch besetzten Zone gegeben. 

Již od roku 1946 však existovaly různé mezizonální úmluvy mezi západními zónami a sovětskou zónou. 

Der Sowjetunion wurden fiir den Wiederaujbau ihres st ar k zerstorten Landes zusiitzliche Reparationsleistungen 

aus den Westzonen zugestanden, die aber schon im Mai 1946 durch den auf Betreiben des amerikanischen Mi

litiirgouverneurs verhiingten Demontagestopp abgeblockt wurden. 

Sovětskému svazu byly přislíbeny na obnovu silně zničené země doplňkové reparační dávky ze západních zón, ty 

však byly již v květnu 1946 zablokovány ukončením demontáží z podnětu amerického vojenského guvernéra. 

b) Posuny k volnějšímu vyjádření (46 případů; 82,1 %) 

Volněji/ explicitněji jsou deverbativní adjektiva přeložena celkem na 46 místech, což 

odpovídá 82,1% z celkového počtu posunů při překladu tohoto prvku. 

Adjektivum s predikační potencí ~verbum finitum ve větě hlavní (7 případů; 15,2%) 

Der am 22. Januar 1963 in Paris unterzeichnete Vertrag begrilndete eine enge Zusammenarbeit auf a/len Gebie

ten. 

22/edna 1963 byla v Paříži podepsána smlouva, která zajišťovala úzkou spolupráci ve všech oblastech. 

Die urspriinglich ins Auge ge(a(3te Einfiihrung eines Mehrheitswahlrechts, das zu einem Zweiparteiensystem ge

fiihrt hiitte, scheiterte schliejJlich an der SPD. 

Původně bvlo zamýšleno zavedení většinového volebního práva, což by vedlo k systému dvou stran, to však 

ztroskotalo na odmítavém stanovisku SPD. 

Adjektivum s predikační potencí ~verbum finitum ve větě vedlejší (18 případů; 39,1%) 

Die von ihm mit durchgesetzte Zustimmung der SPD zur Westpolitik Adenauers vertrat er am 30. Juni 1960 in 

einer grofien auftenpolitischen Rede vor dem Bundestag. 

Souhlasné stanovisko SPD k prozápadní Adenauerově politice, které ve straně prosazoval, obhajoval 30. června 

1960 velkým zahraničněpolitickým projevem před Spolkovým sněmem. 

Die vom Sachverstiindigenrat (nach auslandischen Vorbildern) emp(ohlene Einrichtung der konzertierten Aktion 

wurde von Bundeswirtschaftsminister Kari Schiller aufgegriffen und erstmalig am /4. Februar 1967 durchge

fiihrt. 

Myšlenku dohodovacího řízení, kterou doporučila (podle zahraničních vzorů) znalecká rada, se chopil spolkový 

ministr hospodářství Kari Schiller a poprvé ji realizoval 14. února 1967. 
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Adjektivum s predikační potencí ~infinitiv (1 případ; 2,2%) 

Fur jeden Burger dieses Staates sind die Grundrechte einklagbar vor den Gerichten. 

Každý občan tohoto státu má možnost svá základní práva soudně vymáhat. 

Adjektivum s predikační potencí ~substantivum s predikační potencí (5 případů; 10,9%) 

Seine herausragenden Leistungen waren vor allem die konsequent und zielstrebig betriebene Zurilckgewinnung 

der deutschen Souveriinitéit und die im erbitterten Kampfmit der Opposition durchgehaltene Westintegration der 

Bundesrepublik. 

Jeho největší zásluhy spočívaly především v důsledně a cílevědomě prosazovaném znovunabytí německé suvere

nity a v udržení západní orientace Spolkové republiky v urputném boji s opozicí. 

Die Wahl des sozialdemokratischen Politikers und bisherigen Justizministers Gustav W Heinemann zum neuen 

Bundesprasidenten am 5. Méirz 1969 mít den Stimmen der SPD und der FDP deutete bereits an, dafi nach 20 Ja

hren CDU-ge{ilhrter Regierungen eine neue politische Konstellation bevorstand. 

Zvolení sociálnědemokratického politika a dosavadního ministra spravedlnosti Gustava W. Heinemanna novým 

spolkovým prezidentem 5. března 1969 hlasy SPD a FDP naznačilo, že po dvaceti letech vlády pod vedením 

CDU se blíží nová politická konstelace. 

Předložková/ adverbiální vazba! nulový prvek~ adjektivum s predikační potencí (15 přípa

dů; 32,6%) 

Heftige innenpolitische Kontroversen zwischen SPD-Opposition und Bundesregierung gab es um die Aufienpoli

tik. 

Mezi opoziční SPD a spolkovou vládou existovaly prudké spory, týkající se především zahraniční politiky. 

Die Hinwendung zur Marktwirtschaft im Godesberger Programm und die grofie deutschlandpolitische Rede 

Herbert Wehners 1960 im Deutschen Bundestag markierten den Wendepunkt in der Politik der SPD. 

Příklon k tržnímu hospodářství v Godesberském programu a významný projev o německé politice, přednesený 

Herbertem Wehnerem v roce 1960 v německém Spolkovém sněmu, znamenaly obrat v politice SPD. 

2.3.2.7. Shrnutí výsledků 

V tomto oddíle se pokusíme zhodnotit výsledky analýzy posunů k explicitnějšímu a 

implicitnějšímu vyjádření v překladech z němčiny do češtiny. Tabulka č. 17 ukazuje počet a 

procentuální podíl posunů k volnějšímu či těsnějšímu prostředku u analyzovaných jevů 

v každém z českých překladů zvlášť (překlad N01 označujeme jako ČP1, překlad N02 jako 

ČP2) a poté souhrnně v obou českých překladech jako jednom korpusu (dále ČP). 
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Analyzovaný Posun k volnějšímu/ Výskyt Podíl Výskyt Podíl Celkem Celkem 

jev těsnějšímu vyjádření vČP1 vČP1 vČP2 vČP2 výskyt podíl 

v ČP v ČP 

VFH těsnější 13 68,4% 6 40,0% 19 55,9% 

volnější 6 31,6% 9 60,0% 15 44,1% 

VFV těsnější 5 26,3% 18 45,0% 23 39,0% 

volnější 14 73,7% 22 55,0% 36 61,0% 

INF těsnější 4 25,0% 7 33,3% ll 29,7% 

volnější 12 75,0% 14 66,7% 26 70,3% 

NFP těsnější 3 50,0% 2 28,6% 5 38,5% 

volnější 3 50,0% 5 71,4% 8 61,5% 

DS těsnější 2 8,7% 3 12,5% 5 10,6% 

volnější 21 91,3% 21 87,5% 42 89,4% 

DA těsnější 5 21,7% 5 15,2% 10 17,9%' 

volnější 18 78,3% 28 84,8% 46 82,1% 1 

~ 

Tabulka č. 17- Posuny k volnějšímu/ těsnějšímu vyjádření v CP I, CP2 a celkem v překladech do češtmy 

Z uvedené tabulky vyplývá, že při překladu finitních slovesných tvarů ve větách hlav

ních převažuje v ČPI tendence k těsnějšímu vyjádření (o 36,8%), zatímco v ČP2 je o 20% 

vyšší frekvence posunů k volnějšímu vyjádření. Na tomto údaji se podílí především případy, 

kdy se v originálu vyskytuje pouze předložková/ nominální či adverbiální vazba a v překladu 

je tato konstrukce rozvedena do věty hlavní. Celkově však v překladech VFH do češtiny pře

važuje nad rozvolněním tendence k sevřenějšímu způsobu vyjádření (o II,8%). Při převodu 

verba finita ve vedlejších větách došlo v obou překladech častěji k uvolnění větné stavby (tj. 

VFV bylo převedeno pomocí VFH, anebo bylo v překladu doplněno na místech, kde je 

v originálu pouze vazba bez predikace ), přičemž v ČP2 došlo celkově k posunům při překladu 

tohoto jevu častěji než v ČP I (19 výskytů v ČP I, 40 výskytů v ČP2). V souhrnném korpusu 

překladů do češtiny pak v případě VFV dochází o 22,0% častěji k rozvolňování větné stavby 

něž kjejímu kondenzování. U infinitivních konstrukcí převažuje v obou překladech opět ten

dence k explicitaci nad tendencí opačnou, celkově je rozvolnění o 40,6% frekventovanější než 

sklon k větší sevřenosti vyjádření. V případě participiálních vazeb se překladatel ČPI rozhodl 

převést tento jev volněji či těsněji ve stejné míře, zatímco v ČP2 převažuje sklon k volnějšímu 

vyjádření. Z hlediska celého korpusu překladů do češtiny pak u NFP převažuje explicitace o 

23,0% nad implicitací. Téměř shodné výsledky u obou překladů přinesla analýza posunů u 
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substantiv s predikační potencí, u nichž zcela jednoznačně převládají posuny k volnějšímu 

způsobu vyjádření, v celém korpusu o 78,8%. Podobně převažuje rozvolňování nad konden

zací v obou překladech i u deverbativních adjektiv, přičemž se v ČP2 vyskytuje explicitace o 

10 případů častěji než v ČPl. V celém korpusu českých překladů pak rozvolňování adjektiv 

s predikační potencí převažuje nad kondenzací o 64,2%. 

Následující tabulka porovnává počet posunů k volnějšímu a těsnějšímu vyjádření 

v ČPl a ČP2, abychom mohli zjistit případné rozdíly v idiolektu každého z překladatelů 

v tomto směru. 

CP1 CP2 

Posuny k těsnějšímu vyjádření 32 41 

Posuny k volnějšímu vyjádření 74 99 I 

Celkem posunů 106 140-

Tabulka č. 18- Rozdíly v idiolektu překladatelů z hlediska posunů k explicitnosti/ implicitnosti v ČPI a ČP2 

Z tabulky č. 18 je patrné, že překladatel ČP2 se k posunům uchyloval častěji než pře

kladatel ČPI (rozdíl činí 34 posunů55), což znamená, že jeho překlad je volnější a méně se dr

ží originálu než ČPl. Oba překladatelé se však téměř ve stejné míře uchylují k explicitaci či 

implicitaci - v ČPl se posuny k volnějšímu vyjádření vyskytují 2,3krát častěji než posuny 

k těsnějšímu vyjádření, v ČP2 potom 2,4krát. Z těchto údajů vyplývá, že z hlediska poměru 

explicitace a implicitace se idiolekt překladatelů ČPl a ČP2 nijak výrazně neliší. 

Níže uvedená tabulka ukazuje celkový počet a podíl posunů k explicitnějšímu/ volněj

šímu a implicitnějšímu/ těsnějšímu vyjádření v ČPl, ČP2 a poté souhrnně v celém korpusu 

německo-českých překladů. 

Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

vČP1 vČP1 vČP2 vČP2 celkem celkem 

v ČP v ČP 

Posuny k těsnějšímu vyjádření 32 30,2% 41 29,3% 73 29,7% 

Posuny k volnějšímu vyjádření 74 69,8% 99 70,7% 173 70,3% 

Celkem posunů 106 100% 140 100% 246 100% 

Tabulka č. 19- Zhodnocení explicitace v CPI, CP 2 a celkově v obou překladech do češtmy 

55 Na tomto místě je možné uvádět absolutní hodnoty, protože jsou oba srovnávané texty psány v tomtéž jazyce 
(v češtině) a jejich rozsah je přibližně stejný (cca 5000 slov). 

87 



Z tabulky č. 19 jasně vyplývá, že explicitace zkoumaných jevů v excerpovaných mate

riálech jednoznačně převažuje nad implicitací, a to téměř ve stejné míře v obou překladech 

(rozdíl činí pouze 0,9%). Souhrnně pak v korpusu překladů z němčiny do češtiny představuje 

explicitace 70,3%, zatímco implicitace 29,7%, tj. tendence k explicitnějšímu vyjádření pře

vládá nad tendencí opačnou o 40,6%. 

2.3.3. Porovnání výsledků analýzy posunů k explicitnějšímu/ im

plicitnějšímu vyjádření v česko-německých a německo-českých 

překladech 

V následující tabulce je uveden počet a podíl posunů k těsnějšímu či volnějšímu vyjá

dření a jejich procentuální zastoupení v celém korpusu německo-českých a česko-německých 

překladů. 

Výskyt v ČP Podíl v% v ČP Výskyt v NP Podíl v% v NP 

Posuny k těsnějšímu vyjádření 73 29,7% 30 26,1% 

Posuny k volnějšímu vyjádření 173 70,3% 85 73,9% 

Celkem posunů 246 100% 115 100% 
~ 

Tabulka č. 20- Porovnání explicitace/ implicitace v CP a NP 

Z tabulky č. 20 vyplývá, že překladatelé do češtiny mají tendenci méně kopírovat syn

taktickou strukturu originálu a uchylují se z hlediska analyzovaných jevů k posunům s mno

hem vyšší frekvencí než překladatelé do němčiny. V německo-českých překladech dochází 

k posunům 2,1krát častěji než v překladech v opačném směru56 . Pokud jde o poměr explicita

ce a implicitace, je zajímavé, že se údaje platné pro ČP a NP příliš neliší. Podíl explicitace je 

o 3,6% vyšší v překladech do němčiny než v překladech do češtiny, takže je tendence 

k explicitaci mírně silnější v česko-německých překladech než ve směru opačném. Tento rela

tivně malý rozdíl dokazuje, že k explicitaci dochází při překladu mezi němčinou a češtinou 

v obou směrech v podobné míře, a tak je explicitace jevem, který se v překladech objevuje 

bez ohledu na jazykově-systémové a stylistické rozdíly mezi oběma jazyky. Tímto se nám 

56 Jsme si vědomi toho, že absolutní údaje celkového počtu posunů v ČP a NP nejsou zcela souměřitelné, protože 
texty nemají zcela přesně stejný rozsah, ale rozdíl je zde natolik výrazný, že je jasné, že v překladech do češtiny 
dochází k posunům častěji než v překladech v opačném směru, ačkoli poměr 2,1 nemusí být zcela přesný. 
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v analyzovaných populárně-naučných textech z oblasti historie podařilo potvrdit explicitační 

hypotézu. 

2.3.4. Explicitace/ implicitace v česko-německých a německo

českých překladech z hlediska počtu slov 

Ukazatel počtu slov považují mnozí autoři (např. Pošta 2000, Steiner 2005) za jednu 

z proměnných, které je vhodné zkoumat při ověřování explicitační hypotézy, protože explicit

nější vyjádření obvykle vyžaduje vyšší počet slov než vyjádření implicitnější (určitý význam 

je např. možné formulovat pomocí vedlejší věty, anebo konstrukce s adjektivním či substan

tivním kondenzátorem, přičemž vzniká rozdíl v počtu užitých slov). 

M. Pošta (2000: 46) však upozorňuje na skutečnost, že z důvodu jazykové typologie 

nejsou data získaná sčítáním slov v korpusech dvou různých jazyků zcela souměřitelná. Jak je 

již zmíněno v oddíle 2.2.3., potřebuje němčina kvůli svému odlišnému jazykovému systému 

pro vyjádření téhož obvykle více slov než čeština. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nepraco

vat při ověřování explicitační hypotézy pomocí ukazatele počtu slov s absolutními hodnotami, 

nýbrž s poměrem počtu slov mezi originály a překlady. 

V následující tabulce je uveden vždy absolutní počet slov v každém z analyzovaných 

textů a poté nárůst počtu slov v němčině ve srovnání s češtinou v každé dvojici originál -pře

klad. Počet slov v češtině je ve všech případech brán jako 100%, abychom tak mohli zjistit, 

zda je poměr počtu slov ČO: NP stejný či odlišný než poměr ČP: NO. 

ČOl NPl Č02 NP2 ČPl NOl ČP2 N02 

Počet slov 5052 6129 5011 6176 5006 5374 5049 5750 

Nárůstv NJ 100% 121,3% 100% 123,2% 100% 107,4% 100% 113,9% 

Tabulka č. 21 - Nárůst počtu slov v překladech z češtiny do němčiny a v německých originálech ve srovnání 
s jejich českými překlady (údaje pro každou dvojici originál- překlad zvlášť) 

Tabulka č. 21 ukazuje, že poměr počtu slov čeština: němčina je v případě ČOl a jeho 

překladu do němčiny přibližně 1 : 1,21, u Č02 a NP2 potom mírně vyšší 1 : 1,23. V případě 

překladů německo-českých je poměr mezi češtinou a němčinou u první dvojice textů cca 

1 : 1,07, u druhé dvojice potom 1 : 1,14. 
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Následující tabulka uvádí stejný typ údajů jako tabulka č. 21, nikoli však již pro jed

notlivé texty, ale souhrnně pro celý korpus českých originálů (ČO) a jejich překladů (NP) a 

německých výchozích textů (NO) a jejich překladů (ČP). 

čo NP ČP NO 

Počet slov 10 063 12 305 10 055 ll 124 

Procentuální nárůst počtu slov v němčině 100% 122,3% 100% 110,6% 
L ---

Tabulka č. 22 - Nárůst počtu slov v překladech z češtiny do němčiny a v německých originálech ve srovnání 
s jejich českými překlady (souhrnné údaje) 

Z uvedené tabulky vyplývá, že poměr počtu slov mezi češtinou a němčinou u českých 

originálů a německých překladů je asi 1 : 1,22, zatímco poměr u českých překladů a jejich 

německých originálů je nižší a činí 1 : 1,11. Tyto údaje je možné interpretovat jako zjištění 

rovněž potvrzující explicitační hypotézu, protože při srovnání českých originálů a jejich ně

meckých překladů se v němčině vyskytuje o 22,3% více slov, zatímco při srovnání němec

kých originálů a jejich českých překladů se v němčině vyskytuje pouze o 10,6% více slov. 
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2.4. Kontrastivní kvantitativní analýza překladů a původ

ních textů 

V této části práce provedeme kvantitativní analýzu česko-německých i německo

českých překladů stejným způsobem jako v kapitole 2.2., kde jsme zkoumali původní němec

ké a české texty. Budeme tedy opět pomocí korpusového manažeru zjišťovat výskyt finitních 

slovesných tvarů ve větě hlavní a vedlejší, infinitivů, participiálních konstrukcí, substantiv 

s predikační potencí a deverbativních adjektiv. Rovněž provedeme analýzu syntaktického slo

žení překladových textů, určíme podíl vět jednoduchých, hypotaktických a parataktických 

souvětí a rovněž uvedeme přehled schémat syntaktických celků. Dále budeme zjišťovat počet 

primárních predikací na jeden větný celek, počet slov na jeden větný celek a konečně počet 

slov na jednu predikaci. Vždy upozorníme na případné rozdíly mezi oběma překlady do stej

ného jazyka. 

Poté porovnáme výsledky kvantitativní analýzy překladů s kvantitativní charakteristi

kou původních textů, abychom zjistili, v čem se překlady od původních textů liší a v jakých 

charakteristikách se jim naopak přibližují. Zde budeme s oběma překlady do téhož jazyka na

kládat opět jako s jedním rozsáhlejším korpusem. 

2.4.1. Překlady do němčiny 

V této kapitole podrobíme kvantitativní analýze a srovnání s původními texty němec

ký překlad jedné z kapitol knihy Statt Gemeinschaft ein Auseinandergehen! Tschechen und 

Deutsche im GrojJdeutschen Reich und der Weg zum Abschub (1938- 1945) (dále NP1) a část 

německého textu v paralelním česko-německém vydání knihy Brunn in der Epoche der Seze

ssion (dále NP2). 

2.4.1.1. Kvantitativní analýza překladů do němčiny 

Následující tabulka ukazuje přehled jednotlivých analyzovaných jevů (značky zkou

maných prostředků jsou uvedeny s vysvětlením v tabulce č. 1 v kapitole 2.1.2.), jejich abso

lutní počet a procentuální zastoupení zvlášť v NP1 a NP2, abychom tak zjistili případné rozdí

ly mezi oběma překlady. 
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Analyzovaný jev Počet výskytů Podíl v % v NP1 Počet výskytů Podíl v % v NP2 

vNP1 vNP2 

VFH 256 30,9% 305 34,3% 

VFV 208 25,2% 166 18,7% 

INF 27 3,3% 21 2,4% 

NFP 9 1,1% o 0% 

DS 283 34,2% 306 34,4% 

DA 44 5,3% 91 10,2% 

Celkem 827 100% 889 100% 
-- ~ -

Tabulka č. 23 -Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v překladech do němčmy 

Z tabulky č. 23 vyplývají menší rozdíly v zastoupení jednotlivých analyzovaných jevů 

v NP1 a NP2. V NP1 je o 3,1% vyšší podíl všech finitních slovesných tvarů (56,1 %) než 

v NP2 (53,0%), přičemž je v prvním překladu o 6,5% vyšší podíl určitých sloves ve větách 

vedlejších, zatímco v druhém překladu je o 3,4% více VFH než v NPl. V NP1 se na celko

vém výskytu všech analyzovaných jevů podílí ve větší míře infinitiv (3,3% oproti 2,4% 

v NP2) a participiální konstrukce (1,1 %), které se v druhém překladu vůbec neobjevily. Pro

centuální zastoupení substantiv se skrytou predikací je v obou překladech přibližně stejné 

(rozdíl činí pouze 0,2%). Naopak podíl adjektivních kondenzátorů je v NP2 téměř dvakrát 

vyšší ve srovnání s NP1 (10,2% vs. 5,3%). 

V následujících dvou tabulkách (č. 24 a 25) uvádíme syntaktické charakteristiky kaž

dého překladu z češtiny do němčiny. 

Druh větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vNP1 vNP1 vNP2 vNP2 

Věta jednoduchá 63 30,5% 102 40,4% 

Souvětí souřadné 22 10,7% 36 14,3% 

Souvětí podřadné 121 58,8% 114 45,3% 

Celkem větných celků 206 100% 252 100% 
'--- ~-

Tabulka č. 24 - Poměr parataxe a hypotaxe v překladech do němčmy 

Z tabulky č. 24 je patrné, že oba překlady využívají nejčastěji hypotaktických souvětí, 

poté vět jednoduchých a nejmenší je zastoupení souvětí parataktických. V NP 2 se však vy

skytují věty jednoduché s vyšší frekvencí než v NP 1 -podíl vět jednoduchých v obou překla

dech se liší o 9,9%. Naproti tomu činí v NP1 podíl podřadných souvětí 58,8%, tedy o 13,5% 

více než v NP2. Rozdíl v procentuálním zastoupení souřadných souvětí není již natolik mar

kantní, představuje pouze 3,6% s tím, že podíl tohoto druhu větného celku je vyšší v NP2. 
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Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vNPl vNPl vNP2 vNP2 

VH 63 30,5% 102 40,4% 

VH-VH 20 9,7% 32 12,7% 

VH- VH- VH 2 1,0% 4 1,6% 

VH-VV 49 23,8% 63 25,0% 

VH- VV- VV 28 13,6% 33 13,1% i 

VH-VV- VV- VV 9 4,4% 5 2,0%. 

VH- VV- VV- VV- VV 7 3,4% 

VH - VV - VV - VV - VV - VV 2 1,0% 2 0,8% 

VH- VH- VV 18 8,7% 8 3,2% 

VH- VH- VV- VV 5 2,4% 1 0,4% 

VH- VH-VV- VV- VV 2 1,0% 

VH-VH-VV-VV-VV-VV 1 0,5% 

VH- VH- VH- VV 2 0,8% 

Celkem 206 100% 252 100% 

Tabulka č. 25 - Přehled schémat větných celků v překladech do němčmy 

Tabulka č. 25 dokládá výše zmíněné rozdíly mezi oběma překlady do němčiny. Kromě 

toho z ní vyplývá tendence NPI užívat hypotaktická souvětí nejen ve větší míře, ale rovněž 

s více větami vedlejšími a větší komplexností. Podřadné větné celky se třemi a více klauzemi 

představují v NPI 35,0%, zatímco v NP2 pouze 20,3%. Procentuální zastoupení hypotaktic

kých souvětí se čtyřmi a více klauzemi pak v NPI činí 12,7% a NP2 pouze 4,0%, což nazna

čuje sklon NPI ke složitějším a rozsáhlejším syntaktickým strukturám. 

NPI NP2 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 2,25 1,87 

Počet slov na jeden větný celek 29,75 24,51 

Počet slov na jednu primární predikaci 13,21 13, ll 

Tabulka č. 26 - Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikac1 u 
překladů do němčiny 

Údaje v tabulce č. 26 dále potvrzují zmíněné tendence každého z textů. V NPI připadá 

o 0,38 predikace a 5,24 slov více na jeden větný celek než v NP2, což potvrzuje vyšší frek

venci výskytu složitějších souvětí v NPI. Počet slov na jednu primární predikaci je přitom 

v obou textech přibližně stejný, tj. jednotlivé klauze jsou v NPI i NP2 přibližně stejně rozsáh

lé. 
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2.4.1.2. Porovnání překladů do němčiny s původními texty 

V tomto oddíle provedeme srovnání výsledků kvantitativní analýzy překladů do něm

činy s původními německými texty. Pro srovnání uvádíme rovněž hodnoty zjištěné při kvanti

tativní analýze českých originálů, abychom mohli lépe posoudit, z jakého důvodu se překlady 

liší od původních textů v němčině, tj. zda mají dané rozdíly opodstatnění v originálních čes

kých textech, z nichž překlady vychází. Abychom mohli srovnání provést, budeme v této ka

pitole pracovat s překlady do němčiny (stejně tak jako s oběma německými i českými originá

ly) jako s jedním rozsáhlejším korpusem. 

První tabulka uvádí srovnání jednotlivých prostředků s různou mírou sevřenosti vyjád

ření v německých překladech v kontrastu s původními texty. 

Analyzovaný Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

jev vNO vNO vNP vNP vČO vČO 

VFH 584 32,1% 561 32,7% 552 32,2% 

VFV 216 11,9% 374 21,8% 338 19,7% 

INF 88 4,8% 48 2,8% 33 1,9% 

NFP 13 0,7% 9 0,5% 2 0,1% 

DS 726 39,9% 589 34,3% 598 34,8% 

DA 193 10,6% 135 7,9% 193 11,3% 

Celkem 1820 100% 1716 100% 1716 100% 

Tabulka č. 27- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních textech a v překladech do 
němčiny 

Tabulka č. 27 obsahuje některé zajímavé údaje, z nichž je možné vyvodit jisté závěry 

potvrzující tendenci překladu do němčiny k explicitaci, kterou jsme zjistili již výše analýzou 

posunů k explicitnějšímu/ implicitnějšímu vyjádření mezi českým originálem a německým 

překladem. Z tabulky vyplývá, že v NP se určité slovesné tvary podílí na celkovém počtu ana

lyzovaných jevů ve vyšší míře než v německých i českých původních textech, takže jsou ně

mecké překlady verbálnější nejen než NO, ale také než ČO, ačkoli jsme v kapitole 2.2. při 

srovnání původních českých a německých textů zjistili, že je čeština o něco verbálnější než 

němčina. V případě VFH nejsou rozdíly příliš patrné, výrazněji se však projevují u určitých 

sloves ve větách vedlejších, jejichž procentuální zastoupení je v NP o 9,9% vyšší než v NO a 

o 2,1% vyšší než ČO. 
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Podíváme-li se na opačnou stranu spektra sevřenosti vyjádření, tj. na deverbativní sub

stantiva a adjektiva, zjistíme, že v případě nejkondenzovanějšího z analyzovaných prostředků, 

tj. u adjektiv, je podíl v překladových textech nejnižší ve srovnání s českými i německými 

originály. Je to pravděpodobně způsobeno snahou překladatelů vyhnout se bohatě rozvitému 

anteponovanému přívlastku na místech, kde v češtině stojí adjektivní kondenzátor 

v postpozici, ačkoli je tento prostředek v původních německých textech podobně častý jako 

v češtině, a tak by z hlediska žánrově-stylistických konvencí mohl být u tohoto typu textů 

v překladech z češtiny do němčiny ve většině případů zachován. Překladatelé se mu však vy

hýbají, ať už v důsledku interpretace, které text podrobují, anebo ve snaze usnadnit čtenáři po

rozumění- oba tyto důvody je možné chápat jako inherentní procesu překladu a tudíž spada

jící do explicitační hypotézy. Podobné rozdíly jako v případě adjektivních kondenzátorů je 

možné zaznamenat mezi překladovými a původními texty i u deverbativních substantiv, je

jichž procentuální zastoupení je ve srovnání s NO i ČO opět nejnižší, ačkoli zde rozdíl není 

natolik markantní jako u adjektiv. 

Prostředky představující střed stupnice predikační sevřenosti, jakými jsou infinitiv a 

participium, nevykazují jednoznačně interpretovatelné rozdíly mezi překlady a původními 

texty. Pokud jde o podíl kondenzace pomocí infinitivu, stojí NP přibližně mezi původními 

českými a německými texty. Překladatelé se tedy snaží přiblížit stylistickým tendencím pů

vodních německých textů, ale zároveň se nechávají ovlivňovat výchozími texty v češtině. 

V případě participií stojí překlady rovněž mezi ČO a NO, tj. překladatelé do němčiny si 

v některých případech uvědomí, že němčina používá tento prostředek častěji než čeština, a tak 

některé české vazby nahradí v němčině participiem. 

Následující tabulka ukazuje poměr primárních predikací na jedné straně a nominálních 

kondenzátorů na straně druhé v německých překladech a původních textech v češtině i němči

ně. Tento přehled uvádíme, abychom zjistili, ve kterém z korpusů převažuje nejvíce verbální 

složka nad nominální a kde je naopak situace opačná. 

Analyzovaný Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

jev vNO vNO vNP vNP vČO vČO 

VFH+VFV 800 46,5% 935 56,4% 890 52,9% 

DS+DA 919 53,5% 724 43,6% 791 47,1% 

Celkem 1719 100% 1659 100% 1681 100% 

Tabulka č. 28 - Poměr primárních predikací a nominálních kondenzátorů v původních textech a 
v překladech do němčiny 
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Z uvedených údajů je patrné, že v německých překladech nejvíce převažuje podíl pri

márních predikací nad nominálními prostředky kondenzace, a to navzdory žánrově

stylistickým konvencím zjištěným v kapitole 2.2.3., podle kterých by při překladu z češtiny do 

němčiny mělo naopak docházet k posunu směrem k nominálnějšímu způsobu vyjádření. Pře

klady tedy nejen ve srovnání s výchozími texty, ale rovněž v kontrastu s paralelními texty 

v němčině dávají přednost ve větší míře explicitnějšímu vyjádření pomocí verba finita oproti 

implicitnějším substantivním a adjektivním kondenzátorům. 

V následujících tabulkách uvádíme pro úplnost srovnání syntaktických charakteristik 

překladů do němčiny s německými a českými původními texty. 

Druh větného celku Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt v Podíl v% 

vNO vNO vNP vNP čo vČO 

Věta jednoduchá 254 53,8% 165 36,0% 166 37,8% 

Souvětí souřadné 63 13,4% 58 12,7% 62 14,1% 

Souvětí podřadné 155 32,8% 235 51,3% 211 48,1% 

Celkem větných celků 472 100% 458 100% 439 100% 
------ ------ --- - - -- ------- -- ----------------------

Tabulka č. 29 - Poměr parataxe a hypotaxe v původních textech a v překladech do němčmy 

Tabulka č. 29 jasně ukazuje, že v překladových textech se vyskytují méně často věty 

jednoduché a souřadná souvětí v porovnání s původními německými i českými texty a naopak 

je zde vyšší podíl hypotaktických souvětí. Rozdíl je patrný především v kontrastu 

s paralelními německými texty, v nichž je podíl hypotaktických souvětí o 18,5% nižší než 

v NP. Vysoký podíl hypotaktických souvětí v NP je způsoben výše zmíněnou tendencí pře

kladatelů k explicitaci různých prostředků kondenzace pomocí vedlejších vět. Procentuální 

zastoupení vět jednoduchých/ parataktických a hypotaktických souvětí v NP se blíží více cha

rakteristikám výchozích ČO spíše než konvencím odhaleným v NO. Znamená to tedy, že se 

překladatelé drží spíše struktury větných celků originálu, než aby se přizpůsobovali stylistic

kým konvencím paralelních textů v němčině. Toto tvrzení však platí zcela spolehlivě pouze 

pro analyzované texty, nikoli obecně pro všechny texty daného žánru, protože jsme si vědomi 

toho, že původní německé populárně-naučné texty z oblasti historie mohou někdy užívat ve 

větší míře složitějších hypotaktických souvětí, než jak je tomu v excerpovaných materiálech. 

Následující přehled schémat větných celků v NP v porovnání s NO a ČO dokládá zmí

něné syntaktické rozdíly mezi jednotlivými korpusy. Podíl složitých hypotaktických větných 

celků se čtyřmi a více klauzemi je nejvyšší v ČO (9,3%), následuje NP (7,8%) a nejnižší je 

v NO (4,0%). Tendence NP k častému užívání hypotaktických souvětí je však patrná v nej-
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vyšším procentuálním zastoupení podřadných souvětí se třemi klauzemi (19,0% v NP, 16,9% 

v ČO a 10,6% v NO) a se dvěma klauzemi (24,5% v NP, 21,9% v ČO a 18,2% v NO). Tímto 

se potvrzuje snaha překladatele činit text co nejsrozumitelnějším, takže ve srovnání 

s výchozím textem užívá méně složitých hypotaktických souvětí se čtyřmi a více klauzemi, 

ale jednodušších hypotaktických schémat se dvěma a třemi klauzemi pak užívá více, protože 

tímto způsobem zexplicitňuje kondenzované prostředky vyjádření. 

Schéma větného celku Výskyt Podíl v Výskyt Podíl v Výskyt Podíl v 

vNO %vNO vNP %vNP vČO %vČO 

VH 254 53,8% I65 36,0% I66 37,8% 

VH-VH 47 10,0% 52 II,4% 56 I2,7% 

VH- VH- VH I2 2,6% 6 I,3% 6 I,4% 

VH- VH- VH- VH 4 0,8% 

VH-VV 86 I8,2% II2 24,5% 96 2I,9% 

VH- VV- VV 30 6,4% 6I I3,3% 47 I0,7% 

VH- VV- VV- VV IO 2,I% I4 3,I% 22 5,0% 

VH - VV - VV- VV - VV 2 0,4% 7 I,5% 

VH- VV- VV- VV- VY- VV 4 0,9% 4 0,9% 

VH- VH- VV 20 4,2% 26 5,7% 27 6,2% 

VH- VH- VV- VV 5 I,I% 6 I,3% 8 I,8% 

VH- VH- VV- VV- VV 2 0,4% 4 0,9% 

VH-VH-VV-VV-VV-VV I 0,2% 

VH- VH- VH- VV 2 0,4% 2 0,4% I 0,2% 

VH-VH-VH-VV-VV-VV 2 0,5% 

Celkem 472 100% 458 100% 439 100% 

Tabulka č. 30 -Přehled schémat větných celků v původních textech a v překladech do němčmy 

Tabulka č. 31 porovnává počty primárních predikací na jeden větný celek a počty slov 

na jeden větný celek/ jednu predikaci v německém překladu a původních textech. V korpusu 

překladů do němčiny připadá na jeden větný celek o 0,35 predikace a o 3,3 slova více než 

v paralelních německých textech. Jak je již uvedeno výše, je to do jisté míry způsobeno tím, 

že překladatelé kopírují rozsáhlejší syntaktické struktury obsažené v českých výchozích tex

tech, ale zároveň se na tomto rozdílu může částečně podílet i vyšší míra explicitnosti přelože

ných textů. Pro toto zdůvodnění mluví i fakt, že v NP připadá najeden větný celek ještě o tro

chu více primárních predikací než v ČO - interference z češtiny by mohla vést nanejvýš ke 

stejnému údaji, nikoli k vyššímu. V NP se na průměrnou primární predikaci váže 13,16 slov, 

tedy o necelé 1 slovo méně než v NO, což je způsobeno uvedeným častějším výskytem pri-
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rnárních predikací v přeložených textech a rovněž tendencí NO užívat více rozsáhlejších vět 

jednoduchých 57
• 

NO NP co 
Počet primárních predikací na jeden větný celek 1,69 2,04 2,03 

Počet slov na jeden větný celek 23,57 26,87 22,92 

Počet slov na jednu primární predikaci 13,91 13,16 ll ,31 

Tabulka č. 31 - Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikac1 u 
původních textů a u překladů do němčiny 

2.4.2. Překlady do češtiny 

V této kapitole podrobíme kvantitativní analýze české překlady dvou kapitol z knihy 

Dějiny Německa, jako ČP1 budeme označovat kapitolu ,,Adenauerova doba", jako ČP2 po

tom kapitolu "Od stavby berlínské zdi k uzavření smlouvy o zásadách vztahů mezi SRN a 

NDR". Nejdříve poukážeme na případné rozdíly mezi oběma překlady do češtiny, které mo

hou být způsobeny mimo jiné idiolektem překladatelů, protože každá z kapitol pochází 

z rukou jiného překladatele, a poté budeme s oběma překlady zacházet jako s jedním korpu

sem při srovnání s paralelními texty v češtině i s výchozími německými texty. 

2.4.2.1. Kvantitativní analýza překladů do češtiny 

Následující tabulka uvádí výskyt jednotlivých prostředků s různou mírou sevřenosti 

vyjádření v ČP1 a ČP2 a jejich procentuální zastoupení. Z uvedených údajů je patrné, že 

v ČP1 je podíl finitních slovesných tvarů (48,5%) o 3,4% vyšší než v ČP2 (45,1%). Naproti 

tornu je zde o 4,9% nižší podíl jmenných kondenzátorů než v ČP2 ( 4 7,2% v ČP 1 oproti 52,1% 

v ČP2). Z toho lze usuzovat, že ČP1 je mírně verbálnější ve srovnání s ČP2, kde se naopak 

silněji projevuje sklon k nominálnímu vyjadřování. V ČP1 se dále na celkovém počtu analy

zovaných jevů podílí větší měrou infinitiv (rozdíl činí 1,7%), naproti tornu participium se 

v ČP1 neobjevilo vůbec, zatímco v ČP2 se vyskytlo dvakrát, což představuje podíl 0,2%. 

57 Kvůli nesouměřitelnosti ukazatele počtu slov mezi němčinou a češtinou, o kterém blíže pojednáváme 
v kapitole 2.3.4., nesrovnáváme na tomto místě údaje počtu slov na jeden větný celek/ na jednu predikaci v NP a 
ČO. 
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Analyzovaný jev Počet výskytů Podíl v % v ČPI Počet výskytů Podíl v % v CP2 

vČPl vČP2 

VFH 327 36,I% 288 30,0% 

VFV II2 I2,4% I45 I5,I% 

INF 39 4,3% 25 2,6% 

NFP o 0% 2 0,2% 

DS 336 37,I% 398 4I,4% 

DA 9I I O, I% I03 I0,7% 
• 

Celkem 905 100% 961 1oo% 1 

Tabulka č. 32 -Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v překladech do češtmy 

Tabulka č. 33 uvádí poměr vět jednoduchých, parataktických a hypotaktických souvětí 

v obou překladech do češtiny. V ČPI je výrazně vyšší procentuální zastoupení vět jednodu

chých než v ČP2 - rozdíl činí celých I6,1 %. Souřadná souvětí se v obou textech vyskytují 

přibližně stejně často, podíl tohoto typu souvětí na všech větných celcích je v ČP2 pouze o 

0,5% vyšší než v ČPI. Velký je však mezi analyzovanými texty rozdíl v případě hypotaxe, je

jíž zastoupení je v ČP2 o 16,6% vyšší než v ČPI. Z toho vyplývá, že překladatel ČPI upřed

nostňuje spíše věty jednoduché v kontrastu se sklonem překladatele ČP2 užívat více podřad

ných souvětí. 

Druh větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

vČPl vČPl vČP2 vČP2 

Věta jednoduchá I42 54,0% 88 37,9% 

Souvětí souřadné 39 I4,8% 33 14,3% 

Souvětí podřadné 82 3I,2% III 47,8% 

Celkem větných celků 263 100% 232 1oo% 1 

Tabulka č. 33 -Poměr parataxe a hypotaxe v překladech do češtmy 

Následující tabulka porovnává četnost jednotlivých schémat větných celků v ČPI vs. 

ČP2 a dokládá výše zmíněnou tendenci ČP2 uplatňovat ve větší míře hypotaxe. V ČP2 je tak 

vyšší procentuální zastoupení většiny podřadných souvětí. Zajímavé však je, že podíl složi

tých hypotaktických souvětí se čtyřmi a více klauzemi je v ČPI (4,6%) o 0,3% vyšší než 

v ČP2 (4,3%). 
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Schéma větného celku Počet výskytů Podíl v% Počet výskytů Podíl v% 

v ČPI v ČPI vČP2 vČP2 

VH 142 54,0% 88 37,9% 

VH-VH 35 13,3% 27 11,7% 

VH- VH- VH 4 1,5% 6 2,6% 

VH-VV 48 18,2% 71 30,6% 

VH-VV-VV 10 3,8% 16 6,9% 

VH- VV- VV- VV 4 1,5% 2 0,9% 

VH-VV-VV-VV-VV 1 0,4% 4 1,7% 

VH- VH- VV 12 4,6% 14 6,0% 

VH- VH- VV- VV 7 2,7% 4 1,7% 

Celkem 263 100% 232 100% 

Tabulka č. 34 - Přehled schémat větných celků v překladech do češtmy 

Tabulka č. 35 uvádí počet primárních predikací na jeden větný celek a počet slov na 

jeden větný celek a na predikaci v ČPI a ČP2. V ČPI připadá najeden větný celek o 0,2 pri

márních predikací a o 2,46 slov méně než v ČP2, což je v souladu se zjištěnou vyšší frekvencí 

hypotaktických souvětí v druhém překladu. V obou překladech na sebe jedna primární predi

kace váže přibližně stejný počet slov (rozdíl činí pouze 0,26 slova), což znamená, že jednotli

vé klauze mají v obou překladech podobný rozsah. 

ČPI CP2 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 1,67 1,87 

Počet slov na jeden větný celek 19,03 21,49 

Počet slov na jednu primární predikaci 11,40 11,66 

Tabulka č. 35 -Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikac1 u 
překladů do češtiny 

2.4.2.2. Porovnání překladů do češtiny s původními texty 

V této kapitole porovnáme podobně jako v oddíle 2.4.1.2., kde jsme se věnovali pře

kladům do němčiny, celý korpus přeložených textů (tentokrát ve směru německo-českém) 

s korpusem paralelních textů v češtině, což nám pomůže zjistit, v jakých ohledech se překlady 

liší od paralelních textů stejného žánru a v čem se jim naopak přibližují. Také se pokusíme ur

čit, zda jsou překlady oproti paralelním textům explicitnější či naopak implicitnější. Abychom 

mohli lépe zhodnotit příčiny případných rozdílů mezi paralelními texty a překlady, uvádíme 

pro srovnání rovněž výsledky kvantitativní analýzy německých originálů. 
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Tabulka č. 36 uvádí počet a procentuální zastoupení jednotlivých prostředků s různou 

mírou sevřenosti vyjádření v překladech do češtiny a v paralelních textech. 

Analyzovaný Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

jev vČO vČO v ČP v ČP vNO vNO 

VFH 552 32,2% 615 32,6% 584 32,1% 

VFV 338 19,7% 257 13,8% 216 I 1,9% 

INF 33 1,9% 64 3,8% 88 4,8% 

NFP 2 0,1% 2 0,1% 13 0,7% 

DS 598 34,8% 734 40,3% 726 39,9% 

DA 193 11,3% 194 9,4% 193 10,6% 

Celkem 1716 100% 1866 100% 1820 100% 

Tabulka č. 36- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních textech a v překladech do 
češtiny 

Podíl finitních slovesných tvarů v hlavních větách jakožto nejexplicitnějšího 

z analyzovaných prostředků je nejvyšší v překladových textech, ovšem ve srovnání 

s paralelními texty v češtině i němčině tento jev v překladech převažuje pouze o 0,4% (oproti 

ČO) a 0,5% (oproti NO). Pokud jde o verbum finitum ve větě vedlejší, stojí překlady do češti

ny mezi původními texty v češtině a němčině. Ve srovnání s ČO jsou tak překlady s ohledem 

na VFV méně explicitní, protože podíl VFV je v nich o 5,9% nižší. V kontrastu s výchozími 

texty v němčině je však v tomto prostředku patrná explicitace, která však nedosahuje takové 

míry, aby se procentuální zastoupení VFV v překladech vyrovnalo paralelním českým textům. 

Podíváme-li se na opačnou stranu stupnice sevřenosti vyjádření, zjistíme, že je 

v překladech nejnižší podíl adjektivních kondenzátorů, tj. prostředků s nejvyšší mírou impli

citnosti ze všech analyzovaných jevů. V porovnání ČO je procentuální zastoupení deverbativ

ních adjektiv v překladech o 1,9% nižší, což by naznačovalo, že jsou překlady explicitnější 

než paralelní texty v češtině. Situace je ovšem opačná v případě druhého nejimplicitnějšího 

kondenzátoru, kterým jsou substantiva s predikační potencí. Podíl tohoto prostředku na celko

vém výskytu analyzovaných jevů je v ČP o 0,4% vyšší než v NO a o 5,5% vyšší než v ČO. 

Mohlo by se tak tedy zdát, že jsou překladové texty s ohledem na deverbativní substantiva ja

kožto prostředek spíše implicitace než explicitace ve srovnání s ČO implicitnější. Pokud se 

však podíváme v kapitole 2.3.2., v důsledku jakých posunů se do překladu dostávají deverba

tivní substantiva, shledáme, že v 15 případech bylo v ČP užito substantiva s predikační poten

cí jako náhrady za volnější způsob vyjádření, ale ve 20 případech jako prostředku explicitace 

na místech, kde se v originálu objevila implicitnější předložková či adverbiální vazba, anebo 
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se na daném místě nevyskytl žádný prostředek, a v překladu pak bylo použito explicitnější vy

jádření s deverbativním substantivem. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně interpretovat vyšší 

podíl deverbativních substantiv v ČP jako známku toho, že by překlady byly implicitnější než 

původní texty58
• 

Pokud jde o výskyt participií, daří se překladatelům vyhnout se interferenci z němčiny, 

ve které se participiální vazby objevují častěji než v češtině, a zcela se přibližují českým para

lelním textům. Trochu jiná je situace v případě infinitivů, v jejichž procentuálním zastoupení 

stojí překlad mezi ČO a NO, tj. je zde patrná snaha respektovat stylistické konvence češtiny a 

některé infinitivní konstrukce převádět jiným způsobem, zároveň zde však dochází 

k interferenci jazyka originálu, a tak je podíl infinitivů v ČP o 1,9% vyšší než v ČO a o 1,0% 

nižší než v NO. 

V následující tabulce uvádíme poměr mezi primárními predikacerni jako nejexplicit

nějšírn způsobem vyjádření a nominálními kondenzátory (substantiva a adjektiva s predikační 

potencí) jako nejirnp1icitnějšírn způsobem vyjádření. 

Analyzovaný Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

jev vČO vČO v ČP v ČP vNO vNO 

VFH+VFV 890 52,9% 872 48,4% 800 46,5% 

DS+DA 791 47,1% 930 51,6% 919 53,5% 

Celkem 1681 100% 1802 100% 1719 100% 
--

Tabulka č. 37 - Poměr primárních predikací a nominálních kondenzátorů v původních textech a 
v překladech do češtiny 

Údaje uvedené v tabulce č. 37 nesvědčí již natolik jednoznačně o vyšší míře explicit

nosti překladů ve srovnání s paralelními texty, jak tornu bylo u překladů do němčiny (viz ta

bulka č. 28). V kontrastu s výchozími německými texty je v překladech patrný vyšší podíl 

verbální složky (o 1,9%) a naopak nižší podíl nominálních kondenzátorů, což je v souladu se 

zjištěnou převahou posunů k explicitaci v překladu z němčiny do češtiny (viz 2.3.2.7.). Ve 

srovnání s českými paralelními texty je však podíl explicitnější verbální složky v ČP nižší (o 

4,5%) a naopak je zde vyšší podíl implicitnějších adjektivních a substantivních prostředků 

kondenzace. Jak je již zmíněno výše, není tento rozdíl možné jednoznačně interpretovat jako 

důkaz vyšší irnplicitnosti překladů oproti ČO, protože deverbativní substantiva se 

58 Při analýze překladů v opačném směru, tedy česko-německém, bylo naproti tomu možné nižší podíl deverba
tivních substantiv ve srovnání s původními texty interpretovat jako známku toho, že jsou překlady explicitnější 
než texty původní, protože se v překladech do němčiny substantiva s predikační potencí objevovala častěji jako 
důsledek implicitace, nikoli explicitace. 
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v analyzovaných překladech nevyskytují vždy jako prostředek implicitace. Přesto je ale 

z uvedených údajů patrné, že případná implicitnost ČP v kontrastu s ČO je do značné míry 

způsobena interferencí z jazyka originálu. Překlady stojí mezi českými původními texty a ně

meckými originály, což naznačuje, že zde působí na jedné straně tendence k explicitaci inhe

rentní procesu překladu a k přibližování se stylistickým konvencím daného žánru v cílovém 

jazyce, který je v tomto případě explicitnější, na druhé straně je zde však patrná i interference 

nominálnějších německých originálů, kvůli níž je pak v překladech vyšší podíl nominální 

složky oproti paralelním textům v češtině. 

Následující tabulky uvádějí přehled syntaktických charakteristik překladů do češtiny a 

původních českých a německých textů. 

Druh větného celku Výskyt v Podíl v% Výskyt Podíl v% Výskyt Podíl v% 

čo vČO vČP , v ČP vNO vNO 

Věta jednoduchá 166 37,8% 230 46,5% 254 53,8% 

Souvětí souřadné 62 14,1% 72 14,5% 63 13,4% 

Souvětí podřadné 211 48,1% 193 39,0% 155 32,8% 

Celkem větných celků 439 100% 495 100% 472 100% 

Tabulka č. 38- Poměr parataxe a hypotaxe v původních textech a v překladech do češtiny 

Z tabulky č. 38 vyplývá, že v ČP je ve srovnání s paralelními texty nejvyšší podíl sou

řadných souvětí, přičemž však rozdíl činí pouze 0,4% v kontrastu s ČO a 1,1% v kontrastu 

s NO. V procentuálním zastoupení vět jednoduchých a podřadných souvětí stojí překlady 

vždy mezi českými a německými původními texty. V ČP je podíl vět jednoduchých o 7,3% 

nižší než v NO a současně o 8,7% vyšší než v ČO. Opačná je situace v případě hypotaxe, jejíž 

podíl na celkovém počtu větných celků je v ČP o 6,2% vyšší než v NO a o 9,1% nižší než 

v ČO. Tyto údaje opět dokládají zmíněné protichůdné tendence, kterými je na jedné straně in

terference z jazyka originálu a na straně druhé snaha respektovat stylistické rysy paralelních 

textů v cílovém jazyce, případně explicitace některých kondenzovaných forem vyjádření po

mocí vedlejších vět. 

Následující tabulka uvádí přehled syntaktických schémat v překladech do češtiny a 

v paralelních textech, což nám pomůže zjistit, který z korpusů nejvíce tíhne k užívání složi

tých a rozsáhlých větných celků a který naopak upřednostňuje jednodušší souvětí. Pokud jde 

o parataxi, nevyhýbá se NO ani souvětím o čtyřech větách hlavních, která se nevyskytla ani 

v překladech, ani v původních českých textech. Podobně je v NO nejvyšší podíl souřadných 

souvětí se třemi větami hlavními (2,6%), méně je tohoto typu větného celku v ČP (2,0%) a 
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v ČO se taková souvětí vyskytují nejméně často (1,4%). U podřadných souvětí je situace od

lišná. V případě nejjednoduššího typu hypotaxe (VH- VV) nalezneme nejvyšší procentuální 

zastoupení v překladových textech (24,0%), což je o 2,1% více než v ČO a o 5,8% více než 

NO. Vysoký podíl tohoto větného schématu je způsoben pravděpodobně dvěma faktory půso

bícími ve stejném směru, kterými jsou snaha přiblížit se konvencím cílového jazyka a nadto 

tendence k explicitaci kondenzovaných způsobů vyjádření pomocí vedlejších vět 

v jednoduchých a tudíž snadno srozumitelných hypotaktických souvětích. V případě podřad

ných souvětí se třemi klauzemi je podíl v ČP shodný s podílem v NO (1 0,6% ), zatímco v ČO 

je frekvence tohoto typu o 6,3% vyšší. Podobný je poměr mezi jednotlivými korpusy i u sou

větí se čtyřmi a více klauzemi, jejichž procentuální zastoupení v ČP činí 4,4%, tj. pouze o 

0,4% více než v NO a o 4,9% méně než v ČO. Při převodu složitějších větných celků se třemi 

a více klauzemi se tak překladatel drží spíše originálu a nesnaží se přibližovat konvencím pů

vodních textů v češtině, v nichž se častěji užívá rozsáhlejších větných celků, které však mo

hou být pro čtenáře hůře srozumitelné. 

Schéma větného celku Výskyt Podíl v Výskyt Podíl v Výskyt Podíl v 

vČO %vČO v ČP %v ČP vNO %vNO 

VH 166 37,8% 230 46,5% 254 53,8% 

VH-VH 56 12,7% 62 12,5% 47 10,0% 

VH-VH-VH 6 1,4% 10 2,0% 12 2,6% 

VH- VH- VH- VH 4 0,8% 

VH-VV 96 21,9% 119 24,0% 86 18,2% 

VH- VV- VV 47 10,7% 26 5,3% 30 6,4% 

VH- VV- VV- VY 22 5,0% 6 1,2% 10 2,1% 

VH - VV- VV- VV - VV 5 1,0% 2 0,4% 

VH-VV-VV-VV-VV-VV 4 0,9% 

VH- VH- VV 27 6,2% 26 5,3% 20 4,2% 

VH-VH-VV-VV 8 1,8% ll 2,2% 5 1,1% 

VH- VH- VV- VV- VV 4 0,9% 

VH-VH-VV-VV-VV-VV 

VH-VH- VH- VV 1 0,2% 2 0,4% 

VH-VH-VH-VV-VV-VV 2 0,5% 

Celkem 439 100% 495 100% 472 100% 

Tabulka č. 39- Přehled schémat větných celků v původních textech a v překladech do češtmy 
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V následující tabulce je uvedeno srovnání počtu primárních predikací na jeden větný 

celek a počtu slov na jeden větný celek a na predikaci. V počtu primárních predikací na jeden 

větný celek stojí překlady do češtiny mezi ČO a NO, což opět dosvědčuje, že NO inklinují 

k častějšímu užívání vět jednoduchých oproti tendenci ČO upřednostňovat hypotaxi; 

v překladech se pak tyto dva sklony mísí. Vyšší počet primárních predikací na jeden větný ce

lek v ČP v kontrastu s NO může rovněž nasvědčovat tomu, že v ČP dochází k explicitaci růz

ných prostředků syntaktické kondenzace pomocí vedlejších vět. V ČP připadá na jeden větný 

celek o 2,61 slova méně než v ČO, což je důsledkem vlivu německých originálů a jejich jed

nodušších větných celků. V počtu slov na jednu primární predikaci se ČP a ČO téměř shodují, 

tj. jednotlivé klauze jsou v obou korpusech přibližně stejně rozsáhlé. 

ČO CP NO 

Počet primárních predikací na jeden větný celek 2,03 1,76 1,69 

Počet slov na jeden větný celek 22,92 20,31 23,57 

Počet slov na jednu primární predikaci 11,31 11,53 13,91 

Tabulka č. 40 - Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na predikac1 u 
původních textů a u překladů do češtiny 
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3. Závěr 
Na tomto místě se pokusíme shrnout výsledky, ke kterým jsme dospěli v jednotlivých 

částech výzkumu, a zhodnotit, zda se překlady vyznačují vyšší mírou explicitnosti než výcho

zí texty a zároveň než paralelní texty v cílovém jazyce. Zároveň se zamyslíme nad jednotli

vými faktory ovlivňujícími explicitaci a nad tím, v jakých případech byla explicitace způso

bena povahou samotného procesu překladu a kdy se na jejím vzniku podílely zároveň jiné 

faktory. Dále potom upozorníme na problémy, s nimiž jsme se během výzkumu setkali, a na

vrhneme některé možnosti pro další výzkum explicitace. 

3.1. Shrnutí výsledků 

Jako první jsme provedli kvantitativní analýzu původních českých a německých 

textů, abychom dospěli k vymezení žánrově-stylistických konvencí (z hlediska syntaktické 

kondenzace) platných pro populárně-naučné texty z oblasti historie. Zkoumali jsme výskyt 

určitých slovesných tvarů ve větách hlavních a vedlejších, nefinitních konstrukcí s infinitivem 

a participiem (přechodník se v českých textech nevyskytl ani v jednom případě), deverbativ

ních/ dějových substantiv a adjektiv s predikační potencí. Výsledky ukázaly, že čeština 

upřednostňuje verbálnější způsob vyjádření, zatímco němčina hojněji využívá substantivních 

kondenzátorů. Ze srovnání podílu primárních predikací a nominálních kondenzátorů (adjekti

va a substantiva) vyplynulo, že v ČO převládají určitá slovesa o 5,8% nad substantivními a 

adjektivními kondenzátory, zatímco v NO je o 7,0% vyšší procentuální zastoupení nominál

ních kondenzátorů oproti finitním slovesným tvarům. Tímto se jeví analyzované české texty 

jako explicitnější ve srovnání s německými. V němčině se zároveň na celkovém počtu všech 

analyzovaných jevů výrazněji podílejí infinitivy (o 2,9% více v NO než v ČO) a participiální 

konstrukce (rozdíl činí 0,6%). V obou jazycích je pak obdobný podíl adjektivních kondenzá

torů, které jsou o pouhých 0,7% častější v češtině než v němčině. 

Pokud jde o syntaktickou charakteristiku původních textů v němčině a češtině, ukázalo 

se, že zatímco oba jazyky využívají přibližně stejně souřadných souvětí, převládají v češtině 

výrazně souvětí podřadná (48,1% oproti 32,8% v NO) a v němčině naopak věty jednoduché 

(53,8% oproti 37,8% v ČO). Čeština zároveň využívá častěji složitých hypotaktických souvětí 

se třemi a více klauzemi, což je v souladu i se zjištěním, že v češtině připadají na jeden větný 

celek více než 2 primární predikace, zatímco v němčině je to pouze 1,69 predikace. 
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V další části výzkumu jsme pak porovnávali české originály a jejich německé překlady 

a rovněž pak německé originály a jejich překlady do češtiny z hlediska posunů 

k explicitnějšímu/ implicitnějšímu způsobu vyjádření v rámci prostředků s různou mírou 

predikační sevřenosti. 

V překladech česko-německých jsme zjistili jednoznačně vyšší podíl posunů 

k volnějšímu/explicitnějšímu vyjádření, které v celém korpusu NP převažují nad posuny 

v opačném směru o celých 47,8%. Tento výsledek je do jisté míry možné interpretovat jako 

potvrzení explicitační hypotézy, protože přibližování se žánrově-stylistickým konvencím by 

při překladu směrem do němčiny mělo vést vzhledem ke zjištěným charakteristikám původ

ních německých textů v kontrastu s českými spíše k těsnějšímu způsobu vyjádření. Je však 

třeba si uvědomit, že zde může hrát určitou roli i interference zjazyka překladu, která vyjde 

najevo ze srovnání překladů a paralelních textů v poslední části naší práce. 

Pokud jde o jednotlivé typy posunů, podílí se na celkové explicitaci v překladech nej

větší měrou rozvádění vazeb s adjektivem se skrytou predikací pomocí vedlejší věty. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, že se překladatelé snaží vyhýbat bohatě rozvitému antepono

vanému přívlastku v němčině jako možnosti překladu českých postponovaných frází 

s deverbativním adjektivem, protože složitý přívlastek v antepozici je v němčině náročnější na 

porozumění (Weinrich 1993: 356), a tak se překladatelé uchylují raději k vyjádření pomocí 

vedlejší věty, aby čtenáři usnadnili vnímání textu. Dále jsou nejčastější posuny při překladu 

vět vedlejších, u nichž převažuje převod implicitnějším prostředkem nad rozvolňováním, a u 

deverbativních/ dějových substantiv, u kterých je mírně vyšší frekvence posunů 

k explicitnějšímu vyjádření. 

Srovnání posunů v NPl a NP2 potvrdilo vliv idiolektu překladatele na explicitaci či 

implicitaci. Celkově se v NPl objevilo méně posunů než v NP2, avšak více posunů 

k těsnějšímu vyjádření. Tímto se projevuje výraznější tendence překladatele NPl text kon

denzovat, zatímco v NP2 se překladatel mnohem častěji uchyluje k rozvolňování. Převažující 

tendence k explicitaci však byla jednoznačně potvrzena v obou překladech. 

Při analýze posunů v celém korpusu německo-českých překladů byla opět zjištěna 

výrazná převaha explicitace nad implicitací, a to o 40,6%. Tendence k explicitaci je tedy 

v tomto směru překladu o něco slabší než u překladů do němčiny, ovšem její převaha nad im

plicitací je stále velice výrazná. Explicitace v tomto případě je pravděpodobně zčásti způso

bena samotným překladatelským procesem, tj. potvrzuje explicitační hypotézu, jistou roli zde 

však mohou hrát i žánrově-stylistické konvence, podle kterých by při překladu z němčiny do 
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češtiny mělo docházet k posunům k explicitnějšímu verbálnímu vyjádření. Vzhledem k tomu, 

že se nám však podařilo zjistit výraznou převahu explicitace nad implicitací v obou směrech 

překladu, tj. bez ohledu na žánrově-stylistické konvence, je možné uvedené výsledky interpre

tovat jako zjištění potvrzující explicitační hypotézu. 

Celkově lze říci, že v překladech do češtiny docházelo k posunům mnohem častěji než 

v překladech do němčiny. Nejčastější byly opět posuny v případě deverbativních adjektiv, 

která byla nejčastěji i ve směru do češtiny rozvolňována vedlejší větou. Z toho je patrné, že se 

zde nejedná o posuny dané rozdílným územ či stylistickými preferencemi každého zjazyků, 

nýbrž o posuny způsobené povahou překladatelského procesu, protože překladatelé v obou 

směrech upřednostňují méně kondenzovaný způsob vyjádření před hůře srozumitelným, im

plicitním deverbativním adjektivem. Dále docházelo nejčastěji k posunům vedlejších vět, u 

nichž však tentokrát převažovalo rozvolňování směrem k hlavním větám či vkládání vedlej

ších vět na místech, kde v originálu stojí vazba bez predikace. Poté následovaly posuny sub

stantivních a infinitivních kondenzátorů, u kterých jednoznačně převažuje explicitace. 

Analýza posunů zvlášť v ČPI a ČP2 opět potvrdila vliv idiolektu překladatelů na čet

nost posunů. V ČP2 se objevilo o 34 posunů více, ovšem poměr explicitace a implicitace byl 

v obou překladech téměř shodný (rozdíl činí pouze 0,9%). 

Sklon k explicitaci v překladech potvrdila i analýza počtu slov, protože jak upozorňu

jí někteří autoři (Pošta 2000, Steiner 2005), explicitace velice úzce souvisí s nárůstem počtu 

slov. Vzhledem k tomu, že čeština a němčina potřebují pro vyjádření téhož obvykle zcela roz

dílný počet slov, není možné v tomto případě srovnávat absolutní údaje. Proto jsme se roz

hodli porovnat, o kolik vyšší počet slov mají německé překlady ve srovnání s výchozími texty 

v češtině na straně jedné a německé originály ve srovnání s českými překlady na straně druhé 

(české texty bereme vždy jako 100%). Z analýz vyplynulo, že při srovnání českých originálů 

a jejich německých překladů se v němčině vyskytuje o 22,3% více slov, zatímco při srovnání 

německých originálů a jejich českých překladů se v němčině vyskytuje pouze o 10,6% více 

slov, což je možné interpretovat jako zjištění potvrzující sklon k explicitaci v překladech. 

Ve třetí části empirického výzkumu jsme podrobili shodné kvantitativní analýze jako 

v části první překlady do němčiny a poté do češtiny a porovnali je z hlediska explicitnosti 

s původními texty v obou jazycích. 

V překladech česko-německých se projevil ve srovnání s původními českými i ně

meckými texty nejvyšší podíl finitních slovesných tvarů jakožto nejexplicitnějšího 

z analyzovaných prostředků. Naproti tomu byl podíl nominálních kondenzátorů (adjektiv a 

108 



substantiv s predikační potencí) v překladech do němčiny nejnižší v porovnání s ČO i NO, a 

to navzdory žánrově-stylistickým konvencím, podle kterých by v tomto směru překladu mělo 

docházet spíše k omezení verbální složky a posílení složky nominální. Je zřejmé, že zde hraje 

určitou roli interference z jazyka originálu, ale ta by mohla vést maximálně ke stejnému podí

lu určitých slovesných tvarů či substantiv a adjektiv s predikační potencí jako ve výchozích 

textech, nikoli však již k podílu vyššímu (u verb finit) či nižšímu (u nominálních kondenzáto

rů). Z tohoto důvodu je možné zjištěné výsledky interpretovat jako potvrzující explicitační 

hypotézu, protože překlady do němčiny jsou ve srovnání s původními německými texty expli

citnější, a to ve větší míře, než jakou by mohla způsobit pouze interference. V případě pro

středků ve střední části stupnice predikační sevřenosti, tj. u infinitivů a participií, stojí překla

dy mezi původními texty v češtině a v němčině, což znamená, že se překladatelé snaží přiblí

žit stylistickým tendencím původních německých textů, ale zároveň se nechávají ovlivňovat 

výchozími texty v češtině. 

Pokud jde o zastoupení jednotlivých druhů větných celků, vyskytují se v německých 

překladech v kontrastu s původními texty v němčině i češtině nejméně často věty jednoduché 

a parataktická souvětí. Naopak je v překladech nejvyšší podíl hypotaktických souvětí, což je 

pravděpodobně způsobeno zjištěnou explicitací některých prostředků kondenzace pomocí 

vedlejších vět. Navzdory tomu se ale v překladech vyskytuje méně složitých podřadných sou

větí s více než čtyřmi klauzemi než v původních českých textech, jelikož se překladatel snaží 

učinit text pro příjemce co nejsnáze srozumitelným. 

V překladech do němčiny připadá najeden větný celek o 0,35 predikace a o 3,3 slova 

více než v paralelních německých textech. Je to do jisté míry způsobeno tím, že překladatelé 

kopírují rozsáhlejší syntaktické struktury českých originálů, ale zároveň se na tomto rozdílu 

může částečně podílet i explicitace. Pro toto zdůvodnění mluví i fakt, že v korpusu překladů 

do němčiny připadá na jeden větný celek ještě o trochu více primárních predikací než v ČO

interference z češtiny by mohla vést nanejvýš ke stejnému údaji, nikoli k vyššímu. 

Ze srovnání výsledků kvantitativní analýzy německo-českých překladů a původních 

textů v češtině a němčině již tak jednoznačně nevyplývá vyšší míra explicitnosti překladových 

textů. V překladech do češtiny je nejvyšší podíl finitních slovesných tvarů ve větách hlavních 

v kontrastu s původními texty, ovšem rozdíl činí méně než 1%, a pokud jde o určitá slovesa 

ve větách vedlejších, stojí překlad mezi ČO a NO s tím, že se blíží spíše charakteristice vý

chozích textů. Podíl adjektivních kondenzátorů je v překladech nejnižší, ovšem nejvyšší je 

naopak podíl substantiv se skrytou predikací. Toto zjištění nelze zcela jednoznačně interpre

tovat jako známku nižší explicitnosti překladů ve srovnání s paralelními texty, protože jak 

109 



ukázala analýza posunů, objevují se v překladech do češtiny deverbativní substantiva častěji 

v důsledku posunů k explicitnějšímu vyjádření, nikoli k implicitnějšímu. Porovnáme-li tedy 

podíl určitých slovesných tvarů a nominálních kondenzátorů (adjektiva a substantiva 

s predikační potencí), zjistíme, že překlad stojí mezi původními texty v češtině a němčině, je 

tedy verbálnější než německé originály, ale nominálnější než české paralelní texty. Toto zjiš

tění naznačuje, že zde působí na jedné straně tendence k explicitaci inherentní procesu pře

kladu a k přibližování se stylistickým konvencím daného žánru v cílovém jazyce, který je 

v tomto případě explicitnější, na druhé straně je zde však patrná i interference nominálnějších 

německých originálů, kvůli níž je pak v překladech vyšší podíl nominální složky oproti para

lelním textům v češtině. Překlady do češtiny se tudíž ve srovnání s paralelními texty v češtině 

neprojevily jako explicitnější. 

Pokud jde o participia, přibližují se překlady do češtiny zcela charakteristikám paralel

ních českých textů, v případě infinitivů pak překlady stojí mezi ČO a NO, což znamená, že se 

překladatelé snaží přibližovat konvencím cílového jazyka, ale zároveň podléhají do jisté míry 

interferenci originálu. 

Z hlediska zastoupení vět jednoduchých a podřadných souvětí stojí překlad do češtiny 

mezi NO a ČO, což je pravděpodobně způsobeno protichůdnými tendencemi, kterými je na 

jedné straně interference z jazyka originálu a na straně druhé snaha respektovat stylistické ry

sy paralelních textů v cílovém jazyce. Pokud jde o složitá hypotaktická souvětí se čtyřmi a ví

ce klauzemi, objevují se v překladu pouze o 0,4% častěji než ve výchozích německých tex

tech, což může být způsobeno jak explicitací inherentní procesu překladu, tak i snahou přibli

žovat se stylistickým konvencím paralelních textů v češtině, v nichž je podíl těchto větných 

celků o 4,9% vyšší. 

Postavení překladů do češtiny mezi původními českými a německými texty z hlediska 

upřednostňování vět jednoduchých či hypotaxe dokládá i počet primárních predikací na jeden 

větný celek, u něhož stojí překlady opět mezi NO a ČO. Vyšší počet primárních predikací na 

jeden větný celek v překladech v kontrastu s NO zároveň nasvědčuje tomu, že v ČP dochází k 

explicitaci různých prostředků syntaktické kondenzace pomocí vedlejších vět. 
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3.2. Problémy výzkumu 
Náš výzkum výrazně usnadnilo využití korpusového manažeru Simple Concordance 

Programme, bez něhož by podobný rozbor byl neobyčejně náročný a zdlouhavý a zároveň by 

obsahoval větší riziko výskytu chyb. Přesto jsme se však setkali s některými problémy a kom

plikacemi, jakými bylo například značně zdlouhavé ruční značkování korpusů, při kterém 

mohlo dojít k určitému procentu chyb. Navíc jsme byli konfrontováni s problémem ne zcela 

jednoznačného vymezení některých jevů (např. deverbativní/ dějová substantiva), takže jsme 

byli nuceni se neustále rozhodovat, které z pomezních jevů do výzkumu zařadíme a které ni

koli. Vždy jsme se v takových případech snažili o jednotný přístup, ovšem připouštíme, že 

v tomto ohledu mohlo dojít k mírnému zkreslení výsledků. 

Dále bychom chtěli upozornit, že vzhledem k omezenému rozsahu excerpovaného ma

teriálu považujeme náš výzkum pouze za dílčí pokus ověřit explicitační hypotézu a nesnažíme 

se proto zobecňovat zjištěné výsledky jako platné pro celý žánr populárně-vědných textů 

z oblasti historie. Pro dosažení obecnějších závěrů by bylo třeba provést analýzu mnohem 

rozsáhlejšího korpusu textů, která by však již překračovala hranice diplomové práce. Příkla

dem zjištění, které si netroufáme zobecnit, je tendence původních textů v němčině užívat ve 

výrazně větší míře vět jednoduchých na úkor hypotaxe. Z vlastní zkušenosti víme, že i 

v německých textech tohoto žánru se často objevují rozsáhlejší a složitější hypotaktická sou

větí, která však ve zkoumaném materiálu byla zastoupena méně. Pro získání jednoznačnějších 

výsledků s přijatelnou chybou by bylo třeba zkoumat rozmanitější a rozsáhlejší korpus. 

3.3 Doporučení pro další výzkum 
Domníváme se, že by bylo přínosné zahrnout do analýz nejen posuny v různé míře se

vřenosti vyjádření, ale rovněž další projevy explicitace, kterými jsou vyšší frekvence výskytu 

spojovacích výrazů, nahrazování zájmen substantivy, opakování slov za účelem zvýšení ko

heze, zpřehledňování textu pomocí paralelních konstrukcí či interpunkce atd. Zajímavé pro 

další výzkum by mohlo být rovněž zkoumání pragmatické explicitace a především toho, jak 

se s tímto jevem nakládá ve zpětných překladech (viz Klaudy 1996). 

Další oblastí pro výzkum explicitace je srovnání míry explicitace v překladech rodi

lých a nerodilých mluvčí. První kroky v tomto směru podnikl již M. Pošta (2000), který pou

kázal na silnější sklony k explicitaci v překladech do cizího jazyka. Výzkum by dále bylo 
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možné doplnit zjišťováním korelace mezi mírou explicitnosti a čtivostí, případně by tak bylo 

možné dospět ke stanovení ideální míry explicitnosti. 

V současné době je rovněž patrná snaha mnoha translatologů odhalit příčiny explicita

ce inherentní procesu překladu, které bývají spatřovány v interpretační povaze překládání a 

v charakteru porozumění obecně (Englund-Dimitrova 1993/ 2005, Steiner 2001). Další vý

zkum v tomto směru zajisté přinese rovněž mnohé zajímavé výsledky. 

Neméně obohacující by pro současnou translatologii mohl být i pokus detailněji roz

pracovat vlivy jednotlivých faktorů na vznik explicitace, kterými vedle jazykově

systémových a stylistických rozdílů, interference, kompetence překladatele, překladatelských 

norem atd. může být např. i rytmus. Zároveň by bylo zajímavé zjistit, zda je možné, aby vli

vem některých faktorů k explicitaci při překladu nedocházelo. Za jeden z takových faktorů 

považujeme například takové zadání překladu, jež by vyžadovalo stejné množství interpretač

ních možností překladu, jaké se vyskytuje v originálu. Takovým případem jsou překlady zá

konů, u nichž je explicitace silně nežádoucí, jelikož omezuje škálu možností interpretace, což 

může v jistých případech mít i právní následky. Pro tento druh výzkumu by tedy texty zákonů 

byly velice vhodným empirickým materiálem. 

Kromě toho by mohlo být přínosné prozkoumat na rozsáhlejším empirickém materiálu 

zjištěnou tendenci překladatelů do češtiny i němčiny vyhýbat se adjektivním kondenzátorům. 

Tento sklon by bylo zajímavé zkoumat především v kontrastu s původními texty, v nichž se 

adjektiva s predikační potencí vyskytují zdá se mnohem častěji. Zároveň by bylo možné po

kusit se zanalyzovat důvody, proč k posunům tohoto druhu dochází, a případně jaký rozsah 

anteponovaných přívlastků v němčině považují čtenáři za únosný a kdy naproti tomu již do

chází k přetížení komunikačního kanálu. 

V neposlední řadě představuje další možný směr výzkumu také vliv překladatelských 

norem na míru explicitace z diachronního hlediska, což je oblast, která byla doposud pro

zkoumána jen velice omezeně (např. Weissbrod 1992). V českém prostředí pak analýzy toho

to typu zatím zcela chybí. 
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Resumé 
V posledních letech se stále více translatologů věnuje výzkumu univerzálií překladu, 

mezi něž patří i explicitace. Tato práce se zabývá problematikou explicitnosti a explicitace 
v populárně-naučných textech z oblasti historie na jazykové dvojici čeština a němčina a ově
řuje platnost explicitační hypotézy, podle které v překladech vždy dochází k explicitaci bez 
ohledu na dané jazykové a textové systémy. Explicitace je v předkládané práci tedy zkoumána 
jako univerzálie překladu, ačkoli se zároveň poukazuje na některé další faktory, které se na je
jím vzniku mohou podílet (rozdílné stylistické preference, interference z jazyka originálu, idi
olekt překladatele atd.). K výzkumu explicitace tato práce využívá nástrojů korpusové lingvis
tiky. 

Kapitola Stav zkoumané problematiky uvádí přehled dosavadních prací publikovaných 
na téma explicitace. Hlavní důraz je zde kladen na zkoumání explicitace jako univerzálie, ale 
jsou zde zmíněny i některé práce zabývající se explicitací jako překladatelským postupem a 
příčinou prodlužování překladu, jako důsledkem jazykově-systémových a stylistických rozdí
lů mezi jazyky, jako důsledkem kognitivního procesu při překladu a z hlediska teorie relevan
ce. Dále v kapitole Definice je uvedeno, jakým způsobem jednotliví autoři přistupují k pojetí 
explicitnosti a explicitace a jsou zde rovněž zmíněny některé klasifikace tohoto jevu. 

V Empirické části je explicitace zkoumána z hlediska prostředků syntaktické konden
zace, protože jak upozorňuje Jelínek (1995: 755n), kondenzační konkurenci lze považovat za 
jeden z druhů konkurence implicitně-explicitní. V první fázi výzkumu byla provedena kvanti
tativní analýza prostředků s různou mírou predikační sevřenosti v původních českých a ně
meckých textech a bylo zjištěno, že čeština upřednostňuje verbálnější/ explicitnější způsob 
vyjádření v kontrastu se sklonem němčiny užívat více implicitních nominálních kondenzátorů. 

Další fáze výzkumu spočívala v analýze posunů v překladech do němčiny i češtiny ve 
srovnání s výchozími texty. Bylo ověřováno, zda jsou prostředky s různou mírou predikační 
sevřenosti překládány spíše volněji/ explicitněji či těsněji/ implicitněji. V česko-německých i 
německo-českých překladech byla zjištěna jednoznačná převaha posunů k explicitnějšímu vy
jádření nad implicitací. V překladech do němčiny převažovala explicitace o 4 7,8% nad posu
ny v opačném směru, v překladech do češtiny pak o 40,6%. Tímto se potvrdila jednoznačná 
tendence k explicitaci v obousměrných překladech, tj. bez ohledu na jazykově-systémové a 
stylistické rozdíly mezi němčinou a češtinou, což je možné interpretovat jako potvrzení expli
citační hypotézy na vzorku analyzovaných materiálů. Sklon k explicitaci potvrdil i ukazatel 
počtu slov, u něhož však bylo kvůli nesouměřitelnosti češtiny a němčiny třeba pracovat 
s poměrnými, nikoli absolutními hodnotami. 

Ve třetí fázi výzkumu pak byly porovnány výsledky kvantitativních analýz překlado
vých textů s charakteristikami textů původních. Zatímco se česko-německé překlady projevily 
jako verbálnější, a tudíž explicitnější než paralelní texty v němčině i češtině, stojí německo
české překlady ve většině zjišťovaných hodnot mezi německými originály a paralelními čes
kými texty, což je pravděpodobně způsobeno protichůdnými tendencemi, kterými jsou snaha 
přiblížit se stylistickým charakteristikám explicitnějších českých textů a explicitace inherentní 
procesu překladu na straně jedné a interference z implicitnějších originálů na straně druhé. 
Z hlediska sledovaných jevů se tak při srovnání kvantitativních charakteristik překladů a pů
vodních textů v cílovém jazyce projevily jako explicitnější pouze překlady do němčiny, nikoli 
do češtiny, na čemž se pravděpodobně silně podílí vliv interference. 

V Závěru jsou pak vedle shrnutí výsledků uvedena rovněž některá omezení provede
ných analýz a doporučení pro další výzkum explicitace, který by mohl vést k zajímavým zjiš
těním a k rozpracování některých projevů explicitace či faktorů, které ji způsobují, jimiž se ta
to práce z důvodu omezeného rozsahu zabývat nemohla. 
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Zusammenfassung 
In den letzten Jahren befassen sich immer mehr Translatologen mit den Ůbersetzung

suniversalien, zu denen auch die Explizitation gehort. Die vorliegende Arbeit widmet sich der 
Explizitheit und der Explizitation in popuHirwissenschaftlichen historischen Texten im Spra
chenpaar Deutsch - Tschechisch und uberpruft die Gultigkeit der Explizitationshypothese, die 
besagt, dass es in Ůbersetzungen immer zur Explizitation kommt ohne Rucksicht auf die be
treffenden Sprach- und Textsysteme. In diser Arbeit wird die Explizitation also als eine Ůber
setzungsuniversalie betrachtet, wobei auch andere Faktoren erwahnt werden, die zur Explizi
tation flihren konnen (uterschiedliche stilistische Konventionen, Interferenzen zwischen Aus
gangstext und Ůbersetzung, Idiolekt des Ůbersetzers usw.). Zur Untersuchung der Explizitati
on werden in dieser Arbeit Methoden der Korpuslinguistik eingesetzt. 

Das Kapitel Forschungsstand gibt eine Ůbersicht uber die bisher veroffentlichten Ar
beiten zum Thema Explizitation. In diesem Kapitel werden vor allem diejenigen Arbeiten 
erwahnt, die sich mit der Explizitation als einer Universalie befassen. Daneben werdenjedoch 
auch andere Zugange zur Explizitation beschrieben, namlich Explizitation als Ůberset
zungsverfahren und als Grund daflir, dass Ůbersetzungen in der Regellanger sind als das Ori
ginal, Explizitation als Folge der Unterschiede zwischen den Sprachsystemen und den stilis
tischen Praferenzen, als Folge der kognitiven Tatigkeit wahrend der Ůbersetzung und Explizi
tation aus der Sicht der Relevanztheorie. Weiterhin wird im Kapitel Definitionen angeflihrt, 
was die einzelnen Autoren unter den Begriffen der Explizitheit und Explizitation verstehen 
und wie Explizitation klassifiziert wird. 

lm Empirischen Teil wird Explizitation mit Hilfe der Mittel der syntaktischen Kom
pression untersucht, weil die Konkurrenz zwischen komprimierter und nicht komprimierter 
Ausdrucksweise als eine Art der Konkurrenz zwischen Implizitheit und Explizitheit betrachtet 
werden kann (Jelínek 1995: 755n). In der ersten Phase der Untersuchung wurde eine quantita
tive Analyse syntaktischer Konstruktionen mit verschiedenem Kompressionsgrad in 
deutschen und tschechischen Originaltexten durchgefůhrt. Es wurde festgestellt, dass das 
Tschechische eine verbale I explizitere Ausdrucksweise bevorzugt gegenuber der starkeren 
Tendenz im Deutschen, implizite Nominalstrukturen zu verwenden. 

Die zweite Phase der Untersuchung bestand in der Analyse der Verschiebungen in den 
Ůbersetzungen ins Deutsche und ins Tschechische im V ergleich zu den Ausgangstexten. Es 
wurde untersucht, ob die einzelnen Ausdrucksmittel mit verschiedenem Kompressionsgrad 
expliziter oder impliziter ubersetzt werden. Sowohl in den tschechisch-deutschen als auch in 
den deutsch-tschechischen Ůbersetzungen gab es mehr Verschiebungen zur expliziteren 
Ausdrucksweise als zur Implizitation. In den Ůbersetzungen ins Deutsche war Explizitation 
um 47,8% haufiger als Implizitation, in den Ůbersetzungen ins Tschechische um 40,6%. Da
mit wurde in den Ůbersetzungen in beide Richtungen eine Tendenz zur Explizitation festges
tellt, also unabhangig von den sprachlichen und stilistischen Unterschieden zwischen Deutsch 
und Tschechisch, was als die Bestatigung der Explizitationshypothese in den analysierten 
Texten interpretiert werden kann. Die Tendenz zur Explizitation wurde auch durch die unter
schiedliche Wortanzahl in Ausgangs- und Zieltexten bestatigt, wobei wegen der strukturellen 
Unterschiede zwischen Deutsch und Tschechisch nicht mit absoluten, sondem nur mit relati
ven Werten gerechnet werden konnte. 

In der dritten Phase der Untersuchung wurden dann die Ergebnisse der quantitativen 
Analysen der ubersetzten Texte mit den Charakteristika der Originaltexte verglichen. 
Wahrend sich die tschechisch-deutschen Ůbersetzungen als verbaler und damit expliziter als 
die tschechischen und deutschen Paralleltexte erwiesen, befanden sich die meisten analysier
ten Werte der deutsch-tschechischen Ůbersetzungen zwischen den deutschen Originalen und 
den tschechischen Paralleltexten. Dies ist wahrscheinlich die Folge gegenlaufiger Tendenzen: 
der Versuch die stilistischen Merkmale der expliziteren tschechischen Paralleltexte nachzua-
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hmen und die dem Ůbersetzungsprozess inharente Explizitation auf der einen Seite, und der 
Einfluss der deutschen Originale auf der anderen Seite. Was also die analysierten Merkmale 
der Texte betrifft, waren im quantitativen Vergleich der Ůbersetzungen und der Paralleltexte 
in der Zielsprache nur die Ůbersetzungen ins Deutsche expliziter, nicht die Ůbersetzungen ins 
Tschechische, was zum GroBteil wahrscheinlich durch Interferenz verursacht wird. 

lm Schlusswort werden dann die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und 
bewertet. Daneben werden auch mogliche weitere Untersuchungen der Explizitation empfoh
len, die zu neuen Erkenntnissen und zur weiteren Erforschung von Merkmalen und Faktoren 
der Explizitation fiihren wlirden, mit denen sich diese Arbeit wegen des begrenzten Umfangs 
einer Diplomarbeit nicht befassen konnte. 
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Tabulka č. 28 -Poměr primárních predikací a nominálních kondenzátorů v původních textech 

a v překladech do němčiny 

Tabulka č. 29 - Poměr parataxe a hypotaxe v původních textech a v překladech do němčiny 

Tabulka č. 30- Přehled schémat větných celků v původních textech a v překladech do němči

ny 

Tabulka č. 31 -Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na 

predikaci u původních textů a u překladů do němčiny 

Tabulka č. 32- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v překladech do češtiny 

Tabulka č. 33 -Poměr parataxe a hypotaxe v překladech do češtiny 

Tabulka č. 34- Přehled schémat větných celků v překladech do češtiny 

Tabulka č. 35 -Počet predikací na jeden větný celek/ počet slov na jeden větný celek a na 

predikaci u překladů do češtiny 

Tabulka č. 36- Prostředky s různou mírou sevřenosti vyjádření v původních textech a v pře

kladech do češtiny 

Tabulka č. 37- Poměr primárních predikací a nominálních kondenzátorů v původních textech 

a v překladech do češtiny 

Tabulka č. 38- Poměr parataxe a hypotaxe v původních textech a v překladech do češtiny 

Tabulka č. 39- Přehled schémat větných celků v původních textech a v překladech do češtiny 

Tabulka č. 40- Počet predikací najeden větný celek/ počet slov najeden větný celek a na 

predikaci u původních textů a u překladů do češtiny 
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Přehled použitých zkratek 

ČOl- český originál 1 (část kapitoly Povinnost obratu nebo bojů" až do hořkého konce"? 

z knihy Místo společenství- konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu 

1938-1945) 

Č02 -český originál 2 (část českého originálu v knize Brno v době secese/ Brunn in der 

Epoche der Sezession) 

ČO - souborný korpus původních českých textů 

ČPl- překlad do češtiny německého originálu 1 (část kapitoly Adenauerova doba z knihy 

Dějiny Německa) 

ČP2 -překlad do češtiny německého originálu 2 (část kapitoly Od stavby berlínské zdi 

k uzavření smlouvy o zásadách vztahů mezi SRN a NDR z knihy Dějiny Německa) 

ČP - souborný korpus překladů do češtiny 

NOl -německý originál 1 (část kapitoly Adenauerzeit z knihy Deutsche Geschichte in 

Schlaglichtern) 

N02- německý originál 2 (část kapitoly Vom Mauerbau zum Grundvertrag z knihy Deutsche 

Geschichte in Schlaglichtern) 

NO- souborný korpus původních německých textů 

NPl- překlad do němčiny českého originálu 1 (část kapitoly Die Pjlicht von Wendungen 

oder Kampfen " bis zum bitteren Ende "? z knihy Statt Gemeinschaft ein A useinandergehen! 

Tschechen und Deutsche im Gro[Jdeutschen Reich und der Weg zum Abschub 1938- 1945) 

NP2- překlad do němčiny českého originálu 2 (část německého překladu v knize Brno v do

bě secese/ Brunn in der Epoche der Sezession) 

NP - souborný korpus překladů do němčiny 
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