
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013           Marta Šimková 



FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

V PRAZE 

ÚSTAV TRANSLATOLOGIE 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Marta Šimková 

 

 

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD:  

SVŮDCE, NEBO OBĚŤ? 

SPOLEČNOST V PASTI MODERNÍCH OMYLŮ. 

PŘÍČINY – NÁSLEDKY – VÝCHODISKA  

 

 

 

 

 

 

 

2013          Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poděkování 

     Na tomto místě bych ráda vyjádřila upřímnou vděčnost a srdečné díky vedoucí své práce, 

Mgr. Věře Kloudové, Ph.D., za odborný dohled, podnětné komentáře, dobře míněnou kritiku, 

typy na zdokonalení, trpělivost a všechnu vynaloženou práci, kterou si s vedením mé 

bakalářské práce dala!   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

     Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 27. 11. 2012                                                                   podpis  



Anotace 

     Práce Komentovaný překlad: Svůdce, nebo oběť? Společnost v pasti moderních omylů. 

Příčiny – následky – východiska je tvořena překladem dvou kapitol německy psané knihy 

Verführt. Manipuliert. Pervertiert. Die Gesellschaft in der Falle modischer Irrlehren. 

Ursachen – Folgen – Auswege (Christa Meves, Gräfelfing/München: Verlag Resch, 2007
4
, s. 

50-88) a komentářem tohoto překladu.  První část překladu je věnována muži, jeho roli ve 

společnosti a krizi mužství v posledních desetiletích. Druhá část, věnovaná ženě, navazuje na 

předchozí a odhaluje podstatu problémů v dnešní společnosti. Na základě vlastní bohaté 

odborné zkušenosti a vědeckých dokladů Mevesová ve své společenské analýze předkládá 

čtenáři nejen drtivá fakta, ale také řešení, jak této společenské krizi v Evropě čelit. Následující 

část práce je věnována analýze překladu na základě metodiky Ch. Nordové, A. Popoviče a J. 

Levého, konkrétním překladatelským obtížím a tendencím, následně pak výběru vhodných 

postupů a strategií.        

Klíčová slova: překlad z němčiny do češtiny; komentovaný překlad; muž; žena; rodina; 

mládež; společnost. 

 

Abstract 

     The bachelor thesis contains commented translation of two chapters of a German book 

called Verführt. Manipuliert. Pervertiert. Die Gesellschaft in der Falle modischer Irrlehren. 

Ursachen – Folgen – Auswege (Christa Meves: Seduced. Manipulated. Perverted.  

Gräfelfing/München: Verlag Resch, 2007
4
, p. 50-88) and a commentary of the translation. 

The first part of the translation deals with men, their role in society and crisis of masculinity 

in the last decades. The second part, related to the first one, focuses on women and discusses 

crucial problems in our society. In her analysis of the society based on the author's own wide 

professional experience and scientific evidence, Meves presents not only overwhelming facts 

but also solutions for dealing with the crisis of European society. Further, the thesis includes a 

translation analysis according to Ch. Nord, A. Popovič and J. Levý and addresses particular 

translation problems and tendencies, followed by appropriate translation procedures and 

strategies in the translation process. 

Key words: Translation from German into Czech; commented translation; man; woman; 

family; young people; society.  
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1 Úvod 

Problematika nefunkčních manželství a rodin, ztráty identity muže i ženy a z toho 

vyplývající krize vztahů ve společnosti není v dnešní době jistě pro nikoho novým objevem. 

Naopak, tento fenomén se stává v posledních desetiletích stále palčivějším. Christa 

Mevesová, autorka knihy Verführt. Manipuliert. Pervertiert. Die Gesellschaft in der Falle 

modischer Irrlehren. Ursachen – Folgen – Auswege., ze které jsem si pro svůj komentovaný 

překlad vybrala dvě kapitoly, si je stejně jako každý logicky uvažující člověk vědoma toho, že 

v takovém případě má prázdná kritika, nenásledovaná činem, pramalou cenu. Proto k výše 

zmíněné problematice přistupuje optimisticky, nezůstává pouze u konstatování diagnózy, ale 

jde dál. Po zevrubné analýze a odhalení základních, psychofyziologických a dalších příčin 

navrhuje konstruktivní řešení, uvádí konkrétní praktické rady a svými argumenty motivuje i 

čtenáře, aby vůči společenské krizi nezůstal indiferentní, ale postavil se jí čelem. V obou 

předmluvách knihy (k prvnímu vydáni v roce 2003 i čtvrtému v roce 2007) a úvodní kapitole, 

věnované krizi rodin jako základních stavebních jednotek společnosti, nastiňuje čtenáři 

novodobé dějiny, poměry společenské, politické i kulturní a na jejich pozadí se snaží 

vysvětlit, jak velký vliv mají všechny tyto faktory na utváření rodiny a formování osobnosti. 

Protože jde vesměs o známá nebo dohledatelná fakta, vybrala jsem si pro svou bakalářskou 

práci až dvě kapitoly následující, věnované muži a ženě a jejich rolím. V nich, jak se zdá, také 

autorka poukazuje na kořeny dnešních problémů.         

 

Christa Mevesová (1925) vystudovala germanistiku, zeměpis a filozofii na univerzitách ve 

Vratislavi a Kielu, poté se zaměřila na pedagogiku, psychologii a psychoterapii, studovala 

v Hamburku, Hannoveru a Göttingenu, kde získala i další odborné vzdělání. Má za sebou 

dlouholetou praxi jako psycholožka a psychoterapeutka, specializující se na děti a mládež. Je 

členkou Komory psychoterapeutů v Dolním Sasku, matkou dvou dcer, babičkou, prababičkou 

a uznávanou spisovatelkou, která také intenzivně přednáší a vystupuje v médiích. Doposud jí 

vyšlo přes 120 knižních publikací (celkem 6 milionů exemplářů) a byla přeložena do 13 

jazyků. Mezi nejznámější tituly patří Problemkinder brauchen Hilfe; Erziehen lernen; 

Schulnöte; Liebe und Aggression; Charaktertypen – wer passt zu wem?; Trotzdem: Mut zur 

Zukunft; Mein Leben; Aber ich will Dich verstehen – Eine Mutter kämpft um ihr Kind; 

Geheimnis Gehirn a další. Do češtiny, resp. slovenštiny bylo doposud přeloženo pouze 

několik málo titulů, popř. výseků děl, které jsou ale v podstatě téměř nedostupné (např. Dědo, 
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mám tě rád; Obhajoba studu a další příspěvky; Palčivé otázky dneška; Abyste přinášeli užitek 

nebo Abeceda šťastného manželstva).                   

Díky odborným znalostem autorky, jejímu širokému poli působnosti a praxi přednášející 

jsou texty nahuštěné informacemi, fakty, důslednou a věcnou argumentací, zároveň jsou však 

i ohleduplné vůči neodborným čtenářům, plné laskavého humoru a pochopení pro lidské 

problémy.  

 

 

 

Tato bakalářská práce sestává z překladu zmíněných dvou kapitol společenské analýzy 

z pera Mevesové. Ten je tematicky rozdělen do dvou podoblastí – muž, žena a specifická 

úloha každého z nich ve společnosti. Následující kapitoly jsou pak věnovány analýze 

překladu. Teoretickým podkladem pro první část analýzy ve třetí kapitole je metodika Ch. 

Nordové a rozbor výchozího textu na základě vnětextových a vnitrotextových faktorů. Čtvrtá 

kapitola je věnována konkrétním překladatelským obtížím, vyvěrajícím z odlišnosti 

výchozího a cílového jazyka. S ohledem na ně pak překladatel při převodu volí adekvátní 

postupy a strategie, které jsou v kapitole taktéž zpracovány. Poslední, pátá kapitola komentáře 

se věnuje překladatelským posunům tak, jak je definoval A. Popovič ve svém díle, a 

intelektualizaci, postupům a tendencím, které podle J. Levého ve větší či menší míře uplatňují 

někteří překladatelé v překladatelském procesu. V závěrečné kapitole jsou shrnuty poznatky, 

nabyté při tvorbě této práce, její meze, ale také přínos překladu a teoretických znalostí při jeho 

tvorbě.         
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2 SVŮDCE, NEBO OBĚŤ? SPOLEČNOST V PASTI MODERNÍCH OMYLŮ. 

PŘÍČINY – NÁSLEDKY – VÝCHODISKA  

 

Muži z kola ven 

     Už třicet let se lidem vehementně dává na vědomí, jak jsou v naší společnosti 

znevýhodňovány ženy, a mnohá bezpráví byla díky energickým požadavkům feministek 

postupně odstraněna.  

Muži tomuto frontálnímu válečnému tažení nekladli žádný odpor. Často dokonce aktivně 

pomáhali odstraňovat nerovnováhu, zvláště v rodině: dnes jsou otcové přítomni u porodu 

svých dětí, přebalují je, jsou ochotni své potomky hlídat. Někteří dokonce zastávají delší dobu 

funkci muže v domácnosti. Sotva které známější grémium si může dovolit nenominovat 

alespoň několik „tabulkových žen“. Pokrok, ovšem; ale není všechno zlato, co se třpytí. A tak 

si dnes všímavý pozorovatel často klade otázku, jestli se v poslední době někdy jazýček na 

vahách spravedlnosti nevychyluje na opačnou stranu. V psychoterapeutické praxi jsou 

každopádně muži ve většině případů ti, kdo se v důsledku nároků svých exmanželek dostali 

do existenční nouze nebo i velkého trápení, protože ztratili v podstatě jakoukoli možnost 

ovlivnit vlastní děti. Jsou to muži sklíčení nešťastnou láskou, protože je partnerky vyhodily z 

bytu, jsou to nezaměstnaní, kteří nenašli pracovní místo, protože jim ho obsadily ženy… 

Začíná se kyvadlo vychylovat na opačnou stranu? Stávají se nyní muži znevýhodňovanou 

skupinou, zatímco ženy všude kolem nich slaví úspěchy a muže v lecčems předčí? Pokud ano 

– je to pozitivní vývoj? Můžeme v tzv. boji pohlaví vůbec mluvit o moci jednoho pohlaví nad 

druhým? Nejsou muž a žena uzpůsobeni k tomu, aby se vzájemně doplňovali? Nedosahuje 

konstruktivní sounáležitost ve smysluplném rozdělení práce obecně těch nejlepších výsledků?  

„Diskriminace“ patří do kategorie těch moderních slov, kterými lze u člověka skvěle 

dosáhnout aktivace bojovné nálady. Už volbou slov se chce totiž poukázat na určitou 

nespravedlnost. A tak se proklamování a prosazování spravedlnosti bez ohledu na rozdíly, 

pokud možno ve vyzývavě-agresivním tónu, šíří téměř nevyhnutelně poté, co se status 

diskriminace – ať už v jakékoli oblasti – dostal se svou výčitkou do obecného povědomí.  
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Pod heslem diskriminace se člověk většinou nechá snadno vmanévrovat do představy, že 

nedostal to, co by mu vlastně právem náleželo. Kdo z nás nebyl kdy v nějaké oblasti 

„diskriminován“? Jak odstrčený si asi člověk připadá, když je např. nucen žít v severním 

Německu, kde tolik prší, zatímco se „ti bohatí“ mohou válet v Toskánsku, kde téměř 

nepřetržitě svítí slunce? 

Touha lidí po spravedlnosti, vedená překonáním vlastní nevýhody je jedním 

z nejsilnějších revolučních motorů lidstva. Vědomí odstrčenosti pak člověk pociťuje jako 

osten – často oprávněně, někdy ale také objektivně neoprávněně a nerozumně. Myšlenky 

tohoto typu každopádně podněcují nenávist, často dokonce krvežíznivou touhu po pomstě a 

potažmo sklon k zuřivým výpadům.   

Žádnou jinou volbou slov proto nelze snáze vyvolat nespokojenost a nepokoj než právě 

halasným užíváním slova „diskriminace“ ve vztahu ke společenským skupinám – od 

diskriminace zaměstnanců až po diskriminaci důchodců. Z toho důvodu feministky už 35 let 

vyzývají k boji proti „mužům, toužícím po nadvládě“ a k moci nad nimi.  

Konečný výsledek této společenské změny ještě nesmí na světlo Boží. Musí být ještě 

(nějakou dobu) držen pod pokličkou, protože je příliš destruktivní. Z toho důvodu bude 

možné ho vědomě přijmout teprve ve chvíli, kdy klesající porodnost a snížená pracovní 

schopnost vyvolaná zanedbáním bude mít u dorůstající generace za následek zhroucení 

blahobytu. 

Nebylo by ale možné tomuto negativnímu vývoji předejít obratem ke konstruktivnímu 

pokroku? Kdo je teď např. v našem vzdělávacím systému nejvíce znevýhodňován? Jsou to 

skutečně děvčata? Ne, děvčata na smíšených školách už mezi 6. a 11. rokem věku chlapce 

obvykle předčí. Umějí lépe poslouchat, vydrží déle sedět potichu, dělají s menším odporem 

domácí úkoly. Děvčata jsou tedy už na prvním stupni základních škol v průměru úspěšnější, a 

proto také častěji dostanou doporučení na gymnázium.
1
 

Znevýhodňování chlapců na smíšených školách drasticky narůstá po desátém roce věku. 

Chlapci se pomaleji rozvíjejí. Proto častěji opakují ročník než jejich spolužačky. Později 

                                                           
1 Evelyne Sullerot. Die Wirklichket der Frau. München 1979. S. 318 (pozn. autorky).  
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dokončují školní resp. studijní dráhu a vzdělání, potřebné k výkonu jejich povolání. Jeden a 

půl roku ztrácí výkonem vojenské nebo civilní služby. V důsledku toho zaostávají za svými 

vrstevnicemi v oblasti finančního osamostatnění i v zajištění kariérní existence. A založení 

rodiny se v poslední době stalo pro muže vůbec často kaskadérským podnikem. Téměř 70 % 

žádostí o rozvod je založeno na návrhu ženy, a pokud se člověk ještě k tomu stihl stát otcem, 

až příliš často pak špatně pochodí. Svěrací kazajka plateb pak muže tísní po desetiletí často 

ruku v ruce se soudně vymáhanými, neúprosnými požadavky. Ale děti jsou fuč – tedy 

většinou, více či méně…  

Jak již bylo řečeno, domácí práce jsou pro muže v domácnosti obligatorní a někdy se 

dokonce stanou jejich dlouhodobým osudem. Není tedy divu, že od 58. roku věku jim hrozí 

nebezpečí srdečního infarktu a průměrná délka života je u mužů o sedm let kratší než u žen.  

To že není diskriminace? Ale místo abychom na boj pohlaví k všeobecnému neštěstí 

odpovídali protiútokem podle hesla „oko za oko, zub za zub“, bylo by lepší uvědomit si, že 

muži a ženy se vzájemně potřebují a jsou uzpůsobeni k tomu, aby se navzájem doplňovali. Už 

Sofoklés věděl, že „lásku máme sdílet, a ne zášť“.  

Proto se v následujících kapitolách pokusíme dopomoci mužům a ženám k tomu, aby 

věnovali větší pozornost podstatě své osobnosti, oproštěné ode všech ideologických nánosů, a 

tak snáze dosáhli životního úspěchu a spravedlnosti. Začneme nejdříve analýzou 

pedagogických a psychologických aspektů v ontogenezi muže, poté se zamyslíme nad 

přiměřenou výchovou děvčat – tyto otázky si totiž zasluhují zevrubnou analýzu. Tímto 

způsobem se chceme pokusit vystihnout příznačné mužské a ženské rysy, aby tak oba dva 

(muž i žena) snáze dosáhli společného základu, který jim poslouží k vzájemnému pochopení.   

 

I. Od počátku ohrožen 

     Zjištění, že „malý rozdíl“ začíná už chromozomem Y, není žádnou novinkou. Zde na 

začátku můžeme u mužského pohlaví obvykle pozorovat zřetelnou výhodu: spermie 

s chromozomy XY se pohybují rychleji než chromozomy XX, takže dochází dvakrát častěji k 

oplodnění v kombinaci, ze které geneticky vzejde muž, a tak se ve třetím měsíci těhotenství 
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začínají vyvíjet mužské pohlavní orgány.
2
 Ale už zde dochází k prvnímu vyrovnání: během 

těhotenství umírá daleko více mužských fétů. Následkem toho přijde na svět jen o něco méně 

děvčat než chlapců. V průměru nám tedy zatím vychází poměr 106:100 ve prospěch chlapců.  

     Tenhle drobný předstih se ale rychle vytrácí – je totiž podmíněn vyšší mírou úmrtnosti u 

kojenců mužského pohlaví. Kvantitativní výhoda na začátku se vyrovnává (také) menší 

robustností mužských potomků v dětském věku. Ani v dalších úsecích života nenastává 

změna k lepšímu. Příčiny smrti jako nehody, války, srdeční infarkty u mužů v nejlepších 

letech ukazují, že je to muž, kdo je v porovnání s  ženskou odolností vzhledem k šancím na 

přežití slabším pohlavím. I celková délka života mužů zaostává v porovnání s ženami o téměř 

celé desetiletí.
3
              

 

II. Upřednostňování v prvních letech života 

     Při ohrožení života se obvykle jako kompenzace rozvíjí větší dávka síly k boji o přežití. 

Platí tenhle přírodní zákon i na životní vývoj muže? V naší společnosti se každopádně dává 

všeobecně přednost mužským potomkům. Vycítí snad matka instinktivně, že potřebují 

zvláštní péči a ochranu? Kromě toho se v chování mladých rodičů stále ještě ukazuje, že 

patriarchát není ani v nejmenším překonán: narození prvorozeného syna vyvolá u rodičů 

většinou zvláštní uspokojení – „pokračovatel rodu“ spatřil světlo světa! Větší společenské 

oceňování mužského potomka je zde zcela evidentní. Kdyby bylo možné zaručenou metodou 

určit pohlaví dítěte už před zplozením (bádání v této oblasti stále probíhají), rozhodly by se 

mladé páry u prvorozence převážně pro syna.  

     Větší ocenění muže v naší společnosti je zřetelné i u intersexuálů (hermafroditů), anomálií 

v embryonálním vývoji, které vlastní geneticky dané pohlaví překryjí. Chlapci, kteří byli kvůli 

chybějícím mužským genitáliím vychováni jako děvče, se ve většině případů rozhodnou – 

když začne být defekt v pubertě viditelný – pro (operativní) změnu ve prospěch geneticky 

dané mužské identity, zatímco děvčata, která byla vychována jako chlapci, se v období 

dozrávání většinou rozhodnou zůstat chlapci, aby si mohly zachovat navyklou mužskou roli,
4
     

a to navzdory ženské genetické identitě.  

                                                           
2
 Horst Ritter. Humangenetik. 1977 (pozn. autorky).  

3
 Sabine Riedl und Barbara Shweder. Der kleine Unterschied. Wien 1997 (pozn. autorky).   

4
 Ursula Lehr. Das Problem der Sozialisation geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen. Göttingen 1972. 
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     Z mnoha dalších detailů je zřejmé, že už v kojeneckém věku se v naší společnosti 

prosazuje stará preference mužských potomků. Matky projevují vůči svým prvorozeným 

synům specificky láskyplný zájem, což je danost, která je kvůli jejich větší náchylnosti také 

oprávněná, třebaže si toho matky ani nemusí být zcela vědomy. V důsledku zvláštní péče pak 

nezřídka vzniká mezi matkou a nejstarším synem intenzivní vztah, který často trvá po celý 

život.  

     Tento tak častý uvítací jásot vůči prvorozenému synovi ale rozhodně není trvalého 

charakteru a nerovná se principiálnímu upřednostňování chlapce v běžném kontaktu s ním. 

V následujících letech vyžaduje zdravě se rozvíjející chlapec zvýšenou pozornost. Rychle se 

vyvíjející motorika, neukrotitelná zvídavost, touha zkoumat neznámý okolní svět, dosud 

neřízená rozumem, to všechno vyžaduje od opatrovníků často permanentní ostražitost. 

Náročnější výchova chlapců tak podporuje vzrůstající preferenci pro děvčata. Vychovatelky 

ve školkách obvykle dávají více či méně vědomě najevo větší náklonnost vůči děvčatům, 

protože si obvykle hrají klidněji a snáze se dají vést.  

     Pokud jsou chlapci v předškolním věku nuceni konkurovat stejně starým nebo i starším 

děvčatům, je po upřednostňování veta. To nesouvisí ani tak s výraznějším neklidem, ale také 

s tím, že vývoj chlapců všeobecně probíhá pomalejším tepem než u děvčat. Chlapci často 

začínají mluvit o něco později a většinou se také nechají později než jejich sestry pohnout 

k tomu, aby udržovali ve svém pokoji pořádek a čistotu. Záchvaty trucovitosti, jimiž se 

chlapci po prvé instinktivně odváží vymanit z ženského poručnictví, trvají většinou déle a 

jsou bouřlivější, takže se může tento věk vzdoru u chlapců někdy protáhnout až do období 

školní docházky.
5
 Už od druhého roku věku vykazují chlapci během hraní specifické záliby: 

stavění, vynalézání, kombinování, bojování, hry s autíčky a jinými pohyblivými materiály. 

Završuje se období rozvoje hrubé motoriky.
6
          

     Protože mají malí chlapci kromě toho mnohem výraznější sklon k tomu hájit svou vůli 

silou a nezřídka se zkouší prosazovat i tak, že kradou hračky ostatním dětem, jako by se 

nechumelilo, vyvolávají ve svém okolí mnohem častěji pohoršení než děvčátka. V důsledku 

                                                                                                                                                                                     
Van Goozen. Stephanie H. M., Cohen-Kettings. Peggy. Gooren. Louis J. G., Frijda. Nico H. et al. 1995. Gender 

Differences in Behavior: Activating Effects of Cross-Sex Hormones. Psychoendocrynology, Vol. 20/4, 346-363 

(pozn. autorky).     
5
 Christa Meves. Erziehen lernen. Gräfelfing 1996 (pozn. autorky).    

6
 Christoph Gaspari. 1+1=1. Wien/ München 1985. S. 112 ff (p.a.).   
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toho jsou také všeobecně více vystaveni výtkám a kázáním. Také jsou častěji biti, což v nich 

vyvolává jednak agresivitu, jednak skrytý pocit méněcennosti.  

     Duševně zdraví chlapci se ale nenechají tak snadno zahnat do kouta. Vyvíjí různé strategie, 

aby se prosadili, přičemž vyřazovací zápasy se stejně starými chlapci o vyšší pozici (v 

kolektivu) pro ně s přibývajícím věkem nabývají na stále větší důležitosti. Mnoho malých 

chlapců se pokouší svou vážnost posílit motorickou zručností nebo nápadným chováním. 

Tímto způsobem si vylepšují oslabené sebevědomí. Chlapci už v tomto věku mají zkušenost, 

že se sotva setkají s úspěchem, když budou děvčatům konkurovat hrubými způsoby. Těch se 

většinou velmi rychle ujímají dospělí, což iniciuje období distance mezi oběma pohlavími, 

které se začíná zřetelně projevovat v období školní docházky. Proto v tomto věku dominuje 

výhradní příchylnost ke chlapeckému kolektivu stejně starých kamarádů. Běhání, divočení a 

rvačky jsou vyhrazené jen pro kamarády a jsou stále častější.
7
  

     Ve školkovém věku je pro chlapce velkou nevýhodou, že jsou často každodenně obklopeni 

téměř výhradně osobami ženského pohlaví. Obvykle se vůči nim ocitají v stále silnější pozici 

sebeobrany a musí se vyrovnávat s častými narcistickými bolístkami, což (u nich) vede k 

obrnění citů.  

     Identifikace s otcem nebo jinou blízkou osobou mužského pohlaví, která se dítětem zabývá 

a zaštiťuje tak jeho mužskou existenci, je proto pro rozvoj vnitřní duševní stability chlapce 

nanejvýš cenná. Malý syn sice nahlíží otce i pohledem pre-eroticky zabarvené lásky k matce 

jako silného konkurenta (Sigmund Freud), ale potřebuje otce nutně jako identifikační osobu, 

která potvrzuje jeho identitu, aby si byl více jist sám sebou a nepodlehl infantilní zženštilosti.  

     Proto je v naší společnosti pro děti nesmírnou výhodou, když mají otce, který drží rodinu 

pohromadě a ve volném čase se spolu se syny zabývá činnostmi, které odpovídají jejich 

mužské přirozenosti. Dnes naopak všeobecně hrozí velký úbytek duševní stability u mužů 

proto, že mnoha malým chlapcům v naší společnosti toto výsadní právo není v dostatečné 

míře k dispozici. Častá nepřítomnost otců, jejich odchod v důsledku rozvodu, výhradní 

výchova matky mají u mnoha chlapců za následek výpadek vývojových stimulů ke zdravému 

vyzrání v muže. Teoreticky může otce nahradit v předškolním věku flexibilní dědeček – nebo 

po rozvodu a odchodu otce – nový partner matky. Ovšem z praxe je až příliš často zřejmé, že 

                                                           
7
 René, Zazzo. Einige Bemerkungen über die Unterschiede in der Psychologie der Geschlechter. In. Evelyne 

Sullerot: Die Wirklichkeit der Frau. München 1979. S. 311 ff  (p.a.).  
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malí synové mají proti „ctiteli“ své matky více či méně tajné výhrady, kterých se tak snadno 

nevzdávají, což identifikaci s náhradním otcem značně ztěžuje. Na rozdíl od děvčat má ale 

málokterý chlapec ve zvyku jakkoli reflektovat konflikty. A tak, pokud si chce zachovat 

duševní rovnováhu, svou nelibost nebo nevoli jen silněji potlačí, což vede k postupnému 

oslabení otevřenosti a sdílení pocitů.
8
                             

   

III. Diskriminace v období školní docházky 

     Nevýhody v období školkového věku se u chlapců podstatným způsobem stupňují ve věku 

školní docházky. Z hlediska vývojové psychologie je časový úsek mezi šestým a dvanáctým 

rokem věku u chlapců charakteristický rozvíjením svalstva během sportovních her a 

osvojováním si „aktivního zdolávání světa“ (Annemarie Dührssen). Objevování, stavění, 

honičky, fotbalové zápasy, šplhání, plavání – to všechno odpovídá jejich zájmům. Místo toho 

jsou nuceni mnoho hodin denně prosedět, ve škole i doma u úkolů. A to pak pokračuje před 

televizí, u počítače nebo u videoher – zvláště u dětí z velkoměst bez možnosti výběhu. Není 

divu, že jsou z nich neposedové! Nerozumná generace dospělých si pro tuto přirozenou formu 

reakce chlapců na nedostatečnou možnost pohybového vybití vymyslela vysvětlení – totiž 

syndrom ADHS, který postihuje – příznačně vzhledem k vrozenému rozdílu mezi oběma 

pohlavími – převážně chlapce. Zdá se, že tato skutečnost nevede nikoho k domněnce, že je to 

právě příliš velkou měrou a příliš záhy omezená potřeba pohybu u chlapců, která vyvolává 

takové „neřízené jednání“ (Konrad Lorenz)
9
, spojené s neklidem a nutkáním pohybově se 

vybít. V každém případě se jeví dost pochybnou metoda čelit tomuto stavu pomocí tišícího 

léku, jehož prodloužené účinky nebyly dosud dostatečně prozkoumány.  

     Ať už s Ritalinem nebo bez něj, přijde každopádně mnohem víc zatěžko chlapcům než 

děvčatům soustředit se na školní látku a poslušně a bez odporu plnit úkoly. Proto se jim to 

zřídka podaří bez neustálého dozoru dospělé osoby. Je to většinou matka nebo jiná blízká 

osoba ženského rodu, která nemá hned tak pochopení pro skutečnost, že chlapci mají větší 

těžkosti s osvojením čtení a náležitého, k tomu ještě ortograficky správného psaní. Všeobecně 

totiž platí, že se děvčata – jako kdysi jejich matky – číst a psát učí snáze.
10

 Tedy i v této 

oblasti sklízí chlapci všeobecně mnohem více napomenutí, pokárání, musí čelit projevům 

                                                           
8
 Christa Meves. Scheidungswaisen. In: Mit Kindern leben. 1999. S. 199 ff (p.a.).  

9
 Konrad Lorenz. Antriebe tierischen und menschlichen Verhaltens. München. 1968. S. 56 f (p.a.).  

10
 Sabine Riedl und Barbara Schweder. Der kleine Unterschied. Wien. 1997. S. 175 ff (p.a.).   
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nevole ze strany vychovávající osoby, ba dokonce verbalizovaným pochybnostem o jejich 

inteligenci. Takové vjemy jistě nemají právě posilující účinky na motivaci.  

     Ale jsou tu další podstatné faktory, které chlapcům v našich smíšených školách ztěžují 

život a v jejichž důsledku se vůči děvčatům dostávají do ještě nevýhodnější pozice. Stále 

zřetelněji se v oblasti zkoumání lidského mozku potvrzuje staré pozorování: plynulost řeči je 

u chlapců a dospělých mužů podstatně menší než u žen. Část řečové oblasti v mozku, 

Wernickovo centrum, je u mužů o 30 % menší než u žen!
11

 Co tedy můžeme čekat jiného, než 

že děvčata v ústním vyučování mají nad chlapci převahu! A nejen to: i při osvojování si 

správné ortografie dělají děvčata v důsledku přednosti, podmíněné jejich mozkovými 

dispozicemi, rychlejší pokroky, takže – pokud jde o jejich řečové dovednosti – jsou o jednu 

nebo dvě třídy napřed!  

     Chlapci jsou sice schopni toto zvýhodnění žen vyrovnat v počtech, v odborných 

předmětech a ve sportu, nicméně tato výhodnější mozková dispozice žen má zásadní význam. 

Ještě i v dospělosti mají muži ve většině případů prokazatelně menší slovní zásobu, mluví 

méně plynule, pomaleji a dělají více gramatických chyb. V průměru se hůře učí cizí jazyky – 

a to je také důvod, proč jsou pracovní pozice tlumočníků a překladatelů většinou obsazeny 

ženami. A protože v důsledku toho jsou ve většině případů moderní filologové ženy, končí 

budoucí muži z generace na generaci stále znova u žen-učitelek, které zas a znovu 

upřednostňují žačky. Zvlášť u chlapců, kteří vyrůstají bez otců, proto můžeme mluvit o štěstí, 

když se v období školní docházky setkají ve vyučování s učitelem, ve kterém mohou spatřovat 

vzor hodný následování.  

     Z výsledků tohoto bádání vyplývá pro chlapce na smíšených školách povážlivé 

znevýhodnění, jehož následky se v Německu už zřetelně rýsují. V roce 1970 tu byl poměr 

mezi chlapci a děvčaty na gymnáziu 51:49 % ve prospěch chlapců. V roce 2001 ale už jen 

46:54 % ve prospěch děvčat. Naproti tomu se zřetelně zvýšil podíl chlapců na druhém stupni 

základních škol: dnes v Německu volí tuto formu školní docházky 56 % chlapců v poměru 

k 44 % děvčat. Že se tím díky nastavení našeho vzdělávacího systému zbavujeme 

kvalifikovaných akademiků, kteří by i na mezinárodní úrovni stimulovali přirozenou 

konkurenceschopnost, je víc než zřejmé.
12

  

                                                           
11

 Ibidem. S. 41 ff (p.a.). 
12

 Statistisches Bundesamt, zitiert nach Focus 33/2002 (p.a.). 
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     Nerozlišený přístup vůči chlapcům a děvčatům v období školní docházky vede při bližším 

pozorování prokazatelně ke znevýhodnění chlapců a je ve svých důsledcích i příčinou 

všeobecného snižování společenské výkonnosti. Protože křivka jejich vývoje vykazuje 

pomalejší tempo a protože náš vzdělávací systém v prvních letech povinné docházky méně 

odpovídá založení chlapců, zaostávají mnozí z nich za děvčaty, trpí malomyslností, ztrácí 

motivaci a jsou častěji nuceni opakovat třídu než jejich spolužačky. V důsledku toho později 

završují základní vzdělání.     

 

IV. Léta dozrávání  

     Znevýhodnění chlapců ve škole by mělo ještě podstatně drastičtější negativní následky ve 

společenském spektru nebýt některých specificky mužských nadání, se kterými se na 

smíšených školách děvčata sotva mohou měřit. Jak odkryla studie Univerzity Johna Hopkinse 

v Baltimoru v roce 1980, vykazuje už před pubertou mnohem více chlapců než děvčat skvělé 

výkony v matematice. Po pubertě už mezi nimi děvčata prakticky nenajdeme.  

     Dar abstraktně-logického myšlení, které muži vykazují v čistě přírodních vědách a které je 

dokonale uschopňuje i v oblasti techniky, je ještě silněji stimulováno vlivem mužského 

hormonu, vylučovaného během puberty, jak se zdá. A to se nevztahuje pouze na čistě 

matematické schopnosti. V posledních desetiletích vědci v rámci nejrůznějších výzkumů 

v oblasti lidského mozku prokázali podstatné rozdíly, na jejichž základě vykazují muži 

v určitých činnostech specifické nadání. Sandra F. Witelson zjistila, kde můžeme v mozku 

lokalizovat lepší, příznačně mužskou prostorovou představivost stejně jako skutečnost, že 

mozkové hemisféry muže jsou silněji propojeny.
13

 Muži jsou lépe vybaveni pro oboustranné 

přenášení informací na delší vzdálenosti. Dick Swaab, holandský vědec v oblasti mozkového 

bádání, dokázal, že jediné jádro v jejich hypotalamu je nejen dvakrát větší než u žen, ale že 

obsahuje i dvakrát tolik buněk.
14

 Zda je to to místo, kde se formují během puberty tak 

markantní rozdíly v nadání, není ještě doloženo. V každém případě je jasné, že vylučování 

                                                           
13

 Sandra F. Witelson. 1989. Hand and Sex Differences in the Isthmus end Genu of the Human Corpus 

Callosum. A Postmortem Morphological Study. Brain. 112. 799/835 (p.a.).   
14

 M. A. Hofmann und Dick F. Swaab. Sexual Dimorphism of the Human Brain. Myth and Reality. Exp. Clin. 

Endocrinol. Vol. 98. Nr. 2. S. 161-170 (p.a.).   
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mužského hormonu testosteronu během puberty aktivuje právě různě založené oblasti mozku, 

v jejichž důsledku dochází k dozrání v muže.
15

  

     Vlastně ani není potřeba provádět žádná dlouhá laboratorní bádání, abychom mohli v 

dospívání konstatovat nesmírné změny v rozvoji chlapce v muže: začíná růst (podstatně 

později než děvče) do výšky, ve které předčí opačné pohlaví průměrně o sedm centimetrů. 

Roste jeho tělesná síla, vousy a hluboký hlas mu pomáhají oprostit se od pocitu ušlápnutosti a 

nejistoty. Dávka hormonů v dospívání způsobuje trvalé změny po stránce fyzické i psychické. 

S tělesnou převahou ostatně stoupají i dispozice k násilí. Zločiny násilí jsou proto připisovány 

v poměru 96:4 % na vrub mužům.
16

         

     Obdivuhodné ale je, že mladík, jehož mozek se za hojného povzbuzování hormonů zdárně 

rozvíjí, vykazuje od 16., resp. 17. roku věku ve škole lepší schopnosti. V každém případě už 

nespravedlnost vůči chlapcům, které v porovnání s pilnými děvčaty dosud školní látka příliš 

nezajímala, nebije tolik do očí. Zatímco u děvčat je motivace v učení oslabována hledáním 

muže a všemožnými snahami o vnější atraktivitu, začíná mladík teprve objevovat smysl 

vzdělání vůbec jako příležitosti k získání společenského uznání a moci. Schopnost věcného 

myšlení, která v něm krystalizuje stejně jako postupné formování přírodovědného a 

technického nadání, v něm probouzí touhu po dosažení vyšších cílů. Psychicky zdravý mladík 

v období adolescence je plně připraven a motivován k rozhodnému kroku utvářet a uspořádat 

si vlastní život. Sexuální potence, kterou má od završení pohlavní zralosti bez kvantitativního 

ohraničení k dispozici, není v tomto věku určena primárně k realizaci nově probuzených 

sexuálních tužeb. Spíše jako by mu s pomocí testosteronu byla zároveň dána k dispozici 

možnost kompenzace, resp. sublimace hrubé pudové síly. V každém případě nemají 

nadosobní zájmy a nadšení pro uskutečňování nápadů nikde tolik možností uplatnění jako u 

mladíka na prahu dospělosti. Je proto pedagogicky moudré spíše využít jeho (touhy po) 

uplatnění se v duševní sféře a při obnově společnosti, než mládež stimulovat dominancí 

sexuální tematiky na veřejnosti a vést ji k tomu, aby se pohlavní život stal její životní 

prioritou. Jestli sexualita mladého muže něco nepotřebuje, pak jsou to zcela jistě další podněty 

zvnějšku.                

 

                                                           
15

 Ruben Gur er al. 1995. Sex Differences in Regional Cerebral Glucose Metabolism  during a Resting State. 

Science Vol. 267. January 27. S. 528-531 (p.a.).  
16

 Bundeskriminalamt, Wiesbaden 2000 (p.a.).  
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V. Specifické problémy v pubertě 

     Na začátku puberty, kolem třináctého až čtrnáctého roku věku, obvykle nebývá u chlapců 

výše popisovaný konstruktivní rozum zpočátku příliš zřetelný. Škola jim „jde na nervy“, 

rodiče jsou „na blití“. Do popředí se dostává potřeba připojit se ke kolektivu vrstevníků, 

přičemž rozhodujícím parametrem je spíše přizpůsobivost než individuální záliby a zájmy. 

Nejde ani tak o „cíl“ jejich zájmů jako spíše o emancipační nasměrování vyjádřené heslem 

„pryč od dospěláků!“, a především „pryč od fotra a matky“ – a tento pohyb distancovanosti 

dávají často najevo zcela nevyzrálým a nevybíravým způsobem. Hledají symboly stvrzující 

jejich mužskou identitu: a tak sahají k cigaretám, alkoholu, hašiši, extázi, a považují to za 

důkaz nezávislosti a mužnosti, když porušují zákazy. Suzuki a surfařské kluby, příslušnost 

k výtržníkům nebo dokonce k partám radikálních rváčů, zkoušky odvahy a hledání 

podezřelých dobrodružství – za tím vším se skrývá pokus vsugerovat si pocit síly a převahy.  

     Tímto způsobem lze samozřejmě (snadno) nejen provokovat nejbližší okolí a především 

rodiče, ale naučit je bát se i o životy svých synů a dobrou pověst rodiny. Rozplakat matku se 

stává stejným požitkem jako umění přibouchnout otci dveře před nosem a ani náznakem se 

nestarat o jeho příkazy. Protože dospívající synové v dnešní společnosti mají sotva kdy pocit, 

že se musí kvůli materiální závislosti uskromnit, a protože jen zřídka byli při výchově vedeni 

k disciplině, je nezbytné vymanění se z dětských vazeb i hormonálně iniciovaná potřeba 

osamostatnit se u dospívajících chlapců doprovázena často hrubým a nevybíravým chováním. 

Nezřídka se takové osamostatnění zvrhne v nebezpečnou zatěžkávací zkoušku, která ne vždy 

končí jako chaotické intermezzo a může být po nějakém čase odepsána z účtu jako zdárně 

překonaná. To proto, že škola a Církev už jen zřídka plní funkci zadržovacího mechanismu, 

takže v dnešní době až příliš mnoho exemplářů tohoto vzácného a stále řidčeji zastoupeného 

druhu – mladých mužů – vezme za své – ať už sklouznou do závislosti na omamných látkách 

nebo alkoholu, ke kriminalitě, vlastní lehkovážností si způsobí při nehodě smrt nebo se 

dokonce uchýlí k sebevraždě.
17

 

     Rodiče jsou tváří v tvář bouřlivým odchodům svých synů v dnešní době často bezradní. 

Většina z nich si je sice vědoma toho, že jde o nutný proces osamostatnění, ale 

konstruktivních nabídek k setkávání mladých lidí, orientovaných na postupný rozvoj jejich 

samostatnosti, je v naší společnosti příliš málo. Diskotéky v tomto případě nejsou příliš 
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vhodným místem. Pravděpodobnost, že tam člověk sklouzne na cestu sebedestrukce, je příliš 

velká. Příkladem dobrého postoje jsou především v Rakousku katolické skupiny mládeže, 

vedené mladými kněžími. Protože ale média vynakládají veškeré úsilí na to, aby bylo všechno 

katolické zdiskreditováno, je velmi těžké pro tato uskupení získat dostatečný počet mladých.           

 

VI. Různé aspekty vzdělávání 

     Vzdělání – i když odpovídá nadání mladíka jen částečně – je jako vodní proud pod přídí 

loďky jeho života. Odpovídá jeho propulsivní mentalitě, je zaměřené na určitý cíl. To působí 

zvláště povzbudivě v těch oblastech vzdělávání, kde stojí v popředí „learning by doing“. Ale i 

univerzita vyhovuje – při odpovídající inteligenční kvalifikaci – mužskému duchu. Vyžaduje 

od něho věcnost, vědecké zajištění, abstraktně-logické myšlení. Ne náhodou je Alma mater 

vystavěna na těchto základech. Byla vybudována muži pro muže, takže jim to tu jde k duhu, 

ačkoli v dnešní době má kvantitativně předimenzovaný objem učiva často negativní vliv na 

motivaci a vytrvalost. Překážkou pro rychlejší dokončení je fakt, že studentky jsou ve většině 

případů hotové se vzděláním dříve a obsadí už tak skrovný počet pracovních míst. To se 

odrazí na snížení výkonu u mladého muže hlavně v případě, že žije na hromádce se svou 

spolužačkou a za svou opožděnost platí pocitem vlastního zneuznání. Často se to neobejde 

bez emocionálně zničujících rozchodů a prodlužování studia. 

 

VII. Otcem rodiny 

     Pro většinu mladých mužů je – podle výsledků studie společnosti Shell – hlavním přáním a 

cílem života založení rodiny. To dokazuje, že tento cíl – vyjadřovaný navzdory třicetiletému 

protirodinnému trendu – je i dnes prioritou mezi mužskými požadavky. Že by to odpovídalo 

nadčasové charakteristice a založení muže tendujícího spíše k promiskuitě? Že by silnější 

stavba kostí a svalů byla i dnes programována s ohledem na muže-ochránce? V každém 

případě má muž v roli tzv. paterfamilias dobrou příležitost zbavit se pocitů méněcennosti, 

nahromaděných za celé dětství. Konec konců je skutečně vhodným ochráncem, a to díky 

dokonalejší orientační schopnosti – čehož dokladem je jak známo fakt, že muži lépe než ženy 

rozlišují pravou a levou stranu. Roli obránce zaujímá také díky schopnosti rychlé obrany, 

větší věcnosti a střízlivosti v prekérních situacích a při plánování. Ne náhodou mluvíme o 
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„otcovském domě“. Vytváření návrhů, technické uspořádání i stavba rodinného „sídla“ totiž 

odpovídá dokonale jeho mužské touze, takže můžeme mluvit téměř o ochranitelském 

instinktu. Z toho důvodu má také většinou otec v rukou hospodářský chod rodiny – i pro 

kdekterého moderního muže je zajištění rodiny nejen stavovskou povinností, ale odpovídá 

jeho přirozené touze postarat se o osoby, svěřené jeho odpovědnosti. Obecně mužský sklon 

k promiskuitě, způsobený enormní výbavou sexuálních hormonů, je proto možné tímto 

způsobem držet v šachu víceméně na dlouho dobu nebo v ideálním případě na celý život, 

pokud založí stabilní rodinu.   

 

VIII. Nové problémy ve vztahu k ženě  

     Daleko větším obtížím je dnes vystaven mladý muž ve vztahu k ženě. Navzdory touze po 

její lásce a závislosti na ní v uspokojování svých sexuálních tužeb je pro něj dnes daleko 

nesnadnější než dříve odhodlat se k uzavření manželství, protože se právem naučil obávat 

schopností moderní ženy. Počet uzavřených manželství proto v Německu od počátku 

devadesátých let soustavně klesá. A zvlášť pokud se muž přece jen odvážil tohoto rozhodného 

kroku, začne v mnoha případech velmi brzy pociťovat nespokojenost, protože zručnost a 

samozřejmost, s jakou se jeho žena chápe kormidla loďky jejich manželství, ho nutí nanovo 

se obávat o ztrátu své nezávislosti, tak těžce vydobyté vymaněním se z vlivu matky. Opět se 

cítí v područí jako kdysi v dětství. Nejen že moderní mladá žena ani ve snu nepomýšlí na to, 

aby se podřídila a jemu ponechala roli poslední instance, ale obvykle od něho (dokonce) 

vyžaduje způsob vnímání a myšlení, které je mu naprosto cizí. Očekává víc než rovnoměrnou 

spoluúčast na pracích a činnostech vyplývajících z rodinného soužití, nárokuje si jeho 

nepřetržitou přítomnost v příliš duálně orientované péči a pozornosti a vyžaduje, aby při 

střetech docházelo ke vzájemné výměně názorů. Protože si muž na intervence tohoto typu od 

dětství vypěstoval taktiku útěku, dostávají se u něj tyto impulzy opět na povrch, zvláště když 

žena tvrdošíjně pokračuje v pokusech o jeho převýchovu. Na proudy výčitek z úst své ženy 

má málokdy po ruce pohotově verbální protiargumenty – už od dětství se přece musel bránit 

proti převaze matky a sester. Někdy už ani pořádně nechápe, co po něm žena vlastně chce: 

aby jí lépe naslouchal, aby dokázal lépe vytušit stav její mysli nebo aby byl schopen vyčíst 

z výrazu její tváře, jak se zrovna cítí. Nerozumí jejím nárokům na niterné rozhovory, kterým 

se už dávno naučil reflexivně vyhýbat. Takové požadavky jsou nad jeho síly a vzbuzují v něm 

pocit bezmoci. Nikdo totiž ani jí, ani jemu samotnému neodhalil skutečnost, že muž a žena 
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jsou vybaveni odlišnými schopnostmi a nadáními a že je proto nutné v oblastech, kde jeden je 

schopný a druhý méně, vůči sobě navzájem projevovat laskavé pochopení.   

     Tato neznalost způsobuje v každodenním životě často celé řetězce nedorozumění, které 

vytvářejí napětí. V řadě případů se tato situace stává nebezpečnou ve chvíli, kdy muži začne 

připadat jeho zaběhnutá metoda vytěsňování problémů nedostatečnou. Po fázi mlčení a 

úhybných manévrů u něj většinou dojde k hrubé ofenzivě: jednoduše vybuchne.  

     V následujících dramatických scénách je to on, kdo souboj prohrává, kdo je nepochopen a 

shledán vinným, takže je třeba děti neprodleně dostat z jeho dosahu, a koho je podle zákona 

v Rakousku a Německu dokonce možné vyhodit na ulici. Je smutnou novinkou takovýchto 

zhroucených rodin, že se ještě najdou otcové, kteří tímto způsobem zruinují celou svou rodinu 

včetně sebe sama.  

     Není potřeba statistických údajů, abychom rozpoznali pochybné nebo dokonce destruktivní 

faktory v moderním pojetí vztahu mezi pohlavími. Jistě – žena dokázala, že je schopna 

konkurovat muži, ba co víc, že je s to stejně staré muže předčít. Cílem militantního feminismu 

není ani tak „tabulková žena“, jako spíše nadvláda nad mužem. Na pořad se dostávají i další 

vize budoucnosti: pokud se podaří vybudovat po celém světě dostatek spermabank, a zvláště 

pokud bude možné klonovat člověka, nebude muž potřeba už ani k plození potomstva. 

Objevují se i vize zaobírající se jeho úplným vymýcením. Kdyby se směla rodit jen děvčata 

(nejlépe ze zkumavky), bylo by možné je vychovat za přispění zdravotních sester 

v kojeneckých ústavech, chův, vychovatelek, učitelek a příležitostně i za pomoci matek a 

babiček – a tím by byl zajištěn absolutní světový mír. Tak se alespoň někteří domnívají a 

povýšeně popírají agresivní potenciál zvláště u starší generace žen. Ale může se žena 

skutečně obejít bez zástupu vynálezců, stavitelů věží a měst, mistrů techniky, bez obránců 

života nejen na válečném poli muže proti muži, ale i při přírodních a rodinných katastrofách, 

může se opravdu obejít bez obránce vlastních dětí a – v neposlední řadě – bez láskyplného 

průvodce životem?  

     Kdo toto popírá, musí se naučit muži lépe porozumět spolu s dalšími ženami, které 

považují řád stvoření v souladu s pravdou nadále za závazný postulát. Což znamená neklást 

na něho nároky, které není schopen splnit, proto, že je prostě jiný než žena. Množství nových 

vědeckých bádání by mělo být pro ženy apelem k tomu, aby mužům více vycházely vstříc 

v jejich nadáních a specifických životních úkolech. Je potřeba vědět, že za mužovou 

imponující fasádou se stále ještě skrývá obava z nadvlády matky, pod kterou spadal, stejně 
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jako strach dítěte, které mělo u vychovávajících méně úspěchů než děvče. To ale bude možné, 

teprve až si muž, navzdory vší touze samostatně zdolávat a ovládat svět, dá práci poznat 

nejprve sebe sama – včetně svých zarytě a soustavně odsouvaných chyb dosavadního života, 

které ho doposud vzhledem k okolnostem nutily žádnou, ale zhola žádnou z nich nepřiznávat. 

Usnadní mu to kontakt k jeho nejbližším, takže mu pomalu začne svítat, co vlastně žena 

pranýřováním jeho nedostatků vůbec sleduje.  

     Skutečně se vyplatí, aby muž i žena podstoupili tuto cestu za vzájemným bližším 

poznáním. Pokud se naučí akceptovat jeden druhého včetně jeho specifického založení a 

schopností, a nadto budou schopni a připraveni také rozpoznávat a doplňovat slabší stránky 

charakteru partnera či partnerky, pozitivně se to odrazí na jejich vztahu. Pro oba to bude zisk 

a pro děti, které mají pod jejich společnou ochranou vyrůstat, dokonce požehnání.      

 

           

Žena, anebo loutka bez srdce? 

I. Seberealizace (ohlédnutí za dobou nedávno minulou) 

     Brány k úspěchu stojí moderní generaci mladých žen doširoka otevřené, o tom není 

pochyb. Mnohé z nich se mohou pyšnit maturitou. A toužebně očekávaný počet posluchaček 

je na univerzitách více než uspokojivě naplněn. Vlastně by to měl být důvod k veselí a 

oslavám, ale na to během vzdělání u žen příliš často nenarazíme. Mají potíže různého druhu, 

nejen v procesu vstřebávání stále narůstajícího objemu učiva a se stresem ze zkoušek i po 

nich, takže pro řadu z nich je daní (za vyšší vzdělání) duševní destabilizace a depresivní stavy.   

     V první řadě je to problematika vztahů s muži, s nimiž ženy žijí vesměs bez oddacího listu 

a které dlouhodobě hodnotí jako neuspokojivé. Řada spolužáků z univerzity se totiž ráda 

nechá obsloužit, ale jako přítel nebo partner do diskuze sotva dostačí duševním nárokům své 

partnerky. Nejpozději po manželství na zkoušku se třetím „druhem“, resp. po vícero 

protrpěných rozchodech se její sen o budoucím manželském a rodinném štěstí postupně víc a 

víc ocitá v troskách.  

     Příklad ze života: Žena přede mnou si zapaluje jednu cigaretu za druhou. Čas od času si 

vjede rukou do vlasů, aby je odhodila z čela. Je dobře nalíčená, ale z obličeje se zestárlou pletí 

na mě hledí dvě oči, naplněné smutkem. Úzké rty v koutcích poklesávají a kolem úst se táhne 
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vráska naznačující úsilí o štíhlou linii. Lícní kosti – podtržené ještě umělým liftingem – 

vystupují nepřirozeně z obličeje. Nos s úzkými, rozčílením se zachvívajícími křídly připomíná 

zobák dravce.  

     V 55 letech už tato žena „vyhořela“, jak sama tvrdí. Dostihla ji krize středního věku. 

„Prodělala jsem všechno,“ říká. „Stávky v šedesátých letech, demonstrace, i následující 

divoké excesy. Nezávazné spolky otevřené komukoli, sexuální požitky v nejvyšší míře, ale 

bohužel ne bez lítosti… Tři potraty, infekce papilomu, kyretáž, excise dělohy. Na začátku 

byla prima kariéra. Zbavila jsem se otravných chlapů, usilovala na pracovišti o špičkové 

výsledky, získala top postavení ve velkých novinách. – Stačilo využít šéfovy chuti sdílet se 

mnou postel. 

     V 80. letech mě začaly opouštět síly, a tak mě vyšachovali z mé pracovní pozice. Zabředla 

jsem v alkoholu… Po čase nepřítomnosti a neplnění pracovních povinností přišla výpověď, 

období nezaměstnanosti – a pak sociální podpora. Ve vlastním bytě jsem si začala připadat 

jako cizinec – podobná člověku svrženému do studně, vydanému na pospas úplnému osamění. 

Pokoušela jsem se sehnat pomoc u potulných esoteriků a jiných rádoby psychologů a 

terapeutů. No a pak – totální deprese. Rezignace. Izolace.“   

     Konečná stanice schopné ženy se žádoucí kariérou? Tato 55letá dáma je jen jednou 

z mnoha v poválečné generaci, která dostala v 15 věnem antikoncepci a v 19 revoltu. Jaký to 

danajský dar! To totiž iniciovalo fatální svedení ženy – a její odcizení sobě samé – takovým 

způsobem, který v dějinách lidstva dosud neměl obdoby.  

     Podvod byl připraven na úrovni intelektu, stejně jako už kdysi u prvního pádu lidí v 

knize Genesis. Pod heslem „jsme diskriminované, muži nás utiskují a vykořisťují, 

požadujeme spravedlnost a svobodu“ se začal formovat militantní feminismus – v čele 

s hlavními protagonistkami Simonou de Beauvoirovou
18

 a Alicí Schwarzerovou
19

.  

     Abychom předešli historickým omylům, je potřeba na tomto místě výslovně podtrhnout, že 

se u soudobého boje mezi pohlavími v žádném případě nejednalo o solidní emancipační hnutí. 

To bylo už delší dobu úspěšně završeno. Bylo záležitostí generace žen z období konce 19. 

století a prvních desetiletí 20. století. Tehdy se v první řadě podařilo vybojovat jedné generaci 

chytrých žen přístup k maturitám a na univerzity, následně se domohly možnosti vzdělávání 
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 Alice Schwarzer. So fing es an! Die neue Frauenbewegung. München 1983 (p.a.).  
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téměř ve všech povoláních – tady tedy můžeme mluvit o skutečném pokroku. Ženě to výrazně 

dopomohlo k duševní pružnosti a k většímu vytříbení různých jejích talentů. Od té doby se 

ženy začínají dokonale osvědčovat i v činnostech mimo domov. Díky své přirozené flexibilitě 

jsou schopné se vpravit i do povolání, která byla do té doby pouze výsadou mužů – od pilotky 

přes političku, manažerku až po výzkumnou pracovnici v oboru přírodních věd. A po obou 

světových válkách ženy teprve dokázaly, jak jsou schopny muže zastoupit.  

     Až do poloviny minulého století ale ještě neexistovalo žádné jednostranné favorizování, 

žádné absolutizování výdělečné činnosti ženy. Prioritou zůstávala nadále navzdory školnímu i 

následnému vzdělání spíše plnohodnotná pozice matky v domácnosti s více dětmi. Navzdory 

veškeré emancipaci měl přednost status vdané ženy a matky dětí. Pokud šlo o zdravotní 

pojištění a důchod, byla pojištěna spolu s mužem, který sám živil celou rodinu.  

     Žena-kariéristka byla do té doby záležitostí vyvolanou spíše přebytkem žen v období 

války, což byla vhodná a spravedlivá příležitost pro ty z žen, které řízením osudu zůstaly 

svobodné.  

     Teprve militantní feminismus, který od roku 1969 našel  pro své aktivity úrodnou půdu 

v milostném poměru se studentskou revoltou, zvrátil tuto občanskou zvyklost, blahodárně 

působící na společnost. Teprve tehdy začalo být mateřství pro ženu prezentováno jako něco 

opovrženíhodného, jako „past“ bránící jí v seberealizaci.
20

 Teprve tehdy začala být výdělečná 

činnost ženy oceňována více než mateřství. Teprve tehdy se rozpoutal boj feministek o moc 

nad muži s evidentním cílem ukořistit jim jejich mocenské pozice v politice a hospodářství, 

pokud to jen trochu půjde.  

     Především ale tyto změny v žebříčku hodnot způsobily, že byla občanská instituce rodiny 

v té formě, jak jsme ji doposud znali, zatlačena do pozadí a stala se nedostatkovým zbožím. 

Dokonce i u mladých matek má přednost soustavná pracovní činnost. Strategicky se zde 

osvědčila sentimentálně-plačtivá stížnost, poukazující na strádání matky, které „v zajetí mezi 

dětmi, kuchyní a kostelem“ hrozí, že „ se mezi čtyřmi stěnami brzy zblázní“. Fráze o tzv. 

„seberealizaci ženy“ byla příčinou zesílení trendu směrem od rodin.  

     Tento vývoj umožnila a podpořila koaliční vláda socialistů a liberálních svobodných 

demokratů v 70. letech. Do škol byla plošně zavedena koedukace. Pod pláštíkem vyrovnání 

šancí pro obě strany byly unifikovány učební osnovy. Aby byl umožněn přístup k maturitě 

                                                           
20 Simone de Beauvoir. Das andere Geschlecht. Reinbek 1951 (p.a.).  
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většímu počtu mladých, snížila se úroveň vzdělávání. A protože děvčata vykazují ve škole 

lepší schopnosti, bylo jim dlouhé akademické vzdělání tímto způsobem představeno jako něco 

lákavého a žádoucího. Tím ovšem byla zcela upozaděna skutečnost, že ženy mezi dvaceti a 

třiceti jsou daleko lépe uschopněny k tomu stát se matkami než po čtyřicítce nebo dokonce 

padesátce.   

     Zároveň začalo přibývat rozloučených manželství, smluv s celoživotní platností, a to 

hlavně díky zjednodušení, zavedenému reformou z roku 1976. Když byl z trestního zákoníku 

vyškrtnut paragraf týkající se kuplířství, začalo stále více párů v průběhu dlouhého 

vzdělávacího procesu preferovat společné soužití bez oddacího listu – tedy provizorium, jehož 

praktickou aplikací člověk dává v podstatě najevo zřeknutí se rodiny.  

     Jednostranné přeceňování výdělečně činné ženy spolu s předcházejícím zpřístupněním 

antikoncepce tak ještě více snížilo porodnost a u mnoha žen mělo za následek, že se naplnění 

jejich životního snu – založit rodinu – posunulo do nedohledna. Často jeho realizaci přímo 

propásly. 

     Možná si kladete otázku, proč se ženy na tomto vývoji, který pro ně má často neblahé 

následky, v tak hojném počtu a s téměř hrdým nadšením podílí. Nesouvisí to ani tak s jejich 

nově nabytou duševní nezávislostí, jako spíš s typicky ženskou vlastností – totiž s její větší 

ovlivnitelností.  

     Potřeba ženy získat uznání tím, že se přizpůsobí módním trendům, je většinou velmi silná 

a následkem toho se většina ženského pokolení nechá svést tím směrem, kterým se ve 

skutečnosti vůbec ubírat nechce a kde tím pádem ani nemůže očekávat, že v rámci 

samostatného rozvoje sklidí dobré plody.  

     Rozhodně bychom ale na její omluvu na tomto místě měli uvést, že jednostranná 

manipulace k dominanci v pracovním procesu byla vedena s neobyčejnou chytrostí. Na 

prvním místě to byl hlasitě skandovaný pokřik o diskriminaci, započatý feministkami. Jak už 

jsme uvedli v kapitole o muži, máme v sobě všichni silně zakořeněnou touhu po spravedlivém 

zacházení. Což v podstatě znamená, že se obdobně jako v dětství bojíme, abychom nepřišli 

zkrátka, nebo abychom nebyli dokonce druhými oklamáni. Na základě takovéto ideologie 

závisti lze kdykoli velmi snadno rozpoutat agresi a odpor. Vyplývá z ní cílená potřeba 

vyrovnat znevýhodněné s těmi, kteří jsou ve výhodě – v tomto případě potřeba přizpůsobit 

ženský životní styl životnímu stylu mužskému.  
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     Základní omyl ovšem spočívá v tom, že přizpůsobením dvou různých jsoucen sobě 

navzájem nikdy nemůže vzniknout rovnost. Snaha nestejné udělat stejným daleko spíše 

způsobuje problémy v rozvoji a jeho omezení u toho „druhu“, který se pokoušíme přizpůsobit. 

Při vší flexibilitě, která je ženě vlastní, nelze její podstatu příliš přeformovat, aniž by došlo 

k psychickým poruchám. Ty se obvykle zpočátku projevují v tendenci k náladovosti, ovšem 

mohou se nakonec rozvinout v deprese. Proč se rozpadá stále více manželství bez oddacího 

listu a proč v nich ani po mnoha letech nenajdeme dobrou vůli přijmout dar nového života, 

přestože se ženy těší úspěšné pracovní kariéře? Mnohá manželství ztroskotají na špatných 

náladách ženy, na její zdánlivě neopodstatněné nespokojenosti. Nepřirozené podmínky tohoto 

trvalého provizoria se tímto způsobem mstí, protože jsou v rozporu s přirozeným posláním 

ženy. Ale toho si je rozhádaný pár jen zřídkakdy vědom.  

     Aby ženy náhodou nenapadlo trik ideologů rovnoprávnosti odhalit jako těžké 

znevýhodnění trvalého charakteru, musely být patřičně ukolébány, takže jim byl tento vývoj 

prezentován jako neobyčejně žádoucí a prospěšný. A tak jednostrannost hodnocení způsobila, 

že dokonce i matky batolat usilují o pokud možno co rychlejší zařazení zpět do pracovního 

procesu mimo domov. Možnost tzv. „slučitelnosti povolání a rodiny“ se stala oblíbeným 

tématem politických stran a přiváděla tak stále více žen – zneuznaných matek – do 

dvojkolejného zapřažení mezi sférou privátní a pracovní, zvláště když vlády počínaje rokem 

1969 dělaly všechno pro to, aby tento svůj prioritní program podpořily a favorizovaly pomocí 

rámcových privilegií. 

     Přesto si byl málokdo z ženských sdružení ochoten přiznat, že s prosazením protirodinné 

ideologie započala deformace podstaty ženy, její odcizení sobě samé, které až příliš často 

končily v neštěstí, izolaci a symptomech vyhoření.     

     Ideologie se ale nezastavila u destrukce struktur. Vystavila ženu procesu přizpůsobení 

mužskému způsobu života, který se na jejím duševním zdraví, a tím i na zdraví celé 

společnosti nutně musel podepsat. To bylo způsobeno zvláště tím, že nynější konkurování 

muži nabralo excesivní rozměr, ruku v ruce s novým nepřátelským postojem vůči němu a 

nárůstem nenávisti uvnitř párů. Muž se najednou objevil na seznamu nepotřebného zboží a 

jeho neschopnost mu byla ze strany žen vmetena do tváře s bouřlivou vehemencí.  

     Štvaní ženy do otevřeného nepřátelství vůči muži nemohlo mít jiné než negativní následky, 

což se zřetelně ukázalo na prudkém nárůstu počtu rozvodů a stále častějším střídání partnerů.  
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II. Následky přizpůsobení se muži 

     Jaké měl ale tento trend uplynulých 35 let následky, a předně za cenu jakých ztrát na 

psychickém vývoji žen?  

     Objektivní následky byly natolik zničující, že společnost v Německu se octla v hluboké 

existenční krizi. Nejenže část dnešní generace žen (20 %) zůstala cíleně bezdětná. (Asi 

300 000 dětí je ročně usmrceno potratem.) Kromě toho se stejně velké procento stalo 

neschopným reprodukce – většinou v důsledku zánětů, zapříčiněných sexuální promiskuitou. 

Míra porodnosti klesla na 1,3 dítěte na rodinu a stala se tak hrozbou nejen pro systém 

důchodového zajištění, ale i pro hospodářský rozvoj státu do budoucna. „Vymírá vzdělaná 

elita,“ právem si stěžovala ministryně pro rodinu Renate Schmidt v roce 2004 v rozhovoru pro 

týdeník Rheinischer Merkur, aniž by ji ovšem napadlo pokusit se to zvrátit opravdovými 

prorodinnými opatřeními.  

     Mladá generace se vyznačuje fatální labilitou: duševními poruchami – počínaje 

chronickými poruchami stravování a konče zřejmými depresemi, nehledě na prudký nárůst 

závislostí všeho druhu. Nezřídka se jak zanedbané, tak rozmazlené děti začnou na rodičích 

mstít, ať už vědomě či nevědomě, v závislosti na temperamentu, aby jim daly pocítit 

prostřednictvím různých schválností, jak se na nich zpronevěřili.
21

   

     Mnoho matek, které se přijetím dvojkolejného způsobu života mezi domácností a 

pracovním místem vystavily trvalé stresové zátěži, se tváří v tvář takovým situacím zhroutí 

pod tíhou reaktivních depresí. Stále více žen se identifikuje s feministickou propagandistickou 

kampaní zaměřenou proti mužům, a pokouší se – často jen proto, aby šly s dobou a byly in – 

navázat lesbický vztah, který ale rozhodně není trvale méně konfliktní než vztah s tolik 

zavrhovanými muži.  

     Ovšem vedle objektivních zničujících následků, které s sebou manipulace žen přináší, je tu 

ještě daleko závažnější nebezpečí – že se žena odcizí podstatě své existence a nechá si vnutit 

nový způsob života.  

     Zmužštění se na ženské duši neprojeví nikterak pozitivně. Potvrzuje to bezpočet případů v 

oblasti bláznivého módního trendu štíhlé linie. Žena, která chce sklízet úspěchy na veřejnosti, 

musí být dnes dokonale štíhlá. A tak, s přizpůsobivostí sobě vlastní, hubne a hubne, takže je 

                                                           
21

 Sämtliche Studien sind im Internet unter: www.gesundheitsforschung-bmbf.de (Suchbegriff „Sucht“ eingeben) 

aufgelistet (p.a.) – Veškeré studie jsou k nalezení na výše uvedené internetové adrese (pod heslem „Sucht“).   

http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/
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mnohdy vyhladovělá až na kost. Což má za následek vymizení menstruace, čímž automaticky 

klesá produkce estrogenu. Tímto způsobem se žena sama připraví o schopnost reprodukce a 

plození.  

     Decimuje tak ovšem svou skutečnou ženskost a degraduje se na pouhé nefunkční stvoření 

– něco na způsob zakleté Šípkové Růženky, nedobytně chráněné růžovým trním na zámku, 

jehož stěny se princové marně pokoušejí zdolat. Mnozí z nich pokusy o dobytí jejího srdce po 

mnoha utržených ranách vzdávají, navzdory tomu, že je princezna po všech stránkách žádoucí 

a dokonale odpovídá dnešnímu ideálu krásy. Redukce ženského hormonu totiž snižuje (také) 

psychické kvality ženy – a tak se z ní stane pichlavá, hádavá, chladná a odmítavá osoba. 

Krouží kolem svého já, místo aby rozvíjela a uskutečňovala jeden z nejdokonalejších darů, 

které dostala do vínku – niternou kooperaci a harmonii s mužem.
22

 Silikonové poprsí, lifting 

obličejových vrásek ani liposukce tuto fatální situaci nijak neřeší.  

     Ovšem i když se ženám podaří ujít zničující hormonální sebedestrukci, popř. ji 

kompenzovat umělými hormonálními doplňky, je pro ně v současné době extrémně těžké 

rozvinout své nejlepší, specificky ženské schopnosti. Ty jsou (v první řadě) orientovány na 

lásku k jejím nejbližším. Bádání v oblasti mozkových a hormonálních procesů tyto specifické 

schopnosti odhalilo v mnoha oblastech – ať už je to dokonalejší vnímavost vůči ostatním, 

lepší schopnost komunikovat, dar výmluvnosti, radost z toho, že se může věnovat nárokům 

ostatních, obětavost, nebo schopnost ženy přizpůsobit a podřídit se muži, kterého miluje.                         

     Našim feministkám se úspěšně podařilo ženy přesvědčit, že tyto sklony jsou naprosto 

bezcenné. Jsou podle nich jen výsledkem staletého ujařmení ženy pod nadvládou muže. Je 

potřeba je odstranit. Teprve nástup objektivních (vědeckých) nálezů a dokladů nám umožňuje 

označit tuto ideologii za lež. Ale jak hluboko se mezitím s pomocí médií zaryla do podvědomí 

dnešních mladých žen! Kolik z nich se už dnes nedokáže vymanit z pasti odtučňovacích kúr! 

Část z nich sklouzne k zničujícímu a riskantnímu návyku a po každém jídle požitou stravu 

opět vyzvrací.
23

 (V Německu jsou to miliony kariéristek a jejich napodobitelek, které tuto 

nebezpečnou módu praktikují!) Nebo po vícero bezvýsledných pobytech na různých klinikách 

pomalu umírají na vleklé útrapy z vyhladovění, aby nakonec podlehly smrti hladem, ačkoli 

mají jídlo na dosah ruky. V současnosti tvoří smrtelné případy pacientů trpících poruchami 

stravování 16 %.        

                                                           
22

 Christa Meves, Jutta Schmidt. Verletzte Mädchenseele. Vellmar-Kassel 1987 (p.a.).  
23

 Arno Deister. Essstörungen. In: Hans-Jürgen Möller, Gerd Laux, ArnoDeister. Psychiatrie. Stuttgart 1996. S. 

243 ff (p.a.).  
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III. Specifické poslání ženy 

     Při statistických průzkumech veřejného mínění zakroužkovává ale stále ještě asi 90 % 

mladých lidí v dotaznících jako vzdálený cíl rodinu, což odpovídá jejich potřebě po tomto 

hlavním cíli života, který jim připadá přirozenější než zápolení s mužem v konkurenci o 

supermísta se slibnou kariérou. Souvisí to se skutečností, že k prapodstatě ženy patří radost ze 

zdokonalování a zkrášlování života. To ji předurčuje např. zvláště k tomu, aby byla duší 

domácnosti. Pro mnoho žen – pro prosté stejně jako pro intelektuálky – je čistota, upravenost, 

vzorný a oku lahodící pořádek a péče o něj spojena s velkým potěšením.  

     Tato touha po stále větší kráse, po dokonalejší upravenosti ale – a to bychom si měli 

uvědomit – vyžaduje čas, který žena zaměstnaná na plný úvazek mimo domov nikdy nemůže 

mít k dispozici v takové míře a v takovém rozsahu, jako je tomu u „obyčejné“ ženy 

v domácnosti. Zdokonalování a zušlechťování okolí, které je ženě vlastní díky estetickému 

nadání, je jednak hodnotou samo o sobě, a pak také faktorem působícím blahodárně na 

zušlechťování a pozvedání kultury obecně. Ten se zvláštním způsobem odráží na dětech, 

vyrůstajících v tomto prostředí – a samozřejmě i obecně na všech členech rodiny jako 

kultivační prostředek.  

     Kouzlo domova není jen prostou záležitostí efektu, kterého by bylo možné dosáhnout 

rafinovaným rozmístěním křesel nebo skříní. Vyrůstá podstatně z ducha lásky – je zacíleno na 

zkrášlování a zdokonalování a podníceno láskou ke svěřeným osobám a jejich zázemí. S tím 

je neoddělitelně spojena kuchyně a v dnešní pokrokové době neprávem znevažovaná plotna, 

tedy v širším smyslu slova místo, kde se připravují pokrmy. K smutným zkušenostem dětské 

psychoterapeutické praxe patří fakt, který jsme nuceni slýchat stále častěji, totiž že v sotva 

které rodině se ještě sejdou ke společnému jídlu.  

     Přetížená matka je ráda, když se každý obslouží sám něčím z ledničky nebo ve stánku 

s rychlým občerstvením. To je ale zásadní přečin v oblasti společenského života! U stolu se 

přece člověk nevěnuje pouze jídlu, ale také se dělí a sdílí s druhými. Patří to bezpodmínečně 

k mateřské péči o svěřené osoby. Nebo snad dnešním moderním ženám stačí ke štěstí péče o 

vlastní blaho a vzhled po vzoru Niny Rugeové nebo Claudie Schifferové?  

     Být „duší domova“ znamená spoustu námahy a snažení, naplněného láskyplným zájmem. 

Znamená to všestrannou pozornost ve vnímání potřeb všech členů domácnosti. Vyžaduje to 
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fantazii, mnoho přemýšlení a snah o ty nejlepší výsledky, o to, co je životodárné, co přináší 

radost všem, za které nese žena zodpovědnost.  

     Že má tento proces co dočinění se specificky ženskou vnímavostí, která vychází vstříc 

potřebám opečovávaných osob, a že mají ženy právě v oblasti péče a stravování výsadní 

postavení, potvrzují dokonce výsledky etnologických bádání. Z nich vyšlo najevo, že na 

celém světě neexistuje jediné společenské etnikum, ve kterém by to nebyly ženy, kdo denně 

pečuje o přípravu potravy.  

     Jeden výzkum ukázal, že osoby – obzvláště muži – kteří se dlouhodobě stravovali 

v závodních jídelnách nebo veřejných pohostinstvích, jsou podstatně náchylnější 

k onemocněním trávicího traktu. Není těžké pochopit, jak to spolu souvisí – chybí tu zkrátka 

někdo, kdo by se orientoval podle potřeb, chuti nebo i nepatrných zdravotních indispozic a 

účinně na ně reagoval v péči o osoby, vytížené v pracovním procesu. Tímto způsobem také 

pečuje žena v domácnosti o zdraví všech členů rodiny, takže je motorem prospívající 

společnosti. Hodnota tohoto subtilního způsobu života, zaměřeného na potřeby rodiny, 

donedávna tak oceňovaná, se v dnešní společnosti zcela vytratila.  

     Ještě jedna specificky ženská schopnost se dnes příliš málo rozvíjí – náchylnost 

k milosrdenství a soucitu s bližním. I toto nadání lze rozvíjet pouze formací srdce. Nelze se 

mu naučit v technických laboratořích, ani na intelektualizovaných gymnáziích, ani na 

univerzitě. Formace srdce je otázkou usilování o citlivost. Její rozvoj je třeba inspirativně 

podpořit hudbou, tvůrčí kreativitou, výchovou k umění a víře. Díky formaci srdce je člověk 

schopen vnímat a citlivě reagovat na potřeby svých bližních. Formace srdce vychází z lásky a 

je živena láskou.  

     Jedině srdečnost v nejvlastnějším smyslu slova může trvale udržovat plamen lásky nejen 

v rodinách, ale i ve světě. To totiž není žádnou samozřejmostí. Je potřeba dát ženám lepší 

vybavení do života, než jaké obdržely ty dnešní v moderním vzdělávacím procesu. Jak 

důležité je zachovat si lásku, zvláště v manželství; jakou důležitost to má pro společnost, která 

chce dosáhnout vysokého kulturního statutu! Právem nám historik Moser v roce 1986 zanesl 

do pamětní knihy: „Teprve žena dělá život příjemným. A žádná výměna rolí v duchu 

emancipace nebude nikdy schopna nahradit podmanivou moc jejího úsměvu.“  

     Jak důležité by bylo umožnit ženě, aby usilovala o skutečnou seberealizaci ve prospěch a 

rozvoj společnosti! Místo toho je na německých školách už třicet let patrná dominance zcela 
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opačné tendence – stále méně hudby, stále méně zpěvu a taneční gymnastiky, stále méně 

umění, ručních prací a hodin náboženství. O to větší důraz se klade na intelektualizaci, 

orientovanou na přírodovědné obory. A kromě toho jsou děti od 13 často takřka sváděny 

k sexuálnímu životu v důsledku povinné rodinné (sexuální) výchovy.  

     Gertruda von Le Fortová ve své knize Věčná žena
24

 zřetelně poukázala na skutečnost, že 

žena, oloupená o podstatu a důstojnost své existence, odtržená od Boha, klesá hlouběji než 

muž. Její pád je hlubší, protože stojí Bohu tajemným způsobem blíže. Je to proto, že úkol 

ženy je bezprostřednější, centrálnější v porovnání s úkolem muže; proto, že je vlastně podle 

své vnitřní přirozenosti „od hlavy k patě uzpůsobena k lásce“. A proto, když dojde k otrávení 

a zničení duše ženy, je její zkáza také tak fatální.      

 

IV. Závěrem 

     Z toho je zřejmé, že tendence připodobnit ženu muži v duchu naší doby je jen výplodem 

choré mysli. Tento trend je totiž v posledku v přímém protikladu k její přirozenosti, která 

ženu zvláštním způsobem uschopňuje k plodné kooperaci s mužem, k jeho doplnění a 

k výchově dětí. Proto má výše zmíněný duch doby pouze destruktivní a žádné skutečné 

pozitivní následky ve smyslu pokroku. Až příliš zřetelně je to vidět na sebevražedném 

poklesu porodnosti, který trvá nereflektován už 35 let.  

     Pro přemýšlivé vývojové psychology nejsou výsledky srovnávacích studií obou pohlaví 

samozřejmě žádným překvapením. Žena má – především díky vrozené schopnosti věnovat se 

s láskou druhým – zvláštní poslání v plánu stvoření. A na toto poslání se také v průběhu 

dozrávání a procesu vývoje, který se diametrálně liší od vývoje muže, připravuje, pokud 

společnost funguje normálním způsobem.  

     Dnes už je vědcům například jasné, k čemu jsou tak nezbytně nutné specificky ženské 

vlastnosti. Čím více totiž matka se svým dítětem mluví, tím razantněji se vyvíjí synapse 

v jeho mozku. Inteligence člověka tedy předpokládá láskyplnou náchylnost matky v mluvním 

kontaktu již od raného dětství! Díky obětavé lásce je žena schopna věnovat se novorozenci 

s opravdovou radostí a oddaností. A prostřednictvím kojení se tato schopnost ještě 

intenzivněji upevňuje. Proto je také žena obvykle zvláštním způsobem motivována k péči o 

dítě, částečně i v důsledku produkce estrogenu. Samozřejmě že i otec se dokáže zodpovědně 

                                                           
24

 Gertrud von Le Fort. München 1962. S. 99 (p.a.).  
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postarat o malé dítě, mladé matce se to ovšem díky mozkové výbavě a hormonálnímu 

zajištění daří podstatně lépe a je to pro ni mnohem přirozenější. Obětavá ženská láska je už 

předem v její výbavě zakódována a má nesmírný význam. Tato danost opravňuje křesťany 

k přesvědčení, že smysl člověka jako stvořené bytosti spočívá v tom, aby pomáhal 

uskutečňovat a rozvíjet lásku – ta je podle nich centrální realizací Boží vůle, je plánem, který 

BŮH přisoudil pozemskému tvorstvu. V důsledku tohoto poznání by měl být výchově dívky 

v ženu připisován zvláštní význam.  

     Aby mi někdo snad špatně nerozuměl – dívkám určitě neuškodí, když se naučí 

Pythagorovu větu a budou se zabývat latinskou gramatikou. Ano, je opravdu velkým 

pokrokem, když se v dnešní době mohou rozhodnout pro vzdělání prakticky kteréhokoli 

povolání. Ale tato jednostranná „intelektualizace“ by se neměla dostat do pozice 

dominantního principu pro dívky ve vedení škol.  

     Ve vzdělávacím procesu by mělo dojít opět k podpoření a podnícení specificky ženských 

vloh. Stejně tak je potřeba podpořit i charakteristické vlastnosti jako starostlivost, vlohy k péči 

o druhé, empatii, schopnost naslouchat a porozumět druhým. Duševní schopnosti ženy je 

možné školit i na předmětech, které lépe vyhovují její přirozenosti a které jí kromě toho 

pomohou nově ocenit sebe sama. Žena má specifické umělecké nadání, a proto píše lepší 

slohové práce, jak dokázaly rozsáhlé americké studie. Dívčí duše je duše naplněná touhou po 

zpěvu a tanci! Součástí vyučování by proto měly být i taneční aktivity. Duševní schopnosti 

ženy je možné formovat ve všech oblastech, které vycházejí vstříc alespoň částečně její 

přirozenosti, a tak jí už během vzdělávání působí větší radost. Je to úhor, který teprve čeká na 

obdělání a může přinést ty nejlepší plody. Jedno se totiž v průběhu tohoto lehkovážného 

ideologického velkoexperimentu opět potvrdilo – sjednocením nestejného nejen že nevznikne 

větší spravedlnost, ale naopak další nespravedlnost.  

     Nediferencovaným přístupem k oběma pohlavím – jak se v Německu ukázalo – vzniká 

dokonce výrazné znevýhodnění mužské části populace, protože i jejich šance se tím spíše 

snižují, než aby narůstaly. Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, jejich rozvoj a zrání 

v muže se v konkurenci s počáteční zvýšenou pílí dívek prodlužuje. Stále více chlapců na 

německých gymnáziích je proto nuceno podrobit se „čestnému úkolu“ zopakovat si ročník a 

maturitu skládají o rok později než jejich spolužačky. Snižují se tím jejich šance, které by 

později dozrávající muž býval mohl využít ke špičkovým výkonům, kdyby mu v době jeho 

rozvoje byly poskytnuty přiměřenější podmínky.       
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     U ženského pohlaví může ovšem za daných okolností dojít i k horším následkům. Hrozí tu 

nebezpečí, že na základě ženské přizpůsobivosti dojde k ztotožnění se i s méně vhodným, 

intelektualizovaným způsobem života, a to za cenu toho, co je specificky ženské, výjimečné, 

dokonce i toho, co dělá ženu přitažlivou. A tím dochází v posledku k podpoření vývoje, který 

je nebezpečný pro kolektiv jako celek a nemůže nikoho udělat trvale šťastným.  

     Především ale žena přestane chtít – a nakonec ani není schopna – věnovat se tomu, pro co 

je v důsledku své přirozenosti na rozdíl od muže v první řadě určena: totiž zhostit se úkolu 

založit rodinu. Ba co víc, není nakonec už ani s to, aby v plnosti uskutečňovala i nejsubtilnější 

nároky, které ji v tomto úkolu očekávají.   

     Za pomoci lsti a úskoků se ideologům povedlo ji přesvědčit, že podobné hodnoty nejsou 

ani hodné úcty, ani co do hodnosti rovnocenné, natož aby se zohledňovala jejich důležitost, 

smysluplnost a výsadní postavení. A tak teď sdílí s mužem stejný osud, trpí stejnými 

onemocnění z přepracování, stejnými pokušeními, stejnou beznadějí, stejnou zuřivostí, trpí 

stejnou osamoceností ve stáří a sdílí s ním dokonce stejné druhy smrti.  

     Co je ale především důležité: toto razantně-rigidní uskutečňování genderové ideologie 

nevede jen k redukci naděje na rozvinutí talentů v průběhu života jednotlivců a jeho 

smysluplného naplnění, které má vést ke štěstí; ono dokonce plošně decimuje duševní úroveň 

našich společností a snižuje jejich naděje do budoucna. Žena je totiž výjimečným způsobem 

předurčena k láskyplnému spoluutváření společnosti. Ale jakou cenu má náš svět bez její 

lásky – bez její obětavosti vedené láskou k těm nejbližším? Láska je přece pro křesťanskou 

Evropu nejvyšší hodnotou! To už jsme zapomněli?  

     Co z toho pro nás plyne: obě pohlaví jsou od počátku odlišná, a proto jsme povinni jim 

poskytnout výchovu, která zohledňuje jejich jedinečnost a přispívá pokud možno 

k optimálnímu rozvoji jejich specifických nadání.  

     Jsme povinni zajistit jim přiměřenou výchovu právě ve fázi zásadní diferenciace, 

v pubertě, kdy dochází k zvýšené produkci pohlavních hormonů – u žen estrogenu a u mužů 

testosteronu – a kdy se jejich rozdílnost ještě umocňuje. Jen tak se mohou jednou vzájemně 

doplňovat, jestliže se oba, muž i žena, propojí ve smysluplný celek, aby přivedli k dokonalosti 

to, co druhému v jeho polovičatosti schází. Protože neexistuje rovnost mezi tvory, nelze také 

nikdy docílit spravedlnosti jejich unifikací. Spravedlnost ve světě je možné podporovat tím, 
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že budeme akceptovat lidi jako rovnocenné v jejich různorodosti a budeme jim napomáhat ve 

specifickém rozvoji.  

     Ve své podstatě je totiž tato mylná představa, že všechna individua lidského druhu si jsou 

rovna, založena na nebezpečné ideji, že člověka je možné od dětství libovolně formovat 

výlučně prostřednictvím výchovy, aby z něj podle vůle jeho „formátorů“ bylo v dospělosti to, 

co od něj očekávají.    

     V posledku se za touto posedlostí po rovnosti vynořuje jako hlavní motiv staré lidské 

pokušení – být jako Bůh. Ve stejném duchu je laděný i postoj Prométhea, jak ho krásně a 

neopakovatelně formuloval Goethe: „Zde sedím, hnětu lidi k obrazu svému, tvořím rod, aby 

mně byl roven.“ Vynořuje se tu starý Adamův pád – touha zaujmout místo, které patří Bohu; 

touha manipulovat lidi sebezplnomocněním v oblasti výchovy, která však probíhá způsobem 

dehonestujícím podstatu lidské existence, jak nám ukazuje sedmdesát let praxe v Sovětském 

svazu.  

     Z výše zmíněného je jasně zřetelné nejen to, že jde o lež a ideologii, která se prokázala 

jako nepravdivá, ale že tento způsob nezohledňuje obecně lidské požadavky a nároky na 

výchovu vůbec. Dnes už víme, že každý jedinec se rodí na svět jako jedinečná, 

neopakovatelná individualita, která se má pod starostlivou ochranou svých vychovatelů 

rozvinout v dospělém věku v osobnost se všemi svými specifiky k plné samostatnosti. 

Ideologie rovnosti je nebezpečným omylem, kterému se musíme ve jménu pravdy se vší 

rozhodností postavit na odpor.  

     A ještě jedna věc: daní za pokusy tohoto druhu – dějiny staletí jsou toho svědkem –, za 

pokusy svévolně překračovat skutečnost, zakotvenou v lidech od stvoření, byly velmi často 

potoky krve a slz.  

     Jak by měl vypadat ideál školního vzdělávání, zohledňující nové výsledky bádání a naši 

třicetiletou zkušenost? Nejlepším řešením by podle mého soudu bylo nabídnout našim tak 

rozdílným dětem možnost volby. Na školách s koedukací by přicházelo v úvahu přenesení 

těžiště na múzicko-řemeslné předměty, rozšíření nabídky seminářů orientovaných na 

specifické preference chlapců a dívek. Ale především – čistě dívčí školy by měly nadále se vší 

sebedůvěrou bojovat o svou existenci a podle možností rozšiřovat své řady – dokonale se totiž 

osvědčily! Potřebujeme školy, jejichž cílem bude výchova dívek v ženy, s těžištěm např. na 

následujících bodech: 
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1. Musí dospívajícím dívkám zprostředkovat vysokou míru sebeocenění a radost ze 

ženství, jehož jsou součástí.  

2. Musí (být schopny) je připravit a uschopnit k manželství a mateřství.  

3. Musí rozvíjet a kultivovat nejen rozumové mohutnosti, ale i schopnost empatie a 

víru.  

4. Musí je vést k samostatnému jednání a k zodpovědnosti, nevyjímaje zodpovědnost 

sociální a politickou.  

5. Musí odvést kvalitní a vyváženou práci v přípravě na budoucí povolání, která si 

v ničem nezadá s přípravou chlapců.  

     Ale nejen čistě dívčí školy by měly být znovu předmětem našich diskuzí, také – a skoro 

bych řekla především – čistě chlapecké školy. Bylo by totiž krátkozraké trvat na skutečnosti, 

že chlapci jsou a zůstanou znevýhodněnou skupinou, která se obejde bez specifického 

přístupu ve vzdělávacím procesu.  

     Potřebujeme obojí, a sice v co možná nejlepší vývojové kondici – ženy, opravdové ženy, a 

schopné muže, ochotné zodpovědně se chopit svého úkolu.  

     Pokud chceme mít nějakou budoucnost, měla by být láska k Bohu a bližním naší nejvyšší 

metou. Výchově dívky v ženu bychom přitom měli věnovat obzvláštní důležitost, protože 

právě ona je pro tento úkol zvláštním způsobem nadána. Láska je její životní náplní a přináší 

jí potěšení, když může tento dar uskutečňovat – pokud to tedy my lidé nepokazíme.     
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3 Analýza výchozího textu 

Následující část bakalářské práce je věnována analýze výchozího textu podle modelu Ch. 

Nordové. Tato analýza u překladatele probíhá (nebo by alespoň měla probíhat!) automaticky 

zároveň se čtením výchozího textu. Paralelně s ní vyvstávají a formují se také překladatelské 

postupy a řešení. V první části této kapitoly se budeme věnovat komunikační situaci a 

vnětextovým faktorům, které nám poskytují první předvědění textu, než se do něho začteme. 

V druhé části jde o text samotný a o všechna fakta, která nám hmatatelně zprostředkovávají 

vnitrotextové faktory.   

 

3.1 Výchozí text z hlediska vnětextových faktorů 

     Vnětextové faktory spoluutváří komunikační situaci a poskytují nám již před samotným 

čtením informace o textově zakotveném komunikátu. Jak název sám napovídá, jde o vnější 

textové okolí. Velmi dobře nám k tomu poslouží doprovodné otázky Nordové (1995
3
, 41).   

     V první řadě je to otázka po autorovi. Protože jsem už v úvodní části ve stručnosti 

nastínila biografii Christy Mevesové, nebudu zacházet příliš do podrobností. Její vzdělání, 

psychoterapeutická praxe, životní zkušenosti, rozhled a široký záběr zcela jednoznačně 

spoluutváří komunikační situaci a zasazují ji do určitého kontextu. Recipient je s ní nutně 

konfrontován už v okamžiku, kdy bere její publikaci do rukou. Podle uvedeného data narození 

můžeme konstatovat, že autorka je už starší paní, která má v životě leccos za sebou, ať už 

z hlediska historického, politického, společenského nebo hospodářského. Pokud bychom její 

jméno zmínili před německým rodilým mluvčím, pravděpodobně by si ho spojil 

s problematikou vztahů, výchovy, krizí rodin a společnosti, poradenstvím, s psychologií a 

psychoterapií. Můžeme předpokládat, že k jeho vědomostní výbavě patří i povědomí o 

výzkumech, souvisejících s její lékařskou praxí (popř. alespoň o výstupních studiích), 

nebo jejích dalších rozsáhlých aktivitách. Podle počtu publikací, nákladů a překladů se lze 

domnívat, že recipientů není právě málo. Zainteresovanější čtenář by také věděl, že už řadu let 

spolupracuje s mnoha odborníky z oblasti biologie, psychologie, pedagogiky etc.; pravidelně 

přispívá do několika periodik, kromě vlastní rozsáhlé publikační činnosti vystupuje 

v rozhlasovém i televizním vysílání, pořádá přednášky, semináře, kurzy a v neposlední řadě 

stojí také u zrodu organizací Verein Verantwortung für die Familie (VFA) a Eltern Colleg-
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Christa Meves (ECCM). To všechno je relevantním pozadím pro náš text a má zásadní vliv i 

na jeho formování. Toto kulturní povědomí je ovšem fixované v německy mluvících 

adresátech a český recipient ho bohužel nesdílí.   

     V našem případě je možné ještě rozlišovat mezi autorem a producentem. Z hlediska 

producenta bychom mohli detailněji sledovat roli nakladatelů a vydavatelů díla (v případě 

naší publikace instituce jménem Verlag Resch, v ostatních případech nejčastěji nakladatelství 

Christiana, G. Hess, Media Maria), prostor a míru intervence autorky v rámci produkce textů 

atd. Mohli bychom sledovat regionální nebo ideové souvislosti mezi autorkou a producenty 

(např. už podle jmen nakladatelství) a dohadovat se, zda je spojuje i něco více než jen 

pracovní smlouva. Mohli bychom sledovat roli a postoj vysílatelů (médií – viz výše), kteří jí 

poskytují prostor. Z toho všeho lze mnoho vyčíst, ovšem pro tuto práci to není relevantní. 

     Co nás ale bude nadále zajímat, je intence autorky. Zcela jistě ji tíží soudobá krize vztahů, 

především rodinných, problémy dětí i adolescentů a jednostrannost školství, 

s jejichž důsledky je díky své psychoterapeutické praxi nucena denně přicházet do styku a 

konstruktivně jim čelit. Svědčí o tom nejen titul knihy, ale i předmluvy k několika vydáním 

její knihy. Vlastním aktivním (nejen publikačním) přičiněním se snaží tuto neutěšenou 

společenskou situaci řešit a jejím velkým přáním a záměrem očividně je, aby i ostatní lidé 

pochopili, v čem tkví a co z toho pro nás vyplývá. Mohli bychom se zeptat, co svým sdělením 

sleduje a jaká jsou její očekávání. Na jedné straně ji k produkci textu vede snaha pojmenovat 

věci pravými jmény, otevřít adresátům oči a vyburcovat je, na druhé straně opravdový zájem 

a snaha pomoci všem postiženým, stejně jako touha zvrátit prognózy o neutěšené 

budoucnosti. V tom podle mého soudu tkví i důvod komunikace. Intence autora ovšem úzce 

souvisí i s funkcí textu, médiem a recipientem.   

     Kdo jsou příjemci textu? Zcela jistě jsou to právě všichni postižení, kterých se daná 

problematika bezprostředně dotýká a kteří hledají odpovědi a řešení. Jsou to lidé, kterým 

z jakéhokoli důvodu není lhostejné, kam se společnost ubírá. Mohou to být účastníci 

autorčiných vzdělávacích kurzů a seminářů, výše zmínění zainteresovaní čtenáři nebo členové 

jednoho ze dvou jí iniciovaných uskupení. Na druhé straně k nim jistě můžeme počítat i tzv. 

příležitostné recipienty. Ti, kteří autorku znají, mají automaticky určitá očekávání. Očekávají 

nebo předpokládají určitý postoj, určitou důvěryhodnost a spolehlivost. Určitá očekávání 

vzbuzuje autorka ale i u okasionálních recipientů – např. volbou slov v názvu knihy nebo 

kapitol. Příjemci výchozího textu se v našem případě ovšem velmi diametrálně liší, jak už 
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bylo předesláno výše. Zatímco v německy mluvícím prostředí je Christa Mevesová pojmem 

(přinejmenším v některých společenských kruzích), nepředstaví si nepoučený Čech – 

příjemce cílového textu – pravděpodobně nic, zvláště pokud si uvědomíme, že u nás bylo 

dosud přeloženo jen mizivé procento jejích děl. Proto je potřeba recipienta českého překladu 

zasvětit do výchozí komunikační situace.     

     K přenosu komunikátu mezi autorem a příjemcem dochází pomocí média. V našem 

případě je to textově zachycený komunikát – kniha, vydaná konkrétním nakladatelstvím 

s určitým distribučním dosahem a přibližným spektrem odběratelů. Kanálem je tedy v širším 

slova smyslu i nakladatelství. Není vyloučené, že text nebo jeho části mohly být ale také 

předneseny v rámci jedné z mnoha přednášek autorky a později teprve přepracovány pro 

knižní vydání jako jeden souvislý celek. Mevesová tuto skutečnost sama výslovně zmiňuje 

v předmluvě.  

     V užším smyslu slova je médiem i samotný textový žánr a útvar – už svou formou, 

uspořádáním a akcentací na něco poukazuje, o něčem vypovídá. Tato otázka úzce souvisí 

s faktorem stylu, kterému se budeme ještě věnovat níže. Náš text je výběrem dvou kapitol 

z knihy, kterou bychom asi nejsnáze definovali pojmem společenská studie, popř. analýza 

(autorka sama text definuje jako společenskou kritiku). Výstavbě textu se budu detailněji 

věnovat v rámci vnitrotextových faktorů. Prozatím nám postačí, že je zřetelně tematicky 

strukturován na kapitoly.   

     Dalšími vnětextovými faktory jsou místo a čas. Pro nás jsou důležité především v 

souvislosti s genezí textu. Ten byl poprvé publikován v roce 2003, naposledy jako čtvrté 

vydání v roce 2007 – z tohoto posledního vycházíme. Z opakované a vylepšované edice 

bychom mohli usuzovat na vysokou aktuálnost textu a adekvátní výběr a zpracování tématu. 

Autorčina společenská studie byla díky faktické zakotvenosti ve své době jistě významnou 

událostí. A snad také nejlepší odpovědí na vnitřní společenskou krizi posledních dekád. 

Místně se text pojí s mnichovskou čtvrtí Gräfelfing v Bavorsku. Teoreticky bychom ho ale 

právě tak mohli spojovat se severoněmeckým městem Uelzen, praktickým působištěm a 

bydlištěm autorky. Zde se utvářely autorčiny zkušenosti, zde jistě i promýšlela a realizovala 

řešení daných problémů. Na textu o ovšem není nijak znatelné – nemá místní, ale všeobecnou 

platnost. Časově je podmíněn daleko více.   
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     Na základě vnětextových faktorů lze definovat také funkci textu. Kromě obligátní 

komunikativní funkce má i funkci informativní. Autorka pociťuje silnou potřebu na základě 

zkušeností a vědomostí ve svém oboru sdílet s recipienty všechny dojmy ze společenské 

analýzy. Jsou pro ni natolik zásadní, že považuje za svou povinnost je předat dál a už z vnější 

struktury textu je patrné očekávání, že z výsledků její společenské studie recipient vyvodí pro 

svůj život konkrétní důsledky. Není tu tedy řeč o čistě informativním textu, který 

zprostředkovává fakta bez vlastního zaujetí. Výrazně tu vystupuje funkce expresivní, 

apelativní a persvazivní. Vzhledem k závažnosti sdělovaných informací, které vyplynou na 

povrch teprve v rámci vlastního čtení, považuje autorka vznesené požadavky za oprávněné. 

Činí to sice laskavým, ale naléhavým tónem za pomoci zřetelně formulovaných výzev a 

konkrétních návrhů, jak uvidíme blíže v následující části.  

 

3.2 Výchozí text z hlediska vnitrotextových faktorů 

V předchozí podkapitole jsme si na základě vnětextových faktorů nastínili širší situační 

kontext. Nyní se budeme zabývat konkrétním textovým provedením a rozborem jednotlivých 

vnitrotextových faktorů tak, jak ho aplikuje Nordová (1995
3
).     

V první řadě nás bude zajímat tematika. Leitmotivem celé kritické studie je společnost a 

její současný stav. Autorka ji podrobuje detailní analýze a tematicky ji člení na menší 

samostatné okruhy, z nichž pro náš překlad jsou relevantní zejména dva – okruh týkající se 

mužů a okruh nastiňující situaci žen. Dále v knize najdeme i pojednání o rodině, formách 

rodinného soužití; o mládeži a všech nebezpečích, která na ni číhají; o školství a jeho 

slabinách nebo o návrzích na konstruktivní řešení. Ale i tematický rozptyl vybraných dvou 

kapitol je poměrně široký – autorka přechází z politiky plynule do sociologie, zabíhá do 

biologie člověka, genetiky, psychologie, psychiatrie, statistiky nebo oblasti gender studies.         

Z hlediska obsahu je text koherentním celkem, který nabízí recipientovi obrázek současné 

společnosti – konkrétně postavení muže a ženy, jejich vzájemný vztah a společenský status. 

Čtenář je postupně zasvěcován do problematiky (už např. samotnými obsahově výmluvnými 

nadpisy) a konfrontován s postojem autorky, která v aktuálním směřování společnosti, krizi 

mezilidských vztahů a převrácení životních hodnot spatřuje velké nebezpečí. Některá 

stanoviska se mohou zdát poněkud radikální či vyhraněná. Autorka proto na důkaz, že z její 
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strany nejde o pouhé spekulace, ale hmatatelná fakta z psychoterapeutické praxe, doplňuje 

text velkým množstvím dokladů a sekundárních informací (studií, výzkumů), systematicky 

řazených k probíraným subtématům. Tím zdařile propojuje textovou rovinu s mimojazykovou 

skutečností a dodává svým argumentům na pádnosti. Díky tomu, že recipientovi podává fakta 

tzv. z první ruky, působí velmi věrohodně, až sugestivně. Apeluje na jeho soudnost a navrhuje 

způsoby, jak znovu vytvořit vhodné podmínky pro smysluplnou kooperaci muže a ženy, která 

by zajistila kvalitní budoucnost naší společnosti.     

Když autorka v náznacích líčí politickou situaci posledních dekád nebo se zmiňuje o 

totalitě Sovětského svazu, předpokládá alespoň částečně poučeného recipienta. V textu 

najdeme samozřejmě i další presupozice – odkazy na obecné povědomí v komunikační 

situaci – ať už jsou to znalosti biologie člověka, literárních dějin, obecné povědomí o tom, jak 

vypadá školský systém, co je to liposukce, nebo poměrně obstojnou znalost anglického jazyka 

(popř. dalších cizích jazyků). O poslední presupozici se ale detailněji zmíním v oblasti lexika. 

V širším smyslu slova bychom v podstatě mohli mluvit o deiktice – kulturní, místní, politické 

etc. Některé informace se mohou zdát redundantní, ale autorka je používá jako základ své 

argumentace a dále je rozvíjí.   

Co se týče výstavby textu, podíváme se nejprve na vnější stránku, na makrostrukturu. 

Celá kniha, resp. společenská analýza z hlediska útvaru, je tematicky uspořádána do sedmi 

okruhů – kapitol (krize rodin, jejich formy a vztah ke státu; muž; žena; dvě kapitoly věnované 

mládeži a konkrétním palčivým problémům dneška; situace ve školství; konstruktivní návrhy 

na řešení současné krize). Nás bude ovšem zajímat jen kapitola druhá a třetí, protože jsou 

bezprostřední součástí této práce. Pro lepší orientaci je název kapitoly uveden také v hlavičce 

každé stránky. Odhlédneme-li od obligátního členění textu na smysluplné odstavce, je každá 

kapitola ještě systematicky vnitřně rozčleněna na podokruhy. Má zřetelnou, logickou 

výstavbu a je tematicky jednotná – postupuje od zjevných faktů, přes rozbor jejich příčin, 

stanovení diagnózy a následných postupů, které mají vést k řešení problému. Už samotné 

názvy kapitol a vnitřní mezititulky v rámci jedné kapitoly napovídají, o čem bude 

v následující pasáži řeč a jaký je postoj autorky k danému problému. Jinak ale z grafického 

hlediska není text ničím výjimečný – neobsahuje ani tabulky, ani ilustrace a podobná 

zpestření. Pouze na jednom místě narazíme na slovo napsané kapitálkami. Náročný je text 

pouze v tom, že je k němu připojen rozsáhlý poznámkový aparát. Ten je sumářem sekundární 

literatury, dokladů a výsledků nejrůznějších výzkumů a studií. Je ale umístěn až na závěr 
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knihy, takže čtenáře při četbě primárního textu nijak neruší. Je pouze doplněním pro 

zainteresované a podezřívavé recipienty a ilustruje autorčinu orientaci v problematice. Ovšem 

nutno dodat, že pro českého čtenáře je redundantní, pokud neovládá němčinu. Souhrnně lze 

v otázce makrostruktury říci, že text splňuje nároky na zvolený útvar.       

Podívejme se na text z hlediska mikrostruktury. S mikrostrukturou neoddělitelně souvisí 

i otázka syntaxe, lexika a stylu. Začněme tedy první z nich. Pro Mevesovou jsou příznačné 

dlouhé věty a souvětí, táhnoucí se nezřídka i přes pět a více řádků. Navzdory tomu, že na 

první pohled působí komplikovaně, jsou vystavěna logicky a hladce na sebe navazují, takže 

jim z hlediska kauzality a finality nelze nic vytknout. Také díky nim je argumentace autorky 

tak zdařilá. Obsahuje řadu výzev a návrhů, zmíněných již výše v odstavci o funkci textu. 

Dalším příznačným rysem tohoto textu je poměrně vysoká frekvence pasivních a jiných 

neosobních konstrukcí, pro tento typ textu příznačná (např. str. 50, 51). K poznámkám pod 

čarou už jsem se vyjadřovala výše. Nicméně bych ráda zmínila zajímavý jev – ačkoli autorka 

tak důsledně odkazuje na sekundární informace v poznámkách, narazíme v textu na dvě 

přesné citace pod uvozovkami (přesně vzato dokonce tři), u kterých se překvapivě na žádný 

zdroj neodkazuje! Sofoklés (str. 53) a Goethe (str. 87) jsou přirozeně součástí společného 

kulturního dědictví a autorka je v bezprostřední blízkosti citace jmenuje, ovšem i tak je to 

zarážející. Pokud narazíme na uvozovky jinde, jsou vesměs signálem parafráze a snahy 

naznačit styl nebo dikci původce, popř. signalizují ironii (např. str. 85: eine „Ehrenrunde“ 

benötigen místo opakování ročníku atd.). Na několika místech se setkáme s dodatečnými 

vysvětlivkami v závorkách nebo mezi pomlčkami. Jejich grafická separace usnadňuje čtení a 

odlehčuje dlouhým větám podobně jako středník nebo dvojtečka. Mezi pomlčkami, popř. za 

pomlčkou najdeme i náznaky mínění, podivu, zdůraznění atd. Dalším typem zdůraznění, který 

Mevesová často užívá, je aktuální větné členění, vykřičník, otazník nebo nepravá (řečnická) 

otázka (str. 53). Co se týče procent, jako by se autorka nemohla rozhodnout, kterou z variant 

bude používat – zda grafický znak, nebo vypsání slova (str. 60, 62). Ze syntaktického hlediska 

je zajímavá pasáž, ve které jakási žena vypráví o svém životním údělu – autorka zdařile 

napodobuje tezovitou strukturu lékařské zprávy, její „hrdinka“ se vyjadřuje útržkovitě, 

v neúplných větách, infinitivech, pouze heslovitě. Stylisticky i co do vystižení duševního 

rozpoložení postižené osoby je to velmi zdařilé (str. 71f). V závěru druhé kapitoly o ženě 

najdeme takové vyjadřování ještě jednou – autorka tentokrát člení do pěti bodů oblasti, na 

kterých je třeba zapracovat při řešení současných problémů ve vzdělávacím procesu dívek a 

žen (str. 88).           
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Lexikální stránka studie je asi nejvděčnějším objektem pozorování. V první řadě je 

(studie) výrazně vícejazyčná. Běžně narazíme uprostřed německé věty na anglická slova nebo 

sousloví (Lover, Hooligans, burnt out, Midlifecrisis, Sit-in,  Learning by doing, last but not 

least; např. str. 58, 64, 65, 69), složeniny s alespoň jednou anglickou částí (Powerfrau; str. 

72), dále na slova z latiny (Ontogenese, Alma Mater, Paterfamilias, Eloquenz, de facto, 

propulsiv, patent, Uterus-Exzision, Papillom; např. str. 65, 66), z francouzštiny (Fin de Siècle, 

Liasion; str. 73) a italštiny (Intermezzo; str. 64). Zajímavým jevem jsou výrazy vytvořené ad 

hoc, resp. nové/ jiné významy, které autorka již existujícím výrazům připisuje (Dammbruch, 

Mann-Suche, Vollmutter, Nur-Hausfrau, Psychoklempner, Halbheit, Macher, Frausein, …; 

např. str. 51, 72, 73, 80). Protože je to už starší paní, vyskytují se v textu místy slova, která už 

dnes nejsou příliš frekventovaná, popř. u nich došlo k posunu významu (Knabe, Hellhörigkeit, 

Verkopfung, Stubenreinheit; např. str. 55, 56). Setkáme se tu s termíny – převážně z oblasti 

biologie člověka a lékařství (Föten, Intersexen, Wernicke-Region, ADHS-Syndrom, Ritalin; 

např. str. 54, 60). Z hlediska slovotvorby bychom mohli sledovat, jak autorka vytváří 

kompozita (Von-Müttern-allein-erzogen-Werden – str.58, So-geschaffen-Sein – str. 70, Top-

Stellung – str. 72, plus příklady uvedené výše jako Powerfrau, Nur-Hausfrau, 

Psychoklempner) a jaký jim přisuzuje význam. Je zřejmé, že Mevesová už samotnou volbou 

slov – nejen v oblasti kompozit – směřuje k určitým významům. Je si toho sama velmi jasně 

vědoma, dokonce se o tomto fenoménu v textu sama zmiňuje v souvislosti s tím, co uvedu 

dále. Velmi zdařile nastiňuje atmosféru feministické argumentace například právě volbou 

vhodných sloves (erobern, erkämpfen, abjagen, wegboxen, …; např. str. 72, 73). Tímto 

způsobem lze snadno navodit i neverbalizované významy, asociace a konotace, tím se ovšem 

přenášíme do roviny suprasegmentální. V souvislosti s tím bych snad ještě zmínila ironii 

autorky, popř. jiné podprahové informace v některých pasážích. Pokud se ještě jednou 

vrátíme k atmosféře textu, nelze místy přehlédnout snahu o expresivnější vyjadřování (za 

účelem zdůraznit příslušnou pasáž) a přizpůsobení se i v psaném textu mluvenému jazyku. 

Krásným dokladem je nápodoba slovní zásoby teenagerů a jejich expresivního výraziva 

([etwas] „nervt“, „Kotznummer“ – str. 64, uvozovky jsou od autorky), nebo nápodoba dikce 

již výše zmíněné dámy, která vypráví o kariéře a svém životním údělu (anglicizmy viz výše, 

Wegboxen, abgehalftert, Versacken, total, Brunnenschacht der Vereinsamung; str. 71f). Než 

se přeneseme do další roviny, ráda bych se ještě krátce zmínila o slovních spojeních, která 

stojí na rozhraní roviny lexikální a syntaktické. Na tento ozvláštňující vyjadřovací prostředek 

narazíme v textu poměrně často v různě modifikovaných podobách – od ustálených rčení (Wo 

gehobelt wird, fallen immer auch Späne; str. 50), přes fráze (jmdm den Stuhl vor die Tür 
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setzten, jmdm den Rang ablaufen, die Nase vorn haben; str. 50), až po obrazné vyjádření 

mimojazykové reality, ať už formou metafory nebo metonymie (Schraubstock der Zahlungen, 

Hinterherhinken, Dammbruch, Waage der Gerechtigkeit, Schlägt das Pendel auf der anderen 

Seite aus?, vor den Töpfen Ägyptens [sterben], ein Brachfeld wartet hier auf eine 

Beackerung, auf dem die schönsten Früchte möglich werden könnten, …; např. str. 52, 53, 

85). Pomocí nich autorka ozvláštňuje text a snaží se recipientovi přiblížit atmosféru situace.  

Zabývejme se ale nyní stylem. Jak naznačuje Nordová (1995
3
, 95), vypovídá styl textu o 

autorovi a jeho postoji (ke zpracovávané tematice i obsahu). Naše autorka je zkušenou 

pisatelkou, jak je zřejmé už ze syntaktického a lexikálního rozboru. Má osobitou dikci, kterou 

zprostředkovává adresátům fakta, takže bychom mohli mluvit přímo o autorském stylu. Text 

odpovídá stylu psaných textů (dlouhé věty, koherence i koheze, logické členění sdělovaného 

obsahu atd.), místy ovšem funkčně přepíná do stylu textů mluvených (expresivní výrazivo, 

krátké nebo neúplné věty, zkratkovitost). Využívá primárně neosobní způsob vyjadřování 

(pasivum). Hromaděním faktů a užíváním termínů se text blíží stylu vědeckých textů, 

některým výrazivem naopak nápadně připomíná styl básnický (Brunnenschacht der 

Vereinsamung – str. 72 – a další poetizmy). Někomu se snad může její společenská studie 

zdát stylově nejednotná nebo rozštěpená, ale troufám si tvrdit, že všechny posuny (pokud 

vůbec působí na čtenáře rušivě!) jsou vedeny intencí docílit určité funkce, nastínit co nejlépe 

situaci (její atmosféru a charakter) a přiblížit čtenáři její specifika a eventuální závažnost. I 

celkový tón textu se zdá být závažný, nechybí mu ovšem optimistická nota – právě díky 

ozvláštňujícím prvkům – a touha vést recipienta ke konstruktivním řešením. Autorka 

sepsáním tohoto textu sleduje určitý účinek, který byl již naznačen výše a kterého lze docílit 

právě souhrou vntětextových a vnitrotextových faktorů.    

 

4 Překladatelské problémy a strategie  

Následující kapitola je věnována nejmarkantnějším obtížím, odlišnostem, problematickým 

pasážím a jevům, které se při převodu z  výchozího jazyka do cílového mohou jevit jako 

svízelné. O aspektech, které naopak lze bez obtíží převést i do cílového jazyka, není nutné 

dále pojednávat. S ohledem na specifika jednotlivých jazyků jsou vybírány adekvátní strategie 

a postupy tak, aby v procesu převodu zůstaly informace zachovány pokud možno ve své 

celistvosti.    
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Vzhledem k relativní neznámosti autorky v českém prostředí je pro „nezasvěcené“ 

recipienty důležité v úvodu uvést alespoň základní informace o jejím životě, činnosti a díle, a 

zasadit tak její působení do určitého kontextu (v případě publikace překladu celé knihy na 

přebalu, deskách, v předmluvě, popř. v komentáři překladatele). Pro účely této práce postačí 

stručná biografie v části věnované autorovi. 

Ze syntaktického hlediska bylo téměř na každé stránce potřeba rozčlenit příliš rozsáhlé a 

členité německé věty a souvětí na kratší smysluplné segmenty. Tyto dlouhé větné konstrukty 

ztěžují orientaci a porozumění, takže je čtenář nucen se v textu vracet, aby pochopil, co je 

jádrem výpovědi. Aby zůstala zachována koheze textu, bylo nutné do některých nově 

konstituovaných vět doplnit vhodné spojovací výrazy (např. str. 63: Es ist deshalb 

pädagogisch klug, diese Ansätze zum Einsatz für geistige Ziele und die Verwirklichung 

gesellschaftlicher Innovationen zu nutzen, statt die Jugendlichen durch die Dominanz 

sexueller Themen in der Öffentlichkeit zu stimulieren; denn seine Sexualität bedarf gewiss 

keiner zusätzlichen Anregung von außen./ str. 18: Je proto pedagogicky moudré spíše využít 

jeho (touhy po) uplatnění se v duševní sféře a při obnově společnosti, než mládež stimulovat 

dominancí sexuální tematiky na veřejnosti a vést ji k tomu, aby se pohlavní život stal její 

životní prioritou. Jestli sexualita mladého muže něco nepotřebuje, pak jsou to zcela jistě další 

podněty zvnějšku.). Častým jevem byly též zhuštěné, nominální konstrukce, pro jazyk 

originálu nijak nepatřičné a často zakomponované právě do dlouhých větných konstrukcí – 

ovšem při převodu do jazyka, který je spíše verbální podstaty, nutně muselo dojít k jejich 

rozpouštění (např. str. 61: Die Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen im Schulalter 

erweist sich bei genauer Betrachtung als eine die allgemeine Leistungskraft der Gesellschaft 

mindernde Benachteiligung für die Jungen …/ str. 17: Nerozlišený přístup vůči chlapcům a 

děvčatům v období školní docházky vede při bližším pozorování prokazatelně ke znevýhodnění 

chlapců a je ve svých důsledcích i příčinou všeobecného snižování společenské výkonnosti.). 

Specifickým problémem byly pasáže výchozího textu, kde autorka používá pouze náznakovou 

syntax, infinitivní konstrukce, popř. s ohledem na kontext zcela rezignuje na užití sloves. Je to 

případ oné dámy, vypovídající v rozhovoru s psychoterapeutkou o svém životním osudu. 

V češtině by absence slovesa působila nepřirozeně, proto bylo potřeba tyto konstrukce přiodít 

alespoň do kratších vět či větných úseků, které si ovšem zachovávají svou stylistickou 

svébytnost, k čemuž dobře napomohou i pomlčky (str. 72: Prima Karriere zunächst. 

Wegboxen von lästigen Männern, Kampf um die Quoten, Top-Stellung an einer großen 

Zeitung. Das mit dem Chef geteilte Bett war dabei hilfreich. / str. 24: Na začátku byla prima 
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kariéra. Zbavila jsem se otravných chlapů, usilovala na pracovišti o špičkové výsledky, 

získala top postavení ve velkých novinách. – Stačilo využít šéfovy chuti sdílet se mnou postel.). 

Nepozměněná bodová struktura byla zachována jen v závěrečné pasáži kapitoly o ženě.   

Pasivní konstrukce a další způsoby neosobního vyjadřování (man + sloveso; sich lassen 

+ infinitiv; infinitiv s zu; popř. v kombinaci s vazbou es gibt; opisná konstrukce s es atd. – 

více např. Wahrig: Grammatik der deutschen Sprache, 2005, 105 ff.), tak příznačné pro jazyk 

originálu, nelze pro češtinu užít ve stejném rozsahu. Kromě toho, že je pasivum v němčině 

neutrální, a je proto plným právem frekventovaným vyjadřovacím prostředkem, uskutečňuje 

v tomto typu textu ještě specifickou funkci – tím, že se autorka důsledně vyhýbá ich-formám 

a obecně nezohledňuje agens, navozuje zdání objektivity a věcnosti, jak dokládá i Helbig – 

Buscha: Deutsche Grammatik (2001, 147). Proto je potřeba ho převádět tak, abychom 

zachovali totožnost funkcí a při převodu docílili přinejmenším podobného účinku (např. str 

53: Deshalb soll in den folgenden Kapiteln der Versuch gemacht Arden, Männern und Frauen 

ideologiefrei zu mehr Beachtung ihrer Wesenheit und damit zu mehr Lebenserfolg und 

Gerechtigkeit zu verhelfen. / str. 11: Proto se v následujících kapitolách pokusíme dopomoci 

mužům a ženám k tomu, aby věnovali větší pozornost podstatě své osobnosti, oproštěné ode 

všech ideologických nánosů, a tak snáze dosáhli životního úspěchu a spravedlnosti.; str. 51: 

„Benachteiligung“ gehört in die Kategorie der Modeworte, die sich prächtig nutzen lassen, 

um den Menschen kämpferisch zu aktivieren; denn diese Wortwahl will auf eine 

Ungerechtigkeit hinweisen. / str. 9: „Diskriminace“ patří do kategorie těch moderních slov, 

kterými lze u člověka skvěle dosáhnout aktivace bojovné nálady. Už volbou slov se chce totiž 

poukázat na určitou nespravedlnost.). Problematika pasivních konstrukcí a dalších 

neosobních forem vyjádření v češtině bezprostředně souvisí se syntaktickou hierarchizací 

významů ve větě, primárně se subjektovou diatezí. V důsledku toho dochází ke specifickým 

modifikacím. Tato cílená deagentizace může sloužit nejčastěji právě k anonymizaci (kdy 

podobně jako v textu originálu z jakéhokoli důvodu nechceme nebo nemůžeme zohledňovat 

agens nebo kauzátora) nebo ke generalizaci. Nejběžnějšími prostředky, kterými zde čeština 

disponuje, je opisné pasivum (být + příčestí trpné / lze + příčestí trpné / dát se + příčestí 

trpné), reflexivní forma slovesná (RFS), tedy morfém se + 3. os. slovesa (sg. i pl.), popř. 

ostatní formy kategorie osoby, transponované ze své základní platnosti (nejčastěji 3. os. sg., 

často v konstrukci s člověk + …; 1. os. pl. – tzv. „inkluzivní plurál“; 3. os. pl., vyskytující se i 

ve spojení lidé + … ). Přehledně o této problematice pojednává Příruční mluvnice češtiny 

(1995, 522 ff.).  
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Díky aktuálnímu členění větnému je možné uspořádat výrazy ve výpovědi podle intence 

mluvčího, jeho perspektivy, a záměrně tak vyzdvihnout určitou informaci. Autorka tímto 

prostředkem operuje velmi často – protože jde o psaný text, pomáhá si nejčastěji modifikací 

slovosledu nebo vytýkáním. V cílovém jazyce lze tento výrazový prostředek uplatnit dokonce 

snáze – český slovosled je totiž v porovnání s německým ještě flexibilnější, jak vyplývá ze 

studia příslušných pasáží v Příruční mluvnice češtiny (1995, 633 ff.) a Duden: Die Grammatik 

(2006, 1130 ff.). Na mnoha místech slovosled a formulace Mevesové sváděly k určité 

konstrukci, která by ale zněla nečesky, což bylo častým důvodem k tomu, že byla značná část 

vět v překladu přeformulována tzv. z jiného konce.   

Poznámkový aparát autorky byl ponechán v původní podobě, a to jak z hlediska 

odlišností bibliografického úzu, tak z hlediska jazyka. Přeložena byla pouze jedna poznámka, 

odkazující neúplným způsobem na sekundární literaturu. Hlavním důvodem zachování 

poznámek pod čarou byla skutečnost, že díky přímému spojení s doklady slouží jako faktická 

argumentace, ačkoli ji český recipient zřejmě příliš neocení, pokud neovládá němčinu. 

S ohledem na čtenáře a z obavy, aby text nebyl přehlcen metatexty, jsem se sama vzdala 

poznámkového aparátu, a to i v případě zmíněných doslovných citací, které shodně s autorkou 

považuji za obecné literární dědictví a přikláním se k názoru, že stačí zmínit autora nebo 

kontext, aniž bychom museli odkazovat na zdroj. Tyto citace nemají funkci faktickou, ale 

spíše ozvláštňující. Pouze jsem v rámci zachování koheze a s ohledem na kontextovou 

zapojenost pozměnila u jedné z citace sloveso (Hošek, str. 42: „Jen lásku umím sdílet, a ne 

zášť“. / str. 11: … „lásku máme sdílet a ne zášť“), a odchýlila se tak od původního 

překladatelova znění (umím → máme).  

Překládání knižních názvů je oblastí, kde lze mnoho chybovat, anebo mnoho získat. 

Překladatel se zde může exponovat oběma způsoby. Názvy kapitol, podkapitol i titul knihy 

Mevesové mají různý charakter. S ohledem na Levého klasifikaci (1983, 153 ff.) bych je 

rozčlenila asi takto: 

a) Název knihy je jednoznačně symbolizující – vypovídá již předem o atmosféře 

a duchu, v jakém se kniha ponese. Teprve podtitul zužuje množství asociací, které 

knižní název při prvním pohledu vyvolává. Autorka zde už trojčlennou výstavbou a 

cílenou volbou slov v názvu stupňuje napětí a úmyslně vzbuzuje u recipienta určité 

emoce. Tuto strukturu se nakonec nepodařilo zachovat. Za pozornost stojí stylistická 

hodnota i sémantický obsah užitých participií, na který poukazují (výsledek děje – 
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zkažení muže/ ženy/ mládeže a rozčarování nad výsledkem; muž/ žena/ mládež jako 

objekt manipulace). Pomocným vodítkem při hledání nejvhodnější varianty byl také 

celkový obsah a dikce díla, a snad i snaha vzbudit u čtenáře zvědavost, co se asi za 

takovým titulem skrývá – to je ostatně i běžná taktika dnešních nakladatelů. Neměla 

by ovšem sklouznout do kýčovitosti.   

b) Názvy kapitol jsou na rozdíl od předchozího spíše popisné, ačkoli hranice 

mezi oběma kategoriemi není v této knize zcela zřetelná. U ostatních kapitol, které již 

nejsou součástí tohoto překladu, se obojí víceméně prolíná (Familie in der Krise; Make 

love, not war; Schule in der Sackgasse atd.). Pro odlišení od názvů podkapitol byly 

voleny spíše symbolizující názvy, jejichž smysl může pro čtenáře nabýt konkrétní tvar 

pravděpodobně teprve po přečtení. Vzbuzují tedy také svým způsobem zájem. 

Důvodem pro vlastní řešení byl také fakt, že název kapitoly o muži vlastně vyjadřuje 

dvakrát různými slovy totéž (str. 50: Der abgehalfterte Mann und seine 

Benachteiligungen / str. 9: Muži z kola ven; str. 71: Die von sich selbst entfremdete 

Frau / str. 23: Žena, anebo loutka bez srdce?). 

c) Názvy podkapitol jsou čistě popisné, tematicky sumarizují obsah drobnějších 

celků. Proto u nich nebylo třeba uplatňovat tolik kreativity, jako v předchozích dvou 

případech.     

Podívejme se nyní na lexikální stránku textu. První, co nás zřejmě uhodí do očí, bude 

výrazná mnohojazyčnost, o které už jsme se zmiňovali. Jak si s ní poradit? Předně je nutné 

říci, že v němčině je příliv anglicizmů daleko silnější než v češtině. Respektive příliv může 

být srovnatelný, ale rezistence je různá. Čeština má přece jen silnější obranný mechanizmus, a 

pokud nějaké slovo přijme za vlastní, ráda ho (alespoň částečně) asimiluje. Souvisí to jistě i 

s jazykovou typologií. Mevesová, ač starší dáma, naopak bez skrupulí přejímá nejen anglická 

slova, ale i celé fráze (last but not least; learning by doing atd.), což lze do české věty 

zakomponovat nesnadno. Přesto se povedlo druhý příklad zachovat v původní podobě (str. 

20), zatímco druhá fráze byla počeštěna (str. 22: v neposlední řadě). Řadu slov – především 

internacionalizmů a termínů – je možné samozřejmě zachovat (str. 64/ 19: intermezzo, str. 73/ 

25: flexibilita, str. 60/ 16: Wernickovo centrum, str. 72/ 24: papilom, str. 66/ 20: paterfamilias, 

str. 65/ 20: Alma mater, …), pokud jsou pro čtenáře alespoň z kontextu srozumitelná. Plní pak 

stejnou, ozvláštňující funkci, jako je tomu v originále, a zřejmě mají i demonstrovat znalosti 

autorky. Horší je to se slovy typu „burnt-out”, „Midlifecrisis”, „Sit-ins” (vše na str. 72), Fin 
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de Siècle (str. 73), „Lover” (str. 58) atd. Tam se samozřejmě cílový jazyk vzpírá – 

„vyhořela“, krize středního věku, stávky v šedesátých letech (vše na str. 24), konce 19. století 

(str. 24), „ctitel“ (str. 15). Aby ale byla zachována jazyková pestrost, došlo k vyrovnání 

v jiných pasážích, kde si můžeme vybrat mezi vyjádřením domácím a exotizací pomocí cizího 

jazyka (str. 78/ 28 : um des … Ansehens willen → in, str. 53/ 11: Benachteiligungen → 

diskriminace atd.). Lahůdkou pro překladatele je tzv. ad hoc výrazivo. Je často výrazem 

ironie autorky a dovoluje i překladateli hledat originální řešení (např. str. 85/ 33 

„Ehrenrunde“ → podrobit se „čestnému úkolu“ (zopakovat si ročník); str. 72/ 24 

Psychoklempner → rádoby psychologové a terapeuti). Náročnější mohou být také německá 

kompozita, často až příliš exaktní, takže při překládání můžeme rezignovat na část slova, 

která vyplývá z kontextu anebo se rozumí sama sebou (např. str. 61/ 17: Geschlechtshormon 

→ hormon). Při převodu kompozit také překladatel často využívá rozložení do 

přívlastkových konstrukcí s využitím různých druhů přívlastků (např. str. 60/ 16: Hirnvorteil 

→ [výhodnější] mozková dispozice, Forschungsergebnisse → výsledky bádání, 

Sprachzentrum → řečová oblast, Grundschulalter → období školní docházky).   

Stěžejní otázkou pro překladatele je otázka stylu. Tak jako tvoří stylistika zastřešující 

disciplínu, tak je i styl výsledkem působení jednotlivých prvků v množině. Stylová hodnota 

našeho textu je konceptuálně ucelená, a to navzdory několika překvapivým zlomům, daným 

empatií autorky. Ty jsou ale funkčně zasazené do jednotného vědecko-populárního konceptu, 

pouze aby dokreslily celkovou atmosféru textu. Nivelizovat tyto pasáže by byl hrubý 

prohřešek proti funkci, kterou zastávají. Expresivní, místy až hanlivé výrazivo teenagerů – 

tedy stylotvorný faktor na rovině lexikální – může být až rušivým elementem (dospělci 

atd.), ale autorka jím sleduje určitý záměr. Právě tak je tomu u pasáže, kde nám autorka 

předkládá osud ženy pohlcené duchem doby. Její životní zpověď je až nápadně stenografická; 

připomíná rozhovor s psychoterapeutem se vším, co k němu patří (náznak samomluvy, 

hezitací, depresivní atmosféra, odmlky, neodbytný pocit sebezničení). Kromě volby slov zde 

hrají důležitou roli krátké věty – stylotvorný faktor syntaktický. O stylu můžeme ale mluvit 

i z hlediska grafického – zde byla autorka méně důsledná, a tak musí překladatel drobné 

prohřešky v nejednotnosti při psaní číslic a procent při převodu vylepšit za ni. Zevrubné a 

inspirativní pojednání o překladatelských postupech v souvislosti se stylem najdeme také u 

Levého (1983, 136 ff.).  
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5 Překladatelské posuny 

V návaznosti na Popoviče se v této kapitole ještě krátce zastavíme u překladatelských 

posunů a Levého intelektualizace. Popovič (1975
2
, 282) rozlišuje 1) posun individuální, 2) 

konstitutivní, 3) tematický a 4) negativní. Posun druhový a rytmický jsou pro nás irelevantní, 

a proto se jim v této práci věnovat nebudeme. Podívejme se nyní blíže na jednotlivé typy, 

jejich charakter a položme si otázku, zda a za jakých okolností k nim došlo v našem 

komentovaném překladu. 

1) Individuální posun je systémem, vytvořeným na základě individuálních sklonů a 

subjektivního stylu překladatele. Dochází k němu ve všech textech – překladatel sice 

v ideálním případě plně respektuje originál, přesto má vlastní lexikon, způsob 

vyjadřování, určitý sumář životních zkušeností, osobitý přístup, určitou koncepci, a 

proto nemůže být zcela „neviditelný“. Někdo by sem snad mohl (mylně) zahrnovat i 

překladatelovu snahu napodobit dikci a způsob vyjadřování autorky (např. nadužívání 

slova často, obvykle atd.) a posuzovat je jako idiolekt překladatele a jeho 

nedokonalost.        

2) Konstitutivní posun je nevyhnutelný krok, k němuž dochází v důsledku 

konstitutivních rozdílů mezi výchozím a cílovým jazykem. Typickým příkladem by 

bylo přechylování jmen, které v jazyce originálu nenajdeme, u nás je však zcela 

běžné. V rovině syntaktické by to byla odlišná struktura vět, které jsme se ale už 

věnovali. V rovině lexikálně-gramatické můžeme uvést jako příklad využití 

gramatického rodu k vyjádření nefunkčnosti ženy (str. 78: Neutrum – Dornröschen). 

Snaha vystačit si při převodu stejnými prostředky (gramatickým rodem: např. 

princátko) se ukázala jako irelevantní, protože navzdory gramatickému rodu se tomuto 

výrazu přisuzuje rod mužský. Bylo tedy potřeba řešit situaci jiným způsobem, 

zachovat však konotace. Tento posun lze kvalifikovat také jako výrazový posun.        

3) Tematický posun vzniká na základě rozdílů v tematických faktech, v reáliích 

originálu a překladu. V našem případě je to např. rozdílný systém školství. Obdobně je 

tomu i v oblasti politiky. Proto byly konkrétní politické strany, uvedené v originále 

(str. 74), nahrazeny spíše politickou orientací či smýšlením (str. 25: socialisté, 

liberálové, svobodní demokraté).      
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4) Negativní posun pramení z nepochopení předlohy a desinterpretace  (podinterpretace) 

informace. Je důsledkem neznalosti jazyka, anebo ulpění na povrchové struktuře 

originálu. Může být způsoben fixací na originál, nebo je naopak následkem příliš 

volného zacházení s předlohou. Pevně doufám, že k poslednímu typu posunu v tomto 

překladu nedošlo.  

Podobně jako cítil Popovič potřebu klasifikovat překladatelské operace, dospěl i Levý 

k přínosným závěrům, týkajícím se překladatelských taktik. Mám na mysli jeho 

intelektualizaci (1983, 144 ff.) – tedy snahu překladatele text nejen přeložit, interpretovat, ale 

někdy také dokreslovat, intelektualizovat. Jak je to s kategoriemi Levého v našem překladu?  

(1) Zlogičťování textu – tendence pramenící z napětí mezi představou a její verbalizací.  

(2) Vykládání nedořečeného – sklon způsobený nepřímým vyjadřováním. Mevesová se 

velmi ráda vyjadřuje obrazně, ironicky, neúplně, mezi řádky. Překladatel samozřejmě 

může být v těžkém pokušení uchýlit se k (1) nebo (2) tendenci: poetizmy a obrazná 

vyjádření zjednodušit a zobecnit, intenzitu oslabit, nepřímá vyjadřování explifikovat 

atd. Doufejme ale, že z tohoto zápasu vyšel nakonec vítězně a zachoval zvláštnosti a 

specifika originálu.   

(3) Formálnímu vyjadřování syntaktických vztahů nebylo možné se všude vyhnout. 

Tím, že mnoho vět vyžadovalo krácení a přeformulování, bylo nutné vkládat také 

logické spojky. Na několika místech tyto výrazy, naznačující logický důsledek, 

dokonce zcela chybí i v originále, takže jsou s ohledem na čtenáře doplněny, případně 

ponechány v závorkách, aby bylo zřetelné, že v originálu je nenajdeme.   

Tolik tedy k posunům v pojetí Popoviče a Levého. Díky těmto kategoriím je možné 

reflektovat a zhodnotit vlastní překladatelské postupy a vyvarovat se škodlivých tendencí, 

které by vedly k znehodnocení originálu při jeho převodu.    
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6 Závěr 

Texty Christy Mevesové v sobě skrývají mnoho překvapení, která na první pohled nejsou 

zcela zřejmá. Teprve při bližším ohledání vyjde najevo, jak těžko se převádějí do českého 

jazyka, aniž by jim člověk „ublížil“. Je proto nezbytné mít k dispozici teoretické znalosti a 

povědomí o nejrůznějších strategiích z oblasti teorie překladu, abychom skutečně zachovali 

ideu originálu. Tato teoretická znalost by ovšem byla málo užitečná, kdyby ruku v ruce s ní 

nenásledovala dokonalá znalost výchozího jazyka, jeho struktur, zákonitostí a specifik, 

rovnající se téměř výbavě rodilého mluvčího – jen s tím rozdílem, že jsme si v porovnání s 

ním vědomi toho, jak tento systém funguje, a ne pouze toho, že funguje. Stejně nezbytný je 

však i cit v jazyce cílovém, mateřském, pevné vědomí o široké a nevyčerpatelné studnici 

možností, které nabízí k vyjádření i nejmenších nuancí. Právě o tom může „našinec-

překladatel“ v tomto směru překládání být často na pochybách. To je ovšem dáno hlavně tím, 

že je příliš zaměřen na jazyk výchozí a nechává se jím spoutat. Pro načerpání inspirace a 

znovuobnovení obdivu k naší překrásné mateřštině doporučuji četbu Pavla Eisnera.   

Druhá část bakalářské práce – komentář překladu – vychází z metodologie a postupů 

stěžejních a v praxi osvědčených děl autorů teorie překladu a tlumočení – Ch. Nordové, A. 

Popoviče a J. Levého. V důsledku zachování rozsáhlého poznámkového aparátu, který je 

součástí originálu, jsem se rozhodla sama zcela rezignovat na identický princip odkazování na 

metatexty. Protože se ale bez citací a sekundární literatury nelze obejít zcela, jsou odkazy na 

prameny citovány průběžně přímo v textu, a tvoří tak přehledný celek s komentářem.  

Jsem si vědoma toho, že můj překlad v sobě skrývá mnoho nedokonalostí. Mým hlavním 

cílem ale vždy bylo zachovat svébytnost originálu, autentický projev autorky a zároveň obojí 

přiblížit českému recipientovi v co nejpříjemnější formě. A tak spoléhám na shovívavost 

oponentů a doufám, že bude tato bakalářská práce obohacením jak pro ně, tak pro všechny 

ostatní čtenáře, kteří k ní kdy zabloudí. 
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