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Abstrakt 

   Tato diplomová práce porovnává dva české překlady novely amerického autora Johna 

Steinbecka Tortilla flat na základě poznatků uznávaných teoretiků překladu (Levý, Knittlová, 

Krijtová). Pro Steinbeckovo dílo je charakteristická diferenciace přímé řeči za použití 

hovorové a slangové vrstvy jazyka od řeči vyprávění, a překladatelé tak byli postaveni před 

nelehký úkol funkčním způsobem převést tyto odlišné jazykové vrstvy. Práce se soustředí 

mimo jiné i na to, jakými prostředky bylo této diferenciace dosaženo. Výrazným prvkem 

Steinbeckovy Pláně Tortilly je také snaha o nastínění místního koloritu využitím reálií a 

nepřekládaných výrazů ze španělského jazyka, při jejichž převodu je potřeba zohlednit jak 

požadavek na zachování tohoto koloritu, tak na vytvoření překladu, který je literárně 

plnohodnotným a srozumitelným textem v cílovém jazyce. 

Abstract 

This thesis aims to compare two Czech translations of John Steinbeck´s novel Tortilla flat 

considering the theories of acknowledged translatologists (Levý, Knittlová, Krijtová). For 

Steinbeck´s work differentiation of the language used in direct speech from the language used 

by the narrator by using colloquial and slang expressions is characteristic, so Steinbeck´s 

translators were to cope with an uneasy task to find a functional equivalent of the different 

language layers in the target language. The thesis focuses among other on the means by which 

the differentiation was reached by two different translators considering the development of 

functional aspect in Czech translatology. A very significant element in Steinbeck´s Tortilla 

Flat is the aim to outline the local atmosphere by using local names, facts and not translated 

Spanish expressions, which needs to be transferred to the target language considering the 

requirement both to preserve the local atmosphere in the translation and to create a translation, 

which is a valuable and understandable piece of literature in the target language. 
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Pláň Tortilla, ekvivalence, funkční ekvivalence, pragmatická ekvivalence, překladatelský 

proces, tvůrčí reprodukce, porovnání, analýza 
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Úvod 

Cíle práce 

Cílem této práce je srovnání dvou českých překladů novely amerického autora Johna 

Steinbecka Tortilla flat.  

Zabývat se budeme především překladem Zdenky Wattersonové z roku 1947 vydaným 

Jaroslavem Podroužkem (dále jen P1), překladem Martina Hilského z roku 1979 vydaným v 

nakladatelství Alpress (dále jen P2), jejich vzájemným srovnáním a jejich srovnáním s 

originálem. V případě zajímavého překladatelského řešení je též možné příležitostně 

přihlédnout k překladu Hedy a Pavla Kovályových z roku 1960 vydanému Státním 

nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění (dále jen P3). Zaměříme se přitom na 

problematické oblasti překladu z anglického jazyka (dále jen Vj) do českého jazyka (dále jen 

Cj), a to především z perspektivy míry a způsobu uplatnění funkční ekvivalence.  

Tato Steinbeckova novela vydaná v roce 1935 patří k autorovým ranějším dílům a lze ji 

označit za charakteristický příklad Steibeckových „realistických a imaginativních děl, ve 

kterých se pojí laskavý humor a pronikavé sociální vnímání“
1
 , za která mu byla v roce 1962 

udělena Nobelova cena za literaturu. Snad právě díky tomuto sociálnímu vnímání má čtenář 

možnost nahlédnout do života skupiny chudých paisanů, žijících v americkém městě 

Monterey, na jedné straně drobných zlodějíčků a vagabundů, na straně druhé velmi srdečných 

a bujarých lidí „nedotčených komercializací a složitým systémem amerického byznysu.“
2
  

Již tato charakteristika staví před překladatele nelehký úkol, přiblížit českému čtenáři velice 

hovorový, někdy až vulgární styl vyjadřování montereyských paisanů 30. let, pomocí 

stylistických prostředků Cj, a zároveň ho odlišit od stylu auktoriálního vypravěče, který se 

snaží různými výrazovými prostředky vyprávění stylizovat za účelem vytvoření jisté formy 

paralely k artušovským legendám.  

Základní hypotézy a očekávané výsledky  

Za nejdůležitější hledisko v teorii i praxi překladu je považováno hledisko funkční. Je ale 

třeba zohlednit fakt, že funkčnost vybraných jazykových prostředků se vyvíjí zároveň se 

                                                 

1
 srov. John Steinbeck´s biography, dostupné z 

http://web.archive.org/web/20100305004150/http://www.steinbeck.org/Bio.html  20.11 2012 

2
 STEINBECK, John. Pláň Tortilla. M. Hilský. Vyd. 2. v nakl. Alpres. Frýdek Místek : Alpres, 2007. ISBN 978-

80-7362-450-7 S. 6.   
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společností, pro kterou je překlad originálu tvořen. Vzhledem k faktu, že vznik P1 a P2 od 

sebe dělí více, než třicet let lze tedy předpokládat jazykové rozdíly mezi P1 a P2, a to 

především na rovině lexikální, protože tato složka jazyka obecně zastarává nejrychleji.  

V závislosti na čase se vyvíjejí jak presupozice čtenáře, tak i presupozice, které si o čtenáři 

vytváří překladatel a svůj překlad na základě těchto presupozic čtenáři přizpůsobí. Je tedy 

možné očekávat jisté odlišnosti v překladu reálií, vlastních jmen, v míře využití 

překladatelských poznámek aj. 
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Teoretická část 

1. Představení díla a jeho překladů 

1.1 John Steinbeck v kontextu své doby 

John Steinbeck se narodil v roce 1902 v kalifornském městě Salinas. Po nedokončeném 

studiu na Standfordově Univerzitě se snažil prosadit se v New Yorku jako spisovatel na volné 

noze, ale protože se mu zde nepodařilo vydat jediné dílo, vrátil se roku 1928 zpátky do 

Kalifornie na poloostrov Monterey, kde se díky finanční podpoře své rodiny mohl soustředit 

na spisovatelskou práci. Jeho první vydané novely a povídky se nesetkaly s velkým ohlasem, 

Steinbeck se skutečně proslavil až vydáním cyklu příběhů o montereyských paisanech Tortilla 

Flat v roce 1935.
3
 Jako hlavní důvod (i pro autora samotného) nečekaného úspěchu uvádí 

v doslovu k P3 Igor Hájek skutečnost, že Pláň Tortilla vyšla v době, kdy ve spojených státech 

dosud doznívala hospodářská krize a svým čtenářům zdůrazňovala jiné hodnoty lidského 

života než ty, které je možno přepočítat na peníze.
4
   

Na rozdíl od jadrného a laskavého humoru typického pro Pláň Tortilla se Steinbeckova 

následná tvorba vyznačuje nejen vážnějšími tématy, ale i důraznější sociální kritikou a patří 

sem díla jako např. Bitva (1936), O myších a lidech (1937) nebo Pullitzerovou cenou 

vyznamenaný román Hrozny hněvu. Z jeho pozdějších děl by pak měly být jmenovány Na 

východ od ráje (1952), Zima úzkosti (1961) a Toulky s Charleym (1962). Rok 1962 byl též 

rokem, jak jsme již zmínili v úvodu, ve kterém byla Steinbeckovi udělena Nobelova cena za 

literaturu.
5
 Na otázku reportéra, zda si myslí, že si cenu zasloužil, odpověděl: „Upřímně, ne.“  

John Steinbeck zemřel v roce 1968 v New Yorku.  

                                                 

3
 Dostupné z http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1962/steinbeck.html  20.11 2012 

4
 STEINBECK, John. Pláň Tortilla. H. a P. Kovály. Vyd. 2. v nakl. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění. Praha : SNKLHU, 1960. S. 193-194. 

5
 Dostupné z http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1962/steinbeck.html   20.11 2012 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1962/steinbeck.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1962/steinbeck.html
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1.2 Příběh Pláně Tortilla 

Jak jsme již uvedli v předchozí části, byla Steinbeckova pláň Tortilla jeho prvním úspěšným 

dílem, o čemž svědčí i skutečnost, že kniha dosáhla v průběhu jednoho roku sedmi vydání.
6
 

Steinbeck v ní vypráví příběh o skupině přátel, montereyských paisanos – míšenců několika 

národností, žijících v hořejší části kalifornského města Monterey, které se říká pláň Tortilla. 

Po skončení války, do jejíchž služeb se tito přátelé přihlásili v záchvatu alkoholem 

motivovaného vlastenectví, se postupně vracejí Danny, který se dozvídá, že je dědicem dvou 

domků na Tortille a jeho přátelé Pilon, Pablo, Jesus Maria, a Velký Joe Portagee, kteří s 

Dannym jeho nově nabyté bohatství ochotně sdílejí.  

V sedmnácti kapitolách tak čtenář poznává společenství drobných zlodějíčků a výtržníků s 

velkým srdcem a vysokou spotřebou vína, které se kolem Dannyho a jeho domků vyvořilo. 

Dannyho přátelům nikdy není lhostejný tragický osud jiného obyvatele Tortilly a své, někdy 

více a někdy méně vznešené úmysly vydat se mu na pomoc, vždy ospravedlní svou vlastní, 

často velmi úsměvnou, logikou.   

Jejich příběh končí úmyslnou smrtí Dannyho, kterého učinilo břímě pohodlného života 

paradoxně velmi nešťastným. Tím je zpřetrháno pouto a společenství přátel se rozpadá.  

Steinbeck si ve spíše oddechové Pláni Tortille neklade žádné vážné sociální otázky, spíše s 

jemnou ironií a laskavým humorem popisuje všední den lidí, jejichž život naplňuje trochu jiné 

a prostější štěstí. 

1.3 Překlad Zdeny Wattersonové 

Zdena Wattersonová se narodila v roce 1890 v Třeboni a zemřela roku 1980 v Praze. V 

překladatelské praxi se věnovala výhradně překladům beletrie z anglického jazyka.  

Srovnáme – li kromě jejího překladu názvu knihy Tortilla Flat i další názvy překládaných 

děl, lze pozorovat, že tato překladatelka má místy tendenci užívat v názvech překladu 

volného, uveďme několik příkladů pro ilustraci.  

Název ve Vj Překlad Zdeny Wattersonové 

D.Alman: The Hourglass Údolí černých a bílých 

                                                 

6
 STEINBECK, John. Pláň Tortilla. H. a P. Kovály. Vyd. 2. v nakl. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění. Praha : SNKLHU, 1960. S. 193-194. 
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E.A.G. Glasgow: Vein of Iron Stateční lidé z Ironsidu 

G.R. Millar: Maquiz Ti všichni milovali Francii  

J. Steinbeck: Of Mice and Man Jejich je království nebeské
7
 

Tabulka 1 

K překladu posledního z uvedených titulů se však překladatel Vladimír Vendyš staví 

kriticky: Tento název vystihuje sice velmi dobře steinbeckovský kult primitivů, chudých 

duchem, tak příznačný i pro tuto novelu, ale přece jen posunuje její smysl.
8
  

Zda a jakým způsobem se toto inklinování k volnému překladu projevuje i v překladu 

samotného textu se budeme podrobněji zabývat ve srovnávací části této práce. 

1. 4 Překlad Martina Hilského 

Profesor anglické literatury na FF UK Martin Hilský se narodil v roce 1943 v Praze, je 

známý především jako přední český překladatel a znalec díla Williama Shakespeara, je ovšem 

také překladatelem T. S. Eliota, D. H. Lawrence, J. Steinbecka aj., autorem řady doslovů, 

odborných studií a knih. Při svých překladech se vždy opírá o důkladnou znalost jazyka i 

dobových reálií.
9
  

Na základě porovnání překladů názvů lze pozorovat, že jsou celkově věrnější názvům Vj. 

Nejedná se pouze o názvy děl Shakespearových, v nichž pro volný překlad není příliš mnoho 

prostoru, ale i o překlady dalších autorů. Pro ilustraci uveďme několik příkladů:  

Název ve Vj Překlad Martina Hilského 

D. H. Lawrence: Women in love Ženy milující 

T. Wilder: Our Town Naše městečko 

J. Goldman: Lev v zimě Lev v zimě 

Tabulka 2 

Zda a z jakých důvodů lze považovat P2 za věrnější Vj se budeme blíže věnovat ve 

srovnávací části této práce.  

                                                 

7
 srov. http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/Zdenka%20Wattersonov%C3%A1  25.11 2012 

8
 VENDYŠ, V. Trojí zastavení Johna Steinbecka u lidí kočovných. In STEINBECK, J. O myších a lidech. Praha: 

Československý spisovatel, 1960. s. 105-114. 

9
 srov. http://www.shakespeare-academia.cz/medailonek-autora/ 25.11 2012 

http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/Zdenka%20Wattersonov%C3%A1
http://www.shakespeare-academia.cz/medailonek-autora/
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2. Vybrané aspekty teorie překladu  

Dříve než se budeme podrobněji zabývat porovnáním dvou překladů novely Tortilla Flat, 

zmíníme několik zásad, které se týkají teorie překládání.  

2.1 Problematika přeložitelnosti textu 

Teoretické uvažování o přeložitelnosti vždy vede dle Kollera ke dvěma závěrům: Překlad je 

z principu teoreticky nemožný, prakticky je ale možný. Přeložitelnost je z principu možná, 

prakticky ale nemožná. Tyto si mohou vzájemně odporovat nebo se vzájemně doplňovat a 

člení se tak mezi podstatné paradoxy překladatelské práce. 

Koller vychází z Bloomfieldovy teze o přeložitelnosti textu v denotační a konotační rovině, 

která připouští nemezenou přeložitelnost tam, kde jazyk vystupuje v rovině denotační a 

naopak tam, kde má jazyk především konotační funkci, považuje přeložitelnost za omezenou, 

v některých případech dokonce za nemožnou. Připouští ale, že případné mezery lexikálního 

systému cílového jazyka lze vyplnit různými postupy jako např. pomocí přejatých slov nebo 

překladů, neolgismů, posunutí významu nebo pomocí opisu. Tato odpověď na otázku 

přeložitelnosti vychází z představy, že text označuje okolnosti, které mohou být v různých 

jazycích vyjádřeny různými významy a zároveň, že ty samé významy mohou být v rámci 

jednoho jazyka vyjádřeny různými jazykovými prostředky, tedy že mezi mezijazykovým 

překladem a vnitrojazykovou parafrází nespočívá zásadní rozdíl. Na základě analýzy 

vnitrojazykových parafrází literárních textů však tento předpoklad u tohoto žánru relativizuje 

a v krajních případech dopručuje nepřeložitelné výrazy překladatelským komentářem.
10

 

Krijtová uvádí dvě základní axiomata teorie přeložitelnosti literárního díla. První, tzv. 

Exact Translation Hypothesis spočívá v tvrzení, že text je přeložitelný vždycky. Tedy vše co 

bylo vyjádřeno v jedné přirozené řeči, je možno adekvátně převést do řeči druhé. Druhým 

nepasaným zákonem je, že patrně neexistuje překlad bez chyb nižšího řádu. Tedy text jako 

celek je přeložitelný vždycky, ale jeho struktury nižšího řádu, tj. věty, sousloví, idiomy jsou 

přeložitelné hůř, protože slova (lexémy) rozvíjejí svůj informační obsah až v rámci 

pragmatického efektu celého textu. Stupeň přeložitelnosti vysvětluje také jednoduchým 

schématem:  

                                                 

10
 srov. KOLLER, Werner. Das Problem der Übersetzbarkeit. In: Folia Translatolgica, Internatinal Series of 

Transaltion Studies. Praha : Faculty of Arts, 1993. ISBN 80 85899-04-3 S. 9-11 
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Obrázek 111 

O něco konkrétněji se této problematice s ohledem na přeložitelnost jednotlivých žánrů 

výchozích textů věnuje Reissová, která v překladu rozlišuje mezi texty s důrazem na obsah 

(Inhaltsbetonter Texttyp), texty s důrazem na formu (Formbetonter Texttyp) a texty s důrazem 

na apelativní funkci (Appelbetonter Texttyp). Protože předmětem zkoumání této práce je text 

literární, který dle Reissové spadá do kategorie textů s důrazem na formu, uveďme pouze 

charakteristickou vlastnost překladu tohoto typu, a to přeložitelnost, která nespočívá v 

přesnosti ekvivalentu Cj nýbrž v jeho funkčnosti, že tedy jeho využití v překladu nespočívá v 

jeho denotační nýbrž v jeho konotační funkci.
12

 

2.2 Překlad jako tvůrčí činnost   

   Ačkoli cíl překladu je především reprodukční – zachovat, vystihnout, sdělit původní dílo a 

největší část překladatelské práce tak zabírá hledání jazykových ekvivalentů, jsou i dle 

Levého nedílnou součástí překladatelovy činnosti ty momenty, které nelze redukovat na 

praktickou aplikaci srovnávací gramatiky a stylistiky. Cílem překladatelovy práce sice není 

vytvořit dílo nové, jeho pracovním postupem je ovšem náhrada jednoho jazykového materiálu 

jiným, a tudíž samostatné vytvoření všech uměleckých prostředků vycházejících z jazyka v 

jazykové oblasti, v níž se odehrává, a to lze označit za činnost původně tvůrčí. Levý proto 

označuje překladatelskou činnost pojmem tvůrčí reprodukce.
13

 

   V širším slova smyslu rozumí tvůrčí oblasti překladatelské práce Kufnerová. Vedle roviny 

jazykových prostředků vycházející z tzv. fáze identifikace, u níž uplatňujeme především 

přesnost a správnost překladu, popisuje rovinu jazykově tvořivou vycházející z tzv. fáze 

                                                 

11
 srov. KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi. Praha : Olga Krijtová 1996. ISBN 80-7184-215-X : 

S.16. 

12
 srov. REISS, Katharina. Type, kind and Individuality of text. In: Folia Translatolgica, Internatinal Series of 

Transaltion Studies. Praha : Faculty of Arts, 1993. ISBN 80 85899-04-3 S. 15-16. 

13
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 85. 
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interpretace, kterou, chápeme-li ji jako jednu z možných variant interpretace originálu či jako 

jednou z aproximací ideálu, lze pokládat právě za výsledek překladatelovy jazykové 

tvořivosti. Pod pojem tvořivost tak zahrnuje celý proces překládání, při kterém neustále 

pátráme, zvažujeme, hledáme funkční ekvivalent (tomuto termínu se podrobněji věnujeme v 

kapitole 3.3).
14

 

   Podobně definuje kreativní překlad Fišer: “Tvořivý překlad je takový, který vychází z 

možností výchozího textu, daných věcnými a estetickými, kulturními a komunikačními 

informacemi, a který respektuje komunikační funkci, jakou bude text hypoteticky naplňovat v 

cílovém porstředí.”
15

 I v tomto případě je pod pojmem tvořivosti v překladu zahrnován v 

podstatě celý překladatelský proces, který respektuje jak ekvivalentní, tak estetické a funkční 

nároky na překlad.  

2.3 Překladatelský proces      

    Zatímco se dříve překlady zkouamaly a hodnotily jako produkty, zaměřují se moderní 

překladatelské přístupy na problematiku procesu, jehož výsledkem daný překlad je. Aby bylo 

možné získat základní orientaci o tom, před jaké problémy je překladatel postaven, je třeba 

teoreticky nastínit proces od vzniku původního díla až po vznik překladu. 

   Knittlová shrnuje současný pohled na překladatelský proces do dvou přístupů, přičemž 

přechodu z makropřístupu (kulturní zázemí, reálie, vztah autora k tématu a k publiku, typ a 

funkce textu) k detailnímu rozhodování (všímání si konkrétních jednotlivin, gramatických 

struktur a jejich lexikální náplně), kterému předchází předchází tzv. strategické rozhodování, 

které se zakládá na zařazení výchozího textu do uvedeného rámce.
16

  

   Levý popisuje překladatelský proces jako dvojčlenný komunikační řetězec, ve kterém 

překladatel dešifruje sdělení textu původního autora a dále je zašifrovává do svého jazyka. To 

je pak dále dešifrováno čtenářem přeloženého textu. Tento řetězec lze znázornit takto:  

 

                                                 

14
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0 

S. 65-66. 

15
 FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Brno : Host s.r.o., 2009 ISBN 978-80-7294-343-2 S. 15  

16
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. OLA001 1-

116.589 : S.21 
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V rámci tohoto řetězce dochází k subjektivnímu přetváření objektivního materiálu třikrát 

(autor – pojetí objektivní skutečnosti, překladatel – pojetí originálu, čtenář – pojetí překladu), 

přičemž jelikož východiskem překladatele nemá být text originálu, ale ideové a estetické 

hodnoty v něm obsažené, měl by být cílem překladu ne text, ale určitý obsah, který tento text 

sdělí čtenáři. To znamená, že překladatel musí počítat se čtenářem, pro kterého překládá.
17

  

   Protože jedna z hypotéz této práce předpokládá, že míra odlišnosti překladu jednoho díla 

vzniká v závislosti na presupozicích, které si o čtenáři překladatel vytváří, budeme se tomuto 

tématu ve vztahu na konkrétní dílo a jeho překlady podrobněji věnovat ve srovnávací části 

této práce. 

   Na velmi obecné úrovni lze říci, že chápání výchozího produktu překladu jako ideového a 

estetického obsahu přetransformovaného pro čtenáře textu v Cj je východiskem pro pojem 

funkční ekvivalence, které se budeme podrobněji věnovat v katpitole 3.3. 

2.4 Překladatelské strategie 

   Protože překladatelský proces musí být vystavěn na konkrétních překladatelských 

postupech, budeme se v této kapitole věnovat právě tomuto tématu. Knittlová zmiňuje, že 

ačkoli existuje mnoho různých metod a postupů (i jejich různých pojmenování), směřují 

všechny v podstatě k řešení stejného problému, absence přímého ekvivalentu v Cj. Uvádí 

způsoby řešení hledání ekvivalentu podle kanadských autorů Vinaye a Darbelneta seřazené od 

nejjednodušího k nejsložitějšímu: 

 Transkripce (přepis více či méně adaptovaný úzu cílového jazyka) 

 Kalk (doslovný překlad; výraz v cílovém jazyce je vytvořený podle gramatické 

struktury výrazu ve výchozím jazyce, např. potflower : hrnková květina ) 

 Substituce (nahrazení jednoho jazykového prostředku jiným, ekvivalentním, např. 

substantiva osobním zájmenem) 

                                                 

17
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S.44 - 52. 

Obrázek 2 
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 Transpozice (vytvoření nutných gramatických změn v důsledku odlišného jazykového 

systému) 

 Modulace (změna hlediska) 

 Ekvivalence (ekvivalencí zde autoři rozumějí použití stylistických a strukturních 

prostředků odlišných od originálu, např. v oblasti expresivity, např. my sweet girl : 

děvenka) 

 Adaptace (substituce situace popsané v originále jinou, adekvátní situací, např. 

neexistuje-li v cílovém jazyce ekvivalent přísloví, slovní hříčky)
18

 

   Zatímco Levý vyvozuje pouze 3 typy postupů (konkrétně překlad, substituce a transkripce), 

zabývá se v rámci překladatelských postupů podrobněji tématem národní a dobové 

specifičnosti, kde připouští, že je – li např. lexikální jednotka nositelem významu typického 

pro historické prostředí originálu, je ji někdy možno ponechat v původním znění.
19

 Zasadíme 

– li tyto konkrétní překladatelské strategie do kontextu překladatelského procesu, pak bychom 

neměli opomíjet skutečnost, že jako takové by mělo být detailní rozhodování o jejich využití 

podřízené strategickému rozhodování, aby překlad působil organicky.  

   Vladimír Procházka zformuloval tři praktické požadavky překladatelské techniky, které v 

úzce souvisí se třemi fázemi překladatelské práce tak, jak je zformuloval Levý. Dobrý 

překladatel má: 

1. Porozumět původnímu dílo tematicky i slohově (srov. Levý: 1. Pochopení předlohy 2. 

Interpretace předlohy) 

2. Překonat vlastními vyjadřovacími prostředky odlišnosti svojí jazykové struktury 

3. Rekonstruovat slohovou stavbu původního díla v jazyce překladu (srov. Levý: 3. 

Stylizace předlohy).
20

 
21

 

                                                 

18
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. OLA001 1-

116.589 : S.14 

19
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S.44 - 52. 

20
 srov. PROCHÁZKA, Vladimír v České teorie překladu. Praha : Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství 

s.r.o., 1996. ISBN 80-237-2839-3 
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3. Ekvivalence v překladu  

Teorie překladu od svých počátků, zejména pak od poloviny minulého století hledala mimo 

jiné termín, kterým lze vyjádřit optimální vztah překládaného textu k originálu. Tento vztah 

nazývala věrnost, adekvátnost, nejnověji pak ekvivalence.
22

 Výše jsme naznačili, že 

přeložitelnost výrazu spočívá v nalezení jeho vhodného ekvivalentu. Proto se budeme v této 

kapitole blíže věnovat pojmu ekvivalence.  

Pojem ekvivalence přímo souvisí s funkční teorií překladu. Přihlédneme-li k Nidovu dělení 

pojmu ekvivalence na ekvivalenci formální (nebo též formální korespondenci), která se 

soustředí na sdělení jako takové, jak ve smyslu obsahu, tak ve smyslu formy a ekvivalenci 

dynamickou, která zdůrazňuje především ekvivalentní účinek
23

, je zřejmé, že při překladu 

beletrie (který je také předmětem této práce), se budeme zabývat především ekvivalencí 

dynamickou – funkční. Dle Vilikovského můžeme hledání ekvivalence rozumět jak na úrovni 

dvou konkrétních jazykových jednotek (různým úrovním ekvivalence se věnujeme dále v této 

kapitole), tak v rámci celého textu (stylizace překladu v Cj). Ekvivalent se však musí vždy 

hledat hned v několika jazykových rovinách najednou.
24

   

3.1 Lexikální ekvivalence podle D. Knittlové 

Knittlová rozlišuje v rámci lexikální ekvivalence tři typy překladových ekvivalentů: 

1. Úplné protějšky (shoda ve složce denotační, konotační a stylové) Jedná se především o 

pojmenovací jednotky centra slovní zásoby, u které s přihlédnutím k frekvenčnímu 

hledisku převládá zřetel antropocentrický, tj. lidé v okolí, části těla, předměty nejbližšího 

okolí aj. 

2. Částečné protějšky, které se dále dělí dle typu rozdílnosti na: 

a) Rozdíly formální:  Jednoslovnost a víceslovnost (např. in the first place – předně) 

                                                                                                                                                         

21
 srov. srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S.53 - 68. 

22
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0 

S. 29 

23
 Srov. LEONARDI, Vanessa. Equivalence in translation: Between Myth and Reality. Dostupné z 

http://www.bokorlang.com/journal/14equiv.htm. 5. 10 2013. 

24
 Srov. VILIKOVSKÝ, Ján. Překlad jako tvorba. 1. vyd. Praha : ISBN 8023736701 Ivo Železný 2002, s. 23. 

http://www.bokorlang.com/journal/14equiv.htm
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  Explicitnost a implicitnost (např. poker game – poker) 

Jmenné řetězce a předložkové vazby (např. witness box-lavice 

pro svědky) 

b) Rozdíly denotační: Specifikace (např. go – jít/jet) Zde se jedná o specifikaci 

prostředku použitého pro přesun.  

Generalizace (např. Dr. Pepper – limonáda) 

Sémantická spojitost (častá je např. substituce kohyponymem – 

on my mother´s knee – na klíně mé mámy)  

c) Rozdíly konotační: Expresivní konotace (např. diminutiva - wheels – kolečka) 

    Stylistické konotace (např. slangové – money – prachy)  

d) Rozdíly pragmatické: Přidání informace (např. Wyoming – stát Wyoming) 

    Vynechání informace (např. Academic building – škola) 

    Analogie (např. get one´s education – udělat si maturitu) 

3. Nulové protějšky,  neboli bezekvivalenty lexiky, jejichž neexistující protějšek je 

v překladu většinou nahrazován převzetím cizího výrazu nebo jeho počeštěním, analogickým 

slovotvorným postupem, zobecněním nebo funkční analogií. Tak se vlastně opět vytváří 

částečný ekvivalent. 

4.  Více ekvivalentů (v porovnání s polysémním Vj, ve kterém závisí pojmenovávací systém 

především na kontextu, existuje v Cj při překladu více ekvivalentů lexikální jednotky. 

K cílové volbě pak dochází na základě širšího, situačního kontextu, bezprostředního 

jazykového kontextu, obvyklé spojitelnosti a kombinovatelnosti lexikální jednotky ve 

výchozím jazyce, ale také na základě subjektivní volby překladatele.
25

  

Analýze lexikální ekvivalence v P1 a P2 se budeme věnovat v první čáasti srovnávací části 

této práce.  

3.2 Gramatická ekvivalence podle D. Knittlové 

Kromě překladu významové složky textu, tj. hledání vhodných lexikálních ekvivalentů je 

vzhledem k odlišnosti Vj a Cj na úrovni jejich struktury pro překladatele nezbytné zabývat se 

ekvivalencí gramatickou.  

                                                 

25
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. OLA001 1-

116.589 : S.33 - 85 
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3.2.1 Morfologický plán 

Z morfologického hlediska se mohou problematické jevy týkat kategorie čísla, 

gramatického rodu, osoby, času, vidu, či slovesného rodu. 

a) Kategorie čísla: V čísle a počitatelnosti substantiv není mezi angličtinou a 

češtinou vždy shoda (např. little information – málo informací).  

b) Kategorie určenosti: V této kategorii se Vj a Cj liší v míře, ve které je tato rozvinuta. 

Namísto nezavedených gramatických prostředků lze využít 

prostředků lexikálních, často se ale tímto způsobem cílový 

význam zbytečně zdůrazní (např. Close the gate – zavírejte ta 

vrata). 

c) Kategorie gram. rodu: Tato kategorie je v Cj plněji rozvinutá a je nutné ji vyjádřit, 

pokud je to možné, měl by překladatel odhadnout gram. rodz 

kontextu (např. cook – kuchař, kuchařka) 

d) Kategorie osoby: Typickým problémem je ve vztahu mezi Vj a Cj otázka tykání a 

vykání. Zde je třeba opřít se o širší kontext, situaci a konvenci. 

e) Kategorie času: V této oblasti je problematická interpretace časů, které Cj nemá. 

Je teda třeba jejich kompenzace např. časovým adverbiem či 

sledem dějů s explicitním konektorem u předminulého času 

(např. a pak jsem...) 

f) Kategorie vidu: V Cj je každé sloveso svou morfologickou strukturou buď 

dokonavé nebo nedokonavé, zatímco ve Vj je průběhový čas 

(pokud není ve Vj vid vyjádřen jinými prostředky) často do jisté 

míry záležitost subjektivního pojetí mluvčího, záleží také na 

sémantice sloves a kontextu.  

g) Kategorie rodu: Trpný rod Cj v beletrii v podstatě nepoužívá, pokud není 

potřeba explicitně se vyhnout jmenování původce děje. 

3.2.2 Syntaktická ekvivalence    

Podstatným jevem v oblasti syntaxe je kondenzovatnost vět Vj vycházející z využití 

polovětných infinitivních, gerundiálních a participiálních konstrukcí pro které Cj používá 

tvary slovesné – hlavní či vedlejší, syndeticky či asyndeticky spojeté věty. Logická spojení, 
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které měl autor na mysli nemusí být vždy jednoznačné a jejich využitím zvyšuje překladatel 

kohezi textu.  

Nezanedbatelný rozdíl také představuje asymetrie mezi angličtinou a češtinou ve vyjádření 

postoje ke sdělované skutečnosti. Cj v tomto směru disponuje bohatší škálou těchto 

prostředků, pro ilustraci Knittlová uvádí několik typicky českých výrazů jako (např.: nešlap 

mi sem, jen když už jsi doma, jen aby neupadl). 

Podstatná je také otázka rozdílu relativně volnějšího slovosledu Cj ve srovnání s relativně 

pevnějším pořádkem slov Vj, která souvisí s aktuálním členěním větným. Protože se však 

jedná o téma mimořádně obsáhlé, nebudeme mu ve srovnávací části této práce věnovat 

pozornost.
26

  

Aby překladatel neochudil překlad o možnosti Cj, ale zároveň zachoval autentičnost textu 

Vj, je potřeba důkladně zvážit jak význam, kontext a funkci dané výpovědi ve Vj, tak 

význam, kontext a funkci výpovědi přeložené.    

3.3 Pojem funkční ekvivalence 

Podle zásad pražské lingvistické školy lze každý jazykový projev hodnotit jedině podle 

adekvátnosti k účelu – úkolem překladatele je tedy transponovat dílo z jistého jazyka tak, aby 

struktura původního díla zůstala co možná zachována, a to jak na tematické, tak na stylistické 

rovině. Pokud bychom vyjádřili tuto zásadu ze stanoviska čtenáře, pak má překlad poskytnout 

čtenáři pokud možno tentýž výsledný dojem, jaký poskytuje svému čtenáři originál. (Toto 

pojetí by však v konečném důsledku předpokládalo transpozici nejen z jazyka do jazyka, ale i 

z jedné kulturní epochy do druhé, resp. z jednoho kulturního okruhu do druhého, přičemž je 

dosažení téhož výsledného dojmu prakticky nemožné).
27

  

Za nejdůležitější hledisko se v moderní v teorii a praxi překladu se tedy považuje hledisko 

funkční, které zkoumá, jaké sdělovací funkce mají jednotlivé jazykové prvky a které jazykové 

prvky mohou plnit stejnou funkci v Cj.
28

  

                                                 

26
 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. OLA001 1-116.589: 

S.94 - 95 
27

 srov. LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Praha : Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1996. ISBN 

80-237-2839-3 
28

 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 26. 
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V současné translatologii se pro vyjádření optimálního vztahu jeví jako nejvýstižnější 

pojem funkční ekvivalence, protože právě tento přívlastek funkční poukazuje na relativitu 

ekvivalentnosti, neboť každý překlad je pouze jednou z mnoha možných variant překládaného 

textu a jeho optimální funkce je v konkrétních situacích závislá na mnoha jazykových i 

mimojazykových faktorech.
29

  

Aby byl překlad funkčně ekvivaletní, je potřeba, aby překladatel text Vj a Cj 

přetransformoval tvořivým způsobem, a to jak v rovině větné stavby, tak v rovině výběru 

lexikálních a frazeologických prostředků. Je ale nezbytné nalézt rovnováhu mezi dvěma 

individualitami – autorovou a překladatelovou. V ideálním případě přejímá překladatel do Cj 

z osobitých prostředků autorova stylu prvky organicky a funkčně přejatelné, přičemž se sám 

snaží vytvořit ekvivalenty prvků nepřejatelných a uplatňuje je tak, aby celek působil 

organicky.
30

  

Funkčnost překladu dále konkretizuje Knittlová, která uvádí, že pokud je to možné, měla by 

tato spočívat v překladu všech následujících složek překládaného textu:  

 Sémantické (obsahové) informace, vyjádřená lexikálními prvky uvedenými ve vztah 

gramatickým systémem. 

 Denotační informace, zaměřené na věcnou informaci 

 Konotační informace, dané funkčně stylistickým a expresivním zabarvením výrazu 

 Pragmatický aspekt, daný vztahem mezi jazykovým výrazem a účastníky komunikačního 

aktu
31

 

   Funkčnosti v překladu se pod jiným termínem a s vyšší mírou orientace na výchozí text 

věnuje Levý. Jako problematiku dvojí normy v překladu popisuje uplatnění normy 

reprodukční (tj. požadavek věrnosti.) a normy umělecké (tj. požadavek krásy), přičemž 

zdůrazňuje nepostradaltelnost obou kvalit. “Obě kvality jsou nepostradatelné: překlad musí 

být co možno přesnou reprodukcí původního díla, ale především musí být hodnotným 

                                                 

29
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0: 

S. 29 

30
 srov. tamtéž, S. 65 - 67 

31
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-

0143-6: S. 6.  
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literárním dílem českým, jinak mu nepomůže sebevětší doslovnost.”
32

 (Lze namítnout, že 

Levý se zde věnuje spíše estetické, než funkční stránce překladu, ovšem rozumíme-li, že 

jednou z výhradní funkcí beletrie je funkce estetická, pak lze Levého koncept zahrnout do 

hlediska funkčního). 

   Z pohledu funkční ekvivalence se tedy při překládání nereprodukují jazykové prostředky, 

ale informace, které tyto prostředky vyjadřují. Vilíkovský navíc v tomto funkčním přístupu 

vidí i možné východisko pro překlad nulových protějšků když podotýká, že vztah funkční 

ekvivalence protíná napříč všechny jazykové roviny a že, pokud překlad zachovává funkci 

vzhledem ke komunikační situaci, lze překládat i takové lexikální jednotky, které se nekryjí, 

nebo vůbec nemají v druhém jazyku protějšek.
33

    

3.4 Pragmatická ekvivalence a problematika překladu hovorového jazyka 

   Jedním z nejpodstatnějších rysů Steinbeckova díla, jehož překlady jsou předmětem této 

práce, je zachycení atmosféry soužití skupiny paisanů, a to nejen tématikou a obsahem 

výchozího textu, ale také specifickými výrazovými prostředky jeho hlavních hrdinů. Proto se 

v této kapitole budeme věnovat problematice pragmatické ekvivalence a překladu hovorové 

jazykové vrstvy. 

   Rozumíme – li pragmatice jako tomu odvětví lingvistiky, které se mimo jiné zabývá 

významem sdělení ve vztahu mezi (v našem případě) autorem a čtenářem a vlivem kontextu 

na jeho interpretaci, pak musíme logicky rozumět roli překladatele jako roli mediátora, který 

spoluvytváří nebo rozšiřuje vztah autora k další skupině čtenářů, která mimo jiné s autorem 

nesdílí jak kontext kulturní, tak kontext jazykový. Protože překladatel je (nebo by alespoň měl 

být) na úrovni jazykových a kulturních znalostí rovnocenný původní skupině adresátů Vj, a 

tudíž schopen porozumět obsahu sdělení autora ve vztahu ke čtenářům, je jeho úkolem tento 

vztah funkčním způsobem přenést na čtenáře v Cj.     

   Podle Knittlové musí překladatel v rámci pragmatické ekvivalence nutně přihlížet 

k ukotvení ve specifickém zkušenostním a situačním kontextu daného jazykového 

společenství, pro které je daný text překládán. Rozlišuje dále mezi případy, kdy v textu užité 

                                                 

32
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 88-89. 

33
 Srov. VILIKOVSKÝ, Ján. Překlad jako tvorba. 1. vyd. Praha : Ivo Železný 2002, ISBN 8023736701: S. 22 - 

23.  
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jazykové jevy záleží na typu jazyka - language/culture specific, které vyžadují minimální 

sémantické či stylistické přizpůsobení cílovému úzu, a případy, které jsou záměrně deviantní, 

jak si to žádá poetika autora. Oběma výše uvedenými případy se budeme podrobněji zabývat 

ve srovnávací části této práce.  

   Pragmatický aspekt lze při překladu textu obsahující dialekty, cizí jazyky či netradiční 

využití jazyka považovat za stěžejní. 
34

 Podrobněji se tomuto tématu věnuje Kufnerová, která 

zmiňuje v problematice překladatelovy záměrné deformace češtiny např. tzv. Simulaci 

primitivismu a chabé znalosti mateřštiny u dospělých (jako jeden z prostředků uvádí např. 

deformaci pravopisu fonetickým přepisem).
35

  

   Využitím hovorového jazyka se autor obecně snaží o vytvoření jisté atmosféry, estetické 

funkce textu. Jsou zde tedy typické expresivní hovorové obraty i prvky z nespisovných 

útvarů, včetně slangových, které vznikají vlastně proto, aby skutečnost hodnotily barvitě a 

expresivně. Problematika překladu se tedy bude zákonitě prolínat s problematikou 

konfrontační stylistiky a jazykové situace obecně. Při použití regionálních či sociálních 

dialektů je tedy nutno vycházet z jazykové situace příslušných jazykových společenství a na 

základě její konfrontace zjistit, které útvary jazyka v daných jazykových společenstvích 

fungují, jak jsou zastoupeny a podle toho volit patřičný rejstřík. Při převádění substandartismů 

je však reprodukce kompletní pragmatické informace nemožná. Kromě skutečnosti, že jsou 

tyto často vázány na určitou skupinu lidí v rámci mluvčích příslušného jazyka, mohou mít 

dialekty i jiné postavení ke spisovnému jazyku. Ani substituce dialektem Cj nepřinese rovnost 

pragmatické informace, mohla by dokonce vyvolat nežádoucí konotace. Všeobecně se však 

dle Knittlové lze řídit dvěma základními principy.  

 První princip spočívá v částečné reprodukci pragmatické informace při úplné 

reprodukci informace sémantické – tzn. Dosadit na místo slangových slov Vj 

hovorová slova Cj. 

 Druhý princip spočívá v odtržení sémantické a pragmatické informace. Zakládá se na 

tom, že pragmatická informace není vázána na místo. Přemístění pragmatické 

                                                 

34
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-

0143-6 : S. 104.  

35
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0: 

S. 72 
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informace je možné, když má sloužit k naznačení kulturní úrovně postavy, vyjádření 

její nálady apod.  

   Hledání příslušného ekvivalentu v překladu textu, ve kterém autor využil různých odchylek 

od jazykové normy, ať už synchronních, diachronních nebo nějakým způsobem kreativních je 

předmětem stylizace textu. Stylizace je tedy operace, při níž se v překladovém textu (nebo 

v některých jeho partiích) distribuuje určitý výběr příznakových jazykových prostředků, a to 

na všech úrovních, tedy hláskoslovné, morfologické, syntaktické, lexikální a frazeologické, 

aby vznikl co nejvhodnější funkční ekvivalent originálu. Stylizace nespisovných útvarů má 

sice nejrůznější podoby, které by však měl spojovat jediný záměr: dodržet v uměleckém textu 

únosnou míru nespisovných prvků, aby sice plnili svou charakterizační funkci, ale nepůsobily 

rušivě na čtenáře.
36

 

                                                 

36
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-

0143-6: S. 105-112.  
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4. Analýza překladu a jeho možná úskalí 

   Protože srovnávací část budeme věnovat analýze a srovnání 2 překladů, věnujeme tuto 

kapitolu teoretickým východiskům analýzy a kritiky překladů. 

4.1 Analýza a kritika překladu 

   Na rozdíl od původního díla je překlad pouze reprodukcí cizího díla. Jeho nejpodstatnějším 

rysem je tedy právě jeho vztah k předloze. Právě proto, že překlad hodnotíme ve vztahu 

k originálu, je pro nás tak zajímavá cesta mezi východiskem a výsledkem tvůrčího postupu. 

Levý tak zdůrazňuje důležitost rozboru geneze. Zároveň ale upozorňuje, že mají-li být závěry 

o poměru verze Cj spolehlivé, je nutné bezpečně zjistit, jaký text byl překladateli předlohou. 

   Jsou – li zjištěné opěrné body, z nichž vyšel překladatel, je možné přikročit k samotnému 

rozboru překladatelské metody a koncepce. Každý překlad se skládá z určitého procenta 

odlišných hodnot, které textu dodal překladatel a právě odchylky od předlohy mohou 

vypovídat o překladatelově umělecké metodě i o názoru na překládané dílo. Analýza překladu 

by proto měla začít jemným srovnáváním převodu s předlohou a hromaděním odchylek, které 

zjistíme. Ačkoli bude jisté procento těchto odchylek náhodné (mezi ně mohou patřit např. 

vyložené významové omyly), část z nich bude dle Levého příznačná pro poměr 

překladatelova osobního i dobového stylu.
37

  

   Podle Knittlové se optimální metodou posouzení překladu zdá složková analýza, nikoli 

atomistická, ale zaměřená na výpověďové celky a beroucí v úvahu široký kontext díla, 

odlišného jazykového společenství, tj. pragmatický aspekt se všemi jeho náležitostmi a 

textové parametry, včetně problematiky stylové.
38

  

   V této práci se pokusíme přihlédnout k oběma přístupům k analýze překladu, ovšem nikoli 

do míry příliš podrobné, ale do té, která nám pomůže ověřit hypotézy stanovené na začátku 

této práce.   

                                                 

37
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 199 - 200 

38
 srov. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-

0143-6: S. 192 - 193. 
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4.2 Interference 

   Doposud jsme se věnovali problematice vzniku kvalitního překladu, který je jak věrným 

odrazem textu Vj, tak jazykově, stylisticky a funkčně kvalitním dílem v Cj. V překladatelské 

práci však můžeme narazit na různá úskalí a problematické oblasti překladu, na které bychom 

chtěli v této kapitole upozornit.  

  Pod pojmem interference rozumíme v teorii překladu ovlivňování jazyka, do něhož 

překládáme, jazykem originálu, což je proces, jemuž je při práci s cizím jazykem vystaven 

každý překladatel. Dle Kufnerové je tlak výrazové stránky jazyka originálu tím silnější, čím 

jsou si oba jazyky bližší, ale především – čím menší je překladatelova zkušenost. 

S mechanicky přejatými výrazy se lze setkat v rovině pravopisné, gramatické, lexikální i 

frazeologické. (V případech, kde slovo nemá význam samo o sobě, ale pouze jako součást 

vyššího celku, překládá se bez ohledu na významy jednotlivých slov). 

   Projevy interference jsou samozřejmě nejvýraznější ve slovní zásobě a frazeologii, obtížněji 

je pak zjišťujeme ve větné stavbě, kde češtinu deformují nejplíživěji. Mezi interferencemi lze 

rozlišit dva základní typy: 

 Přejímání vazeb a výrazů, které v Cj sice existují, ale mají v ní jinou stylistickou 

platnost nebo frekvenci než v jazyce originálu. 

 Přejímání vazeb a výrazů, které v češtině vůbec neexistují.  

   Mezi nejčastějšími projevy interference v literárních překladech patří dle Kufnerové 

nedostatky v aktuálním větném členění, slovosledu (např. vyjádření podmětu nebo předmětu 

podstatným jménem nikoli v hlavní větě), souslednosti časů (např. věděl, co měl/má rád), 

nedostatky na pomezí gramatické a lexikální problematiky (např. kroutili hlavami/hlavou 

nebo nadužívání pasivní vazby místo aktivního slovesa) či nedostatky na úrovni lexikální 

(např. deformace různých ustálených spojení jako výhonky semen/klíčky) a frazeologické 

(např. jednal přes telefon/po telefonu)
39

 

                                                 

39
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0: 

S. 45-48.  
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4.3 Problematické oblasti překladu 

   Ne všechny chyby či nepřesnosti v překladu souvisí s odchylkou od jazykové normy Cj 

dané vlivem Vj – tedy interferencí. Krijtová uvádí výčet některých charakteristických 

výrazových prostředků, které nesouvisí s překladatelovou neobratností, ale s překladatelskou 

koncepcí. 

   Např. vysoká míra užití vedlejších vět uvozených spojkou “který” může působit v překladu 

neobratně. Proto záleží na překladatelově zvážení, zda je lepší souvětí rozdělit, nahradit 

příčestím činným, či na základě znalosti ostatních autorových děl rozpoznat, šlo-li v onom 

případě o autorský záměr.  

   Dalším skutečným oříškem je podle Krijtové překládání tzv expletivních slůvek, nebo též 

embolofrastik, které se v textu užívají, aby se v nich mohla uplatnit intonace sdělení. Jde o 

bezobsažná slova jako “pak”, “jen”, “tedy”, “prostě” apod. Na jejich zastoupení v 

překladovém textu se názory překladatelů liší, Krijtová v této souvislosti zmiňuje ten význam 

funkční ekvivalence, který zdůrazňuje, že překlad v Cj. by neměl být informačně přetíženější 

než text výchozí, a proto považuje za velmi důležitý i překlad slov tak málo zatížených 

významem. K těmto se váží i slova kontkatová jako “hele”, “že” nebo “viď” apod, která, 

pokud vůbec, překládáme podle úzu Cj.  

   Jako další problematickou oblast zmiňuje Krijtová fatickou funkci řeči, kdy není důležité, 

co říkáme, ale že něco říkáme. I zde se doporučuje nepřekládat vše, co je ve výchozím textu 

(nechceme-li v překladu bezpodmínečně zachovat místní kolorit), a spíše se řídit územ Cj.  

   S touto problematikou souvisí i oblast překládání oslovení (zatímco je např. osolovení 

“paní” v mnohých jazycích běžné při komunikaci se ženou starší dvaceti-let, může mít v 

češtině urážlivou konotaci) a vlastních jmen, při němž je také třeba dbát na společenskou 

konvenci. Tématu překladu oslovení a vlastních jmen užitých ve výchozím textu, jehož 

překlady jsou předmětem této práce se budeme podrobněji věnovat v kapitole... 

   Poměrně obsáhlým tématem, které se bezpochyby řadí mezi problematické oblasti překladu 

je překlad synonym. Dle Krijtové jsou pro styl literárního díla podstatná synonyma: 

 fonologická (mladý x mladej) 

 morfologická (kupuji x kupuju) 

 lexikální (strážník x policista) 
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 ideografická synonyma, obsahující hodnocení (kůň x oř x herka) 

 dobově determinovatelná ( strážník x policajt x esenbák) 

   Synonyma fonologická a morfologická se uplatní hned v inscenačním stadiu překladu. 

Rozhodneme – li se, výchozí text přeložíme do obecné češtiny, měli bychom dávat pozor, 

abychom pak obecnou češtinu používali důsledně a neužívali spisovných tvarů, což by mohlo 

způsobit nekonzistentní působení celého textu. Nejvíce kreativity pak vyžaduje překlad 

ideografických synonym, kdy je stěžejní, aby překladatel rozpoznal, zda překládá autora, 

jemuž jde o co nejvyšší rozmanitost výrazů, a který se v synonymech přímo vyžívá, nebo 

autora, který užívá stylistického postupu leitmotivu a je důsledně zaměřený na přesnost 

jednotlivých výrazů.
40

  

                                                 

40
 srov. KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi. Praha : Olga Krijtová 1996. ISBN 80-7184-215-X : 

S.21-25. 
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Srovnávací část 

1. Lexikální ekvivalence 

1.1 Překlad názvu díla 

   Jako pro jiné složky literárního díla má i pro knižní název každá literatura své specifické 

národní formy, tj. formální principy závislé na jazykovém materiálu a s ním spojených 

tvarových konvencích. Kdežto obecné formové principy je nutno v překladu zachovat, je 

zvláštní národní formy pro knižní názvy zpravidla třeba nahradit formami v domácím 

prostředí. Zvláštní pozornost věnuje Levý názvům obsahujícím neznámá cizí jména.  

Originál P1 P2 

Tortilla Flat Slunce a víno chudých Pláň Tortilla 

Tabulka 3 

   V P1 byl název přestylizován, tj. znovu vytvořen. Stylistickou nivelizaci knihy považuje 

Levý za jev poměrně vzácný a překladatele mohou k jejímu využití vést rozdíly ve 

společenském vědomí (čtenář by nemusel být názvem obsahujícím neznámé cizí jméno vůbec 

osloven (zdůrazněme zde fakt, že P1 vznikl již v roce 1947), tak skutečnost, že se 

překladatelovým hlavním estetickým záměrem může být co největší výraznost, protože ta 

může být důležitým činitelem obchodního úspěchu knihy.
41

 Jak je možné všimnout si v 

kapitole 1.3, je též patrné, že volný, symbolizující překlad knižních titulů lze považovat za 

prvek překladatelského stylu. Je ovšem třeba dodat, že v porovnání s obsahem textu působí 

symbolický titul P1 až příliš poeticky, dá se ale předpokládat, že v poválečném 

Československu je takový titul pro čtenáře atraktivnější. Aby Wattersonová vysvětlila původ 

pojmenování místa v Monterey, využívá v textu překladatelské poznámky – nevyhýbá se tedy 

názvu úplně, ale pouze v jejím pojetí nemá stát v titulu knihy. Blíže se budeme překladu reálií 

v P1 věnovat v kapitole 1.3.  

   Levý dělí názvy literárních děl do dvou skupin. První z nich je název popisný, který udává 

přímo téma knihy a název symbolizující, zkratkový, který udává téma, problematiku nebo 

                                                 

41
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 156 – 157. 
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atmosféru díla spíše typizujícím symbolem, který není opisem, ale obraznou transpozicí 

tématu.
42

 Zatímco při překladu titulu v případě P1 byl název spadající do první skupiny 

přeložen titulem spadajícím do skupiny druhé Levého klasifikace z důvodů uvedených výše, 

byl charakter titulu v P2 zachován. Je – li překládáno dílo, které již v dané oblasti přeloženo 

bylo, přebírá zpravidla překladatel již přeložený název, lze proto uvažovat, že přímý překlad 

titulu v případě P2 považoval Hilský za vhodnější. 

1.2 Vlastní jména a oslovení 

1.2.1 Překlad vlastních jmen 

   Mimo jiné i překlad vlastních jmen naznačuje, zda je překlad více orientovaný na Vj nebo 

Cj. Levý pracuje se třemi způsoby překládání vlastních jmen – překlad, substituce, 

transkripce.  

   Při překladu většiny vlastních jmen bylo v P1 i v P2 použito transkripce. Liší se v podstatě 

jen mírou důslednosti její diakritiky. I zde lze pozorovat tendenci Wattersonové mírným 

zjednodušením diakritiky španělských jmen přiblížit tato jména čtenáři. Pro srovnání uveďme 

překlad jmen hlavních hrdinů:  

Originál P1 P2 

Danny Danny Danny 

Pilón Pilon Pilón 

Jesús María Corcoran Jesús Maria Corcoran Jesús María Corcorán 

Pablo Pablo Pablo 

Big Joe Portagee Velký Pepík Portagee Joe Portugál 

Tabulka 4 

  Pozornost dozajista zaujme překlad posledního jména uvedeného v tabulce, protože v P2 

bylo při překladu jednoho jména použito hned všech tří způsobů překladu proprií dle Levého 

klasifikace. Užití českého ekvivalentu anglického jména Joe zde však působí velice rušivě, 

právě proto, že českým ekvivalentem je substituována pouze část vlastního jména.  

                                                 

42
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 153 – 154.  
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   Levý připouští substituci vlastních jmen českými ekvivalenty v případě, že vlastní jméno 

má ve Vj jistou významovou složku.
43

 Ačkoli v tomto případě nelze hovořit o významové 

složce denotační, lze na základě znalosti této postavy předpokládat překladatelčinu motivaci 

substituovat vlastní jméno na úrovni konotační (protože se jedná o domáckou, zdrobnělou 

formu vlastního jména Josef, lze si její využití vysvětlit např. tak, že má vyjadřovat vztah 

hrdinů k této postavě). Nabízí se ovšem také mnohem prostší vysvětlení, a to takové, že jako 

jediné z vlastních jmen v knize má tak analogicky přesný ekvivalent, jeho použití však 

považujeme vzhledem ke strategii překladu proprií hlavních hrdinů v celém textu spíše za 

nešťastné. 

1.2.2 Překlad oslovení 

   Oslovení je důležitou součástí komunikačního procesu, a proto je potřeba jej i náležitě 

překládat. Jde o problematiku, která souvisí se společenskou konvencí, a proto se doporučuje 

řídit se při překladu oslovení územ Cj.
44

 

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

20 Pilon, my little friend 12 Pilone, kamarádíčku 12 Pilóne, příteli můj 

drahej 

29 Ah, Pablo, this is 

indeed living.  

29 Tomu, Pablo, říkám 

život. 

28 Och, Pablo, Pablíčku, 

to bude život. 

22 My little fat duck of a 

baby friend 

14 Ty muj tlustej kačírku, 

ty můj kamarádíčku 

14 Ty můj kluku 

oplácanej, kámošíčku 

boubelatej 

Tabulka 5 

   V díle, jehož překlady jsou předmětem této práce, se nejčastěji přátelé oslovují vlastními 

jmény, která jsou ve většině případů pouhou transkripcí originálu, přesto lze v přeložených 

textech nalézt i několik zajímavých řešení překladu oslovení. V prvním příkladě stojí za 

                                                 

43
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 117 a 151. 

44
 srov. KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi. Praha : Olga Krijtová 1996. ISBN 80-7184-215-X : 

S.22 - 23. 
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oslovení vlastním jménem ještě citově zabarvený výraz my little friend, který P1 převádí do 

Cj pouze jako zdrobnělinu, zatímco P2 převádí citovou konotační složku tohoto výrazu 

nepřímo. Použitím výrazu příteli se ale blíží více úzu Cj (blíže se budeme problematice 

zdrobnělých výrazů věnovat v kapitole 1.4.3) Ve druhém příkladě P2 oslovení opět trochu 

posouvá, využití zdrobněliny vlastního jména si však vysvětlujeme jako náhradu intenzifikace 

indeed, kterou P1 zcela vynechává.  

   Třetí příklad oslovení musel být zcela jistě pro překladatele nemalý problém. Z hlediska 

syntaktického se jedná o strukturu, která v Cj nemá ekvivalent, z hlediska sémantického se 

pak jedná o výraz, který není běžným kolokátem ani ve Vj. I zde se projevuje tendence P1 se 

více přiblížit předloze, zatímco P2 se alespoň náznakem (ty můj kluku) snaží přiblížit úzu Cj.  

1.3 Překlad reálií  

   Problematika místně a dobově zabarvených složek díla má dle Levého úlohu nejen zachovat 

jejich význam, ale i jejich hodnotu koloritní. Levý si klade otázku, co do národní a dobové 

spedifičnosti patří, a co z toho je účelné zachovat a dochází k závěru, že jen tam, kde je 

lexikální jednotka nositelem významu typického pro historické prostředí originálu je ji někdy 

možno ponechat v původním znění. Proti čistotě jazyka se naopak prohřešuje překlad, který 

užívá cizích slov samoúčelně, bez významové nutnosti.
45

  

1.3.1 Překlad geografických názvů 

Str. Originál Str P1 Str P2  

13 Tortilla Flat 7 Tortilla Flat 6 Pláň Tortilla 

12 Monterey 6 Monterey 6 Monterey 

56 San Francisco 46 San Francisko 58 San Francisko 

Tabulka 6 

   V oblasti překladu geografickýn názvů nelze pozorovat žádné výraznější odchylky od Vj s 

výjimkou místa v P1, které je zároveň titulem originálu. V žádném případě nelze v P1 a v P2 

v souvislosti s geografickými názvy hovořit o krajových lokalizacích (jednou z hlavních 

hodnot díla ve Vj je mimo jiné právě jeho vystižení atmosféry a koloritu pláně Tortilla a jeho 

                                                 

45
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 119 a 121. 
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obyvatel). Geografické názvy jsou ponechány v původním znění (viz příklad 2) nebo pouze 

mírně foneticky upraveny (viz příklad 3).  

   Jak jsme již zmínili, překlad názvu místa, ve kterém se děj odehrává je v titulu P1 řešen 

zvláštním způsobem. Wattersonová zde ponechala název v původním znění Tortilla Flat a k 

převedení významu tohoto názvu, přičemž je tento skloňován za pomocí morfologických 

prostředků Cj, (Vyrostl na Tortilla Flatu* *Tortilla je mexický název pro tenkou placku z 

kukuřičné mouky)
46

 využívá překladatelské poznámky. Význam však vysvětluje pouze zčásti, 

protože překladu anglického slova flat již pozornost nevěnuje. Možná také právě proto byla v 

případě P1 pro titul zvolena strategie přestylizování předlohy, aby stál na titulní straně název, 

který bude o knize vypovídat jasněji než název nesoucí v sobě mexický název pokrmu, o 

kterém nelze předpokládat, že by mohl být v Československu čtyřicátých let v obecném 

povědomí.  

1.3.2 Překlad pokrmů a nápojů 

   Jedním z prostředků, kterými lze docílit vytvoření dobové a místní atmosféry díla v Cj může 

být i způsob, jakým se překladatel postaví k překladu výrazů pro nápoje a pokrmy.  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

20 grappa 11 kořalka 11 whisky 

21 brandy 12 kořalka 12 brandy 

21 toast the sugar cakes  13 topinky z krajíců, co 

mám tady v pytlíku 

13 pamlsky zde z tohoto 

sáčku 

21 this pig  13 šunku 13 vepřovou krmi 

33  gallon of wine 24 gallon vína 23 čtyři litry vína  

56 cut little chiles into 

the enchilada sauce 

46 nakrájela malé 

pepříčky do omáčky na 

své enchiladas 

42 Nakrájela pálivé 

papriky do salátu 

Tabulka 7 

                                                 

46
 STEINBECK, John. Pláň Tortilla. Z. Wattersonová. Vyd. 1. v nakl. Jaroslav Podroužek Praha : 1947. S. 7 
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   Všimněme si, že v tomto případě jsou koncepce obou překladatelů nejednotné. Zatímco 

Wattersonová překládá výrazy týkající se tvrdého alkoholu jednotným výrazem kořalka, 

Hilský se pouze vyhýbá ponechání výrazu pro vinnou pálenku grappa jeho nahrazením 

známějším slovem whisky a brandy ponechává v původním znění. V posledních dvou 

příkladech je to zase Wattersonová, kdo nechává názvům původnější charakter nepřeváděním 

měrné jednotky do Cj a úplnou transkripcí výrazu enchiladas, zatímco Hilský jednotku gallon 

přibližně převádí na čtenáři známé litry
47

 a výraz enchiladas zcela substituuje výrazem salát. 

Tato substituce se z pohledu funkčnosti jeví jako logická, protože význam nepřeloženého 

výrazu není zřejmý z kontextu, na druhou stranu tak Hilský význam výrazu v originále zcela 

posouvá.
48

  

   Vezmeme – li v úvahu, že překlad má v Cj plnit stejnou funkci na čtenáře jako text Vj a 

uvažujeme – li, že mexické názvy pokrmů budou pravděpodobně neznámé i původnímu 

čtenáři Vj, pak je lze jejich využití vysvětlit právě zachováním jisté místní specifičnosti a 

neměly by být z hlediska funkčního překládány. Třetí a čtvrtý příklad je zcela specifický a 

úplatný sarkastickému kontextu, ve kterém byly výrazy použity, proto považujeme P2 těchto 

příkladů z funkčního hlediska za vhodnější.  

1.4 Překlad expresivních výrazů 

   Abychom se mohli podrobněji zabývat překladem expresivních výrazů, definujme nejprve 

pojem expresivita. Český encyklopedický slovník definuje expresivitu jako pragmatickou 

složku významu příslušné jazykové jednotky, která vyjadřuje hodnotící vztah, postoj nebo 

rozpoložení mluvčího. Expresivního zabarvení lze dosáhnout na všech jazykových rovinách 

(hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické i lexikální, kde mají zvláštní postavení frazeologismy, 

lexikální jednotky, které jsou velmi často expresivní). V lexikální rovině se v rámci expresiv 

vydělují vulgarismy, eufemismy, pejorativa, tzv. dětská slova, hypokoristika (slova domácká) 

a deminutiva.
49

 

  

                                                 

47
srov.  http://calculator-converter.com/gal_to_l_convert_gallon_to_liter_conversion_calculator_gal_litre.php   

1 gal = 3.785 L 

48
 Enchiladas je název pro plněnou kukuřičnou tortillu s chilli omáčkou. 

49
srov. KARLÍK, Petr. NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Brno : 2002 

Nakladatelství Lidové noviny ISBN 80-7106-484-X 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDznam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frazeologismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulgarismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eufemismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pejorativum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypokoristikon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deminutivum
http://calculator-converter.com/gal_to_l_convert_gallon_to_liter_conversion_calculator_gal_litre.php
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1.4.1 Překlad vulgarismů 

   Vzhledem k povaze textu je na poli expresivních výrazů nejvýraznější využití vulgarismů.  

Str. Originál Str. P1 Str.  

60 Both thy mothers 

were udderless cows 

50 Vaše vobě mámy 

byly krávy bez vemen 

45 Vaše mámy byly 

krávy nedojený 

103 I have been lecherous 94 A taky sem byl 

sviňák. 

81 Byl jsem chlípnej.  

107 Pig, dirty thieving 

cow 

97 Ty prase, Ty jedno 

krávo zlodějská 

83 Ty hajzlíku, ty sviňko 

hnusná zlodějská 

108 Dirty pig of an untrue 

friend 

98 Prasáku prasáckej, 

nevěrnej kamaráde 

84 Svině jedna zlodějská, 

zrazovat kamarády, to 

je tvoje.  

113 Drunken beasts 102 Vopilej dobytek 87 Jsou namol 

150 Big dirty garbage 137 Ty smetí špinavý 118 Neřáde špinavej 

nechutnej 

194 Dung-heap chicken 179 Ty kačeno jedna 152 Slepice jedna pitomá 

Tabulka 8 

    Z vybraných příkladů je na první pohled patrné, že překlady vulgarismů v P1 se více blíží 

předloze, že jde tedy o překlad přesnější, ne vždy ale o překlad funkční. Zatímco překlad 

výrazu „utterless cows“ v pojetí P1 přenáší plnou denotační informaci, konotační informace 

je přenesena pouze částečně, protože v Cj může být výraz „krávy“ nositelem negativní 

konotace, výraz „krávy bez vemen“ může vyvolat negativní konotace jisté míry neužitečnosti, 

není však plnohodnotným výrazem v Cj, jako je tomu v případě překladu P2.  

   Podobně je tomu i u překladu „dirty pig of an untrue friend“. I zde byl význam v P2 o něco 

posunut, a za využití kontextu byl vytvořen výraz působící na čtenáře jako plnohodnotný 

výraz Cj, který se funkčně blíží výrazu ve Vj. více, než spojení použité v P1, jehož konotace 

v Cj jsou spíše sexuálního charakteru.   
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   V druhém případě je v P1 použito vulgarismu na místě, kde ve Vj. vulgárního výrazu užito 

není. Přenesena je tak chybná informace jak na denotační, tak na konotační rovině. Tento 

způsob překladu je o to pozoruhodnější, že se na základě kontextu očividně jedná o 

náboženskou narážku. U třetího příkladu lze opět pozorovat přesnější překlad P1 a naopak 

volnější, diminutivní překlad P2. Přihlédneme – li k celkovému přístupu P2 k překladu 

vulgarismů, lze pozorovat tendence užité vulgarismy v Cj zmírňovat (srov. třetí, pátý a šestý 

příklad), patrně i z toho důvodu, aby jimi nebyla pozměněna přátelská atmosféra textu, 

rozumíme tomu v tomto případě tedy jako odlišným překladatelským koncepcím P1 a P2.  

   Takto vysoce zdůrazněná lexikální nespisovnost, expresivita a vulgarita by měla mít, jak by 

se zdálo, automaticky za následek dalekosáhlou stylizaci ve směru k nespisovnosti i v rovině 

hláskové a tvarové
50

, tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v kapitole 1.6.1. 

1.4.2 Pejorativa 

  Slovník spisovného jazyka českého definuje pejorativa jako výrazy významu zhoršujícího, 

hanlivého (např. chvastoun, chlebař) (op. meliorativum).
51

 V odborné literatuře se místy 

setkáváme s prolínáním pejorativ a vulgarismů. Na obecné rovině, která je pro účely této 

práce dostačující, chápejme tento rozdíl především jako rozdíl v míře expresivity a 

přípustnosti pejorativ.  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

41 The black one is a fool. 32 Ten černej je blázen. 30 Náš černej hoch byl 

vždycky ňouma. 

41 ...cut up a black 

Mexican. 

34 ...pořezala černýho 

Mexikána. 

323 ...pořezala černýho 

Mexikánce. 

46 We will call him “Old 

Jew” when we see him. 

37 Budeme mu říkat 

„starej žid“. 

34 Nazveme ho 

odporným 

vydřiduchem. 

                                                 

50
 srov. NEDVĚDOVÁ, Milada a kol. Obecná čeština v překladu. Dostupné z http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6238, 17.11 2013 

51
 http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=pejorativum&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no, 

17.11 2013 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6238
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=6238
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=pejorativum&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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51 ...that we sleep in 

ditches. 

41 ...že budeme chrnět v 

příkopě. 

38 Ve škarpě budem spát. 

54 ...go into Monterey to 

get something to eat. 

44 Dojde do Monterey a 

donese něco k jídlu. 

40 Skočíš do Monterey a 

přineseš žvanec. 

61 ...these cheap white 

girls. 

51 ...tyhle laciný bílý 

holky. 

46 ...tyhle bílý lehký 

holky. 

Tabulka 9 

   Na první pohled je patrné, že využití pejorativních a pejorativně zbarvených výrazů v Cj 

velmi často nekoresponduje s pejorativními výrazy ve Vj. Tato nepravidelná distribuce je z 

pohledu funkční ekvivalence logická a zcela přípustná, protože pro expresivní výrazy Vj 

nemusí vždy existovat protiklad v Cj, ale míra expresivity by měla být ve funkčním překladu 

zachována. Např. ve druhém příkladu je v P1 i v P2 využito koncovek, které se uvádějí jako 

příklady slovotvorných prvků s negativní konotací v překladu výrazu Mexican, který je ve Vj 

bezpříznakový. Ve pátém příkladu využívá expresivního výrazu pouze P2. 

   Zajímavě řešený je pak překlad pejorativně míněného výrazu Old Jew, kterému se P2 zcela 

vyhýbá přenesením pouze konotační složky výrazu, nikoliv pak složky denotační. Jako 

logické se jeví vysvětlení, že výraz old Jew se v blízkém kontextu již jednou vyskytl a Hilský 

využil právě tohoto řešení, aby se vyhnul opakování výrazu.  

   Nepřímou distribuci pejorativních výrazů zajímavě ilustruje řešení P1 třetího příkladu. 

Zatímco v originále je mírně expresivně označeno místo, na kterém mají Dannyho přátelé 

spát, a to výrazem ditches, který Longmanův slovník definuje jako a long narrow hole dug at 

the side of a field, road etc. to hold or remove unwanted water, je v P1 tento výraz přeložen 

zcela bezpříznakově jako příkop, ale expresivně je přeložen výraz sleep – chrnět, používá P2 

expresivnějšího výrazu škarpa, ale výraz sleep překládá bezpříznakově. 

   Poslední příklad je zajímavou ukázkou dříve již naznačených překladatelských koncepcí. 

Zatímco P1 se opět přesněji blíží originálu a v tomto případě převádí jak denotační, tak 

konotační složku původního výrazu, užívá P2 přenosu pouze konotační složky, kterou v 

daném kontextu považujeme za méně expresivní. Je možné si to vysvětlit tak, že i zde P2 o 

něco zmírňuje použité výrazy, aby nebyla nenarušena přátelská atmosféra textu, v němž jsou 

tyto výrazy použity. 
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1.4.3 Diminutiva 

   Protože mnoha stylistických jemností a svěžích nebo významově hutných prostředků 

čeština není schopna, musí dle Levého překladatel zase užít bohatství češtiny tam, kde má 

něco navíc před jinými jazyky, a dále vysvětluje, že nebude – li těchto specifických 

prostředků svého jazyka užívat, bude výrazová škála překladu chudší, než bývá původní 

literatura.
52

 

   Jedním z takových prostředků jsou diminutiva a vůbec slova citově zabarvená. „Angličtina 

jako izolační jazyk dává přednost při explicitním vyjadřování emocionálního postoje jiným 

jazykovým prostředkům než syntetická čeština. Nejčastějším takovým citově modifikujícím 

výrazem je adjektivum little.”
53

 Jak jsme ale již uvedli, budeme si všímat využití zdrobnělých 

výrazů i tam, kde ve Vj citově zabarvený postoj explicitně vyjádřen nebyl.  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

28 ...little chicken 20 ...kuřátko maličký 18 ...kuřátko pitomoučký 

213 And so, my dear little 

friends, it´s my 

terrible duty to tell 

you that you must 

leave my house. 

196 A tak, přítelíčkové, 

mám smutnou 

povinnost vám říct, že 

se musíte vystěhovat. 

168 Takže, broučínkové 

moji milí, je mou 

drásavou povinností 

vám oznámit, že 

musíte vypadnout z 

mýho domu. 

48 I bought two gallons 

of wine. 

39 Koupil jsem dva 

gallony vína. 

36 Zakoupil jsem dva 

demižónky vína. 

Tabulka 10 

   První příklad je typickou ukázkou syntetického převedení zdrobněliny do Cj. Knittlová 

uvádí, že české zdrobněliny nemusí být vždy nositely emocionálního postoje, protože se 

                                                 

52
 srov. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vydání třetí, upravené a rozšířené verze druhé. Praha : Ivo Železný, 

nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 1998. ISBN 80-237-3539-X : S. 72 – 73. 

53
 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0143-

6: S. 59 
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mohou podílet na denotační stavbě významu tím, že označují předměty menší než normální.
54

 

Zde je ale potřeba ozřejmit kontext, ve kterém je výrazu little chicken užito. Jeden z 

protagonistů příběhu se chystá ukrást zaběhlé kuře, aby ovšem svůj čin ospravedlnil, vede 

monolog o tom, jak jeho skutek nebohého tvora zachrání před velmi pravděpodobnou smrtí 

např. pod koly auta. P2 tedy výraz převádí syntetickým kuřátko a citové zabarvení dokresluje 

výrazem pitomoučký vyvozeným z kontextu, zatímco P1 se drží předlohy o něco striktněji a 

citové zabarvení zdůrazňuje zdrobněním výrazu malý. 

   Zajímavým způsobem zdůrazňuje P2 i výraz my dear little friends, který by dle Knittlové 

bylo možné zařadit výrazy, které jsou deminutivem spíše ironizovány, tj. vyjadřují negativní 

citový vztah s konotačními rysy přezíravosti.
55

 Dalo by se říci, že P2 expresivnějším výrazem 

broučínkové v jisté míře tuto ironizaci zvyšuje a posouvá tak její význam. 

   Třetí příklad ukazuje využití diminutiv P2 v Cj tam, kde ve Vj naznačena nebyla. Hilský se 

překladem vyhýbá převádění gallonů na litry (jak jsme na něj poukázali v kapitole 1.3.2) a 

zároveň tak vyjadřuje pozitivní vztah protagonistů díla k vínu.    

1.5 Nepřekládané výrazy v díle 

   Velice výrazným prvkem Pláně Tortilla je využití španělských výrazů, protože právě to 

charakterizuje hrdiny příběhu, kteří jsou míšenci španělské, italské, mexické a kavkazské krve. 

Paisano mluví anglicky s paisanským přízvukem. Tento paisanský přízvuk však nejde stejně 

jako žádný jiný přízvuk písemně zaznamenat, proto jsou v textu španělské výrazy hojně 

využívány. 

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

17 Chinga tu madre, 

piojo. 

- Není součástí textu 10 Chinga tu madre, piojo. 

                                                 

54
 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0143-

6: S. 58 

55
 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0143-

6: S. 58 
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18 Pon un condo a la 

cabeza. 

- Není součástí textu 10 Pon un condo a la 

cabeza. 

20 amigo 12 amigo 12 amigo 

48 Madre de Dios, quo 

vino. 

38 Madre de Dios, quo 

vino. 

35 Madre de Dios, quo 

vino 

Tabulka 11 

    I v případě cizího jazyka v textu považuje Knittlová funkční hledisko za stěžejní. Týká se 

to cizího jazyka využitého v literatuře jen náznakově, pro vytvoření atmosféry v osloveních 

(viz třetí příklad), pozdravech, společenských frázích (viz příklad čtvrtý) apod. Totéž dle 

Knittlové platí o výrazech, jejichž význam je snadno domyslitelný z kontextu (viz příklad 

první a druhý).  

   Z hlediska funkční ekvivalence je jejich zpracování v překladu snadné, protože tyto výrazy 

jsou v jazyce, který není rodným jazykem jak čtenáře originálu, tak pro čtenáře překladu. (Je 

samozřejmě možné namítnout, že kontakt čtenáře originálu textu s angličtinou kombinovanou 

se španělskými výrazy bude bližší než pro čtenáře přeloženého textu, takže nelze hovořit o 

plné ekvivalenci). 

    Všimněme si však, že některé španělské výrazy jsou v P1 zcela vynechány. Protože se však 

Wattersonová transkripci španělských vulgarismů jinde v díle nevyhýbá, lze předpokládat, že 

P1 mohl být vytvořen z jiné, starší verze originálu, ve které se tyto výrazy nevyskytují.   

1.6 Překlad více jazykových vrstev 

   Jak jsme již uvedli v kapitole 3.4 teoretické části této práce, jedním z nejpodstatnějších rysů 

díla, které je předmětem této práce, je zachycení atmosféry díla ve Vj, mimo jiné také 

funkčním převedením specifickým výrazových prostředků jeho hrdinů. Kufnerová považuje v 

uměleckém překladu vytváření nějakého synchronního nespisovného útvaru, sociálního či 

regionálního (tj. slangu, argotu nebo nějaké nářeční podoby) za nejčastější formu stylizace.
56

 

Doposud jsme v tomto ohledu věnovali pozornost pouze překladu expresivních výrazů a 

výrazů nepřekládaných, v této kapitole se budeme věnovat celkovému pojetí překladu 

                                                 

56
 srov. KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha : Nakladatelství H&H, 2009. ISBN 978-80-7319-088-0 

S. 77 - 78. 
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nespisovné formy jazyka v konfrontaci se spisovnou formou jazyka využitém ve vyprávění a 

stylisticky zajímavými názvy kapitol.  

1.6.1 Obecná čeština v přímé řeči – fonetické a morfologické prvky 

   Přímá řeč v překladu má nést charakteristiky sociálního prostředí představitelů a stejně tak 

vyjadřovat i jejich individuality.
57

 Za účelem převedení hovorové řeči do úzu Cj se běžně 

používá obecná čeština. Je známo, že obecná čeština se poměrně významě odlišuje od 

spisovné češtiny nejen na úrovni frazeologické a lexikální, tak na úrovni fonetiky a 

morfologie. 

   Nahlédneme – li do historie českého překladu z angloamerické literatury a českého překladu 

vůbec, zjistíme, že překlad hovorovou formou jazyka se u nás začal prosazovat až ve 40. 

letech 20. století. Jako jeden z prvních titulů, kde se překladatel snaží najít funkční ekvivalent 

pro různé jazykové roviny originálu uvádí Masnerová Procházkův překlad Steinbeckových 

Hroznů hněvu z roku 1941. Procházka v něm substituoval nářečí amerických Okiů nářečím 

východočeským a podkrkonošským s příměsí obecné češtiny, čímž ale vzniklo problematické 

pnutí mezi místní a časovou skutečností originálu na jedné straně a výraznou evokací 

domácího prostředí na straně druhé. 

   Ještě jazykové teorie z počátku 50. let tvrdě eliminovaly hovorový jazyk, dialekty a 

především slang či argot z literatury, ale bylo – li cílem nakladatelství a překladatelů 

prezentovat zahraniční literární díla nezkresleně a při zachování všech jazykových a 

stylistických prostředků, pak museli nutně onu jazykovou pohodu prolomit.
58

  

   Je proto pozoruhodné, že se s obecnou češtinou, slangovými a argotickými výrazy 

setkáváme již v P1 z roku 1947. 

   Mezi nejjasnější a nejcharakterističtější zvláštnosti obecné češtiny patří í namísto starého é 

(velkýho); ej namísto starého ý, a z části i í (přikrejt, velkejch, vozejk); protetické v-před 

počátečním o (vokno); instrumentál plurálu na –ma (rukama, strojema, lidma); formy 

                                                 

57
 srov. UTĚŠENÝ, Slavomír. K obrazu běžné mluvy v dnešním uměleckém překladu. Dostupné z http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6366  17.11 2013 

58
 MASNEROVÁ, Eva. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha : Karolinum, 2002 ISBN 80-246-0386-1, S. 51 

a 75.  
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minulého času typu nes, upad (bez formantu -l) a další.
59

 Na úrovni fonetiky a morfologie 

jsou si v převedení hovorového jazyka P1 a P2 podobné, 

Str. Originál Str. P1 Str. P2  

114 Why should this dirty 

Portagee wear such 

good cloth? 

103 Proč má takovej 

špinavej Portagee mít 

takový dobrý žactvo? 

89 Proč má nějakej Joe 

Portugál mít na sobě 

takovej fajnovej 

materiál?   

162 He called you that?  148 To že Ti řek? 127 Von Ti řek špinavče? 

Tabulka 12 

v P1 je však mnohem častěji využíváno právě deformace pravopisu pomocí fonetického 

přepisu, který dle Kufnerové slouží k Simulaci primitivismu a chabé znalosti mateřštiny u 

dospělých, jak jsme to popsali v kapitole 3.4. Následující tabulku uvádíme bez údajů o 

stránkách, protože se jedná o výrazy, které se v obou překladech vyskytují opakovaně. 

Originál P1 P2 

Woman, man, -, always, if, -,  Žencká, muskýho, 

dyť,dycky, dybych, aš, šak 

Ženská. chlapa, dyk, 

vždycky, kdybych, až, však 

Tabulka 13 

   Proces stylizace, tak jak ho definuje Kufnerová, si klade za cíl dodržet v uměleckém textu 

únosnou míru nespisovných prvků, aby sice plnili svou charakterizační funkci, ale nepůsobili 

rušivě na čtenáře. V tomto ohledu P1 sice rušivě působit může, ovšem je také důležité dodat, 

že v případě P1 je na úrovni fonetiky a morfologie obecně českých prvků užíváno důsledněji 

a jasněji tak vypovídá o překladatelské koncepci P1. 

1.6.2 Obecná čeština v přímé řeči – lexikální prvky 

   V této kapitole se budeme zabývat výrazy, které nespadají do kategorie expresivních 

výrazů, kterými jsme se již zabývali v kapitole 1.4, přesto ale hrají velice podstatnou roli 

v přestylizování překládaného díla. Budeme se zabývat převodu konotací na úrovni stylu.  

                                                 

59
 SGALL, Petr. Obecná čeština. Dostupné z http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/sgall/sga-001.pdf, 17.11 

2013 

http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/sgall/sga-001.pdf
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   Stylistické využití jazykových vrstev jde dle Knittlové různými cestami. Neutrálním 

anglickým lexikálním jednotkám odpovídají poměrně často stylisticky příznakové české 

protějšky, a to expresivní (viz kapitola 1.4), hovorové, hovorové expresivní, obecně české, 

obecně české expresivní, nářečové, slangové, studentské, sportovní a profesionalismy.
60

 

Uveďme hned z kraje této kapitoly, že není cílem, ani v rozsahových možnostech této práce, 

provést stylistickou analýzu P1 a P2, zaměříme se proto pouze na zajímavá překladatelská 

řešení.  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

21 …half and half 13 Ale do holportu  …tu brandy pojedem 

napůl. 

193 Gracie took all the 

presents. 

178 Grácije brala prezenty. 152 Gracie od něj ty dárky 

brala. 

172 Her body was one of 

the perfect retorts for 

the distillation of 

children. 

158 Její tělo však bylo 

dokonalá retorta na 

destilaci dětí. 

135 Její tělo bylo 

dokonalou retortou na 

výrobu dětí. 

189 That´s the way he 

thought it.  

175 Tak si to představoval. 149 Takhle nějak si to 

chlapec foršteloval. 

49 It is not good to sleep 

out in the open. 

39 Není dobře spát na 

frajplace. 

36 Spát pod širákem není 

vždycky ono. 

42 …and they love 

money.  

33 A maj rádi prachy. 31 …a k čmrdlikum 

chovaj láskyplný city. 

Tabulka 14 

                                                 

60
 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0143-

6: S. 77. 
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   P1 používá pro spravedlivé rozdělení výraz holport. SSJČ klasifikuje tento výraz jako 

poněkud zastaralý, obecně český výraz pro společné užívání něčeho,
61

 zatímco P2 využívá 

obecně českého pojedem napůl. I výraz prezent označuje SSJČ za výraz poněkud zastaralý
62

, 

zatímco P2 překládá anglické presents spisovným a zcela bezpříznakovým dárky. Podobné 

charakteristiky nese i pátý příklad, tentokrát s tím rozdílem, že výraz frajplac ve SSJČ 

nenajdeme (ačkoli se jedná o, podobným způsobem, přejatý germanismus, jako v prvním 

příkladě). P2 zde používá slangového výrazu pod širákem, který je však dodnes všeobecně 

známý a užívaný. Všechny tyto tři uvedené příklady překladatelského řešení P1 jsou výrazy 

zastaralejšího rázu než v případě P2 (připomeňme, že oba překlady od sebe dělí více než 30 

let a tyto rozdíly jsou předpokladatelné). Všimněme si však výrazu P2 ve čtvrtém příkladě. 

Také v tomto případě se jedná o výraz přejatý z němčiny, který v textu působí zastarale. 

S počeštěnými germanismy se ale setkáváme i v moravských nářečích, není proto možné 

vyloučit, že se nutně nejedná o výrazy zastaralejšího rázu, ale pokus o krajovou lokalizaci. 

Pro zkoumání moravských nářečí však v této práci není prostor.     

   V SSJČ nalezneme své opodstatnění i pro použití výrazu retorta
63

 v P1 a v P2. Jedná se o 

plně lexikalizovaný výraz Cj (i v originále ovšem užitý jako velice nelichotivá metafora). 

Bezpříznakový výraz money převádí P1 do Cj slangově, P2 až argoticky. Protože Vj má 

mnoho slangových i argotických výrazů pro peníze, připomeňme si zde Levého argument, že 

nebude – li překladateů užívat specifických prostředků svého jazyka, bude výrazová škála 

překladu chudší, než bývá původní literatura a jak jsme zmínili již v teoretické části této 

práce, překlad by měl být plnohodnotným literárním dílem i v Cj. 

1.6.3 Frazeologické prvky 

   Než se budeme zabývat překladem frazeologických obratů v P1 a P2, definujeme pojem 

frazeologismus – frazém. Vycházíme z pojetí Filipce a Čermáka, kteří definují frazeologickou 

a idiomatickou jednotku jako ustálené a reprodukovatelné spojení slov, popř. jiných jednotek, 

jejichž význam je zpravidla (zčásti nebo zcela) neodvoditelný z významu jeho složek a které 

                                                 

61
 srov. http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=holport&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 

19.11 2013 

62
 http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=prezent&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 19.11 

2013 

63
 SSJČ definuje výraz retorta následujícím způsobem: žáruvzdorná nádoba, v níž se provádějí chemické 

pochody; tech. uzavřená žáruvzdorná roura, v níž se ohřívá materiál za nepřístupu vzduchu 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=holport&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=prezent&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
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jsou svou povahou víceméně jedinečné v tom smyslu, že některá z jeho složek (popř. žádná) 

stejným způsobem v jiném spojení nefunguje, popř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném.
64

 

   Podle stylistických příznaků se uvádějí frazeologismy hovorové (např. dostat na frak, mít 

Filipa, mít pod čepicí), některé frazeologismy mohou být slangového původu (např. vzít roha, 

zahnout kramle) a frazeologismy knižní (např. stříci jako oko v hlavě, odejít na věčnost).
65

 Na 

základě povahy díla, které je předmětem této práce lze předpokládat, že v našem zorném poli 

budou především frazeologismy hovorové a slangové. 

   Dle Krijtové obecně platí, že idiomy a frazeologismy překládáme českým ekvivalentem 

(pokud máme takový k dispozici).
66

 

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

60 Our friend is 

wandering in his 

mind. 

50 Našemu kamarádovi se 

stalo něco s mozkem. 

45 Přítel se nám pomát na 

rozumu. 

107 …or I will beat you to 

ribbons. 

97 …nebo z Tebe udělám 

nudle. 

83 …nebo Ti rozbiju 

držku, žes to neviděl. 

109 She threw virtue to 

the wind. 

- Není součástí textu 117 Načež hodila veškerou 

cudnost za hlavu. 

53 That´s the thing. Now 

you have it.  

43 To je vono. Tak to 

uděláme. 

39 To je vono, teďs to 

vyhmát. 

72 We will all be happy 

here, Danny. 

62 Budem tu šťastný, 

Danny. 

55 Budem tu všichni 

šťastný jak blechy, 

Danny. 

111 He would be 

surprised. 

100 Jak bude překvapenej. 86 Byl by z toho na větvi. 

                                                 

64
 srov. FILIPEC, Josef; ČERMÁK, František. Česká lexikologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1985. S.17 

65
 srov. KOLÁŘOVÁ, Ivana; HAUSER, Přemysl; KLÍMOVÁ, Květoslava; ONDRÁŠOVÁ, Karla. Český jazyk 

– pro studující 1. stupně základní školy. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3358-6: S. 58 

66
 srov. KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi. Praha : Olga Krijtová 1996. ISBN 80-7184-215-X : 

S.29 – 30.  
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112 Happiness is better 

then riches. 

101 Štěstí je lepší než 

bohatství. 

87  Štěstí se stejně za 

peníz koupit nedá. 

Tabulka 15 

 V první řadě je důležité poznamenat, že text ve Vj je nad očekávání chudý na frazeologické 

obraty. První příklad P2 do Cj českým frazémem, zatímco P1 překládá výraz větou, která 

ustáleným slovním spojením není. Je samozřejmě nutné si opět uvědomit časový posun, se 

kterým byl P1 a P2 vytvořen a odlišnou míru dostupných zdrojů v době vzniku P1.  

   Výraz beat somebody to ribbons je oříškem už ve Vj, protože se jedná o výraz zastaralý a 

jako lexikalizovanou jednotku se nám podařilo ověřit pouze ve slovníku slangové a hovorové 

angličtiny z roku 1905
67

. P2 výraz hovorovým, až slangovým frazeologismem překládá, 

zatímco P1 se více drží původního významu. 

   Třetí příklad a čtvrtý je v případě P2 opět ukázkou úspěšného převedení frazému Vj jeho 

českým ekvivalentem do Cj, zatímco je krátký odstavec obsahující třetí příklad v P1 zcela 

vynechán. Jak už jsme ale zmínili v kapitole 1.5, může být tento rozdíl způsoben tím, že byl 

P1 přeložen z jiné verze předlohy. 

   V pátém, šestém a sedmém příkladě si všimněme, že frazeologismy byly použité pouze 

v P2, nikoli v originále a v P1. Tyto tři příklady jsme uvedli pouze jako ukázku, kde P2 

využívá ustálené slovní spojení na místě, kde se v originále frazeologismus nevyskytuje.(U 

posledního příkladu se takové řešení přímo nabízí, neboť jde zde měl překladatel k dispozici 

dokonce celé přísloví). Tento znak je však pro P2 charakteristický a velké množství příkladů 

nalezneme v každé kapitole. Odpovídá to celkově jazykově bohatší překladatelské koncepci 

P2 a jednodušší překladatelské koncepci P1, která více než o jazykově bohatý, usiluje o 

překlad věrný originálu. 

1.6.4 Přirovnání 

   Čermák přirovnání definuje „jako ustálené a idiomatické pojmenování sloužící k označení a 

hodnocení (především) podobnostního vztahu mezi jménem (substantivem), určeným 

v konkrétním kontextu, a předem daným modelem
68

 

                                                 

67
 FARMER, John; HENLEY, W.E. A dictionary of Slang and colloquial English. London : Routledge 1905. 

accessible on https://archive.org/stream/dictionaryofslan00farmuoft#page/36/mode/2up 20.11 2013 

68 ČERMÁK, František; HRONEK, Jiří a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky Praha: Nakladatelství 

LEDA S. 487 
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   Steinbeckův text ovšem stejně tak jako není bohatý na frazeologismy, není bohatý ani na 

ustálená přirovnání. Obsahuje ale velké množství zajímavých obratů, které sice nejsou 

idiomy, tvoří ale nedílnou estetickou součást díla, a proto se budeme i jejich překladům 

věnovat v této kapitole.  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

19 He peered 

out from the 

undergrowth like a 

hunted fox. 

11 Díval se kolem sebe 

jako pronásledovaná 

liška.  

11 Zmizel za křovisky 

jukaje z porostu jako 

štvaná liška.  

100 He stood like a 

pointing dog. 

90 Stál jako stavěcí pes.  78 Pilón tam stál jako pes 

špicující uši.  

52 His hands came into 

play like twin moths 

restrained only by his 

wrists and arms from 

flying out the door. 

42 Ruce mu vzlétly jako 

dva motýli, jen zápěstí 

a paže zabránily, aby 

nevylétly dveřmi.  

38 Ruce mu kmitaly jako 

dva motýli, kteří 

nevylétli ze dveří jen 

proto, že byli 

připoutáni k zápěstí a 

pažím. 

20 He walks like a man 

who is full of roast 

turkey and things like 

that. 

12 Jde jako někdo, kdo se 

nacpal pečené krůty a 

jinejch takovejch 

dobrot. 

12 Nese se jako člověk, 

kterej pozřel pečenou 

krůtu a tak podobně. 

195 His cheeks sunk in and 

his eyes stared like the 

eyes of a marihuanna 

smoker.  

178 …a měl takový velký 

voči, samá bolest, jako 

lidi, co kouřej 

marihuanu. 

123 …a oči měl najednou 

velikánský a utrápený, 

jako by kouřil trávu.  

Tabulka 16 

   Ačkoli hunted fox ustáleným přirovnáním není, bylo zvoleno v P2 alespoň vhodnějšího 

kolokátu k názvu zvířete.(srov. štvaná zvěř – pronásledovaná zvěř). Velmi zajímavé 

překladatelské řešení má ve druhém příkladě P1, které výraz pointing dog překládá českým 

ekvivalentem spojení stavěcí pes. I ve Vj i v Cj se skutečně jedná o označení loveckého 
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plemene, které pánovi označí místo, kde se nachází ulovená kořist.
69

 P2 pro tento výraz užívá 

obecnější pes špicující uši, pravděpodobně proto, že kynologicky neodbornému čtenáři by 

tento výraz nemusel být jasný.  

   Ve třetím příkladě substituují P1 i P2 výraz moth (česky mol) výrazem motýl. I to lze 

vysvětlit snažší představitelností daného přirovnání, není však pravděpodobné, že by mohl být 

mol českému čtenáři neznámý (jak ve 40. letech, tak v 70. letech), proto lze tomuto překladu 

rozumět jako jisté nápravě původního výrazu, ale srovnáme – li délku slov v okolí výrazu ve 

Vj a v Cj (především v případě P2), nabízí se také vysvětlení této substituce za účelem 

udržení určitého rytmu věty.  

   Jak jsme zmínili již na začátku této kapitoly, v textu převládají především neustálená, 

originální Steinbeckova přirovnání, proto ve většině případů nepředstavuje větší problém 

převést tyto obraty do Cj. I přesto lze pozorovat určité lexikální rozdíly, jako např. ve čtvrtém 

příkladě. Zatímco v P2 se jeden z protagonistů nese jako by pečenou krůtu pozřel, v P1 jde 

jako by se jí nacpal. Vzhledem k tomu, že se jedná o přirovnání v přímé řeči, zdá se být 

vzhledem k celkové volbě výrazových prostředků vhodnější pojetí P1.  

   Velmi zajímavým a pozoruhodně shodným způsobem posunují P1 i P2 význam posledního 

příkladu v tabulce. Ačkoli výraz stare definuje cambridgeský slovník následujícím způsobem: 

to look for a long time with the eyes wide open, especially when surprised, frightened, or 

thinking
70

, nepopisuje tedy žádným způsobem prožitek bolesti, je jeho význam v obou 

překladech posunut. Tento posun lze vysvětlit z okolního kontextu, protože věta původně 

popisuje nešťastně zamilovaného paisana, ale jde o význam, který výrazu oproti předloze oba 

překlady připisují. Všimněmě si i překladu výrazu marihuanna. Zatímco P1 převádí výraz do 

Cj jeho přímým ekvivalentem, používá P2 slangového výrazu tráva. I tento postup lze 

vysvětlit tím, že se jedná o výraz použitý v přímé řeči a v rámci konzistentnosti je tak užito 

slangového výrazu namísto výrazu bezpříznakového. Za vhodnější však považujeme přístup 

P1, protože v předloze je to jediné místo, kde jsou, pouze za účelem přirovnání, lehké drogy 

zmíněny a nelze předpokládat, že protagonisté příběhu mají bližší znalost jejich hovorových 

nebo dokonce slangových výrazů. 

  

                                                 

69
 srov. http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsk%C3%BD_setr 20.11 2013 

70
 Dostupné z http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/stare  21.11 2013 
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1.6.5 Spisovná a knižní čeština ve vyprávění 

   Protože v předloze působí právě kontrast mezi standardní a jazykově bohatou angličtinou 

vyprávění a hovorovou až slangovou formou přímé řeči často velmi komickým dojmem a 

tvoří tak nedílnou součást poetiky tohoto Steinbeckova díla, je důležitým úkolem překladatele 

tento kontrast zachovat i v Cj. Naši pozornost budeme věnovat především složce lexikální.  

Na stránkách Ústavu pro Jazyk český jsou spisovné výrazy definované následujícím 

způsobem: Prostředky, které jsou užívány na celém území našeho státu, plní funkci 

reprezentativní a užívají se především v psané formě v oficiálních komunikátech. Obvykle jimi 

ztvárňujeme komunikáty mající tzv. vyšší kulturní cíle, tj. knihy, veřejné projevy, oficiální 

(úřední) dokumenty apod. Je to jediná vrstva češtiny, jejíž podoba je dána systematickým 

popisem v kodifikačních příručkách.
71

  

   Jak si však můžeme všimnout v následujících příkladech, jsou v překladu vyprávění často 

použity výrazy knižní, které výše zmíněný kontrast ještě více podtrhují. Na stránkách ÚJČ 

jsou tyto výrazy definovány takto: Uplatňují se především v oblasti umělecké tvorby, jsou 

pociťovány jako „vysoce spisovné“, mohou nést určitý patos a rys vznešenosti, např. odvětil, 

velebit, trýzeň.
72

  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

77 Before he approached 

the subject at all, 

Pilon put his mind 

through a long and 

stunning preparation. 

He felt very sorry for 

the Pirate. “Poor little 

half-formed one“ 

68 Než se odhodlal k činu, 

podrobil svého ducha 

náležité přípravě. Bylo 

mu Piráta velmi líto. 

„Chudáček 

nedodělanej“ 

60 Než se do celé operace 

pustil, podrobil se 

dlouhotrvajícím a a 

pozoruhodným 

duševním přípravám. 

Začalo mu být Piráta 

velice líto. „Ubožáček 

jeden nedodělanej“ 

33 For a little while 

Danny and Pilon wept 

over the perfidy of 

24 Danny and Pilon pak 

chvíli brečeli nad 

věrolomností žen. „Víš 

23 Danny a Pilón pak 

krátce zaplakali nad 

proradností žen: 
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women. “Thou 

knowest not chat 

bitches women are.“ 

přece, jaký jsou žencký 

potvory.“ 

„Nemáš ani tuchy, jaký 

jsou ženský mrchy.“ 

67 …he had finally 

slipped into his true 

emotion, one of reliéf, 

that at least one of his 

burdens was removed.  

57 Dannymu se ulehčilo, 

že přišel o jedno ze 

svých břemen. 

51 …oddal se Danny 

konečně svému 

opravdovému citu, 

pocitu úlevy z toho, že 

se zbavil alespoň 

jednoho břemene.  

Tabulka 17 

  Výraz approach the subject je v P1 přeložen knižně znějící vazbou odhodlat se k činu, 

zatímco P2 ho převádí méně formálním pustit se do operace. Také výraz podrobit svého 

ducha přípravě považujeme spíše za výraz knižní a řešení celé části tak působí humorněji, než 

je tomu v případě P2.  

   Srovnání překladů výrazu perfidy v P1 a P2 je ukázkou bohatství synonym Cj. Už ve Vj je 

zřejmá jistá míra nadsázky (perfidy je výraz latinského původu a působí tak v daném kontextu 

velmi kontrastně) Oba výrazy, věrolomný i proradný jsou i SSJČ označeny jako výrazy 

knižní
73

, výraz použitý v P1 však zní o poznání zastaraleji, než výraz použitý v P2 a má proto 

potenciál lépe vystihnout kontrast mezi přímou a nepřímou řečí v předloze. Nekonzistentně 

ale ve větě působí obeně české brečet. V tomto ohledu považujeme za vhodnější pojetí P2. 

   Také ve třetím příkladě je kontrast mezi přímou a nepřímou řečí lépe vystižen v pojetí P2. 

Srovnáme – li výrazy oddat se opravdovému pocitu úlevy a Dannymu se ulehčilo, je zřejmé, 

že výsledný efekt bude komičtější v případě P2. Porovnáme – li však oba překlady s 

předlohou, tedy s výrazem slip into emotion, můžeme si vysvětlit řešení obecnějším výrazem 

Dannymu se ulehčilo opět snahou více se přiblížit originálu. 
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1.6.6 Knižní až zastaralé názvy kapitol 

   V úvodu této práce jsme zmínili, že jedním z náročných úkolů postavených před 

překladatele Steinbeckovy Pláně Tortilly je vyprávění i v překladu stylizovat za účelem 

vytvoření jisté formy paralely k artušovským legendám. Je tomu tak proto, že autor sám tuto 

paralelu zmiňuje v předmluvě: When you speak of Danny´s house, you are understood to 

mean a unit of which parts are men, from which came sweetness and joy, philantrophy and, 

ind the end, a mystic sorrow. For Danny´s house was not unlike the Round Table, and 

Danny´s friends were not unlike the knights of it
74

  

   Této stylizaci můžeme částečně připisovat užívání knižních výrazů v textu (jak jsme popsali 

v předchozí kapitole), její nejvýraznější projevy však bezpochyby nalezneme v názvech 

jednotlivých kapitol. 

   Na stránkách Ústavu pro Jazyk český jsou spisovné výrazy definované následujícím 

způsobem: Jazykové prostředky, které se v minulosti užívaly, ale v současném jazyce již 

nejsou běžné, např. hrstkař, křestní matka, kněhyně.
75

  

Str. Originál Str.  P1 Str.  P2 

10 How Danny, home 

from the wars, found 

himself an heir and 

how he swore to 

protect the helpless. 

9 Jak Danny, vrátiv se 

z války, shledal, že se 

stal dědicem, a jak si 

umínil, že bude 

ochraňovat bezmocné. 

9 Kterak Danny, z vojny 

se navrátiv, seznal, že 

jest dědicem, a kterak 

se zapřísáhl 

ochraňovati chudých. 

10 How free sinful men, 

through contrition, 

attained peace. How 

Danny´s friends swore 

comradeship.  

57 Jak tři hříšníci dosáhli 

pokáním míru a jak 

Dannyho přátelé si 

přísahali věčné 

přátelství.  

51 Kterak tři hříšníci, 

učinivše pokání, klidu 

nabyli. Kterak si 

Dannyho druzi 

přátelství přísahali. 

10 Of the sadness of 

Danny. How through 

201 O Dannyho smutku. 

Jak se přátelé 

172 O Dannyho smutku. 

Kterak Dannyho 
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sacrifice Danny´s 

friends gave a party. 

How Danny was 

translated.  

Dannyho obětovali a 

uspořádali společenský 

večírek. Jak se Danny 

změnil. 

přátelé s obětavostí jim 

vlastní mejdan 

uspořádali. Kterak se 

Danny odebral na jeden 

svět. 

Tabulka 18 

   Na první pohled je patrné, že zatímco se P1 stylisticky drží většinou bezpříznakové 

předlohy, byla v P2 zvolena koncepce zcela odlišná. Hilský v překladu názvů kapitol mnohé 

archaizující výrazové prostředky, jako kterak (viz SSJČ: kniž. a zast. uvozuje vedlejší věty 

obsahové)
76

 namísto bezpříznakového jak, starobylý infinitivní útvar jest a také velmi 

archaizující tvoření infinitivních konstrukcí pomocí koncovky – ti, postpozice tranzitivních 

sloves za předmětem (přátelství přísahali), archaizujícím dojmem působící přechodníky 

(navrátiv, učinivše). Obzvlášť komicky působí archaické formy kombinované s hovorovým 

výrazem (mejdan uspořádali). Mimo skladebné prvky jsou v P2 výrazné i knižní až zastaralé 

lexikální prvky jako seznal, druzi, odebrat se na jeden svět. Porovnáme – li ale P2 

s originálem, všimneme si, že P2 je v tomto ohledu podstatně stylisticky bohatší, než jeho 

předloha. I v textu ve Vj nalezneme (většinou lexikální) prvky, které poukazují na určitou 

knižní stylizaci jako contrition, comradeship, nevyskytují se ale v žádném případě tak četně, 

jako tyto jazykové prostředky v Cj v P2. V tomto je pojetí byla v P1 zvolena mnohem 

střízlivější koncepce. 
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2. Gramatická ekvivalence 

   Jak jsme zmínili již v teoretické části této práce, nelze lexikální jazykové prostředky oddělit 

od dalších jazykových rovin. Na úrovni gramatické ekvivalence musí překladatel nalézt 

vhodné řešení jak pro prvky, které jsou obsaženy ve Vj ale nikoliv v Cj, tak pro prvky, které 

se v Cj běžně vyskytují, ve Vj zastoupení nemají, ale podobně jako je tomu u lexikální složky 

jazyka, jejich nevyužíváním by mohl být překlad ochuzen. 

2.1 Morfologické jevy  

    Podle Knittlové se z morfologického hlediska se mohou problematické jevy týkat kategorie 

čísla, gramatického rodu, osoby, času, vidu, či slovesného rodu. V této části práce se budeme 

zabývat těmi problematickými morfologickými jevy, pro která jsme našli v P1 a P2 odlišná 

nebo zajímavá řešení.  

2.1.1 Kategorie určenosti 

   Gramatická kategorie určenosti dodává obecnému substantivu informace o jeho denotátu, tj. 

zda jde o obecný pojem nebo o jednotlivinu a v případě jednotliviny zda je referent v situaci 

promluvy jednoznačně určen či nikoliv. Odráží tak rozdíly v mimojazykové skutečnosti a 

představuje tak kategorii sémanticko – gramatickou.
77

  

   Knittlová upozorňuje na to, že existuje – li ve Vj nějaký gramatický jev, který v Cj 

neexistuje, lze sice použít v Cj prostředky lexikální, tím se ale dotyčný význam mnohdy 

zbytečně zdůrazní.
78

 

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

27 Pilon will cut the 

weeds… 

The weeds? Not those 

Leeds. 

19 Pilone, posekáš 

plevel… 

Tendle náš plevel? 

Tendle plevel né. 

18 Ty posekáš plevel, 

Pilóne… 

Posekat plevel? Nikoliv 

náš plevel se sekat 

nebude.  
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37 I heard about a goose. 28 Slyšel sem vo tý huse. 26 Prej kvůli nějaký huse. 

Tabulka 19 

   V tomto rozhovoru vyjadřuje Pilon svoje zděšení, že by se měl zbavit plevele, díky kterému 

se čas od času může zaběhnout do zahrady kuře sousedů. Ve Vj je se zřetelem na situační 

referenci dvakrát použit určitý člen the. V prvním případě není v Cj samozřejmě použit 

determinátor žádný. V Pilonově zopakování už však P1 určenost zdůrazňuje ukazujícím 

zájmenem tendle, což je sice zdůraznění vzhledem ke kontextu logické, lze ovšem říci, že 

oproti Vj přidané. P2 v tomto případě zvolil, dle našeho názoru, vhodnější řešení. Aby 

nepřidával Pilonovu zopakování význam, který ve Vj nezazněl, ale zároveň neochudil vyznění 

celého zvolání na jedno slovo, zvolil zopakování celého dvousloví posekat plevel.  

   Druhý příklad je v P1 opět ukázkou přidaného, v tomto případě dokonce změněného 

významu oproti předloze. Zatímco ve Vj je vyjádřena reference neurčitá, P1 ji převádí jako 

referenci určitou a mění tím význam denotátu – mluvčímu je v P1 příběh o tý huse známý, 

zatímco v originále tomu tak není. P2 neurčitost reference zdůrazňuje zájmenem nějaký. 

2.1.2 Rod činný a trpný 

   Slovesný rod v angličtině zahrnuje aktivum (rod činný) a pasívum (rod trpný). Formální 

obdobou anglického pasíva je v češtině pasívum složené, vedle něhož čeština disponuje ještě 

pasívem zvratným. Ačkoli vztah mezi aktivem a pasívem lze přiřadit k případům syntaktické 

synonymie, v konkrétních jazykových projevech dochází k jejich funkční diferenciaci, která 

vyplývá především z fakultativnosti činitele v pasívu. Pokud je činitel vyjádřen, v jazyce 

s pevným slovosledem jako je angličtina pasívum umožňuje jiné lineární uspořádání 

účastníků slovesného děje.
79

 

   Četně užívané pasivní konstrukce Vj se běžně nahrazují aktivními konstrukcemi v Cj.  

Str. Originál Str.  P1 Str. P2 

16 Big Joe, as shall later 

be made clear, went to 

jail. 

7 Velký Joe, jak bude 

vyjeveno později, 

pěkně pochodoval do 

7 Velký Pepík, jak se 

později ukáže, šel do 

vězení.  
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vězení.  

64 It must be lost in the 

fire as a punishment for 

us on leasing it.  

48 Musíme vo něj přijít 

za trest, že sme ho 

nedopili. 

54 Musíme ho obětovat 

ohni jako trest za to, že 

jsme ho nedopili.  

63 That in a moment of 

conciance or perhaps 

pure religion 

exaltation, it was 

designed by Pablo for 

Saint Francisco? 

52 Že ji Pablo v návalu 

špatného svědomí 

nebo snad náboženské 

exaltace přislíbil 

svatému Františku?  

47 Že ve chvilce 

probuzeného svědomí či 

čistého náboženského 

vznícení ji Pablo přiřkl 

svatému Františkovi?  

Tabulka 20 

   Ve vyjadřovéní četných pasívních konstrukcí konstrukcemi aktivními se P1 a P2 výrazně 

neliší. První příklad je jeden z mála ukázek, ve kterých byla i v Cj pasivní konstrukce v P1 i v 

P2 vhodně ponechána. Uvedený příklad je věta auktoriálního vypravěče, kterého není vhodné 

zmiňovat. Zatímco P2 používá funkční ekvivalent z literárního stylu Cj, převádí P2 pasivní 

konstrukci nezvratným pasívem, která zní v Cj oficiálněji, čímž v kombinaci s následující 

větou, dosahuje humorného efektu. 

2.1.3 Kategorie času 

   Čas jako slovesná kategorie není totožný s časem mimojazykovým, nýbrž vyjadřuje časové 

zařazení děje z hlediska mluvčího nebo časové vztahy mezi různými ději vůči sobě 

navzájem.
80

 Systém časů Vj je podstatně složitější než systém časů Cj, podle Knittlové může 

k nejčastějším překladatelským chybám patřit jejich nedostatečná kompenzace či chybná 

interpretace.
81

  

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

35 There was, nor is, nor 26 V tom okamžiku 25 V té chvíli nebylo, není 
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ever has been a purer 

soul than Pilons at the 

moment 

nebylo čistší duše nad 

Pilonovu 

a nikdy nebude duše 

čistší nad duši Pilónovu 

207 Danny has been 

milking Mrs. 

Palochios´s goat. 

191 Danny chtěl zabít kozu 

pani Palochiový.  

163 Danny si dojí kozu pani 

Palochiový.  

213 But Danny has been 

doing many bad 

things lately.  

196 Ale Danny uďál 

poslední dobou moc 

špatností. 

167 Ale Danny v poslední 

době spáchal tolik 

vylomenin.  

Tabulka 21 

   V prvním uvedeném příkladě byli překladatelé postaveni před úkol převést do Cj větu, která 

obsahuje tři různá časová vyjádření, z nichž poslední, perfektum nemá v Cj ekvivalent. 

Zatímco P2 nahrazuje perfektní konstrukci českým futurem a dosahuje tak nejen ekvivalence 

na úrovni převedení třech různých časových vyjádření, ale také ekvivalence velice funkční, 

protože užívá spojení, které se běžně v Cj používá. V P2 byl použit pouze jeden základní čas 

a celé rčení působí v P2 ochuzeně. 

   I když pomineme podstatnou lexikální odlišnost v překladu druhého příkladu, (i zde je ale 

možné, že k odlišnosti došlo za použití jiné verze předlohy) jde stále o velmi odlišná řešení 

hledání gramatických ekvivalentů. Zatímco P2 jasně odkazuje na spojitost výroku s 

přítomností ( z pohledu mluvčího), používá P1 prostý čas minulý.  

   Ve třetím příkladě se gramatická řešení P 1 a P2 shodují. Takovou jednoznačnost lze 

předpokládat, protože je v předloze časové zařazení explicitně vyjádřeno adverbiem lately. 

Poněkud nekonzistentně působí pouze P2, srovnáme – li, že z pohledu mluvčího se v prvním 

a druhém příkladě jedná o stejné časové zařazení.    

2.1.4 Stupňování adjektiv 

   Systém stupňování Cj není ve smyslu významu od Cj příliš odlišný (pozitiv, komparativ a 

superlativ) a jeho převod nebývá problematický. Při porovnávání P 1 a P2 jsme nenašli 

výrazné odlišnosti, jednomu překladatelskému řešení bychom zde ale chtěli věnovat 

pozornost. 
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 Str. Originál Str.  Str.   

146 How, under the most 

adverse 

circumstances, love 

came to Big Joe 

Portagee 

133 Jak přišla za 

nepříjemných 

okolností na velkého 

Pepíka Portagee láska 

114 Kterak se ve velkém 

Joeovi Portugálovi za 

okolností více než 

nepříznivých 

probudila láska 

Tabulka 22 

   Zatímco v názvu jedné z kapitol v předloze se vyskytuje superlativ, není tento stupeň 

vyjádřen ani v jednom řekladatelském řešení v Cj. Zatímco P1 překládá most adverse pouhým 

pozitivem, P2 překládá ten samý výraz jako komparativ, a to méně obvyklým analytickým 

způsobem více než nepříznivých v postpozici za podstatnným jménem. Pokud by totiž bylo 

použito českého superlativního prefixu nej, vznikl by výraz nesrovnatelně delší než v výraz v 

předloze, který by v názvu kapitoly mohl působit rušivě. U P1 ještě zmiňme celkové knižní 

pojetí překladu názvů kapitol, jak jsme ho popsali v kapitole 1.6.6.  

2.2. Syntaktické jevy 

2.2.1 Participiální konstrukce 

   Anglickému participiu v češtině odpovídá jednak přídavné jméno slovesné, jednak 

přechodník.
82

 V této stručné kapitole se budeme věnovat participiu ve funkci přechodníku. 

Str. Originál Str. P1 Str. P2 

18 He walked up Alvado 

Streen, breaking 

windows as he went. 

10 Vydal se znovu 

do Alvaradovy 

ulice, rozbíjeje 

při tom okna. 

10 Kráčel zpět po 

Avarado Street, 

roztloukaje za chůze 

okna.  

33 Danny, walking by, 

heard the noise and 

24 Danny šel 

náhodou kolem, 

slyšel nějaký 

23 Procházeje kolem, 

zaslechl Danny 

virvál a radostně 
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joyfully went in. bengál a vesele 

vešel dovnitř.  

vkročil do domu. 

56 A little group of men 

who had spend thein 

afternoon in front of 

the post office, meeting 

thein friends. 

46 Malá skupina 

mužů, kteří 

strávili 

odpoledne před 

poštou, 

pozdravujíce se 

s přáteli. 

42 Skupinka mužů, kteří 

strávili odpoledne 

před poštovním 

úřadem zdravíce se 

s přáteli.  

Tabulka 23 

   Použití přítomných a minulých přechodníků může působit jako archaizující prvek. Záměrně 

se jim proto P1 nevyhýbá, naopak jejich působení využívá k důslednější stylizaci názvů 

kapitol. Přechodníky však hojně užívají oba překlady i v čase vyprávění. I tomu rozumíme 

jako jeden ze způsobů, jak důrazně odlišit spíše spisovný jazyk vyprávění od hovorové, až 

slangové formy jazyka v přímé řeči.  

2.2.2 Gerundiální konstrukce 

   Gerundium, stejně jako infinitiv je od původu substantivum, což se projevuje v jeho 

syntaktickém využití. Anglická gerundia vyjadřují vlastní děj, nikoli jeho výsledek a nemají 

v češtině obdobu. Většinou jim odpovídají věty vedlejší, které jsou často i v angličtině 

alternativním prostředkem vyjádření.
83

 

Str. Originál Str.  P1 Str. P2 

53 Jesus Maria smiled 

modestly at being 

given a credit for this. 

43 Jesus Maria se 

skromně usmál za to, 

že mu projevili důvěru.  

39 Vida své zásluhy takto 

vyzdviženy, Jesus 

Maria se skromně 

usmál.  

Tabulka 24 
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   Ani v překladu gerundiálních konstrukcí se P1 a P2 příliš neliší. Zajímavé řešení jsme našli 

v uvedeném příkladě, kde překládá P1 gerunidiální konstrukci běžným opisem vedlejší větou, 

zatímco P2 přichází s kreativnějším řešením v podobě polovětné kontrukce s přechodníkem. 

P2 v řeči vypravěče přechodníky využívá hojně, v tomto příkladě je navíc patrné, že tím věta 

působí kondenzovaněji a více se tedy blíží předloze. Zároveň ale význam věty posouvá z 

pohledu aktuálního větného členění, kdy do významového popředí posouvá jinou část 

výpovědi, než je tomu v předloze.  

2.2.3 Infinitivní konstrukce 

   Také překlad infinitivních konstrukcí je typickým příkladem častějšího užívání vedlejších 

vět v Cj oproti hojnějšímu výskytu jmenných tvarů ve Vj.
84

   

Str. Originál Str. P1 Str.  P2 

59 …for Pablo had 

bought a candle to 

burn for San 

Francisco. 

49 …protože Pablo 

koupil svíčku 

svatému Františkovi. 

44 …neboť Pablo koupil 

zakoupil svíci, hodlaje 

ji v kostele zažehnout 

na počest svatého 

Františka. 

Tabulka 25 

   Pro srovnání jsme vybrali dvě zajímavá řešení překladu infinitivu atributivního. V prvním 

příkladě P1 zjednodušuje význam v předloze překladem infinitivní konstrukce jmennou 

vazbou svatému Františkovi, přičemž bližší popsání účelu svíčky z věty vypouští. Takové 

vypuštění je logické v náboženském kontextu, kde informace o tom, že svíčka pro svatého je 

určena k zapálení může působit redundantně. P2 v tomto případě více vyzdvihuje účel, který 

infinitiv vyjadřuje, lexikálně ovšem trochu nešťastným způsobem, protože není zcela běžným 

spojením, zapalovat svíčky svatým na počest. 
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Závěr 

   Steinbeckova novela Pláň Tortilla si neklade žádné vážné sociální otázky, spíše s laskavým 

humorem popisuje všední den montereyských zlodějíčků a výtržníků s velkým srdcem. 

Tohoto humorného efektu je dosaženo například kontrastem mezi literárně bohatým jazykem 

vyprávění a hovorovou a slangovou formou přímé řeči neustále podnapilých paisanů.  

   Aby bylo možné tento humorný efekt převést do cílového jazyka, bylo potřeba zvolit 

vhodnou překladatelskou koncepci pro stylizaci obou jazykových vrstev. Při porovnávání 

těchto koncepcí je potřeba zohlednit stádium vývoje pozice funkčního aspektu v translatologii 

v době vzniku jednotlivých překladů. Je pozoruhodné, v jaké míře vzhledem k tomuto vývoji 

používá hovorových a nespisovných výrazů Wattersonová. Přílišné využití těchto prvků může 

v jejím překladu působit rušivě, je ale potřeba si uvědomit že v době vzniku prvního překladu 

bylo zavádění hovorových prvků do překladu beletrie ve svých počátcích. V tomto ohledu je 

Hilského překlad umírněnější. Oba překlady ale vykazují patrnou tendenci uvádět nespisovné 

prvky do díla mnohem četněji, než je tomu v originále.   

  V souvislosti s vývojem funkční ekvivalence rozumíme i výraznému rozdílu 

překladatelských koncepcí. Zatímco se překlad Wattersonové častěji více blíží předloze, je 

v Hilského překladu patrná tendence dosazovat funkční ekvivalenty překládaných výrazů. 

Hilského překlad je volnější a často využívá stylistických prvků, které sice v předloze patrné 

nejsou, vytvářejí ale v překladu velmi humorný efekt. V překladu reálií se překlady (s 

výjimkou překladu knižního názvu) proti očekávání příliš neliší. I zde je patrná tendence 

překladu Wattersonové spíše se držet předlohy, zatímco jsou některé, z kontextu např. 

nesrozumitelné výrazy, v Hilského překladu zcela vypuštěny nebo substituovány. 

   Koncepce obou překladů do jisté míry odpovídají stylu překladu období, v němž byly 

vytvořeny, a ačkoli v menší míře, liší se i s ohledem na předpokládané znalosti a vědomosti 

čtenáře. Oba překlady jsou velice hodnotnými literárními díly v češtině, která i ve čtenáři 

s omezenými znalostmi kultury, kterou Steinbeckova Pláň Tortilla popisuje, zanechají 

nezapomenutelný zážitek.  
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