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Abstrakt 

Tato bakalářská práce sestává ze dvou hlavních částí – překladu části čtvrté kapitoly z knihy 

Maryanne Wolfové Proust and the Squid a komentáře k tomuto překladu. Komentář je reflexí 

překladatelského procesu a skládá se z překladatelské analýzy podle Christiane Nordové, 

popisu překladatelských problémů a jejich řešení a typologie překladatelských posunů, jak je 

definuje Anton Popovič. K práci je přiložen i překládaný text. 
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Abstract 

The bachelor’s thesis comprises two main parts: translation of a section of Chapter 4 from 

Maryanne Wolf’s book Proust and the Squid and a commentary of the translation. The 

commentary is a reflection of the translation process and consists of translation analysis based 

on Christiane Nord’s model, description of translation problems and their solutions and 

typology of translation shifts as defined by Anton Popovič. A copy of the translated text is 

attached in the appendix. 
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1. ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila knihu Maryanne Wolfové Proust and the Squid, 

která se z různých úhlů pohledu zabývá problematikou čtení. Rozhodla jsem se přeložit 

relativně ucelenou část čtvrté kapitoly s názvem The Beginnings of Reading Development, Or 

Not. 

V textu se výrazně projevuje metajazyková funkce, z čehož vyplývá, že některé pasáže 

jsou pro překlad poměrně náročné. Chtěla jsem si proto vzít příklad z postupů překladatelů 

podobných textů a sáhla jsem například po českém překladu knihy Stevena Pinkera Jazykový 

instinkt. Tyto texty se ale nakonec bohužel neukázaly jako příliš inspirativní, a tak jsem při 

překladu spoléhala především na vlastní schopnosti a na názory potenciálních čtenářů českého 

překladu ve svém okolí. 
  



 

 

2. PŘEKLAD 

Začátky vývoje čtení 
Když se první dítě poprvé zasmálo, smích se rozprskl na tisíc kousků, a tak vznikly víly. 

 –J. M. Barrie, Petr Pan 

Připadá mi, že počínaje věkem dvou let se z každého dítěte na krátký čas stane jazykový 

génius. Později, jak se blíží pátý a šestý rok, se tento talent začne vytrácet. V osmi letech už po 

kreativitě spojené se slovy není ani památky, protože už jí není zapotřebí.   

 –Korněj Čukovskij 

Představte si následující scénu: dospělému sedí na klíně malé dítě a uchváceně naslouchá 

slovům, která plynou jako voda a která mluví o vílách, dracích a obrech z dalekých zemí, o 

nichž se dosud nikomu ani nesnilo. Mozek malých dětí se připravuje na čtení daleko dříve, 

než bychom si mohli myslet, a zužitkovává téměř všechen materiál nashromážděný během 

raného dětství, veškeré vjemy, pojmy a slova. Mozek se učí používat všechny důležité 

struktury, z kterých si pak vytvoří univerzální systém čtení. Zároveň dítě mnoho těchto 

poznatků propojuje s psaným jazykem, jehož postupné učení nám zabralo tisíce let naší 

historie. Všechno to začíná v náruči a na klíně milované osoby. 

Několik desetiletí výzkumu ukazuje, že na základě množství času, které dítě stráví 

posloucháním četby rodičů a dalších blízkých, je možné předpovědět, jaké úrovně čtení 

dosáhne v pozdějších letech. Jak je to možné? Podívejme se pozorněji na scénu, kterou jsme 

si právě popsali. Malinké dítě sedí, dívá se na barevné obrázky, poslouchá staré pohádky a 

nové příběhy a postupně se učí, že z čárek na stránce se skládají písmena, z písmen se skládají 

slova, ze slov pohádky a pohádky se mohou číst pořád dokola. V tomto výjevu z 

raného dětství je zahrnuta většina okolností, které čtení předcházejí a které jsou pro jeho 

rozvoj klíčové. 

Příběh o tom, jak se dítě poprvé učí číst, vypráví buď o kouzlech a vílách, nebo o 

promarněných šancích a zbytečné prohře. Tyto dva scénáře vypovídají o dvou různých 

dětstvích – v prvním z nich se splní téměř všechno, v co doufáme, kdežto v tom druhém se 

pohádky vyprávějí málo, učení se jazyku je omezené a dítě začíná být čím dál víc pozadu, 

ještě než vůbec začne číst. 



 

 

První příběh 

Když budete pracovat s předčasně narozenými dětmi, zcela jistě si všimnete, jak je pro jejich 

vývoj důležitý dotek. Podobně tomu je i u ideálního vývoje čtení. Jakmile kojenec dokáže 

sedět na klíně svého opatrovatele, může se naučit propojit si akt čtení s pocitem, že ho má 

někdo rád. V jedné bláznivé a roztomilé scéně ve filmu Tři muži a nemluvně čte Tom Selleck 

svému svěřenci výsledky psích závodů. Všichni na něj křičí, že to s nemluvňaty vůbec neumí, 

on přitom ale uhodil hřebíček přímo na hlavičku. Osmiměsíčnímu dítěti můžete číst výsledky 

závodů, ceny akcií i Dostojevského (toho ovšem nejlépe v ilustrovaném vydání). 

Jak je možné, že knížka Dobrou noc, Měsíčku od Margaret Wise Brownové zaujala 

miliony dětí, které žadoní, aby jim ji rodiče četli večer co večer? Je to kvůli obrázkům 

milovaných věcí, jako je noční lampa, palčák, miska kaše nebo houpací křeslo – věcí, ze světa 

dětství? Je to proto, že se děti cítí jako objevitelé, když dokážou najít myšku, která se na 

každé stránce schovává na jiném místě? Nebo je to díky hlasu, který pohádku čte zdá se být 

s každou další stránkou knížky jemnější? Všechny tyto důvody a mnohé další vytvářejí 

ideální začátek pro dlouhý proces, jež někteří vědci nazývají rodící se nebo ranou 

gramotností.  Asociace mezi poslechem psaného jazyka a pocitem, že vás má někdo rád, je 

pro tento dlouhý proces tím nejlepším základem. Žádný kognitivní psycholog nebo badatel 

v oblasti vzdělávání by lepší nevymyslel. 

Seriózní hra se slovy 

Na další úrovni procesu je rostoucí schopnost rozpoznávat obrázky. Dítě se naučí rozpoznávat 

ilustrace několika knížek, a ty pak brzo začnou mít oslí uši. Za tímto vývojem stojí systém 

zrakového vnímání, který se plně rozvine do šesti měsíců věku, dále systém pozornosti, který 

před sebou má ještě dlouhou cestu, než vyzraje, a systém pojmového myšlení, který se den 

ode dne rozvíjí přímo mílovými kroky. Děti jsou s každým dalším měsícem všímavější, jejich 

znalost povědomých obrázků se rozšiřuje, a stejně tak roste i jejich zájem o nové obrázky. 

S rostoucí schopností dětí vnímat okolí a udržet pozornost přichází raný vývoj řeči – 

nejdůležitější stadium pro budoucí čtení. Spolu s ním se objevuje také klíčové poznání, že 

zvířata jako poníci a psi mají jména. Tento poznatek, k němuž dojde každé dítě, se podobá 

tomu, co musela zažít hluchoslepá americká spisovatelka Helen Kellerová, když si poprvé 

uvědomila, že voda, respektive hmatová zkušenost, kterou s vodou má, má jméno – označení, 

jež může prostřednictvím znakového jazyka komukoli sdělit. Stejně tak starověcí autoři 

Rgvédy došli k tomu, že „Moudrý vytvořil Pojmenování, první z předpokladů pro jazyk“. 



 

 

Pro dospělé může být těžké odpoutat se od svého vlastního vidění všedního světa a 

uvědomit si, že malinké děti „nevědí“, že každá věc na tomto světě má jméno. Až s postupem 

času se děti naučí označovat ty, které jsou pro ně nejdůležitější. Většinou začnou u lidí, kteří 

se o ně starají. Uvědomění, že všechno má své jméno, ale obvykle přichází okolo osmnáctého 

měsíce a je jedním z nedoceněných aha-zážitků v prvních dvou letech života. Výjimečnost 

tohoto objevu spočívá ve schopnosti mozku propojit dva nebo více systémů a vytvořit tak 

něco nového. Za prozřením dítěte stojí schopnost mladého mozku propojit do jednoho celku 

informace z různých systémů – zrakového, poznávacího a jazykového. Současní lingvisté, 

kteří se zabývají dětskou řečí, jako například Jean Berko Gleasonová, upozorňují, že vždy, 

když se dítě naučí něco pojmenovávat – ať už jde o milovaného člověka, koťátko nebo slona 

Babara – započne se také velká kognitivní změna, propojování vyvíjejícího se mluveného 

jazyka a vyvíjejících se pojmových systémů. 

Jakmile je ve hře pojmenovávání, obsah knih začíná hrát větší roli, protože děti už 

mohou rozhodovat o tom, co se bude číst. Zde funguje důležitá vývojová dynamika – čím 

více se na děti mluví, tím lépe budou rozumět mluvenému jazyku. Čím více se dětem čte, tím 

je jejich porozumění veškerému jazyku okolo nich lepší a jejich slovní zásoba bohatší. 

Toto prolínání mluveného jazyka, poznávacího procesu a psaného jazyka dělá rané 

dětství jedním z nejplodnějších období pro jazykový růst. Kognitivní vědkyně Susan 

Careyová z Harvardovy univerzity studuje, jak se děti učí nová slova, čemuž s humorem říká 

„bleskové mapování“ (zap mapping). Careyová zjistila, že většina dětí mezi dvěma a pěti lety 

se v průměru naučí dvě až čtyři nová slova za den, což jsou za tyto první roky života 

dohromady tisíce slov. O tato fakta se opírá definice „jazykového génia“ dítěte, za níž stojí 

ruský badatel Čukovskij. 

Jazykové schopnosti pramení z různých prvků mluveného jazyka, které se později 

všechny zapojí do vývoje jazyka psaného. Fonologický vývoj, vyvíjející se schopnost dítěte 

fonémy ve slovech slyšet, rozeznávat, segmentovat a skládat je, pomáhá připravit cestu pro 

uvědomění si toho, že slova jsou složena ze zvuků – že například „myš“ se skládá ze tří 

odlišných zvuků (/m/-/y/-/š/). Sémantický vývoj, rozšiřování slovní zásoby dítěte, přispívá 

k postupně rostoucímu chápání významů slov, což je základem pro veškerý jazykový růst. 

Syntaktický vývoj, postupné osvojování si a používání gramatických vztahů v jazyce, pomáhá 

připravit půdu pro porozumění čím dál složitějším větám v jazyce knížek. Umožňuje dětem 

například pochopit, jak v anglické větě pořádek slov ovlivňuje smysl – věta „The cat bit the 

mouse. (Kočka se zakousla do myši.)“ znamená něco jiného než věta „The mouse bit the cat. 

(Myš se zakousla do kočky.)“ Morfologický vývoj, osvojení a užívání nejmenších 



 

 

významových jednotek (jako plurálové „s“ ve slově „cats“ a koncovka minulého času „ed“ ve 

slově „walked“), přispívá k porozumění kategorii slovních druhů a gramaticky správnému 

použití slov ve větách a v pohádkách. A konečně pragmatický vývoj, schopnost dítěte vnímat 

a používat sociokulturní jazyková „pravidla“ v jejich přirozených kontextech, představuje 

základ pro porozumění tomu, jak mohou být slova použita v nesčetných situacích popsaných 

v knížkách. 

Každý aspekt vývoje mluveného jazyka u dítěte představuje nepostradatelný přínos 

pro to, aby dítě čím dál lépe rozumělo slovům a v řeči i psaném textu je používalo 

nejrůznějšími způsoby. 

Smích, slzy a kamarádi 

Žádná z těchto jazykových schopností se ale nevyvíjí ve vzduchoprázdnu. Všechny jsou 

založeny na změnách ve vyvíjejícím se mozku, rostoucí pojmové znalosti a zejména na 

rozvíjejících se emocích a zvyšující se schopnosti porozumět ostatním lidem. Okolí dítěte 

může všechny tyto faktory buď podpořit v jejich vývoji, nebo zanedbat. Abychom si mohli 

lépe představit, oč jde, vezměme si tří a půl letou holčičku s veškerou její „jazykovou 

genialitou“, jak sedí na klíně osoby, která jí často čte. Takové dítě už chápe, že k určitým 

pohádkám patří určité obrázky a že obrázky vyjadřují pocity spojené se slovy – pocity štěstí i 

pocity strachu a smutku. Prostřednictvím pohádek a knížek se holčička začíná učit škále 

emocí a může si je v tomto bezpečném prostoru zkusit i sama prožít. Pohádky a knížky tedy 

mohou velmi významně přispět k jejímu vývoji. Funguje tu reciproční vztah mezi 

emocionálním vývojem a čtením. Malé děti se učí prostřednictvím četby prožívat nové pocity, 

a to je pak připravuje na porozumění komplexnějším emocím. 

V tomto období dětství se vytváří základy pro jednu z nejdůležitějších sociálních, 

emocionálních a kognitivních dovedností, jaké se může člověk naučit, a tou je umění vcítit se 

do někoho jiného. Pro děti od tří do pěti let není jednoduché učit se o pocitech druhých. 

Nejznámější dětský psycholog 20. století, Jean Piaget, popsal děti v tomto věku jako 

egocentrické. Jsou totiž limitovány úrovní svého intelektuálního vývoje a myslí si, že se svět 

točí kolem nich. Schopnost dětí přemýšlet o tom, jak přemýšlejí ostatní, se teprve vyvíjí. 

Právě to jim brání v pochopení pocitů druhých lidí, o morální charakter zde nejde. 

Příklad můžeme najít v řadě knížek o Kvakovi a Žbluňkovi od Arnolda Lobela. 

V jednom příběhu je Kvak velmi nemocný a Žbluňk mu bez váhání přijde na pomoc, čistě na 

základě empatie. Žbluňk Kvaka každý den krmí a stará se o něj, až nakonec Kvak může zase 



 

 

vstát z postele a jít si hrát. Tento příběh nabízí nevtíravou a důmyslnou ukázku toho, co 

znamená rozumět pocitům ostatních a jak si na základě porozumění můžeme pomáhat. 

Otázky empatie se dotýká i knížka o dalším živočišném druhu, tentokrát hrochovi.  Ve 

známé sérii knížek amerického autora Jamese Marshalla George a Marta (George and 

Martha) jsou dva milí hrošíci nejlepšími kamarády. V každém ze svých příběhů nás učí něco 

o tom, jak být dobrým a chápajícím přítelem. Jeden z nich je obzvlášť pozoruhodný: George 

zakopne a ulomí si jeden ze svých dvou předních zubů, které jsou pro hrochy velmi důležité. 

Když si pořídí zlatý zub, jde ho s obavami ukázat Martě. Marta ale přesně ví, co svému 

kamarádovi říct. „Georgi!“ vykřikne. „S tím novým zubem vypadáš moc hezky a elegantně!“ 

A George je pak samozřejmě šťastný. 

Tyto příběhy ilustrují, jaké myšlenky a pocity zažívá mnoho malých dětí, když 

poslouchají, jak jim někdo vypráví příběhy a čte knížky. Možná nikdy nepoletíme 

horkovzdušným balónem, nevyhrajeme závod se zajícem a nebudeme tančit s princem až do 

úderu půlnoci, ale díky příběhům v knížkách se můžeme dozvědět, jaký je to pocit. 

V souvislosti s tím na čím dál delší chvíle vystupujeme ze sebe a začínáme rozumět „tomu 

druhému“, což, jak napsal Marcel Proust, je jádrem komunikace zprostředkované psaným 

jazykem. 

Co nás učí jazyk knih 

V době, kdy začneme rozeznávat pocity, které nás spojují s druhými lidmi a zároveň mezi 

námi vytyčují hranice, přichází nové pochopení, jež má tentokrát výrazněji kognitivní ráz. 

Knížky jsou plné dlouhých a krátkých slov, která vždy, když se čtou, zůstávají stejná, zrovna 

jako obrázky. Toto postupné intelektuální zjištění je součástí většího a implicitnějšího objevu, 

že knihy mají svůj vlastní jazyk.  

„Jazyk knih“ je pojem, jenž děti zformulují zřídka a nad nímž jistě ani většina z nás 

příliš nepřemýšlí. Tento jazyk je ale spojen s několika poněkud neobvyklými a zároveň 

významnými pojmovými i jazykovými zvláštnostmi, jež nesmírně přispívají ke kognitivnímu 

rozvoji. Předně je zcela jasné, že speciální slovní zásoba knih se v mluveném jazyce 

nevyskytuje. Vzpomeňte si na pohádky, které vám přinášely radost a které začínaly nějak 

takhle: 

Za dávných časů žil na temném a opuštěném místě, kam sluneční paprsky nedosáhnou, 

drobný skřítek. Měl než dvě propadlé tváře a voskovou pleť, neboť jeho kůže se nikdy 

nedotklo světlo. Na druhé straně údolí, na místě, kde slunce dopadalo na  každou 

kytičku, žilo děvče s líčky jako růže a vlasy jako zlaté hedvábí. 



 

 

Takhle nikdo – nebo aspoň nikdo, koho já znám – nikdy nemluví. Obraty jako „za dávných 

časů“ nebo „líčka“ nejsou součástí běžné řeči. Jsou ale nedílnou součástí jazyka knížek a 

poskytují dětem vodítka, která jim pomáhají uhodnout, o jaký druh příběhu jde a co se v něm 

může dít. Pro mnoho pětiletých dětí jsou slova z knížek jedním z největších zdrojů slovní 

zásoby, která bude  jednou čítat tisíce slov. 

Významnou část z těchto tisíců slov tvoří morfologické variace už známých slovních 

kořenů. Například dítě, které se naučí slovní základ „lék“, může rychle porozumět slovům od 

něj odvozeným (lékař, lékárna, léčba, léčit) a osvojit si je. Jazyk pohádek a knížek není ale 

výjimečný jen v tom, že si díky němu děti obohacují slovní zásobu. Stejně tak důležitá je i 

jeho syntax a gramatická struktura, která se v běžné komunikaci prakticky nevyskytuje. Na 

některé konstrukce můžeme obvykle narazit jen v tištěné podobě. K jejich pochopení je pak 

zapotřebí značná dávka kognitivní flexibility a inference. Jen málo dětí mladších pěti let 

uslyší někoho použít „než“ takovým způsobem jako ve větě „M ěl než dvě propadlé tváře.“ O 

možnosti použití tohoto slova se děti dozvědí z kontextu. Takto se jejich jazyk obohacuje po 

syntaktické, sémantické, morfologické i pragmatické stránce. 

Victorie Purcell-Gatesová, vědkyně zabývající se čtením, na tento fakt a jeho 

závažnější důsledky upozorňuje ve své studii. Zaměřila se na dvě skupiny pětiletých dětí, 

které ještě neuměly číst. Děti z obou skupin si byly v lecčem podobné, pocházely 

z podobného socioekonomického prostředí a ani mezi vzděláním jejich rodičů nebyl velký 

rozdíl. Jednu skupinu však tvořily děti, jimž se během posledních dvou let doma hodně četlo 

(alespoň pětkrát týdně), a druhou děti, u kterých tomu tak nebylo. Purcell-Gatesová pak 

jednoduše obě skupiny požádala o splnění dvou úkolů – aby vyprávěly nějakou osobní 

příhodu, třeba o svých narozeninách, a aby předstíraly, že čtou panence knížku. 

Rozdíly byly jasně patrné. Když své příhody vyprávěly děti, kterým se doma hodně 

četlo, nejen že používaly zvláštní „literární“ jazyk knížek více než děti z druhé skupiny, ale 

také vytvářely složitější syntaktické konstrukce, delší slovní spojení a vztažné věty. 

Významné na tom je, že pokud jsou děti schopné používat celou škálu sémantických a 

syntaktických forem ve svém vlastním projevu, jsou pak také schopny lépe porozumět 

mluvenému a psanému projevu ostatních. Až si o několik let později děti začnou číst příběhy 

samy, bude se jejich porozumění zakládat právě na této jazykové a kognitivní schopnosti. 

Jedna nedávná studie, jejímiž autorkami jsou sociolingvistka Anne Charityová a její 

kolegyně Hollis Scarboroughová, poukazuje na význam, jaký má znalost anglické gramatiky 

pro děti, hovořící dialekty a jinými jazyky. Autorky studie zjistily, že podle znalosti 



 

 

gramatiky u dětí, které více než standardní americkou angličtinou mluví afroamerickou 

angličtinou, lze předpovědět, jak dobře budou později schopny číst. 

Jazyk knížek může také posloužit jako základ k pochopení něčeho, co můžeme nazvat 

„gramotnostními figurami“. Řeč je o obrazném jazyce, především pak metaforách a 

přirovnáních. Zauvažujme nad přirovnáními ve výše uvedeném úryvku – „děvče s líčky jako 

růže a vlasy jako zlaté hedvábí“. Takové konstrukce jsou jednak krásné po jazykové stránce a 

jednak jsou i kognitivně náročné. Před dětmi stojí úkol porovnat „líčka“ s „růžemi“ a „vlasy“ 

s „hedvábím“. Díky tomu si nejen rozšíří slovní zásobu, ale také se procvičí v užívání 

analogie, což je z kognitivního hlediska náročný úkol. Schopnost analogie je mimořádně 

významným aspektem intelektuálního rozvoje v jakémkoli věku, přestože nemusí být na první 

pohled patrná. 

Roztomilý příklad užívání raných analogických schopností najdeme ve Zvědavém 

Georgovi. Příběh je o opičákovi, kterého posedlost létajícími balóny dovede až k vzdušné 

plavbě oblohou, odkud „domy vypadají jako domečky na hraní a lidé jako panenky“. 

Jednoduchá přirovnání zde dětem pomáhají v uskutečnění tak náročných kognitivních 

operací, jako jsou porovnávání na základě velikosti a představa hloubky. Autor knížky Hans 

Rey rošťáka George vytvořil spolu se svou ženou, ilustrátorkou, která studovala v Bauhausu, 

ve 40. letech. Tehdy si možná ani neuvědomovali, jak přispěli k rozvoji jazyka a myšlení dětí. 

I dnes jsou ale miliony předškoláků jejich dílem ovlivněny. 

Jazyk knížek je pro děti přínosný také v tom, že posouvá jejich chápání na vyšší 

úroveň. Zamyslete se nad obratem „za dávných časů“. Tato slova vás mrknutím oka přenesou 

do jiné reality a hned víte, co od ní můžete očekávat. Každý znalý předškolák podle spojení 

„za dávných časů“ ihned pozná, že se jedná o pohádku. Existuje však jenom několik stovek 

různých typů příběhů, které mají v každé kultuře a době mnoho variací. Děti s postupem času 

porozumí mnohým těmto typickým modelům, z nichž každý má svou charakteristickou 

zápletku, prostředí, dobu a hlavní postavy. Tento druh kognitivní informace je součástí toho, 

z čeho se vytvářejí „schémata“. Tímto termínem někteří psychologové odkazují na jisté 

způsoby myšlení, jež se stanou rutinními a pomáhají člověku události lépe pochopit a déle si 

je pamatovat. Pravidla se zde navzájem podmiňují – čím je příběh pro dítě koherentnější, tím 

snáze si ho vtisknou do paměti. Čím lépe si dítě příběh zapamatuje, tím větší je přínos pro 

vytváření schémat. A čím rozvinutější schémata si dítě vytvoří, tím koherentnější pak pro něj 

budou i další příběhy a jeho znalostní základna pro budoucí čtení bude větší. 

Schopnost dítěte předvídat pravděpodobné scénáře napomáhá rozvoji jeho 

inferenčních dovedností (dedukce nebo odhadu založeného na dané informaci). Pro děti, které 
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tom, co se dítě musí ve stádiu vizuální analýzy naučit, se podívejme na čínské znaky na 

Obrázku 1. Tyto dva čínské logogramy mají s alfabetickými písmy mnoho společného – 

skládají se z křivek, obloučků a šikmých čar. Teď chvilku počkejte a pak si nalistujte konec 

tohoto textu. Jsou symboly, které tam najdete, stejné jako ty na Obrázku 1, nebo se od sebe 

liší? (Odpověď najdete na konci této podkapitoly.) 

Po této úloze se většina dospělých cítí zahanbeně. To je důkazem, že nároky na 

zrakový systém dětí jsou velmi vysoké. Musejí se naučit, že každá z těch čáreček je důležitá a 

nese určitou informaci a že písmena se skládají z rysů uspořádaných do různých vzorců a tyto 

rysy jsou neměnné (alespoň většinou). 

Zde přichází ke slovu schopnost abstrahovat důležité rysy, díky nimž je možné snáze 

rozpoznat neměnné vzorce a následně se naučit písmena. Naše dítě se už jako nemluvně 

naučilo, že některé vnější rysy (maminčin a tatínkův obličej) jsou pořád stejné. Jde o neměnné 

vzorce. Na základě vrozených schopností si můžeme ukládat do paměti reprezentace 

percepčních vzorců a následně je aplikovat při každé nové situaci učení. Když se tedy děti 

snaží naučit něco nového, první, po čem pátrají, jsou neměnné rysy. To jim pomáhá vytvořit 

si vizuální reprezentace a pravidla, která jim nakonec umožní, aby rozpoznaly písmenka na 

ledničce bez ohledu na jejich velikost, barvu nebo typ písma. 

Podíváme-li se na kognitivní vývoj z jiného úhlu, první pokusy dětí o pojmenování 

písmen se téměř neliší od párového asociačního učení. Takovéto rozpoznávání je z hlediska 

pojmového myšlení asi stejně náročné, jako když se holub za kuličku chleba učí přiřadit 

nějaký předmět ke kartičce, na níž je napsán název předmětu. Zanedlouho se ale učení písmen 

posune do stadia z intelektuálního hlediska daleko efektnějšího. Pro mnoho dětí například 

počítání do deseti a písnička pro zapamatování abecedy představují abstraktní seznamy 

zástupných pojmenování. Postupně se každé číslo a název písmene na seznamu spojí se svým 

grafémem (psanou podobou). Současně roste i porozumění tomu, jak dané písmeno nebo číslo 

funguje. Nedávno zesnulý neuropsycholog Harold Goodglass mi jednou řekl, že jako dítě byl 

dlouho přesvědčený o tom, že „elemeno“ je jedno dlouhé písmeno uprostřed abecedy (v 

anglické písničce pro zapamatování abecedy se totiž každé písmeno zpívá na jednu frázi, 

s výjimkou l, m, n a o, která tvoří jednu frázi všechna dohromady, vyslovují se vázaně a 

působí tak jako jedno slovo). To nám ukazuje, jak se pojetí písmen mění současně s vývojem 

jazyka dětí, rozvojem jejich neviditelného pojmového myšlení a identifikováním písmen s 

využitím oblastí mozku specializovaných na vizuální vjemy. 

Když srovnáme, jak děti pojmenovávají předměty a písmena, můžeme si povšimnout, 

že ve vývoji mozku dětí před tím, než se naučí číst, a poté, je poměrně nečekaný rozdíl. 



 

 

V první fázi děti rozpoznávání a pojmenovávání předmětů využívají k tomu, aby se v jejich 

mozku začala propojovat jazyková centra s centry, která odpovídají za vizuální vjemy. Když 

později děti rozpoznávají písmena a pojmenovávají je, v  mozku se jim aktivuje vždy tatáž 

část nervového obvodu, což ve výsledku umožňuje velice rychlé čtení psaných znaků. 

Žádné snímky mozku dítěte, jež se učí poprvé pojmenovat písmeno, nemáme 

k dispozici. Máme však snímky mozků dospělých, kteří pojmenovávají předměty a písmena. 

Ty ukazují, že během první milisekundy se oba tyto procesy odehrávají převážně v části 

týlního a temenního laloku, jež se nazývá gyrus fusiformis. Jedna z hypotéz říká, že když děti 

začínají pojmenovávat písmena, vypadá tento proces velmi podobně, jako když děti, které 

ještě neumí číst, pojmenovávají předměty. Jak se ale děti učí rozpoznat písmena jakožto 

diskrétní modely nebo reprezentace, skupiny neuronů, které jsou k tomu využívány, se 

postupně čím dál více specializují a stačí jim stále menší oblast mozku. V tomto ohledu tvoří 

pojmenovávání předmětů a následné pojmenovávání písmen první dvě kapitoly historie 

moderního, ke čtení uzpůsobeného mozku. 

Vynikající německý filozof Walter Bejnamin (1892–1940) zastával názor, že 

pojmenovávání je nejtypičtější lidskou činností. Benjamin nikdy neviděl rentgen mozku, ale 

pokud jde o raný vývoj pojmenovávání a čtení, měl naprostou pravdu. Pro všechny procesy, 

které probíhají při čtení, je naprosto nezbytným předpokladem, aby se dítě naučilo vybavit si 

název pro abstraktní, vizuálně vyjádřené symboly písmen. Podle toho, jak tento krok dítě 

zvládne, je také možné předpovědět, jestli už je na čtení připravené. Výsledky mnoha let 

práce mojí výzkumné skupiny ukázaly, že na základě informací o tom, jak velmi malé děti 

dokážou pojmenovávat předměty a jak později ovládají pojmenovávání písmen, lze 

předpovědět, jak se časem budou vyvíjet zbylé mozkové obvody spojené se čtením. 

Věk, kdy už děti zvládají pojmenovat písmena, se samozřejmě liší případ od případu. 

Rozdíly jsou i mezi kulturami.  V některých se děti učí písmena až v první třídě, což platí i 

pro určité státy jako například Rakousko. Ve Spojených státech umí všechna písmena 

pojmenovat už některé dvouleté děti, ale některé pětileté (hlavně chlapci) zase mají ještě na 

čem pracovat. Já sama jsem slyšela několik chlapců mezi pěti a sedmi lety, jak si museli 

potichu přezpívat celou písničku na zapamatování abecedy, než byli schopni hledané písmeno 

najít a pojmenovat. 

Rodiče je potřeba vést k tomu, aby dětem s pojmenováváním písmen pomáhali, 

jakmile na to budou připravené. Totéž platí i o „čtení“ okolního prostředí – slov a symbolů, 

které dítě dobře zná a je jimi obklopeno. Může jít o dopravní značku, krabici cereálií, svoje 

jméno nebo jména sourozenců a kamarádů. Mnoho dětí, které brzy čeká nástup do školky, 
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na tom, jak je která oblast vyspělá a jak rychle zajišťují asociační oblasti propojení a integraci 

všech těchto center. Tato rychlost je zase významně závislá na myelinizaci axonů neuronů. 

Myelin, nejlepší přírodní vodič, tvoří okolo axonů nervové buňky tukovou pochvu (Obrázek 

2). Čím více myelinu axon obalí, tím rychleji pak neuron vede vzruch. Tvorba myelinu se řídí 

vývojovým harmonogramem, který je pro každou oblast mozku jiný (například sluchové 

nervy se myelinizují v šestém měsíci prenatálního vývoje, zrakové nervy v šestém měsíci 

postnatálního vývoje). 

Přestože jsou senzorické i motorické oblasti myelinizovány a fungují samostatně ještě 

před dovršením pátého roku, hlavní oblasti mozku, které zajišťují naši schopnost rychlé 

integrace zrakových, verbálních a sluchových informací (například gyrus angularis v týlním 

laloku) jsou u většiny lidí myelinizovány až v pěti letech nebo později. Behaviorální neurolog 

Norman Geschwind tvrdil, že lomený závit je u většiny dětí zcela myelinizován až ve školním 

věku, tedy mezi pěti a sedmi lety. Geschwind také přišel s hypotézou, že se tyto klíčové 

oblasti mozkové kůry vyvíjejí u některých chlapců pomaleji. To by mohl být jeden z důvodů, 

proč se chlapci většinou naučí plynně číst později než dívky. Také náš vlastní jazykový 

výzkum ukázal, že v mnoha úkolech, v nichž jde o pojmenovávání na čas, jsou zhruba do 

osmi let dívky rychlejší než chlapci. 

Geschwindovy závěry týkající se věku, v němž je mozek dětí dostatečně vyvinutý 

k tomu, aby mohly číst, podpořily i výsledky z různých oblastí lingvistiky. Britská profesorka 

Usha Goswamiová, zabývající se výzkumem čtení, mě upozornila na mimořádně zajímavý 

mezijazykový výzkum, na němž pracuje její skupina. Ta zjistila, že evropské děti, od kterých 

se požadovalo, aby se začaly učit číst v pěti letech, si vedly hůře než ty, jež začaly se čtením 

až v sedmi letech. Výzkum probíhal ve třech různých jazykových oblastech. Z tohoto 

výzkumu vyvozujeme závěr, že snaha naučit dítě číst dříve, než dosáhne čtyř nebo pěti let, je 

z biologického hlediska ukvapená, a pro mnoho dětí možná i kontraproduktivní. 

Jak už to v životě chodí, i v této oblasti se najdou výjimky. Pozoruhodným příkladem 

dítěte, které umí číst dříve, než je mu pět, je Čipera z knihy Harper Leeové Jako zabít ptáčka. 

Čipera šokuje svou novou učitelku, protože už tak brzy dokáže přečíst cokoli, co vidí. 

Když jsem četla abecedu, objevila se jí mezi obočím drobná vráska, a když mě 

nechala nahlas přečíst skoro celý Můj první slabikář a burzovní zprávy Mobilského 

věstníku, shledala, že jsem gramotná, a pohlédla na mě s víc než mírnou nelibostí. 

Řekla mi, abych otci vyřídila, že už mě nemá učit, poněvadž by mi to při čtení vadilo. 

(...) Nikdy jsem se vědomě neučila číst. (...) Čtení bylo něco, co jsem pochytila tak, 

jako jsem se naučila připnout si vzadu kalhotky k tričku bez otáčení. (...) Nemohla 



 

 

jsem si vzpomenout, kdy se řádky nad sunoucím se Atikovým prstem rozlišily ve 

slova, ale pokud jsem se pamatovala, hleděla jsem do nich večer co večer – do všeho, 

co Atikus zrovna četl, když jsem si mu večer vlezla na klín. Dokud jsem nedostala 

strach, že o tohle všechno přijdu, čtení mě nijak zvlášť nebavilo. Jako člověka nebaví 

dýchat. 

Spisovatelka Penelope Fitzgeraldová přichází s jiným úhlem pohledu. „Začala jsem číst krátce 

po čtvrtých narozeninách,“ vzpomíná. „Písmena na stránce se najednou vzdala a přiznala, co 

znamenají. Naráz si mě úplně získala.“ Děti jako Čiperu a Penelope Fitzgeraldovou rozhodně 

nechte číst! Pro to, aby ostatní začali číst, až přijde ten správný čas, ale existují pádné 

biologické důvody. 

Ještě než dojde k myelinizaci 

Před pátým rokem se může dít spousta podivuhodných věcí, které patří k vývoji a usnadňují 

pozdější čtení, ale které také přinášejí radost z předškolního věku, kdy dětem ještě nikdo 

nedává pokyny, jak číst. Psaní a poslech poezie například napomáhají rozvoji schopnosti 

slyšet fonémy, ty nejmenší zvukové jednotky slova, a v konečném důsledku také tomu, že je 

dítě dokáže segmentovat. Tyto první pokusy o psaní ukazují postupný vývoj znalostí o tom, 

jak spolu souvisí psaný a mluvený jazyk. V první fázi děti píšou (kreslí) písmena, aby 

napodobily své rodiče. Často jde samozřejmě spíš o nějaké načmárané dílko, než o zachycení 

myšlenky. V další fázi začíná být znát, že má dítě čím dál lepší ponětí o tištěných písmenech, 

zvláště těch, z nichž se skládá jeho jméno. Další použití písmen postupně odhaluje, jak si děti 

představují, že se jednotlivá slova píší. Mnoho písmen pak využívají dosti „vynalézavě“. 

V knize s názvem Gényjus v akci: Jak se děti učí číst a psát (Gnys at Work: A Child 

Learns to Write and Read) nabízí Glenda Bissexová barvitý příklad z období, kdy děti při 

psaní vycházejí z názvů písmen. Jednou, když byla Bissexová zaneprázdněná (nejspíš proto, 

že zrovna psala svoji knihu), jí její pětiletý syn podstrčil tento vzkaz: „RUDF“. Tímto 

způsobem zapsal otázku: „Are you deaf? (Jsi hluchá?)“ Stejně jako bezpočet jiných dětí v 

jeho věku totiž došel ke dvěma závěrům – zaprvé, že psaný text může upoutat pozornost 

občas roztěkaných dospělých, a zadruhé, že písmena odpovídají hláskám, z nichž se slovo 

skládá. Ušlo mu, že hláska, kterou představuje písmeno, a název písmena si neodpovídají. 

Písmeno „r“ má sice v angličtině název /ɑ:r/, ale nepředstavuje slovo „are“. Ve slovech se 

vyslovuje pouze jako /r/. Zapsat otázku „Are you deaf?“ pomocí čtyř písmen je tedy totéž 

jako napsat v češtině slovo „házet“ jako „HZ“. Tento vztah mezi psanými písmeny a hláskami 

není jednoduché pochopit. Rodiče, a většinou ani učitelé, kteří nemají povědomí o jazykové 



 

 

stránce čtení, často zapomínají, o jak složitou věc jde. Nebere to v potaz ani většina slabikářů, 

s jejichž pomocí se mají děti naučit číst. 

Čtyřleté a pětileté předškolní děti možná do těchto nuancí neproniknou, ale začnou se 

učit, jak funguje symbolická reprezentace na nové úrovni. Učí se, že tištěná slova reprezentují 

mluvená slova, že mluvená slova se skládají z hlásek a také – a to je velmi důležité – že tyto 

hlásky lze vyjádřit pomocí písmen. Když si tohle děti uvědomí, mnoho z nich pak začne psát 

– zapáleně, ale s ohledem na pravidla pravopisu také velmi nekonvenčně. Ve skutečnosti se 

ale i jejich psaní striktně řídí pravidly. Někdy se stane, že různé děti napíšou stejné slovo více 

způsoby. Všechny varianty jsou přitom zcela opodstatněné, každé dítě se jen při psaní řídí 

vlastními pravidly a v závislosti na nich různým způsobem kombinuje názvy pro písmena 

(/zet/) a hlásky, které písmena představují (/z/). 

Na pravopisu malých dětí se také významně podílí fakt, že to, jak se slova vyslovují, 

často neodpovídá jejich obecně uznávané písemné podobě. Výslovnost angličtiny má spoustu 

variant a ovlivňuje ji mnoho faktorů, včetně regionálních dialektů. Anglickým dětem oproti 

dětem americkým pak například trvá daleko déle, než se naučí psát ve slovech jako „car“ 

(auto) písmeno „r“. V britské angličtině se totiž toto „r“ nevyslovuje. 

Bylo by velmi zajímavé zjistit, jestli jsou děti tyto své první texty také schopny po 

sobě přečíst. Po většině dětí se vyžaduje, aby přečetly, co napsaly – a děti se nenechají dlouho 

prosit. Díky této motivaci a tomu, jak se učí jednotlivé hlásky ve slovech, což vede k vlastním 

„pravidlům pravopisu“, jsou jejich první psané texty mimořádně užitečné. Představují krok na 

cestě ke čtení a úžasnou součást celého procesu spojeného se čtením. 

Fonematické povědomí 

Toho, že malé děti nevnímají zvukové jednotky stejně jako my, jsme si mohli všimnout u 

„elemena“ Harolda Goodglasse i roztomilých typických příkladů dětského psaní. Povědomí 

dětí postupně prochází několika fázemi – nejprve se naučí rozeznávat jednotlivá slova ve větě, 

potom dělit slova na slabiky („hez-ký“) a nakonec i rozdělovat slova na jednotlivé fonémy 

(„d“, „ ů“, „m“). Povědomí o oddělených zvucích a fonémech je pro čtení a psaní klíčové. Děti 

se ale zároveň díky čtení a psaní zpětně utvrdí v tom, jak slova na fonémy rozdělovat. Toto 

meta-povědomí o jednotlivých hláskách se v dějinách psaní neobjevilo zničehonic nějakým 

zázrakem. Stejně tak se nijak zázračně neobjevuje u dětí. Když se odbornice na čtení Marylin 

Adamsová ptala dětí, jaký je „první zvuk“ v „kočce“, jedno z dětí bez váhání odpovědělo, že 

„mňau“. 



 

 

Jedním z úspěchů tvůrců řecké abecedy bylo právě povědomí o hláskách, což také 

patří k největším přínosům této abecedy. Vedle dovednosti rychlého pojmenovávání je pak 

povědomí o hláskách druhým nejvýznamnějším ukazatelem toho, jakými čtenáři se děti 

později stanou. Vymyšlená pravidla psaní, jako u RUDF a dalších textů napsaných malými 

dětmi, nám dávají vodítko ohledně doby, kde se toto jazykové uvědomění začíná rozvíjet. 

Tyto dětské pokusy o psaní k tomuto uvědomění zároveň samy přispívají. 

Jsou však i jiné a neméně zábavné způsoby, jak podpořit rozvoj fonematického 

povědomí. Pro tyto účely jsou skvělé dětské říkanky, jako třeba „Houpy, houpy, kočka snědla 

kroupy.“ Aliterace (shoda počátečních hlásek slov), asonance (samohlásková shoda slov), 

rýmy a opakování mohou významně přispět k tomu, aby si děti uvědomily existenci 

jednotlivých hlásek. Díky skutečnosti, že děti slyší aliteraci a rýmy, naučí se, že slova mohou 

znít podobně, protože se jejich první nebo poslední hlásky shodují. Když posloucháte malé 

děti, jak si vyprávějí vtipy, určitě si hned všimnete toho, jak si libují v rýmech. Děti, úplně 

stejně jako medvídek Pú, rády pořád dokolečka opakují dvojice slov, která se rýmují, prostě 

jen proto, že je rýmy baví („Prasátko, malé zvířátko, prasátko, ty zvířátko!“). 

Stejně tak důležité je, když dítě, jež rozlišuje dvojice slabik, které se rýmují, začíná 

také rozdělovat části uvnitř slova na menší jednotky. Čtyřleté a pětileté děti se učí rozpoznat, 

čím slovo začíná nebo jaká je první hláska ve slově („J“ v „Jan“) a jaká část slova se může 

rýmovat s jinými slovy („an“ v „Jan“). Tímto začíná dlouhý a důležitý proces, jenž vede 

k tomu, že když děti slyší nějaké slovo, dokážou rozpoznat všechny jeho fonémy. Díky tomu 

je pro ně pak čtení snazší. 

Známý a velmi vynalézavý experiment několika anglických badatelů názorně ukazuje, 

jak jsou tyto zásady důležité. Lynette Bradleyová a Peter Bryant zkoumali čtyři skupiny 

předškolních dětí, jež si byly ve všech ohledech podobné. Jediný rozdíl mezi nimi byl ten, že 

ve věku čtyř let se dvě skupiny dětí účastnily vzdělávacího programu zaměřeného na aliteraci 

a rýmování hlásek. Tyto děti poslouchaly skupiny slov, se stejnou počáteční (aliterativní) 

hláskou, nebo stejnou středovou samohláskou (slova se rýmovala). Naučily se tak zařadit 

slova do skupin podle stejných hlásek. V jedné z těchto dvou skupin byla dětem také 

ukazována písmena, která odpovídala hláskám, jež se v dvojici slov shodovaly. O několik let 

později Bradleyová a Bryant všechny děti vyzkoušeli. Bylo celkem překvapivé, když se 

ukázalo, že děti, které prošly jednoduchým tréninkem rýmování, měly daleko větší 

fonematické povědomí, a především se naučily snáze číst. Ze všech nejlépe si ale vedly děti, 

které cvičily rýmování a k tomu měly možnost vidět napsaná písmena. Podporovat v dětech 
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3. KOMENTÁ Ř K PŘEKLADU 

3.1 Překladatelská analýza 

Na tom, že samotnému překladu by měla předcházet analýza výchozího textu, se shoduje 

mnoho autorů, ačkoli někteří přiznávají, že v praxi analýza nebývá prováděna explicitně. 

V následující překladatelské analýze jsem vycházela z modelu Christiane Nordové, který 

autorka popsala ve své práci, do angličtiny přeložené pod názvem  Translation analysis 

(1991). Model  je aplikovatelný na všechny typy textu a jakékoli jazykové dvojice a zahrnuje 

analýzu vnětextových a vnitrotextových faktorů, které ovlivňují produkci a recepci textu. 

Všechny tyto faktory se prolínají a navzájem spolu souvisí, pro jednotlivé faktory proto 

nejsou v textu vyčleněny samostatné podkapitoly. Za přímými citacemi z knihy Proust and 

the Squid (2008) v závorce následuje pouze číslo stránky. 

3.1.1 Vnětextové faktory 

Za vnětextové faktory, které působily na text, Nordová považuje: kdo text přenáší a komu, za 

jakým účelem a s jakým účinkem, jakým médiem, kde, kdy a jakou má tento text funkci. 

Název knihy Proust and the Squid (Proust a chobotnice) je obraznou narážkou na dva 

aspekty čtení – kulturní a anatomicko-fyziologický. Kulturní aspekt reprezentuje odkaz na 

Marcela Prousta, který mluvil o čtení jako o intelektuální svatyni, díky níž se mohou lidé 

setkávat s nepřeberným množstvím různých realit. Druhý aspekt zastupuje pokus 

s chobotnicí, provedený v roce 1950, který vědcům poskytl mnoho informací o tom, jak 

fungují neurony, a stál tak na počátku vzniku neurovědy. V knize se dočteme jak o tom, co 

nám čtení přináší, tak o tom, jaké procesy v mozku čtení umožňují. V pasáži, jejíž překlad je 

součástí této práce, je pozornost upřena na děti. Popisuje se zde, jaké procesy během rozvoje 

čtení probíhají v mozku dětí, jaké jsou předpoklady k tomu, aby se děti mohly začít učit číst, 

nebo na co by se měli rodiče zaměřit, aby se z jejich dětí stali dobří čtenáři. Text má tedy 

jednak referenční a jednak konativní funkci . 

Autorkou  je Američanka Maryanne Wolfová, profesorka bostonské Tuftsovy 

univerzity a ředitelka Centra pro výzkum čtení a jazyka. Zabývá se především kognitivní 

neurovědou, vývojovou psycholingvistikou, vývojem čtení a dyslexií. Ve svém oboru získala 

řadu ocenění. Je také autorkou či spoluautorkou mnoha odborných prací. 

Proust and the Squid  je však první kniha, kterou Wolfová napsala pro širokou 

veřejnost s cílem podělit se o poznatky týkající se čtení. To také autorka zmiňuje v předmluvě 



 

 

knihy a dodává, že pro ni nebylo jednoduché zachovat odpovídající styl populárně naučné 

literatury ( ix). Vzhledem k tomu, že autorka psala knihu ze svého vlastního popudu, je podle 

definice Nordové současně vysilatelem (1991: 43). 

Kniha poprvé vyšla v roce 2007 v USA, v nakladatelství HarperCollins Publishers. O 

rok později byla pro Spojené království, Evropu, jižní Afriku a Asii vydána britským 

nakladatelstvím Icon Books (britská angličtina však není v tomto vydání zcela konzistentní). 

Faktor času je tedy v překladu zcela zanedbatelný, všechny informace jsou stále aktuální. 

Maryanne Wolfová napsala tuto knihu se záměrem obeznámit své čtenáře 

s problematikou čtení z pohledu neurovědy a historie. Původní text je tedy zacílen na čtenáře 

se zájmem o dané téma, překládaný úryvek by svým obsahem mohl zaujmout především 

rodiče malých dětí nebo pedagogy. Cílový čtenář je rodilý mluvčí angličtiny – vzhledem 

k tomu, že obsah knihy je poměrně významně vázán na angličtinu, některé pasáže jsou pro 

čtenáře s pouze povrchní znalostí angličtiny a anglické fonetiky těžko srozumitelné a zároveň 

jsou i těžko přeložitelné. Na mysli mám především ty části textu, které pojednávají o prvních 

pokusech dětí o psaní. Operuje se zde s výslovností a s tím, jakým způsobem mohou děti 

zapsat to, co slyší, na základě různé logiky. V textu se tedy kromě již zmiňované referenční a 

konativní funkce významně projevuje i funkce metajazyková, v centru pozornosti je sám 

jazyk. Příklady s obecnou platností jsou v překladu vztaženy k češtině. 

U cílového čtenáře českého překladu se kromě zájmu o problematiku čtení 

předpokládá i určitý zájem o angličtinu, protože bez něj kniha nebude dostatečně přitažlivá. 

Zdaleka ne všechny příklady z praxe, které autorka uvádí, lze v překladu jednoduše vynechat 

nebo nahradit domácí analogií, protože jsou příliš specifické. Ani výchozí znalosti 

průměrného českého čtenáře nebudou totožné se znalostmi čtenáře z USA či jiné anglicky 

mluvící země, protože téma je do značné míry spjato s jazykem a kulturou autorky. Na rozdíl 

od anglicky mluvícího čtenáře originálu mohou být pro českého čtenáře překladu novinkou 

některá fakta týkající se anglické výslovnosti a pravopisu nebo informace o knihách pro děti.  

Překlad se proto snaží tyto kulturní rozdíly překlenout, nejčastěji pomocí vnitřních 

vysvětlivek. 

Jako fiktivní zadání pro svůj překlad jsem si určila, že by byl text překladu potenciálně 

publikován samostatně, nikoli jako součást překladu celé knihy. Odpověď na otázku, v jakém 

médiu by potom mohl být text uveřejněn, ale není právě jednoduchá. V úvahu snad přichází 

speciální tematické vydání některého z populárně naučných časopisů, například 21. století 

EXTRA. Ve zkrácené verzi by mohl být text otištěn i v časopisech, které se soustředí na děti a 

na psychologii (Rodina a škola, Psychologie dnes), či ve zvláštní příloze novin věnované 



 

 

problematice čtení. Úpravy, které jsem v textu prováděla, pak vyplývají právě z podstaty 

těchto médií. Například vysvětlivky v poznámkách pod čarou by pro tyto texty, spadající 

spíše do kategorie „odpočinkového čtení“, nebyly přijatelné. Některé odborné výrazy jsem 

proto z textu vypouštěla nebo jsem jejich význam objasňovala ve vnitřních vysvětlivkách. 

Snažila jsem se brát ohled i na to, že čtenář Rodiny a školy není nutně čtenářem, který 

vyhledává populárně-naučné knihy. 

Kniha Proust and the Squid  byla zamýšlena pro širokou veřejnost, dalo by se tedy 

předpokládat, že nebude nutné, aby byli čtenáři pro pochopení jejího obsahu už dopředu nějak 

významně obeznámeni s problematikou, o které kniha pojednává.  Můj dojem je ale takový, 

že pro běžného čtenáře jsou určité úseky knihy příliš odborné, a tím pádem i těžko 

srozumitelné. Autorka velmi často bez jakéhokoli vysvětlení používá pojmy, jejichž znalost 

zcela jistě nespadá do kategorie obecného povědomí (například termíny bootstrapping nebo 

neuronal recycling). Problém však není pouze v množství informací, ale také ve složité 

syntaxi. Věty jsou velmi kondenzované, často obsahují vsuvky a také ingové tvary 

v přívlastkové pozici (velmi časté jsou výrazy developing a evolving). U těchto tvarů není při 

prvním přečtení vždy jasné, zda jde o gerundium či adjektivum, a čtenář tak musí přemýšlet 

nejen nad obsahem věty, ale i nad její strukturou. 

Můj názor sdílí i několik desítek čtenářů, kteří ke knize Proust and the Squid  napsali 

recenzi na portálu Goodreads (www.goodreads.com). Například čtenářka vystupující pod 

jménem Melody 2. prosince 2011 napsala: „Text je extrémně kondenzovaný a skáče mezi 

společenskými vědami, historií, antropologií, neurologií atd. tak rychle a tak často, že není 

jednoduché vše pochopit.“ Čtenář Dan zase 11. února 2009 vyjádřil názor, že kniha se čte 

pomalu a že velké mínus vidí ve stylu, jakým je napsaná. Je také zajímavé, že v Proust and 

the Squid  je oproti zvyklostem anglosaské populárně naučné literatury potlačena funkce 

expresivní. Popularizační složku tvoří především výběr úsměvných historek o dětech, tedy 

obsah, ne forma. 

Mnozí čtenáři si v recenzích také stěžovali na to, že Wolfová na jednu stranu nedokáže 

odhadnout správnou míru odbornosti, kterou populárně naučný text ještě snese, ale na druhou 

stranu její kniha nepůsobí dost seriózně pro čtenáře, kteří mají o vývoji čtení hlubší znalosti. 

Uživatelka s přezdívkou Janie ve své recenzi z 3. března 2010 napsala: „Text není dostatečně 

podložen výzkumem. Brala bych buď zeširoka pojatý souhrn informací pro laiky, nebo nové a 

složitější vysvětlení, opřené o výzkum a s citacemi pro ty, kteří se jazykem a čtením zabývají 

profesionálně.“ 



 

 

V knize Proust and the Squid sice najdeme poznámkový aparát, v poznámkách se ale 

uvádějí převážně jen názvy publikací, na nichž pracovali vědci, o kterých se v textu mluví. 

Například k filmu Tři muži a nemluvně, který Wolfová zmiňuje, pak poznámka poskytuje 

informaci o režisérovi a roku natočení. Většinou tedy nejde o citace jako takové, některé 

údaje a čísla nejsou nijak podepřeny a v některých případech autorka uvádí zavádějící 

informace. I tomuto problému budu ještě věnovat pozornost v části zabývající se 

překladatelskými problémy. 

Díky čtenářským recenzím na portálu Goodreads si na vzorku čtenářů můžeme ověřit, 

jestli kniha na své recipienty skutečně zapůsobila tak, jak si Wolfová přála. K 5. červnu 2013 

knihu ohodnotilo 1610 čtenářů, přičemž průměrné hodnocení je 3,77 hvězdiček z 5 možných. 

Jde tedy o poměrně vysoké ohodnocení, srovnatelné například i s Romeem a Julií Williama 

Shakespeara nebo Kdo chytá v žitě J. D. Salingera. Celkové hodnocení je však velmi 

subjektivní a nevypovídá ani tak o tom, jestli čtenáři pochopili obsah knihy, jako o tom, jestli 

je kniha bavila, historky o dětech jim připadaly vtipné, citáty o čtení zajímavé a podobně. 

Primární funkcí populárně naučného textu je ale funkce informativní, jestliže se tedy 

v recenzích čtenářů často opakují výrazy jako „velmi kondenzované“, „bylo pro mě těžké 

textu porozumět“ nebo „příliš odborné“, můžeme konstatovat, že v tomto směru autorka 

selhala a záměr a účinek se neshodují. 

Hodnocení čtenářů jsem se snažila při překladu zohlednit, a přistoupila jsem proto 

k menším i větším zásahům do textu. V první řadě bylo potřeba rozvolnit větnou stavbu, mým 

cílem bylo ale také zpřístupnit potenciálnímu čtenáři překladu předkládané informace. Na 

některých místech jsem volila vnitřní vysvětlivku či substituci českou reálií, některé 

informace jsem se rozhodla zcela vynechat. Cílem tohoto postupu bylo dosáhnout toho, aby 

se účinek překladu na cílové čtenáře přiblížil záměru autorky. Podrobněji jsou tato řešení 

okomentována v následující kapitole o překladatelských problémech a jejich řešeních. 

3.1.2 Vnitrotextové faktory 

Vnitrotextové faktory, které text přímo vytváří, Christiane Nordová definuje těmito otázkami: 

Jaké je téma textu? Co text říká (a co ne)? V jakém sledu to říká? Pomocí jakých neverbálních 

prostředků, jakými slovy, jakým typem vět, jakým tónem a s jakým zamýšleným efektem? 

Téma knihy Maryanne Wolfové představuje podtitul The Story and Science of the 

Reading Brain, který poukazuje na zmiňovaný kulturní i medicínský úhel pohledu. Ústřední 

otázkou je, jak je vlastně možné, že umíme číst. Wolfová objasňuje, jaké jsou předpoklady 

k tomu, abychom se naučili číst, jaké jsou možné překážky, co se odehrává v našem mozku a 



 

 

jak to bylo se čtením v průběhu historie. Problematika je tedy pojata velmi komplexně. 

Výklad doplňují různé citáty a vtipné příběhy ze života. Pasáž vybraná pro tuto práci, část 

čtvrté kapitoly s názvem The Beginnings of Reading Development, Or Not, se pak soustředí 

na děti a jejich první zkušenosti se čtením.  

Uspořádání čtvrté kapitoly, stejně i celé knihy Proust and the Squid, podléhá běžným 

konvencím. Po čísle kapitoly následuje název kapitoly a vlastní text. Kapitola je rozdělena do 

několika podkapitol, které jsou také uvedeny titulkem. Text je rozčleněn na nepříliš dlouhé a 

přibližně stejné odstavce, což umožňuje snadnou orientaci. Text je také doplněn ilustracemi, 

v úseku vybraném pro tuto práci najdeme dva obrázky. Jeden z nich je použit dvakrát, jednou 

v textu páté podkapitoly a podruhé na konci celého textu – jde totiž o hru se čtenářem, který si 

může vyzkoušet, jak těžké je pro děti zapamatovat si určitý psaný znak, když se s ním setkají 

poprvé. Překlad je pojat jako samostatný text, z tohoto důvodu nezačíná číslem kapitoly. 

Číslování obrázků („Figure 4-1“ a „Figure 4-2“) v překladu odpovídá „Obrázek 1“ a 

„Obrázek 2“, protože informace o tom, že obrázky jsou součástí čtvrté kapitoly, není 

v překladu relevantní. Název textu je také poupraven, aby odpovídal obsahu zvoleného úseku 

kapitoly – poslední dvě slova v názvu The Beginnings of Reading Development, Or Not 

odkazují na část věnovanou různým poruchám a nemocem, které mohou rozvoj čtení ztížit či 

znemožnit, tato část už ale není součástí překladu, název textu překladu je proto pouze 

Začátky vývoje čtení.  

Styl textu můžeme klasifikovat jako populárně naučný, ovšem s určitými výhradami. 

V  knize Současná stylistika definují autorky Čechová, Krčmová a Minářová populárně 

naučný styl takto: 

„Charakteristické je pro jazykovou výstavbu těchto textů omezení terminologie na nezbytnou 

míru, větší šíře vyjádření a doplňování vedlejšími informacemi (např. zapojením vyprávění do 

textu). I vyjadřování může být hovorovější.“ (Čechová, Krčmová, Minářová 2008: 224) 

V knize Proust and the Squid se však hovorovost vyskytuje minimálně a nelze zcela souhlasit 

ani s tvrzením o omezeném použití terminologie. J. V. Bečka v článku O slohu populárně 

vědeckém upozorňuje na rozdíly mezi stylem odborným (vědeckým) a populárně naučným 

(populárně vědeckým) a k terminologii se vyjadřuje takto: 

„Vědecký autor může předpokládat u svých čtenářů mnohé odborné znalosti i odborný způsob 

myšlení. Může (a povahou své práce musí) užívati přesných vědeckých termínů a může se 

vyjadřovati s pravou vědeckou koncisností. Tento postup ve spise populárně vědeckém 

zpravidla není možný; spisovatel tu nejednou musí přesné termíny obcházet rozličnými opisy a 



 

 

volit výraz méně hutný. Tím se přesnost výrazu leckdy nezbytně zastírá. Ve vědeckém spise by 

to bylo chyba, ve spise populárně vědeckém je to nutnost.“ (Bečka 1948) 

Jako celek je text Maryanne Wolfové poměrně dobře srozumitelný, mnoho míst je ale 

problematických. Kromě už zmiňovaných termínů bootstrapping a neuronal recycling, jejichž 

význam není čtenáři v celé knize nijak přiblížen, můžeme na tomto místě zmínit například 

termíny fusiform gyrus (v českém překladu gyrus fusiformis) a angular gyrus (gyrus 

angularis). O těchto částech mozku se v knize mluví už zhruba 50 stran před zde rozebíranou 

čtvrtou kapitolou, takže pro čtenáře celé knihy nejde o zcela novou informaci, v rámci zásad 

populárně naučného stylu by však možná bylo vhodné vyjít čtenáři vstříc a například opět 

zmínit, v které části mozku se tyto oblasti nacházejí. Překlad tuto informaci dodává. 

Autorka používá poměrně bohatou slovní zásobu, nedá se říct, že by se některá slova 

v textu zbytečně opakovala, určité výrazy svou frekvencí sice poněkud vyčnívají (child, 

develop, brain), to je ovšem vzhledem k tématu a vyšší odbornosti textu pochopitelné. 

Wolfová se pohybuje spíše ve vyšším stylovém rejstříku. V celém textu nenajdeme žádné 

stažené tvary, které jsou známkou hovorovosti. Výjimkou je pouze jedna citace dítěte (you’re 

a funny bunny) a název jedné z podkapitol (What’s in a letter’s name), který je však aluzí na 

citát ze Shakespeara, v němž se stažený tvar vyskytuje. Autorka se také vyhýbá frázovým 

slovesům, na celých jednadvaceti stranách najdeme pouze sloveso break off, a to v pasáži, kde 

se mluví o pohádce o hroších, z nichž jeden si ulomil zub. Ve významu „ulomit se“ jde o 

nejběžnější anglické sloveso, působilo by tedy nepřirozeně, kdyby se ho Wolfová snažila 

zaměnit za jiné než frázové sloveso. V textu najdeme mnoho sloves anglosaského původu (sit, 

have, fall), ale i mnoho sloves cizího původu, především latinského (contain, contribute, 

investigate). Jejich použití opět poukazuje na spíše formálnější styl. Slovesa dějová převažují 

nad slovesy stavovými, což souvisí s obsahem textu – pozornost je upřena na různé procesy a 

rozvoj dovedností, které souvisí se čtením. 

V textu se vyskytuje mnoho vlastních jmen, především jmen osob (Harold Goodglass, 

Sasha Yampolsky, Jean Berko Gleason). V překladu jsou ženská příjmení přechýlena podle 

doporučení v knize Miroslavy Knappové Naše a cizí příjmení v současné češtině (2002). U 

většiny osob Wolfová alespoň krátce zmíní, čím se zabývají nebo na které univerzitě působí. 

Autorka ale zřejmě předpokládá, že Helen Kellerovou, hluchoslepou americkou spisovatelku, 

nebo Stanislase Dehaena, který pracuje pro francouzský Národní institut pro zdraví a lékařský 

výzkum, budou čtenáři znát, protože je v textu nijak nepředstavuje. Běžný zástupce široké 

veřejnosti se však s těmito jmény při čtení knihy Maryanne Wolfové setká nejspíš úplně 



 

 

poprvé. V rámci úprav provedených v překladu je Kellerová stručně představena a informace 

o Dehaenovi je vynechána. 

V textu se objevují termíny z oblasti lingvistiky (logographic, phoneme, alliterative), 

psychologie (cognitive science, bootstrapping) a medicíny (axon, fusiform gyrus, 

myelination). Pro Wolfovou však zřejmě bylo vzhledem k jejím rozsáhlým znalostem těžké 

vyhodnotit, které z pojmů by měly být vysvětleny a které bude většina čtenářů znát. V této 

otázce jsem se řídila kromě svého úsudku i reakcemi lidí ze svého okolí, především pak těch, 

kteří přímo spadají do kategorie cílových čtenářů, tedy rodičů a učitelů. Podle konkrétní 

situace se překlad v některých případech uchyluje k vysvětlivce, výjimečně i k vynechání 

informace. 

K odlehčení stylu přispívají hodnotící adjektiva a adverbia, která autorka používá 

velmi často (zany, loveable, fascinating, charmingly). Tato adjektiva jsou nejvýraznějším 

prvkem, skrze nějž se projevuje autorčin subjektivní pohled a emocionalita. Některé výrazy 

také Wolfová dává do uvozovek, aby naznačila, že jsou nějakým způsobem nepřesné a že se 

od nich do určité míry distancuje (“well-read-to” , “schemata”). Wolfová se vyhýbá 

familiárnosti, text ale na druhou stranu není ani příliš odosobněný. Když autorka zmiňuje 

něco, s čím má vlastní zkušenost, nebo o čem jí osobně někdo řekl, používá zájmeno I. 

V celém textu se pak několikrát vyskytuje inkluzivní we (let us say, as we saw). Wolfová se 

svými čtenáři udržuje kontakt, a několikrát je i oslovuje (imagine, look, consider). 

V textu převládají souvětí nad větami jednoduchými. Některé věty jsou možná až 

příliš dlouhé a nepřehledné, za všechny uveďme alespoň jeden příklad: 

„ It shows the sophisticated perceptual demands made on the young visual system, which must 

learn that each of the tiny but salient features in every letter of our alphabet conveys 

information, and that letters consist of orderly patterns of these features that do not change – 

at least not too much.“ (91) 

Právě taková souvětí oslabují informativní funkci textu a ztěžují čtenáři pochopení. 

V překladu jsou proto rozvolněna a zpravidla rozčleněna do více vět. Najdeme zde ale i velmi 

krátké eliptické věty (Why?) nebo větné ekvivalenty (Not quite.). Ty upozorňují na důležitý 

závěr k tomu, o čem je právě řeč, a zároveň udržují čtenářovu pozornost. 

Většinu vět tvoří věty oznamovací, což je pro tento typ textu běžné. Autorka ale 

poměrně často používá i věty tázací, a to jak v textu, tak i v názvu jedné z podkapitol (What’s 

in a Letter’s Name?). Pomocí tázacích vět udržuje kontakt se čtenářem a dává mu i prostor 

k zamyšlení před tím, než odpověď na otázku sama rozkryje. Pro větší zdůraznění také 

Wolfová používá zvolání (let them read!), v němž se projevuje subjektivita a emocionalita. 



 

 

K už zmiňované kondenzaci přispívají také participia: 

„A small child sits in rapt attention on the lap of a beloved adult, listening to words that move 

like water (...)“ (91) 

a gerundia: 

„According to some researchers, being read to is only part of what prepares children for 

reading.” (90) 

Text je velmi bohatý na vsuvky, které doplňují, rozvádějí nebo upřesňují nějakou informaci. 

Jsou vyděleny závorkami, pomlčkami nebo čárkami. Některé jsou pouze jednoslovné, jiné 

ovšem svou délkou narušují už tak složitou stavbu věty a opět ztěžují srozumitelnost:  

„Contemporary child linguists such as Jean Berko Gleason emphasise that every time a child 

learns what it is to name – whether what is named is a beloved human, a kitten, or Babar – a 

major cognitive change also has begun connecting the developing oral language system to 

developing conceptual systems.“ (84) 

V této ukázce si můžeme také všimnout přívlastků ve formě ingových tvarů, o kterých už byla 

v analýze řeč.  

V textu se vyskytují i stylistické figury. Jsou to především paralelismy (feelings that 

go with the words – feelings that range from happiness to fear and sadness) a triády (fly in a 

hot-air balloon, win a race with a hare, or dance with a prince until the stroke of midnight; 

curves, arcs, and diagonal lines). 

Významným rysem knihy Proust and the Squid je intertextualita . Čtvrtá kapitola je 

uvedena hned dvěma citáty, z Petra Pana J. M. Barrieho a z knihy Od dvou do pěti Korněje 

Čukovského. V textu se pak vyskytuje ještě jedna delší citace, která je převzata z knihy Jako 

zabít ptáčka Harper Leeové. Wolfová ale odkazuje i na mnoho dalších autorů a vědců. 

V Proust and the Squid tak dochází k zajímavému míšení žánrů, populárně naučný text je 

prokládán beletrií, aluzemi a zábavnými historkami o dětech. Tyto zábavné vsuvky výrazně 

přispívají k popularizační úloze textu. Pro překlad úryvku z knihy Harper Leeové jsem 

převzala již existující překlad Igora Hájka a Marcely Maškové (přesný bibliografický údaj je 

uveden v seznamu literatury), u ostatních citátů jde o můj vlastní překlad. 

  



 

 

3.2 Překladatelské problémy a jejich řešení 

Nejprve stručně k cílům překladu a k postupům zvoleným k dosažení těchto cílů. Na překladu 

jsem pracovala tak, aby výsledný text bylo možné bez váhání označit za populárně naučný a 

aby byl pro své čtenáře srozumitelný bez nutnosti dohledávat další informace v jiných 

zdrojích. V krajních případech jsem se na doporučení vedoucí práce paní magistry Šťastné 

rozhodla pro vynechání některých informací. Sporná místa jsem po faktické stránce 

konzultovala se studenty medicíny a historie. V této kapitole jsou pro lepší přehlednost u 

odsazených příkladů použity uvozovky a kurzíva pouze tam, kde byly použity v samotném 

textu. 

3.2.1 Pragmatická rovina 

Problémy, které se při překladu objevily, byly nastíněny už v předcházející kapitole. Vyskytly 

se na různých rovinách textu, nejnápadnější však byly na rovině pragmatické. Vzhledem 

k jejich specifičnosti jim je v této kapitole věnován největší prostor. Řešení se lišila případ od 

případu, prvním z použitých postupů byl opis anglického výrazu či věty současně s jeho 

překladem. Tento postup jsem použila ve třech případech: 

• u neoficiálního termínu: 

“zap mapping“ (84) – „bleskové mapování“ (zap mapping), 

• u názvu knihy, která nebyla přeložena do češtiny: 

The Hurried Child (94) – Přetěžované dítě (The Hurried Child) 

• v pasáži, která popisuje to, že změna pořádku slov v anglické větě může zásadním 

způsobem změnit význam: 

For example, it enables the child to understand how word order affects meaning: 

as in “The cat bit the mouse,” which differs from “The mouse bit the cat.” (85) 

Umožňuje dětem například pochopit, jak v anglické větě pořádek slov ovlivňuje 

smysl věty – věta „The cat bit the mouse. (Kočka se zakousla do myši.)“ znamená 

něco jiného než věta „The mouse bit the cat. (Myš se zakousla do kočky.)“ 

V posledním případě je použita také vnitřní vysvětlivka – „v anglické větě“. To, že změna 

slovosledu může ovlivnit smysl věty, je totiž typické právě pro angličtinu, která má pevnou 

stavbu věty. V češtině slovosled také ovlivňuje význam (respektive významový důraz), ale ne 

tak markantně, proto zde nebyla vhodná substituce. V textu následují i další příklady, 

vztažené přímo k angličtině, které by bylo velmi obtížné nahradit nějakou analogií z pravidel 



 

 

češtiny. Pokud by byly všechny metajazykové pasáže vztaženy k češtině, vznikl by navíc 

v textu rozpor mezi tím, že čtenář ví, že autorka je Američanka, a tím, že text pojednává o 

češtině. Snažila jsem se najít jakousi zlatou střední cestu a substituci provádět jen u příkladů 

s obecnou platností, u kterých by dodání vysvětlivky nebo uvedení příkladu v angličtině i 

češtině text jen zbytečně komplikovalo. Především jsem se chtěla vyhnout hybridním 

anglicko-českým spojením a rozsáhlým poznámkám pod čarou, které jsou typické například 

pro knihu Stevena Pinkera Jazykový instinkt v překladu Markéty Hofmeisterové. Zde 

překladatelka v doslovu říká, že „příklady jsou místy do češtiny téměř či zcela nepřevoditelné 

a jsou přeloženy doslova či nepřesně, s nevyhnutelnou ztrátou“ (2009: 540). Není mi jasné, 

komu je pak takovýto překlad určen. 

Nyní tedy zpět k problematickým místům v Proust and the Squid a jejich řešením. Druhý 

postup, který jsem při překladu několikrát volila, byla vnitřní vysvětlivka. Šlo buď o  

• jméno osoby, kterou by čtenář nemusel nutně znát: 

Helen Keller – hluchoslepá americká spisovatelka Helen Kellerová, 

• jméno hrdiny z pohádek pro děti, které u nás nejsou příliš známé (jako seriál je Česká 

televize vysílá už několik let, knížka ale vyšla teprve v roce 2011, tedy 70 let po 

vydání francouzského originálu): 

Babar – slona Babara, 

• bližší určení oblasti mozku: 

area 37’s fusiform gyrus – v části týlního a temenního laloku, jež se nazývá gyrus 

fusiformis, 

the angular gyrus –  gyrus angularis v týlním laloku 

• nebo pasáž, která se věnuje prvním pokusům dětí o psaní a jejich chápání písmen: 

At one point when Bissex was preoccupied (probably with writing her book), her five-year-

old son slipped her this note: “RUDF.” These letters translate straightforwardly: “Are you 

deaf?” Bissex’s son, like countless children his age, had begun to have two insights: first, that 

writing can command an adult’s sometimes transitory attention; and second, the complex 

notion that letters correspond to the sounds inside words. What he missed is that the sound a 

letter represents and the name of the letter are not equivalent. The letter “r” does not represent 

“are”; rather, it represents the sound of the English phoneme /r/, pronounced “ruh.” (97) 

Když byla jednou Bissexová zaneprázdněná (nejspíš proto, že zrovna psala svoji knihu), její 

pětiletý syn jí podstrčil tento vzkaz: „RUDF“. Tímto způsobem zapsal otázku: „Are you 



 

 

deaf? (Jsi hluchá?)“ Syn Glendy Bissexové totiž stejně jako bezpočet dalších dětí v jeho věku 

došel ke dvěma závěrům – zaprvé, že psaný text může upoutat pozornost dospělých, kteří 

jsou občas roztěkaní, a za druhé, že písmena odpovídají hláskám, z nichž se slovo skládá. 

Ušlo mu, že hláska, kterou představuje písmeno, a název písmena si neodpovídají. Písmeno 

„r“ má sice v angličtině název /ɑ:r/, ale nepředstavuje slovo „are“. Ve slovech se vyslovuje 

pouze jako /r/. Zapsat otázku „Are you deaf?“ pomocí čtyř písmen je tedy totéž, co napsat 

v češtině slovo „házet“ jako „HZ“. 

V posledním uvedeném případě jsem tedy vedle drobných úprav pro lepší pochopení anglické 

výslovnosti i pro čtenáře, kteří angličtinu příliš neovládají, pro ilustraci připojila také český 

příklad. Nechtěla jsem uměle vytvářet celou situaci a místo celé věty jsem pro lepší 

pochopení dětské logiky uvedla pouze jedno slovo. 

Jak už jsem zmiňovala, několikrát jsem se rozhodla i pro substituci anglického výrazu 

českým výrazem s obdobnou funkcí. Šlo o příklady s obecnou platností, u kterých by jedinou 

další možnou variantou bylo zachování anglického výrazu, jeho překlad a vysvětlení. To by 

ale výrazně narušilo plynutí textu a zbytečně ho prodloužilo. První z případů, kde jsem se 

rozhodla použít substituci, byl tento: 

 “cat” has three distinct sounds (/k/-/a/-/t/) (84) 

 „myš“ se skládá ze tří odlišných zvuků (/m/-/y/-/š/). 

Zde by samozřejmě nebyl problém přeložit „cat“ jako „kočka“. Funkčně ale lépe odpovídá 

slovo „myš“, které se stejně jako „cat“ skládá pouze ze tří hlásek, z nichž žádná se neopakuje. 

O několik vět dál v textu se navíc objevuje už výše uvedený příklad o kočce a myši v pozici 

podmětu nebo předmětu, použití slova „myš“ v překladu tak nepůsobí nahodile. 

Podobné to bylo i v tomto případě: 

For example, the child who learns the root word “sail” can quickly understand and 

acquire all its derived forms: sails, sailed, sailing, sailboat, and so on. (87) 

Například dítě, které se naučí slovní základ „lék“ může rychle porozumět slovům od 

něj odvozeným (lékař, lékárna, léčba, léčit) a osvojit si je. 

Slovo „plachtit“ je v češtině odvozené od slova „plachta“, v překladu by tedy došlo ke 

komplikacím. Slovo „lék“ zde funguje, je navíc v řeči daleko běžnější a děti se mohou setkat i 

s nápisem „lékárna“. 



 

 

Substituci jsem použila také zde: 

Once, long ago, in a dark, lonely place where the sunlight was never seen, there lived 

an elfin creature with hollow cheeks and waxen complexion; for no light ever touched 

this skin. (87) 

Za dávných časů žil na temném a opuštěném místě, kam sluneční paprsky nedosáhnou, 

drobný skřítek. Měl než dvě propadlé tváře a voskovou pleť, neboť jeho kůže se nikdy 

nedotklo světlo. 

Toto není úryvek z žádné konkrétní knížky, pouze vymyšlený příklad autorky. Wolfová na 

něm ukazuje, jak se psaný jazyk liší od jazyka mluveného a jak pomáhá dětem nejen 

k obohacení slovní zásoby, ale například i k pochopení různých gramatických vztahů. „For“, 

které v této ukázce použila, ve větě vystupuje jako spojka, v běžném hovoru se ale používá 

prakticky vždy pouze jako předložka. V překladu se namísto „for“ vyskytuje spojka „neboť“, 

která je také typická spíše pro psaný text a vyskytuje se s menší frekvencí než synonymní 

„protože“, setkat se s ní mohou ale i malé děti. Jako kompenzaci jsem použila spojku „než“ ve 

vazbě „měl než“. Zde je sice „než“ spojkou stejně jako v jiných případech, význam ale 

odpovídá slovu „jenom“. Tuto dnes již archaickou vazbu většinou malé děti neznají, přestože 

se vyskytuje například v pohádkách Boženy Němcové. Funguje tedy v textu překladu jako 

ozvláštnění, stejně jako spojka „for“ v textu originálu. Dále v textu se funkce slova „for“ 

rozebírá, v překladu tedy opět muselo dojít k úpravám: 

Few children under the age five hear “for” used as it is used in “for no light ever 

touched this skin,” where it serves as a connective, a class of grammatical devices like 

“then” and “because” that teach casual relationships between events and concepts. 

Jen málo dětí mladších pěti let uslyší někoho použít „než“ takovým způsobem, jako ve 

větě „M ěl než dvě propadlé tváře.“ 

K další substituci došlo v příkladu s mýdlem: 

 some children may insist that “Ivory” says “soap” (94) 

 některé děti trvají na tom, že „Nivea“ znamená „mýdlo“. 

V tomto případě jde o kulturní rozdíly, mýdlo Ivory má v Americe více než stoletou tradici, u 

nás ho ale nejspíš bude znát málokdo. Značku mýdla jsem tedy nahradila značkou známou 

v České republice. Mnoho místa v regálech našich drogérií zabírají také například mýdla 

značky Fa, ale vzhledem k tomu, že název této značky je velmi krátký, tvrzení, že si děti, 



 

 

přestože ještě neumějí číst, mohou myslet, že „Fa“ znamená „mýdlo“, by nepůsobilo 

přesvědčivě. 

Z důvodu kulturních odlišností jsem se pro substituci rozhodla i v části popisující 

přínos rytmických dětských říkadel: 

 “Hickory, dickory dock, a mouse ran up the clock” and other rhymes (99) 

 dětské říkanky, jako třeba „Houpy, houpy, kočka snědla kroupy.“ 

V původním textu se mluví i o Mother Goose (Matce huse), což je vypravěčka dětských 

říkadel a pohádek a také název knížky s těmito pohádkami a říkadly. Vzhledem k tomu, že 

„Houpy, houpy, kočka snědla kroupy“ součástí žádné podobné knížky není, informaci o 

Mother Goose jsem z textu úplně vypustila. 

Překlad vynechávkou jsem volila i na dalších místech. Hlavním důvodem pro tento 

zásah do textu byla nesrozumitelnost informací pro cílového čtenáře, a to už pro čtenáře 

originálního textu. I recenze čtenářů na Goodreads, o kterých už zde byla řeč, potvrzují, že 

některé pasáže jsou příliš odborné a čtenáři tak měli problém s porozuměním. První případ je 

tento: 

Later, in a process akin to Stanislas Dehaene’s notion of neuronal recycling, letter 

recognition and naming enlist special portions of these same circuits so that written 

symbols can eventually be read very quickly. (92–93) 

Když později děti rozpoznávají písmena a pojmenovávají je, v  mozku se jim aktivuje 

vždy tatáž část nervového obvodu, což ve výsledku umožňuje velice rychlé čtení 

psaných znaků. 

Ze souvětí jsem tedy zcela vypustila informaci o Stanislasi Dehaenovi a jeho teorii neuronové 

recyklace. Není totiž vůbec jasné, kdo Stanislas Dehaene je, co je to teorie neuronové 

recyklace, ani jak tato teorie souvisí s prvním čtením. Vysvětlit toto všechno by bylo velmi 

pracné a došlo by k výraznému prodloužení textu. Tato odbočka navíc není pro čtenáře nijak 

zvlášť důležitá. 

Velmi podobný byl i druhý případ vynechávky: 

Quickly enough, however, far more cognitively elegant learning of letters emerges, 

something akin to Susan Carey’s notion of “bootstrapping” in the learning of numbers. 

(92) 

Zanedlouho se ale učení písmen posune do stadia, které je z intelektuálního hlediska 

daleko efektnější. 



 

 

O Susan Careyové sice čteme v knize (i v překládaném úryvku) už podruhé, její práce ale není 

nijak blíže specifikována, z první zmínky víme pouze to, že pracuje na Harvardově univerzitě 

a že přišla s termínem „zap mapping“. Opět tedy jde o jakousi slepou odbočku, která je pro 

čtenáře spíše matoucí než obohacující. 

Nejradikálnější zásah do textu jsem provedla v následující pasáži: 

In many children, this realisation leads to an outpouring of writing that is highly 

unconventional in terms of English spelling rules, but in actuality is extremely rule-governed. 

This writing, called “invented spelling” by Carol Chomsky and Charles Read, is quite 

decipherable if you remember Glenda Bissex’s son. However, the principle is trickier than it 

looks. For example, try to decipher “YN.” This spelling has been found in children’s writing 

for at least two words: “wine” and “win.” In both instances the children used the letter name Y 

to convey the “wuh” sound (which English represents with “w”). In writing “wine” they used 

the complete letter name Y, but in “win” they used the complete letter name N to convey “in”: 

two perfectly reasonable sets of possible spelling rules. 

Another unusual feature of invented spelling in early writing is that the sounds often don’t 

conform to the accepted spelling, because English pronunciation is fearsomely various and 

affected by many factors, including regional dialect. For example, in Boston, where I live, the 

medial “t” in many a word (such as “little”) is spelled with a “d” by children (“LDL”); and a 

South Boston child and his or her Brahmin counterpart will both take about a year more than 

children elsewhere in the country to render “cart” with an “r.” Many a Bostonian child will, 

however, like the late President John Kennedy, generously bestow said “r” on the end of 

“AMREKR.” (98) 

Tato pasáž je sice srozumitelná pro cílové čtenáře originálu, příklady ale už zacházejí do 

podrobností a pro české čtenáře překladu by byly obtížně srozumitelné. Čtenář překladu by 

poznatky z těchto příkladů mohl jen těžko aplikovat i na české prostředí, protože jsou příliš 

specifické. Příklady jsou navíc jen další ilustrací k problematice, která byla objasněna už 

v předchozích odstavcích, nepřicházejí s žádnou novou myšlenkou. Uvedené části tedy 

v překladu odpovídá toto: 

Když si tohle děti uvědomí, mnoho z nich pak začne psát – zapáleně, ale s ohledem na 

pravidla pravopisu také velmi nekonvenčně. Ve skutečnosti se ale i jejich psaní striktně řídí 

pravidly. Někdy se stane, že různé děti napíšou stejné slovo více způsoby. Všechny varianty 

jsou přitom zcela opodstatněné, každé dítě se jen při psaní řídí vlastními pravidly a v závislosti 

na nich různým způsobem kombinuje názvy pro písmena (/zet/) a hlásky, které písmena 

představují (/z/). 



 

 

Na pravopisu malých dětí se také významně podílí fakt, že to, jak se slova vyslovují, často 

neodpovídá jejich obecně uznávané písemné podobě. Výslovnost angličtiny má spoustu 

variant a ovlivňuje ji mnoho faktorů, včetně regionálních dialektů. Anglickým dětem oproti 

dětem americkým pak například trvá daleko déle, než se naučí psát ve slovech jako „car“ 

(auto) písmeno „r“. V britské angličtině se totiž toto „r“ nevyslovuje. 

Vynechala jsem tedy informaci o tom, že zmiňované dětské pojetí psaní Carol Chomsky a 

Charles Read nazvali „invented spelling“ („vymyšlený pravopis“). I v případě těchto lingvistů 

totiž jde o první zmínku. Věta, v níž se o nich píše, by ale měla nějakou váhu jedině v tom 

případě, že by tito vědci byli už dříve uvedeni jako renomovaní odborníci na písemné projevy 

dětí. Pochopit příklad s tím, co všechno mohou reprezentovat písmena „YN“ a proč, podle 

mého názoru přesahuje možnosti většiny českých čtenářů. Rozhodla jsem se proto tuto část 

v překladu nahradit jen stručnou sumarizací a krátkým příkladem, který vychází z české 

abecedy. V následujícím odstavci je řeč o regionální výslovnosti, konkrétně se srovnává 

výslovnost obyvatel Bostonu a Nové Anglie. Pokud jde o variabilitu angličtiny, v povědomí 

rodilých mluvčích jiných jazyků je zřejmě především rozdíl mezi britskou a americkou 

angličtinou a fakt, že americká angličtina více „drnčí“. V překladu tedy vycházím z tohoto 

předpokladu, informace opět zobecňuji a zmiňuji rozdíl mezi Angličany a Američany. Abych 

vyšla českým čtenářům vstříc, jako příklad uvádím slovo „car“, které zná i ten, kdo u 

angličtiny nevydržel déle než prvních pět lekcí, a ne „cart“, které sice bylo v původním textu, 

ale u cizinců se objevuje až v pokročilejší slovní zásobě. Zmínku o možnosti dvojí 

výslovnosti intervokalického t jsem se rozhodla vynechat už kvůli termínu „intervokalické t“, 

který by opět významně zvyšoval odbornost textu. Pro vysvětlení tohoto jevu českým 

čtenářům by bylo nutné věnovat větší prostor anglické fonetice, což by ovšem odvádělo 

pozornost čtenářů jiným směrem, než bylo původně zamýšleno. 

Když Wolfová píše o tom, co se při čtení děje v mozku, zmiňuje „area 37’s fusiform 

gyrus“ (93), tedy gyrus fusiformis, oblast 37 podle Brodmannova dělení. Vzhledem k tomu, 

že se cíloví čtenáři s Brodmannovým dělením mozku nemuseli nikdy setkat, údaj o oblasti 37 

v překladu vynechávám a nahrazuji ho už zmiňovanou vysvětlivkou („v části týlního a 

temenního laloku, jež se nazývá gyrus fusiformis “). 

Vzhledem k tomu, že jsem překlad pojala jako samostatný text, vynechala jsem z něj i 

věty, které odkazují na informace uvedené v knize před překládanou kapitolou: 

 As discussed earlier in Chapter 1 (92), 

 As we saw in the achievement of the Greeks (99). 



 

 

Zvláštní skupinou překladatelských postupů na pragmatické rovině byly úpravy míst, v nichž 

byly chyby nebo zavádějící tvrzení. První z nich se vyskytuje hned v prvním odstavci 

překládané kapitoly: 

Along the way, the child incorporates many of the insights into written language that 

our species learned, breakthrough by breakthrough, during more than 2,000 years of 

history. (81–82)  

Nejsem si jistá, jak autorka dospěla k názoru, že naučit se psát lidem trvalo okolo 2000 let. 

Kromě toho je velmi zvláštní i výběr slova „learn“, které má význam „naučit se něco, co už 

někdo jiný vymyslel“, přestože písmo je vynález lidí samotných. Písmo se vyvíjelo postupně 

a vzniklo nezávisle na sobě na různých místech (Mezopotámie, Čína, Mezoamerika). 

V Mezopotámii, kde se objevilo nejdříve – ve 4. tisíciletí před naším letopočtem – se 

vyvinulo z hliněných žetonů, používaných jako symboly pro úřední záznamy. Z nich se 

postupně staly obrázky a z obrázků klínové písmo. Ve které fázi už můžeme mluvit o písmu, 

není ale možné přesně určit, vztah k uváděným 2000 letům je tedy nejasný. Informace by se 

snad mohla týkat i latinky, kterou dnes používáme a která od svých počátků v 7. století před 

naším letopočtem prodělala různé změny. O tom, co konkrétně měla Wolfová na mysli, se 

však můžeme jen dohadovat. V překladu jsem se tedy rozhodla číslo vynechat a nabídnout 

čtenářům méně konkrétní informaci, otevřenou interpretacím: 

Dítě mnoho těchto poznatků propojuje s psaným jazykem, jehož postupné učení nám 

zabralo tisíce let naší historie. 

Druhý případ sporného tvrzení v textu je věta týkající se rozsahu slovní zásoby pětiletých 

dětí: 

Indeed, by kindergarten, words from books will be one of the major sources of the 

10,000-word repertoire of many an average five-year-old. 

Ani tento údaj Wolfová v poznámkovém aparátu nijak nekomentuje a neuvádí žádný zdroj, ze 

kterého by číslo převzala. Handbook of Clinical Child Neuropsychology (2009: 33) uvádí, že 

slovní zásoba typického pětiletého dítěte se pohybuje okolo 1500 až 2200 slov. Záleží ale i na 

konkrétním jazyce a na tom, jak se šíře slovní zásoby vypočítává (co to znamená „znát“ 

slovo, co všechno se počítá jako slovo, kdo je průměrný mluvčí jazyka). Zmíněných 10 000 

slov by se snad mohlo týkat pasivní slovní zásoby, z textu to ale nevyplývá a odborné 

publikace se na tomto čísle také neshodují. Neshodují se ani na šíři aktivní slovní zásoby 

dospělého člověka, i v této souvislosti někteří s číslem 10 000 operují. Vzhledem k tomu, že 



 

 

žádné přesné číslo neexistuje, rozhodla jsem se v překladu „10 000“ vynechat a informaci 

zobecnit na „tisíce“: 

Pro mnoho pětiletých děti jsou slova z knížek jedním z největších zdrojů slovní 

zásoby, která bude  jednou čítat tisíce slov. 

Poslední opravou v textu byla změna jména vědkyně Bradleyové, která se podílela na jednom 

z výzkumů, o nichž se v Proust and the Squid píše, z „Lynne“, formy uvedené v originále, na 

„Lynette“, což je její skutečné jméno. 

Výskyt nepodložených tvrzení v knize Maryanne Wolfové dává za pravdu kritickým 

recenzím, které poukazují na to, že autorčina kniha není dostatečně podepřena výzkumem. 

Faktické chyby navíc vytvářejí ostrý kontrast s odbornými termíny a odkazy na vědce, které 

běžný čtenář nemá možnost znát. Po dohodě s vedoucí práce jsem se rozhodla pro výše 

uvedená řešení a v textu jsem neuváděla, že se text originálu a text překladu na daných 

místech po faktické stránce liší. Tento postup byl opět podřízen stanovenému zadání a 

potenciálnímu médiu. 

3.2.2 Syntaktická rovina 

Významné úpravy bylo v překladu potřeba provést i na syntaktické rovině. Věty, které 

autorka používá, jsou často velmi nominální, například v této větě je v originále pouze jedno 

sloveso: 

Working with premature infants highlights the importance of touch in their 

development. 

V tomto případě by to nebyl až takový problém, pokud bychom větu četli samu o sobě, 

protože není příliš dlouhá. Podobné věty jsou ale v textu časté, a jak potvrzují recenze 

čtenářů, text se pak ve výsledku „čte pomalu“. V překladu jsem tedy vytvořila souvětí o třech 

větách: 

Když budete pracovat s předčasně narozenými dětmi, zcela jistě si všimnete, jak je pro 

jejich vývoj důležitý dotek. 

 Pomocí nevyjádřeného podmětu (vy) se navíc věta obrací ke čtenářům, což oslabuje dojem, 

že je vytržena z odborného textu. 

Několikrát jsem také dlouhá souvětí rozdělovala, zpravidla tehdy, když byla 

rozčleněna pomocí středníků. V českých textech nejsou středníky tak časté jako v textech 

anglických a odpovídá jim většinou tečka. V textu se ale vyskytují i dlouhá souvětí bez 

středníků: 



 

 

The author, Hans Rey, and his Bauhaus-trained wife Margret may have been unaware 

of the contributions they were making to children’s cognitive and linguistic 

development when they first created the rascal George in the 1940s, but to this very 

day they continue to influence the development of millions of preschool children. 

Autor knížky Hans Rey rošťáka George vytvořil spolu se svou ženou, ilustrátorkou, 

která studovala v Bauhausu, ve 40. letech. Tehdy si možná ani neuvědomovali, jak 

přispěli k rozvoji jazyka a myšlení dětí. I dnes jsou ale miliony předškoláků jejich 

dílem ovlivněny. 

V tomto úseku je vidět i příklad rozvolňování kondenzovaných anglických konstrukcí, 

například přívlastek „Bauhaus-trained“ je do češtiny převeden vedlejší větou. Došlo i 

k přeskupení informací – příslovečné určení času („ve 40. letech“) je posunuto více na 

začátek, je tak na něj kladen menší důraz a věta působí přehledněji. 

Časté bylo i převádění pasivních konstrukcí na konstrukce aktivní, se zřetelem 

k zásadám populárně naučného textu: 

An example can be found in Frog and Toad, a series of books bz Arnold Lobel. 

Příklad můžeme najít v řadě knížek o Kvakovi a Žbluňkovi od Arnolda Lobela. 

Vsuvky, které jsou v původním textu výrazným prvkem, jsem se snažila začleňovat do textu 

tak, aby věty působily plynule: 

Writing and listening to poetry, for example, sharpen a child’s developing ability to 

hear (and ultimately to segment) the smallest sounds in words, the phonemes. 

Psaní a poslech poezie například napomáhají rozvoji schopnosti slyšet fonémy, ty 

nejmenší zvukové jednotky slova, a v konečném důsledku také tomu, že je dítě dokáže 

segmentovat. 

Někdy bylo nutné větnou strukturu zcela změnit: 

It is their gradually evolving ability to think about others’ thinking – not their moral 

character – that prevents them from being able to know what another person is feeling. 

Schopnost dětí přemýšlet o tom, jak přemýšlejí ostatní, se teprve vyvíjí. Právě to jim 

brání v pochopení pocitů druhých lidí, o morální charakter zde nejde. 



 

 

3.2.3 Lexikální rovina 

Problémy na lexikální rovině způsobovala především terminologie. Většina řešení už byla 

uvedena v podkapitole věnované pragmatické rovině textu, za zmínku stojí ale ještě alespoň 

tento případ: 

A comparison of object and letter naming in the young child reveals a rather 

unexpected “pre”- and “post-blueprint” of the brain’s evolution before and after 

literacy. 

Termín “blueprint” je zde použit v souvislosti s tím, že k tomu, aby mohly děti začít číst, se 

jejich mozek určitým způsobem “přeprogramuje”. Žádný adekvátní jednoslovný český 

ekvivalent se mi nepodařilo najít, celá věta v překladu tedy zní takto: 

Když srovnáme, jak děti pojmenovávají předměty a písmena, můžeme si povšimnout, 

že ve vývoji mozku dětí před tím, než se naučí číst, a poté, je poměrně nečekaný 

rozdíl.  

Na problém jsem narazila také u slovesa „to corrupt“ v následujícím kontextu: 

(...) Tom Selleck reads the results of dog races to his infant charge. Everyone yells at 

him for corrupting the baby, but he is right on target. (82) 

Sloveso „to corrupt“ je zde ve významu „mít špatný vliv“. U malých dětí si ale musíme 

poměrně dlouho počkat, než se nějak projeví, jaký vliv měly na jejich rozvoj texty, které jsme 

jim četli. Spojení se slovem „vliv“ by zde tedy nefungovalo. Z tohoto důvodu jsem pro 

překlad zvolila následující formulaci: „Všichni na něj křičí, že to s nemluvňaty vůbec neumí.“ 

Její význam v hloubkové struktuře anglickému „corrupting“ odpovídá. 

Adjektivum „fascinating“ ve spojení s výrazem „cross-language study“ (96) jsem do 

češtiny přeložila jako „mimořádně zajímavý mezijazykový výzkum“. Slovo „fascinating“ se v 

angličtině používá tak často, že už je prakticky významově vyprázdněné. Oproti tomu české 

„fascinující“ by ve spojení s výzkumem v tomto typu textu působilo nepatřičně. Jde tedy o 

jedno z mála míst, kde došlo v překladu ke snížení expresivity. Anglosaský populárně naučný 

text je sice obvykle daleko méně formální než český populárně naučný text, Wolfová ale styl 

posunula spíše ke stylu odbornému, čímž se přiblížila českým zvyklostem. 

Jak upozorňuje Jiří Levý ve své práci Umění překladu, překladatel by neměl 

zapomínat ani na ty jazykové možnosti, které jsou v textu obsaženy latentně (1999:145). Ve 

svém překladu jsem proto využila možnosti českých deminutiv a například původní „very 

young children“ (83) přeložila jako „malinké děti“. 



 

 

Odpovídajícím českým ekvivalentem jsem se snažila převést i idiomatická spojení: 

 he is right on target (82) – uhodil hřebíček přímo na hlavičku. 

Ráda bych ještě zmínila, proč jsem pro překlad názvů knih, které Wolfová v textu zmiňuje, 

nezvolila jednotný postup. Názvy jsem totiž překládala v závislosti na tom, jestli byly knížky 

(popřípadě jejich filmové adaptace) přeloženy do češtiny. Pokud ano, uváděla jsem pouze 

český překlad, pokud ne, použila jsem jak svůj překlad, tak originální název, aby měl čtenář 

možnost knihu dohledat. Jméno „George“ v názvech knih Curious George a George and 

Martha jsem se rozhodla nepřekládat. Podle první z knih byl natočen animovaný film, který 

se na DVD prodává i u nás pod názvem Zvědavý George. Stejný název jsem tedy použila i 

v překladu. U druhé z knížek jsem postupovala analogicky, připadalo by mi navíc zvláštní, 

kdyby tak exotické zvíře, jako hroch, mělo nést typicky české jméno Jiří. Pro Georgovu 

kamarádku ale v překladu používám kvůli skloňování jméno Marta. 

3.3 Typologie posunů 

Následující část opět pohlíží na možnosti překladatelských řešení, avšak z trochu jiného 

pohledu. Je zaměřena na typologii posunů, jak je popsal Anton Popovič. Stručnou definici 

všech čtyř Popovičových posunů nabízí Ján Vilikovský ve své knize Překlad jako tvorba 

(2002: 44). 

Prvním typem posunů, který vyplývá ze systémových rozdílů mezi jazykem originálu 

a jazykem překladu, jsou posuny konstitutivní čili nevyhnutelné. Spadají sem případy, kdy se 

v originále vyskytoval posun časů, gerundium, či další jevy uvedené mezi překladatelskými 

problémy na syntaktické rovině. 

Dalším typem posunů jsou posuny individuální, tedy takové, které závisí na 

konkrétních překladatelích, jejich invenci, idiolektu a vkusu. Těchto posunů je v textu velké 

množství, jde například o různé vysvětlivky, které jsem do textu vložila, nebo naopak o 

vynechávky. Tato řešení nelze považovat za jediná možná. Patří sem také případy výrazového 

zesílení („very young children“ – „malinké děti“, „flower“ – „kyti čka“) a zeslabení 

(„fascinating“ – „mimořádně zajímavý“). V překladu se vyskytuje i případ ztráty, a to v 

podtitulku „What’s in a Letter’s Name?“ (90), který je aluzí na citát z Romea a Julie Williama 

Shakespeara „What’s in a name?“, v češtině asi nejznámější v překladu „Copak je po jméně?“ 

E. A. Saudka (1965: 50). Zachovat aluzi v českém překladu bohužel nebylo možné, ke ztrátě 

tak dochází i přes pokus o určitou hravost v „Co v sobě skrývá název písmene?“. 



 

 

Jako třetí typ posunů Popovič vyčleňuje posuny tematické. Tento typ se týká 

substituce reálií a idiomů. I k tomuto typu posunů docházelo v textu často. Jako příklad 

uveďme převedení anglického „Hickory, dickory dock, a mouse ran up the clock“ jako 

„Houpy, houpy, kočka snědla kroupy.“ nebo náhradu idiomu „to be right on target“ českým 

„udeřit hřebíček přímo na hlavičku“. 

Posledním typem jsou posuny negativní, jejichž příčinou je nepochopení originálu. Na 

rozdíl od tří předchozích posunů lze tyto posuny jednoznačně označit jako chybné. Z jejich 

podstaty ale vyplývá, že sám překladatel je nemůže zhodnotit. 

U většiny posunů se překrývá více kategorií, například absence gerundia v češtině je 

sice objektivním důvodem pro změnu stavby věty, řešení různých překladatelů se ale zákonitě 

budou lišit podle jejich subjektivních preferencí. Při překladu jsem se vždy snažila řídit 

nejdůležitějším kritériem posunů, kterým je to, aby byly funkční. 

  



 

 

4. ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo přeložit část čtvrté kapitoly z knihy Maryanne Wolfové 

Proust and the Squid a v komentáři následně provést překladatelskou analýzu výchozího 

textu, okomentovat překladatelské problémy a jejich řešení a klasifikovat posuny, k nimž 

v překladu došlo. 

Jako problematický se ukázal fakt, že původní text nesplňuje všechny požadavky 

populárně naučného textu, což potvrzují i čtenářské recenze na portálu Goodreads. Rozhodla 

jsem se proto provést v textu větší či menší zásahy s cílem posílit informativní funkci a 

přiblížit účinek textu na potenciální čtenáře záměru autorky. Pasáže s metajazykovou funkcí 

jsem se snažila českým čtenářům zpřístupnit, nejčastěji s pomocí vnitřních vysvětlivek nebo 

substituce. Úpravy v textu také reflektují fiktivní zadání, překlad je pojat jako samostatný 

text, který by bylo možné vydat v odpovídající příloze novin či časopise. Bylo proto nutné 

brát v úvahu i fakt, že čtenáři novinové přílohy nemusí být lidé, kteří vyhledávají populárně 

naučné knihy. Text jsem proto dala přečíst několika lidem ze svého okolí a zohledňovala jsem 

jejich doporučení a komentáře k tomu, do jaké míry jsou pro ně jednotlivé pasáže 

srozumitelné.  
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