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publikace, jež se zabývá sociálním životem zvířat, a z poslední kapitoly věnované 
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ABSTRACT: The Bachelor thesis consists of two main parts - the Czech translation of 

two chapters of a French publication entitled La communication animale (Dorozumívání 

živočichů in Czech) and a commentary of the translation. The original text deals with the 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad z francouzštiny do češtiny. K 

překladu jsem zvolila poslední dvě kapitoly z publikace La communication animale, 

kterou napsala francouzská spisovatelka a novinářka Nathalie Tordjman a 

vysokoškolský profesor Vincent Darnet. Výběr byl motivován osobním zájmem o téma 

chování zvířat. V překladu jsem se snažila zachovat všechny funkce originálu a zároveň 

jsem dbala na věcnou správnost uváděných vědeckých poznatků. V teoretické části 

práce se věnuji překladatelské analýze výchozího textu, rozborem problémových míst v 

překladu a jejich konkrétním řešením. 

Publikace La communication animale vyšla v roce 1992 v edici Presses Pocket. Jedná se o 

populárně-naučný text, který informuje čtenáře o tom, jak probíhá komunikaci mezi 

zvířaty. První překládaná kapitola se věnuje sociálnímu životu živočichů a jeho 

pravidlům. Tématem druhé kapitoly je především schopnost zvířat naučit se řeči. 

Publikace je určená všem čtenářům, kteří mají zájem se dozvědět základní informace o 

komunikaci mezi zvířaty a vyhledávají k tomuto tématu spíše nenáročnou literaturu.  
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2 PŘEKLAD 

 

JAK SE ZVÍŘATA DOROZUMÍVAJÍ  

Sociální život zvířat a jeho pravidla 

 

K sociálnímu životu zvířat neodmyslitelně patří agresivní chování. Ve skupině útočné 

chování vyvolává konflikty a umožňuje ji tak nalézt novou rovnováhu. Agresivita však 

neznamená totéž, co násilí. Pro sociální život jsou charakteristické i další druhy signálů, 

jako jsou projevy podřízenosti a usmiřování, projevy přátelství a určitý „smysl pro fair-

play“. 

[Popisek k obrázku, s. 84] 

Ustálená sociální pravidla umožňují tlupě paviánů harmonické soužití. 

Po dosažení dospělosti jedinec zjistí, že se pro něj sociální pravidla ve skupině změnila. 

Skončí ochrana matky, shovívavost dospělých i hravé souboje s kamarády. Mladý 

dospělý jedinec nyní musí pochopit, že střety s ostatními příslušníky vlastního druhu již 

nejsou jen hrou, ale prostředkem k dosažení určité pozice ve skupině. 

Agresivní chování – prostředek k budování vlastní pozice ve skupině 

Agresivní chování je komplexním jevem, který zvířatům slouží k budování vlastní pozice 

ve skupině. Zvířata se k němu často uchylují při námluvách nebo při teritoriálním 

chování. U mnoha zvířecích druhů je totiž boj o samičku nebo o teritorium zároveň 

bojem o moc.  

Signály agrese jsou nejen optické, ale i zvukové či pachové – předstíraný útok, cenění 

zubů, vytažené drápy, zobák kupředu, optické zvětšování objemu těla, pronikavý křik či 

vylučování pachových látek. Tyto signály většinou nebezpečně pouze vypadají, protože 

cílem útočných projevů je protivníka především zastrašit.  
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Následující experiment potvrzuje, že boj o sociální postavení je spíše otázkou 

komunikačních dovedností než fyzické převahy. Jestliže samičce pěnkavy obarvíme na 

červeno náprsenku, která je obvykle světle šedá, bude ji okolí pokládat za samečka a 

bude tak s ní i jednat. To znamená, že se tato samička stane terčem častých útoků. Před 

ostatními jedinci však přesto bude budit respekt, i když nemá zkušenost se souboji a 

nového zbarvení své náprsenky si není vědoma. Barva náprsenky bude totiž dostatečně 

působivým signálem. 

[Popisek k obrázku, s. 86] 

Čelem proti sobě a rohy zaklesnuté – přímorožci poměřují své síly a rychlost reakcí. 

Přímorožec je sice jedinou antilopou, která umí použít své rohy k probodnutí nepřítele, 

nikdy však této zbraně nevyužije ke zranění jedince vlastního druhu. Ostatní druhy 

antilop používají k obrannému útoku spíše svá kopyta. 

Signály podřízenosti 

Pokud se mládě dostane do střetu s jedincem vlastního druhu, zakouší často porážku. Ve 

chvíli, kdy ztrácí převahu nad soupeřem, se snaží opticky zmenšit své tělo, čímž se dělá 

co nejméně nápadným. Takové signály podřízenosti bývají opakem výhrůžných signálů a 

sdělují vítězi, že se boj obrátil v jeho prospěch. Od této chvíle panuje mezi účastníky 

souboje vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Je-li podřízený postoj velmi výrazný, jedná se o projev strachu. V podřízeném výrazu je 

nicméně obtížné strach rozpoznat. Pokud podřízený jedinec pouze dává najevo svoji 

poslušnost jedinci nadřazenému, strach při tom pravděpodobně nepociťuje. Tímto 

signálem pouze potvrzuje vyšší sociální postavení druhého zvířete. 

Dvě protikladné vlastnosti, strach a agrese, se občas mohou projevit najednou. Dochází 

k tomu tehdy, když je zvíře ohrožováno nepřítelem, nemá možnost úniku a obranný útok 

je jediným východiskem. Zvíře pak vyšle oba signály současně. Tak je tomu například ve 

výrazu psa, jehož ohrnuté pysky doprovázené vrčením vyjadřují agresi, zatímco boltce 

sklopené k hlavě prozrazují strach. Některé projevy podřízenosti jsou opravdu 

překvapující. Například u opic zaujímá podřízený jedinec postoj samice připravené 

k páření a dominantní jedinec dokonce může symbolicky naznačit pářící pohyby. Další 

variantou podřízeného postoje je škemrání o potravu, při kterém dospělé zvíře 
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napodobuje chování mláděte. Některé opice využívají ve chvíli vlastního ohrožení 

přirozené ohleduplnosti dospělých k mláďatům tak, že popadnou mládě a vystaví ho 

před zraky útočníka. 

[Popisek k obrázku, s. 87] 

Obrázek od francouzského karikaturisty La Néziera k La Fontainově bajce Vlk a jehně je 

zdařilým znázorněním rozdílu mezi nadřízeným a podřízeným jedincem. Obrovské zvíře 

nalevo se projevuje jasně agresivními gesty, zatímco druhé, ustupující zvíře je malého 

vzrůstu a jakoby do sebe schoulené. 

[Popisek k obrázku, s. 88] 

Strach a agrese se u psa mohou vyskytovat současně. Na obrázku A má pes neutrální 

výraz, na obrázku B je agresivní, na obrázku C dává najevo svůj strach a na obrázku D se 

projevy strachu a agresivity prolínají. 

Předpokladem dominance je dobré spojenectví 

U mnoha živočišných druhů je útočné chování jediným prostředkem, jak dosáhnout na 

vyšší příčky v sociální hierarchii. Opice si neustavují hierarchii pouze tak, že si dva 

jedinci mezi sebou vyrovnávají účty. Do konfliktů může zasáhnout i třetí strana, která 

střet rozsoudí, nebo se ho zúčastní na základě už zavedených spojeneckých vazeb. 

Skupina mladých samic může snadno vyhrát nad dominantním samcem jen díky tomu, 

že se proti němu spojí. Výše zmíněné příklady svědčí o tom, že používání signálů agrese 

a podřízenosti je složitější, než by se mohlo zdát. Jestliže ve skupině zvířat dokáže 

schopný jedinec s těmito signály vhodně zacházet, mohou mu zajistit postup v hierarchii, 

aniž by musel používat své fyzické převahy. Tak by se dal vysvětlit i případ jedné 

skupiny makaků, ve které vědci zaznamenali dominantní postavení jednookého samce, 

který byl menšího vzrůstu než ostatní jedinci. 

[Text v rámečku, s. 89]  

I SAMICE MŮŽE BÝT V ČELE SKUPINY 

Běžně popisovaný model sociální skupiny zvířat je vystavěn na základě hierarchie 

jedinců, v jejímž čele je dominantní samec. Tomuto alfa samci je podřízen každý člen 
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skupiny, včetně všech samic. Četná pozorování, prováděná zejména na primátech, však 

ukazují, že představa o vůdčí roli samců ve skupině by měla být přehodnocena.  

Měli bychom se především vzdát zjednodušujícího názoru, podle kterého jde boj o moc 

ve skupině vždy ruku v ruce s podřizováním samic. U primátů je tomu právě naopak. 

Samice si partnera vybírají a mohou se odmítnout pářit s příliš agresivním samcem. 

V některých skupinách živočichů samec dokonce nezaujímá ani vedoucí pozici. 

Například sloni žijí v matriarchátu, kde stádo řídí nejzkušenější samice. U primátů jako 

jsou paviáni nebo šimpanzi, je pevné jádro skupiny tvořeno mladými jedinci a samicemi, 

které dobře znají hranice teritoria. Samci se pohybují na okraji skupiny, jejich postavení 

má proměnlivý charakter a sami hrají při udržování soudržnosti tlupy okrajovou úlohu. 

Agresivita neznamená totéž, co násilí  

Zvířata používají množství různých mechanismů k tomu, aby konflikty mezi nimi 

nepřerůstaly v krvavé souboje. Zdánlivě velmi agresivní útoky bývají simulované nebo 

nejsou dotažené do konce. V poslední chvíli se před protivníkem zastaví zbraň, jež ho 

měla zranit či zabít. Ke skutečným útokům dochází pouze ve výjimečných případech, kdy 

samice brání vlastní mládě, nebo když se zvířata cítí v ohrožení života. V boji jsou pro 

vítěze podřízené projevy poraženého dostatečným signálem k tomu, aby přestal dál 

agresivně uplatňovat svá práva. Tyto projevy ušetří poraženého od dalších ran, ale 

nezabrání pádu z jeho dosavadní pozice ve skupině. Při každém setkání se svým 

bývalým nepřítelem se mu bude muset podrobit. Dokud podřízený jedinec bude toto 

pravidlo respektovat, k žádnému dalšímu střetu nedojde.  

Následující příklad nám ukazuje, jak může být vyjádření podřízenosti účinné. Poté, co 

vlk kapituluje před svým soupeřem, lehne si na záda a nastaví krk, nejzranitelnější část 

svého těla, čelistem útočníka. Tento signál zbrzdí agresivní chování vítěze a souboj je u 

konce. Při pohledu na odevzdané zvíře v poloze, v níž mu hrozí smrt, přestává být vlk 

stejně jako jiné sociální druhy agresivní. Je pochopitelné, že zastavení útočného chování 

v pravou chvíli je pro zachování druhu velmi důležité. V rámci druhu jsou souboje 

povoleny, ale vzájemné zabíjení nikoli.  
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[Popisek k obrázku, s. 90] 

Poražený jedinec po boji nastavuje nepříteli svůj krk na znamení prohry (vlevo). Vítěz 

předstírá, že se do něj chce zakousnout, ale v útoku nepokračuje. Při každém dalším 

setkání dá poražený najevo své podřízené postavení tím, že napodobí štěně žadonící o 

potravu (vlevo). 

Zvířata se také umějí chovat přátelsky 

Navzdory všeobecnému přesvědčení dochází mezi zvířaty k soubojům spíše zřídka. 

Členové skupiny mívají mezi sebou dobré vztahy, které jsou o to vřelejší, čím je nabídka 

komunikačních signálů zvířat širší. Do ní patří řada „zdvořilostních“ neboli usmiřovacích 

signálů. 

Když potkáme nějakého známého, můžeme ho pozdravit, usmát se na něj nebo mu podat 

ruku. Všechna tato gesta jsou naučená. Zdá se nám, že nemohou být projevem nikoho 

jiného, než civilizovaného člověka.  

U nás či v jiných kulturách se dodržují různá pravidla zdvořilosti. Ale i sociální 

živočichové se ve skupině řídí podobnými pravidly. Například člověk není jediný, kdo ze 

zdvořilosti podává druhému ruku. Šimpanz používá úplně stejné přátelské gesto, tolik 

vzdálené od projevů agrese. Tyto signály, které u lidí označujeme jako zdvořilostní gesta, 

nazýváme u zvířat usmiřovací signály – jejich cílem je předcházet konfliktům.  

Racci se k sobě při námluvách obracejí zády. Pokud by totiž jejich zobák mířil na 

partnera, mohli by si tento pohyb interpretovat jako hrozbu. Také čápi zaklánějí hlavu a 

hlasitě klapou zobáky, když se chystají k páření. Zobák tak nemíří agresivně směrem k 

partnerovi. Členové stejné skupiny se díky usmiřovacím signálům mohou mezi sebou 

rozpoznat a urovnat spory. Každý jedinec využívá vzájemné solidarity ve skupině. 

Zdvořilost u živočichů má skutečně stejný význam jako u člověka – stmeluje skupinu a 

předchází agresivním projevům.  

[Popisek k obrázku, s. 92] 

Vzájemným dotykem krku si dvě zebry na obrázku vyjadřují sympatii. Tímto projevem si 

vlastně dávají najevo, že chtějí navázat dobré vztahy. 
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[Popisek k obrázku, s. 92] 

Pro hladký průběh námluv se nesmí ani jeden z partnerů dopustit náznaků agrese. Čápi 

od sebe odvracejí hlavy, aby jejich zobáky nesměřovaly agresivním způsobem na 

partnera. 

 [Popisek k obrázku, s. 93] 

Tento samec rybáka vyjadřuje své družce zdvořilost tak, že jí nabízí rybu. Nabízení 

potravy je mezi rackovitými ptáky velmi rozšířeným usmiřovacím signálem. 

Vzájemná péče o srst 

Snad každý z nás viděl obrázek opic, které si navzájem probírají srst. Spíš než zvyk 

čistotných zvířat, která se navzájem zbavují kožních parazitů, je toto čištění projevem 

přátelství. Ostatně probírání srsti není většinou motivováno pouze potřebou čistoty.  

Péče o srst je téměř úplným opakem útočného chování. Zvířata ve skupině gesto vždy 

pohotově opětují, ale jen zřídka může nadřazený jedinec čistit srst níže postavenému 

zvířeti. Děje se tak jen tehdy, když podřízené zvíře nestojí v hierarchii vzhledem k 

nadřízenému příliš nízko. Přátelská gesta tedy pozorujeme především u zvířat, která si 

nejsou svým postavením ve skupině moc vzdálená a navzájem se dobře znají. Taková 

gesta jsou velmi užitečná, zvláště když si uvědomíme, že ke konfliktům dochází obyčejně 

právě mezi zvířaty stejného postavení při boji o vyšší příčku v hierarchii.  

Rituální čištění je u sociálních živočichů velice rozšířené. Péče o srst tlapou či tlamou je 

velmi účinné usmiřovací gesto. Sami s tím ostatně také máme dobré zkušenosti. Když se 

setkáme s mírně agresivním domácím zvířetem, postačí malé pohlazení k tomu, aby se 

zvíře znovu uklidnilo. 

[Popisek k obrázku, s. 94] 

Pavián pláštíkový využívá červenou sedací lysinu k usmiřovacím projevům. Když zvíře 

ukáže příslušníkovi svého druhu pozadí, jedná se vlastně o druh pozdravu. Druhý 

jedinec mu na pozdrav odpoví přiložením ruky na genitálie (na obrázku vlevo).  

Samici paviána babuina popichují další dvě samice, které jí nejspíš závidí mládě (na 

obrázku dole). 
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[Popisek k obrázku, s. 95] 

Vzájemné probírání srsti u opic, v tomto případě mezi makaky, je nejen očistou, ale i 

prostředkem k upevnění přátelství.  

Ritualizované signály 

Zvednutá ruka a sevřená pěst: tímto gestem naznačujeme ránu, aniž bychom opravdu 

udeřili. O takovém výrazovém prostředku říkáme, že je ritualizovaný. Ritualizované 

gesto i skutečný útok mají nepochybně stejný cíl, kterým je podrobení si nepřítele. V 

prvním případě ovšem ohrožený jedinec nečelí skutečné agresi. 

Ritualizaci nepodléhají jen agresivní projevy. Když šimpanz nebo člověk podává 

druhému ruku, pokládáme takové gesto za ritualizované nabízení potravy. 

Napodobování mláďat je jiným ritualizovaným projevem, pomocí kterého se zvíře 

naopak potravy dožaduje. 

Do ritualizovaných projevů rovněž řadíme přeskokové jednání. Dochází k němu, když 

zvíře z nějakého důvodu nemůže vyjádřit svůj hněv na druhého jedince a přenese svou 

frustraci někam jinam. Například některé ryby předstírají, že hloubí díru, ptáci, že si čistí 

peří a jiná zvířata zase nohama hrabou zemi.  

Výjimkou není ani člověk. Jsme-li v rozpacích, děláme různá gesta, aniž bychom si to 

uvědomovali. Drbeme se na nose nebo na uchu, saháme si na vlasy, koušeme se do rtů 

nebo si nervózně hrajeme s různými předměty – s perem, kravatou, skleničkou a 

podobně.  

[Popisek k obrázku, s. 96] 

Na obrázku vidíme ptáka, jak si čistí peří. Ale potřebuje si ho opravdu vyčistit? Hloubí 

tilapie díru do písku skutečně proto, aby si udělala hnízdo? Může se totiž jednat o 

přeskokové chování, kdy zvířata vykonávají nějakou činnost bez zjevného důvodu. 

Když má agrese navrch 

Sociální živočichové mohou využít celé řady brzdících mechanismů proti útočnému 

chování: usmiřovací a podřizovací signály, ritualizované agresivní signály nebo účelné 

potlačení agrese. Existují ale dva případy, kdy tyto jinak velmi účinné brzdy selžou. 
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Jedná se o situace, kdy dochází k úbytku potravy nebo k přemnožení zvířat, které může 

mít ostatně stejné následky.  

Ve výjimečných případech může agresivita zajít tak daleko, že způsobí smrt nejslabších 

jedinců. Například v roce 1960 byla vlna sucha v Keni příčinou krvavých, někdy i 

smrtelných konfliktů mezi nosorožci. Až do té doby představoval roh tohoto zvířete 

komunikační prostředek. Tehdy se však stal obávanou zbraní.  

Útočně reagují i krysy, pokud jsou uzavřeny v příliš malém prostoru. Zvířata se potom 

projevují tak agresivně, že nejslabší jedinci nakonec zahynou. Tyto krysy se však staly 

především oběťmi stresu, který oslabil jejich odolnost vůči nemocem. Stres způsobený 

přemnožením zvířat má alespoň jeden pozitivní důsledek – snižuje sexuální apetit 

natolik, že se zvířata přestanou pářit. Z dlouhodobého hlediska to znamená, že dochází 

k úbytku populace, a tím i zlepšení životních podmínek.  

Myši jsou v přirozeném prostředí dokonce schopné velmi účinně regulovat nárůst 

populace. Pokud se přemnoží, všechny samice vyloučí feromon, pachovou látku, která 

způsobí zastavení ovulace u ostatních samic. Zdá se, že je vše předem naplánované tak, 

aby se živočichové stejného druhu navzdory agresivnímu chování navzájem nezabili.  

[Popisek k obrázku, s. 98] 

Překonání brodu je pro stádo několika tisíc migrujících pakoňů tvrdou zkouškou. 

Veškerá pravidla slušného chování jdou stranou a zvířata se hrnou k brodu tak, že 

tlačenice někdy končí i smrtí několika z nich. 

[Popisek k obrázku, s. 97] 

Tyto slepice jsou chovány v takových podmínkách, že usmiřovací signály nemohou 

fungovat jako za normálních okolností. Zvířata jsou tak vystavena neustálé agresivitě a 

vlivem stresu rychle ztrácejí síly. 

Zvířecí nebo lidská komunikace? 

Chování sociálních živočichů zahrnuje i takové projevy, které nám připadají překvapivě 

lidské. Ať už se jedná o signály, pomocí kterých se zvíře vymezuje vůči ostatním, nebo 

naopak harmonicky splyne se společenským řádem svého druhu, o žádném ze signálů 
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nemůžeme říct, že patří výhradně do živočišné říše. Také člověk útočí na své bližní, 

podřizuje se svým nadřízeným, vyznačuje si své teritorium, vítá členy vlastní „tlupy“, 

používá ritualizovaná gesta a mimiku, snaží se urovnat konflikty, usmívá se, pláče nebo 

je naštvaný. Není na tom nic divného, když si uvědomíme, že člověk je součástí evoluce a 

jeho předci měli stejný stupeň inteligence jako šimpanzi. Člověk a zvíře se liší v něčem 

jiném. Tím rozdílem je řeč.  

Podle některých vědců je řeč nejvyšším stupněm komunikačních schopností. Zvíře může 

být sebevíc inteligentní, ale takového stupně nikdy nedosáhne. Následující kapitola 

ovšem ukáže, že nám přesto i v této oblasti mají zvířata ještě co říct. 

[Popisek k obrázku, s. 100] 

Na ilustracích francouzského umělce Grandvilla (Les Métamorphoses du jour, 1854) je 

dobře vidět naše potřeba přisuzovat zvířatům lidský charakter a vyhledávat v lidském 

chování zvířecí prvky. 
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Na cestě k řeči 

 

Mezi reflexivním vydáváním jednoduchých signálů a řečí, jak ji používáme my, je široké 

pole dalších možností komunikace zvířat. Je to oblast, ve které zvíře často jen 

bezmyšlenkovitě projevuje své emoce. Dokáže nějaké zvíře zvládnout komunikaci do té 

míry, že se mu otevře ve své nejsložitější podobě, tedy v řeči? 

[Popisek k obrázku, s. 103] 

V rozhovoru mezi člověkem a šimpanzem ukazuje muž opičí samici Lucy, kterou 

vychovali lidé, znak pro slovo „mluvit“ ve znakovém jazyce neslyšících. 

Abychom lépe pochopili propastný rozdíl mezi řečí v pravém slova smyslu a dosud 

uvedenými případy zvířecí komunikace, podívejme se nejprve na ten nejjednodušší 

způsob dialogu v živočišné říši. 

Ano-Ne: nejjednodušší dialog  

Když chce samička motýla připoutat pozornost samečka, vypustí do okolního vzduchu 

nenápadný chemický signál. Sameček signál buď zachytí, nebo nezachytí, a ten pak 

může, ale také nemusí vyvolat jeho reakci. Tuto komunikaci můžeme stručně shrnout do 

schématu: přijato-nepřijato, ano-ne. Nelze si představit nic jednoduššího. 

Chceme-li nalézt takové druhy, které se dorozumívají pomocí jediného signálu, musíme 

obrátit pozornost k nejjednodušším formám života. Patří mezi ně měňavky, prvoci žijící 

ve stojatých vodách, kteří jsou schopni se v případě nedostatku potravy spojit 

v kompaktní shluk mnoha jedinců. Stačí, aby jedna z nich do vody vyloučila feromon, 

látku, která přiláká ostatní měňavky. Vyslaný signál může jednoduše znamenat povel ke 

shluku. 

[Popisek k obrázku, s. 104] 

Toto je nervová buňka, neuron, který zajišťuje přenos informací v organismu. Jeho 

vláknité výběžky přenáší na ostatní neurony velmi jednoduché elektrické signály. Díky 
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neuvěřitelnému množství spojení, která existují mezi miliardami neuronů v našem 

mozku, lze zajistit přenos i těch nejsložitějších zpráv. 

[Popisek k obrázku, s. 105] 

V jeskyni ponořené do tmy blikají v pravidelných intervalech tisíce světélek. Tak mezi 

sebou komunikují světlušky, lidově nazývané svatojánské mušky. Frekvence a délka 

světelných záblesků slouží jako signál k rozpoznání vlastního druhu. 

Kolik různých signálů dokáže zvíře používat?  

V současné době umíme rozpoznat celý rejstřík signálů mnoha živočišných druhů, 

ovšem ne vždy rozumíme významu předávané informace. Vábivé volání samce samicí a 

naopak nevyžaduje příliš rozvinutou slovní zásobu, někdy stačí jediný chemický či 

zvukový signál. V období sexuální aktivity se však počet signálů rozšiřuje. Například 

samec sarančete se nespokojí pouze s přilákáním samičky, ale začne při námluvách 

s touto samičkou vyluzovat vrzavý zvuk a pomocí jiného signálu zase bude odhánět 

rivaly. 

Život ve skupině dává vzniknout novým „slovům“. Například k vábivému kuňkání žab se 

přidávají poplašné signály nebo signály, kterými si žába vymezuje své teritorium. U 

některých druhů žab se objevují dokonce zvukové projevy, které ohlašují příchod deště. 

Snovač má ještě bohatší repertoár čítající šestnáct signálů. Z toho pět signálů se u tohoto 

ptáka uplatňuje při rozmnožovacím chování, tři při péči o potomstvo, tři při sociálním 

kontaktu, tři při poplachu a dva při hrozbě. Snovač má dostatečné množství signálů na 

to, aby mohl vést pestrý sociální život. Mravenci mezi sebou v mraveništi komunikují 

prostřednictvím nejméně dvaceti pěti různých chemických signálů, které umožňují 

správné fungování jejich společenství. 

Stejný signál může mít někdy i více funkcí. Tak tomu je u kosa, kterému stejná melodie 

slouží jak k vymezování území a odhánění vetřelců, tak k vábení samičky. Každý z 

příjemců ale informaci interpretuje odlišně. Samička slyší vábivé volání, zatímco samec 

si ji vyloží jako teritoriální hrozbu. Pochopení zprávy tedy zcela závisí na příjemci. 

Naopak několik různých signálů může plnit stejnou funkci. Kočkodani používají různá 

poplašná volání, kterými v případě nebezpečí vyhlásí poplach. Jaké zvuky bude 
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kočkodan vydávat, se řídí tím, zda zpozorovaný predátor přichází po stromě shora, 

anebo po zemi. Pokud se jedná o dravce, varovaná zvířata se ukryjí do nízkých větví, při 

útoku leoparda zase utečou do koruny stromu. 

Ani repertoár kteréhokoliv z nejrozvinutějších obratlovců se neskládá z více než třiceti 

až třiceti pěti 35 zvukových signálů. Rekord drží kotul veverkovitý, opice, která používá 

dokonce padesát dva různých zvukových signálů. Nenechme se však zmást. Bohatost 

slovní zásoby není ani měřítkem inteligence, ani schopností zvířete zvládnout zárodky 

řeči. To, že zvíře používá několik desítek různých signálů, ještě neznamená, že se 

zvládne naučit nové signály. A už vůbec ne, že bude schopné je z vlastní iniciativy tvořit. 

Teprve v tomto případě můžeme hovořit o řeči jako takové. Ještě je před námi velký kus 

cesty.  

[Popisek k obrázku, s. 106] 

Tato rosnička nafukuje svůj zvukový vak až k prasknutí a vydává hlasité skřehotavé 

zvuky. Přesto je její repertoár, složený z několika hlasových projevů, poměrně chudý.  

Vědí, co říkají? 

[Popisek k obrázku, s. 107] 

Loskuták je nepochybně nejlepším imitátorem lidské řeči. Ve skutečnosti ale pouze 

opakuje zvuky, které pro něj nemají žádný význam. 

Některá zvířata umí napodobovat zvuky. Platí to pro mnohé ptáky, jako je například 

rákosník zpěvný, který je schopen napodobit až třicet různých hlasových projevů. 

Známé jsou ostatně schopnosti loskutáka, který je vynikajícím imitátorem lidské řeči. 

Ale opatrně, tito imitátoři nerozumí ani trochu tomu, co říkají. Napodobování je tedy 

dovednost, která se samotnou řečí nemá nic společného.  

Komunikační akt může být pokládán za řeč jedině tehdy, odehrává-li se vědomě. 

Dokonce i ve chvíli, kdy na člověka v nebezpečí instinktivně vykřikneme „pozor“, jsme si 

vědomi významu slova i toho, že právě vysíláme poplašný signál.  

Mohli bychom se domnívat, že je tomu tak i u zvířat. Svišť hvízdající na poplach ve své 

kolonii by tedy mohl říkat něco jako „všichni do nory, nebezpečí“ a byl by si vědom 
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služby, kterou tímto upozorněním svému společenství prokázal. Nic ale nedokazuje, že 

by tomu tak opravdu bylo. Pískání sviště, které nazýváme poplašné volání, by vlastně 

mohlo být jen výrazem jeho strachu, podobně jako když člověk nadskočí při nečekaném 

prásknutí dveří. Když zvířata tuto informaci zachytí, zmocní se jich také jakýsi nakažlivý 

pocit strachu a zareagují na poplach útěkem. Ve skutečnosti nemůžeme rozlišit 

prožívanou emoci od určité informace, která je sdělována s plným vědomím. 

[Popisek k obrázku, s. 108] 

Zde vidíme repertoáry signálů dobře známých živočichů. Oblíbená akvarijní rybička 

živorodka duhová, lidově nazývaná paví očko, se dorozumívá pomocí patnácti různých 

signálů, což u ryb představuje slušný průměr. Kachna divoká je na tom s devatenácti 

různými signály ještě lépe.  

[Popisek k obrázku, s. 109] 

Zde máme příklad dvou savců. Gazela se dorozumívá prostřednictvím dvaceti pěti 

různých signálů, makak jich je schopen sdělit až třicet sedm. Opice mají rozhodně 

nejbohatší rejstřík ze všech zvířat. Přestože počet používaných signálů není měřítkem 

inteligence, poskytuje nám užitečnou informaci o vývojovém stupni zvířete v oblasti 

dorozumívání. 

[Popisek k obrázku, s. 110] 

Vřeští tento pavián vědomě? Nebo se jedná pouze o spontánní projev momentálního 

hnutí mysli? Nakolik je pro zvíře důležité vědomé rozhodování, když vyjadřuje nějakou 

emoci? Nalézt odpovědi na tyto otázky není vůbec jednoduché. 

Zcela vědomá komunikace 

V některých případech však zvíře umí sdělit složitou myšlenku nebo dokonce dokáže 

lhát. Konrad Lorenz popisuje případ jedné feny, která začala náhle kulhat, aby nemusela 

následovat svého páníčka na kole. Když se vrátili z procházky, jako zázrakem se 

uzdravila. Není pochyb o tom, že zvíře mělo v úmyslu předat svému páníčkovi falešnou 

zprávu. Vyšší primáti, jako jsou šimpanzi, gorily a orangutani, jsou schopni přemýšlet a 

plně si uvědomují důsledky, které mohou jejich činy způsobit. A to už je první krok na 
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cestě k řeči, na které však leží jedna velká překážka, kterou je třeba překonat. Touto 

překážkou je skládání vět ze slov v pevně daném pořadí. 

[Popisek k obrázku, s. 111] 

Běluhy jsou stejně jako jejich blízcí příbuzní delfíni předmětem výzkumů, které se 

zabývají zvukovými projevy zvířat. 

[Text v rámečku, s. 111] 

UMÍ DELFÍNI MLUVIT? 

Navzdory obecnému povědomí není delfín ze všech zvířat ani nejinteligentnější, ani 

nemá nejvíce rozvinutou „řeč“. Schopnosti delfína jsou přesto obdivuhodné. Zejména 

pokud je porovnáme se schopnostmi ostatních mořských obratlovců. Delfín navíc 

vydává velmi rozmanité zvuky, kterým zatím ještě dokonale nerozumíme. 

Delfín je jednak zvířetem, které si velmi dobře zvykne na člověka, ale především je také 

bezkonkurenčním imitátorem. Díky těmto dvěma vlastnostem bylo možné delfíny 

vycvičit k předvádění pozoruhodných kousků. Jejich mistrovsky zvládnutá cirkusová 

čísla ovšem nejsou o nic větším důkazem inteligence než loskutákovo napodobování 

lidského hlasu, které není hodné toho, abychom ho označovali za „řeč“. Obdobných 

výkonů dosáhneme s domácími zvířaty, jako je kůň či pes, nebo s primáty. Ve skutečnosti 

toho o sociálním životě delfínů mnoho nevíme, protože pozorování těchto zvířat na 

širém moři je dost obtížné. Pokusy o komunikaci mezi člověkem a delfínem se zdaleka 

nemohou srovnávat s podobnými pokusy se šimpanzi nebo s gorilami. 

Nic než informace 

Nejen, že zvířata prostřednictvím signálů sdílí vlastní emoce, ale dokáží si v případě 

potřeby předávat i skutečné informace. Následující experiment s laboratorními krysami 

potvrzuje, že se tato zvířata navzájem informují pomocí pachu o potravě. Krysu 

„demonstrátora“ nejprve nakrmíme určitou potravinou a umístíme ji do blízkosti krysy 

„pozorovatele“. Poté je oddělíme přepážkou, která je propustná pouze pro pach. 

Zjistíme, že „pozorovatel“ dá přednost potravě, kterou pozřel také „demonstrátor“. 
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S nejznámějším případem přenosu detailních a složitých informací se setkáváme u včel, 

živočichů, kteří jsou vyšším obratlovcům opravdu dosti vzdálení. Když včelí dělnice 

objeví zdroj potravy, je po návratu do úlu její povinností sdělit ostatním dělnicím 

všechny potřebné informace k nalezení kořisti. Předvede jim jakýsi kruhový tanec, jenž 

je rozdělen do velmi přesných fází. Délka tance vyjadřuje množství nalezené potravy a 

rychlost, s jakou se včela pohybuje, udává její vzdálenost.  

Úhel, který svírá vršek úlu s hlavní osou pohybu, informuje včely o směru potravního 

zdroje. Nové průzkumnice dostávají tedy tři údaje – množství, vzdálenost a směr. K nim 

se připojuje ještě čtvrtý údaj o typu potravy, který včely získávají z doneseného vzorku. 

[Popisek k obrázku, s. 113] 

Jestliže chce včela ukázat ostatním dělnicím zdroj potravy, předvádí dokonale 

propracovaný taneček. Úhel, který svírá vertikála s hlavní osou tance, odpovídá úhlu 

mezi směrem ke slunci a směrem ke zdroji potravy. Tato intelektuální gymnastika 

přenesená do prostoru nečiní včele žádné potíže, dokonce se ji ani nemusí učit. 

[Text v rámečku, s. 113] 

JAK DEFINOVAT ŘEČ? 

Ačkoliv se v současnosti lingvisté, zdá se, nemohou shodnout na jednoznačné definici 

řeči, pro naše potřeby stačí následující přibližné vymezení. Člověk nebo zvíře používá 

řeč tehdy, jestliže je schopen užívat vědomě „slova“ jako prostředku k výstavbě zcela 

nové věty. Těmito „slovy“ mohou být verbální prostředky, gesta, optické a zvukové 

signály, nebo dokonce i předměty, se kterými v průběhu řeči manipulujeme. Takto 

symbolicky lze pojmenovat věci konkrétního i abstraktního charakteru. Výsledná věta 

pak může být vyslovena dlouho po situaci, která její vznik podnítila. 

Mají včely svůj vlastní jazyk? 

Je obdivuhodné, že všechny zmíněné informace včely získávají prostřednictvím „slov“ v 

podobě různých tanečních figur a jakési „gramatiky“, která spočívá ve způsobu užití 

těchto „slov“. Včela například může informovat o osmi různých směrech v závislosti na 

úhlu, který svírá její tělo s vrškem úlu. Pokaždé, když se dělnice vrátí do úlu, je schopná 
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z vlastní iniciativy vytvořit novou „větu“ jako například: „300 metrů odsud mnoho 

levandule, směr severovýchod“. 

Dnes se mnoho vědců shoduje na tom, že včelí komunikaci nelze považovat za řeč 

v pravém slova smyslu. Je sice pravda, že včela je sice schopná sama správně zacházet se 

„slovy“ vlastní řeči, otázkou však je, zda může v této řeči vytvářet slova nová. V chování 

včel je totiž něco příliš automatického a naprogramovaného na to, abychom mohli jejich 

chování porovnávat s lidskou řečí tak, jak jí chápeme dnes. Včela ve skutečnosti nemá 

žádnou schopnost vlastní invence. Není schopna vymyslet novou větu v pravém slova 

smyslu, a tak nemá nárok na to, aby byla označována za zvíře nadané řečí.  

Umí šimpanz mluvit? 

Šimpanz je v současné době spolu s gorilami a orangutany považován za nejchytřejší 

zvíře, které je zároveň i nejbližším příbuzným člověka. Protože je společenštější než jeho 

dva bratranci, už dlouho se na něj pohlíželo jako na první zvíře, se kterým si jednoho dne 

možná budeme moci promluvit. 

První pokusy naučit šimpanze mluvit učinili v roce 1950 američtí zoologové Keith a 

Catherine Hayesovi. Jejich snahy ale ztroskotaly, když zvíře jen stěží zvládlo vyslovit 

čtyři slova: „mamma“, „papa“, „cup“ (hrníček) a „up“ (nahoru).  

Opice nebudou nikdy schopny mluvit jako lidé hned ze dvou důvodů. Hlasové orgány 

šimpanze jsou velmi špatně uzpůsobené k vytváření jakýchkoliv jemných odstínů 

charakteristických pro lidský hlas. Důležitou roli hraje také skutečnost, že se oblast 

v mozku opice odpovědná za zvukové projevy nachází v centru emocí a je oddělená od 

oblasti řídící vědomé pohyby. 

I ty nejsložitější hlasové projevy kotula veverovitého vyjadřují pouze jeho momentální 

rozpoložení. Máme-li ale hovořit o schopnosti řeči, nemůžeme se obejít bez zásahu 

vědomí. 

[Popisek k obrázku, s. 114] 

Kolem roku 1860 francouzský lékař Guillaume Duchenne stimuloval pomocí 

elektrického proudu určité části obličeje, aby zjistil, které mimické svaly se podílí na 
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výrazu tváře. Tímto způsobem dosáhl stažení některých mimických svalů a dokázal 

přibližně napodobit určitý výraz ve tváři. 

[Popisek k obrázku, s. 115] 

Úsměv se zavřenými ústy je u šimpanze přátelským projevem stejně jako u člověka. 

Původ našeho úsměvu sahá tedy opravdu daleko.  

Přesvědčivé pokusy se šimpanzi 

Mnohem úspěšnější byl nápad dvou amerických vědců, Allena a Béatrice Gardenerových, 

kteří v roce 1966 využili pozoruhodného talentu šimpanzů k napodobování, a naučili je 

americký znakový jazyk neslyšících (American Sign Language – ASL).  

Opice Washoe, kterou měli manželé v péči jako první, se dokázala naučit sto šedesát 

znaků. Pro srovnání, osmileté dítě je schopné si osvojit až dvacet slov denně. Washoe 

dovedla odpovědět na otázky, které začínaly znakem „kdo“, „co“, „kde“, a dokázala 

skládat „slova“ do velmi jednoduchých vět jako například: „prosím tě, ty pohladit mě.“ 

Americký psycholog David Premack zase zvolil metodu, při které se měla opice naučit 

nový umělý jazyk a komunikovat pomocí manipulace s plastovými symboly, jejichž tvar 

nijak nepřipomínal to, co označovaly. Doufal, že se mu tímto způsobem podaří prokázat, 

že šimpanzi jsou schopni tvořit skutečné věty a používat slova jako symboly. Opice Sarah 

tak uměla vyřešit následující situaci: „Jestli si vezmeš jablko, dostaneš i čokoládu, jestli si 

vezmeš banán, tak čokoládu nedostaneš“. Zvládla tedy podmiňovací způsob. Můžeme 

nyní tvrdit, že se naučila řeči? 

[Popisek k obrázku, s. 117] 

Když šimpanzice Sarah „čte“ řadu těchto symbolů z plastu, rozumí jí takto: „Sarah dává 

Mary jablko“. Kromě symbolu pro její jméno se žádný z nich tvarem nepodobá 

předmětu, který označuje. „Slova“, která Sarah použila, jsou tedy opravdu symbolickými 

prostředky. 

Šimpanzi a řeč 

Hlavní kritika Premarckovy práce je založena na zjištění, že tento druh pokusů nápadně 

připomíná různé kousky, které dokážeme naučit holuby. Pokud jsou tito ptáci dobře 
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vycvičení, dokáží předvést řadu přesně zadaných úkolů, aby dostali odměnu. Šimpanzice 

Sarah úspěšně vyřešila složité problémy a prokázala, že je inteligentní. To ale ještě 

nedokazuje, že rozumí smyslu slov. Chápe, co se od ní žádá, a ví, že pomocí určité 

kombinace znaků dosáhne sledovaného cíle. Rozumí však tomu, co jí člověk říká? 

Uvažuje o znacích jako o symbolických prostředcích, které lze využívat v nejrůznějších 

situacích? 

Že je šimpanz schopen tvořit nové znaky, se ukázalo při několika pokusech o rozhovor 

s různými zkoumanými jedinci. Šimpanzice Lucy, kterou Gardnerovi naučili americký 

znakový jazyk neslyšících, vymyslela kombinace znaků jako například „voda-pták“, aby 

pojmenovala labuť. Washoe vymyslela spojení „ošklivá opice“, když chtěla okřiknout 

příliš hlučného makaka. Opice ostatně nadávku „ošklivá“ použila vždy, když byla 

naštvaná na nějaké zvíře či osobu. To je důležitým důkazem, že používala znak 

v přeneseném, nikoli v jeho vlastním významu. Zkrátka a dobře stali jsme se svědky užití 

slova, respektive znaku, jakožto symbolu. 

[Popisek k obrázku, s. 117]  

Šimpanz Nim se učí říct ve znakovém jazyce neslyšících slovo „pít“ a napodobuje svou 

učitelku. V průběhu let 1974 a 1977 se Nim tímto způsobem naučil asi sto třicet znaků. 

Vzdělaný člověk může znát až čtyřicet tisíc slov. 

[Popisek k obrázku, s. 118] 

Šimpanz na fotografii se dorozumívá s člověkem prostřednictvím znakového jazyka 

neslyšících, kterému oba rozumí, a žádá ho o zubní kartáček. Pro vědce, kteří se 

pokoušejí šimpanze naučit mluvit, je důležité, aby zvíře umělo zahájit rozhovor.  

Umění zvládat emoce 

Šimpanz je tedy schopný porozumět významu slova a odpoutat se od jeho emotivního 

obsahu, stejně tak, jako to dělají lidé. To se potvrdilo, když Lucy jednoho dne přepadl 

velký smutek a pomocí posunků řekla: „plakat já, já plakat“. Šimpanz tedy může popsat 

svůj smutek „slovy“ a nemusí ho sdělovat obvyklým smutným výrazem. 

Stejně jako u člověka, i u šimpanze je řeč vědomá činnost, kterou rozlišujeme od gest 

vznikajících v centru emocí. 
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Šimpanzi se dokáží spontánně vyjadřovat prostřednictvím „vět“, kterými mohou sdělit 

nejen své emoce, ale i předávat konkrétní informaci. Po letech učení Lucy komunikovala 

ze 77% ze své vlastní vůle a nikdy se nedopustila ani nejmenší chyby. Bez zásahu 

člověka se dorozumívala ve znakovém jazyce i zvířata z tlupy šimpanzů zkoumané 

Gardnerovými. Deset let po návratu do džungle, kde žila Lucy zcela bez kontaktu s lidmi, 

si stále uměla říct ve znakovém jazyce o potravu, avšak nebyla schopná naučit ho 

příslušníky vlastního druhu. 

Svět mezi člověkem a zvířetem 

Ano, člověk dokázal mluvit se zvířaty. Vybral si sice ta nejnadanější z říše zvířat, ale i tak 

byl hovor poněkud chudý. Obvykle se skládal se jen z několika slov a nepřesahoval 

úroveň konverzace s tříletým dítětem. Je však třeba zdůraznit, že se nejednalo o žádnou 

drezuru. Zkoumaní jedinci řeč opravdu používali na základě samostatného myšlení s 

cílem komunikovat s lidmi. Přiznejme si však, že při pokusech se šimpanzi bylo 

ohromujících výsledků dosaženo za podmínek plně řízených člověkem. V přírodě by 

žádné zvíře nikdy nebylo schopné vymyslet takový způsob komunikace spontánně – a 

právě v tom je rozdíl mezi námi a zvířaty. 

Kde se vzala lidská řeč? 

Původ lidské řeči sahá pravděpodobně do pravěku, do doby, kdy člověk přecházel 

z uzavřeného prostředí lesa do otevřeného prostranství savan. Neměl ještě dostatek 

zbraní na to, aby se ubránil šelmám, a musel se vydávat na lov, aby vůbec přežil. 

Podléhal proto velmi silnému selekčnímu tlaku, který ho dovedl k výrobě vlastních 

nástrojů k lovu a také k vynálezu řeči, efektivnímu prostředku komunikace mezi lovci. 

Dorozumívání tentokrát nespočívalo v předávání emočně nabitých zpráv, ve vysílání 

nepřátelských či přátelských signálů, ale v předávání racionálních informací. Bylo 

zapotřebí, aby si lovci vzájemně rozuměli a mohli své činnosti koordinovat. Inteligence 

nastoupila na místo emocí. Toto zásadní oddělení emocí od informací umožnilo 

v lidském mozku rozvoj zvláštní řečové oblasti, místa, ve kterém se vědomí nakonec 

plně ujalo své vlády.  
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[Popisek k obrázku, s. 120] 

Jeskynní malby lze vykládat mnoha způsoby. Podle nedávno zveřejněného výkladu je 

malba na obrázku vlevo jakýsi stručný návod pro lovce, který jim sloužil jako pomůcka k 

rozpoznávání méně častých druhů zvěře. 

[Popisek k obrázku, s. 121] 

Takový typ snímku můžeme získat díky technologii magnetické rezonance. Umožňuje 

nám lépe pochopit, jak funguje lidský mozek. 

[Text v rámečku, s. 120]  

VÝRAZY OBLIČEJE 

Komunikace mezi zvířaty probíhá zejména prostřednictvím signálů, které vyjadřují 

jejich emoce. Podobné signály umí používat i člověk, ale s naší mluvenou řečí nemají nic 

společného. Vyjadřujeme je mimikou, držením těla, pohyby těla, rukou a očí, nebo také 

neartikulovanými výkřiky, které pod vlivem určitých emocí vydáváme. Takový „jazyk“ je 

univerzální – výraz vyjadřující vztek nebo strach je pochopitelný pro každého obyvatele 

planety Země. Člověk není jediným druhem, který se mezi sebou dorozumívá na základě 

mimických výrazů. Dokážou to také všechny opice, například makak používá osm 

různých výrazů. U člověka je toto číslo samozřejmě vyšší a jen se značnými obtížemi 

můžeme výrazy obličeje roztřídit pro zjednodušení do sedmi kategorií: pozornost, 

překvapení, rozčilení, strach, znechucení, smutek a radost. Překvapení, znechucení nebo 

opovržení jsou výrazy, které žádné zvíře vytvořit neumí. 

  



26 

 

3 PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VÝCHOZÍHO TEXTU 

3.1.1 VNĚTEXTOVÉ FAKTORY  

3.1.1.1 Autoři 

Na publikaci spolupracovali dva francouzští autoři, Nathalie Tordjman a Vincent Darnet. 

Nathalie Tordjman je spisovatelka a novinářka, jejíž popularizační knihy a články s 

přírodovědeckou tématikou jsou určeny dětem, mladým čtenářům i dospělým. Kromě 

publikace La communication animale je autorkou dalších nejméně čtyřiceti děl, mezi 

nimiž jsou to např. Le Tilleul, Les Épilepsies, parlons-en !, Le sel à petit pas či Le travail 

secret de la nature. Za poslední uvedený titul získala v roce 2011 literární cenu La 

Science se Livre, která ocenila její schopnosti zpřístupnit vědecké poznatky dnešnímu 

mladému čtenáři. V nakladatelství Albatros vyšla v českém překladu publikace Peníze a 

euro krok za krokem (v originále L‘argent et l’économie à petits pas), která je doposud 

jediným autorčiným dílem přístupným českému publiku. Nathalie Tordjman pravidelně 

přispívá do časopisu pro děti Images Doc a Terre sauvage.  

Vincent Darnet je absolvent prestižní francouzské vysoké školy ENS (École Normale 

Supérieure) a profesor přírodních věd.  

3.1.1.2 Edice 

Publikace La Communication animale vyšla v edici Explora francouzského nakladatelství 

Pocket (do roku 1993 Presses Pocket). Nakladatelství bylo založeno v roce 1962 a začalo 

po vzoru edice Le Livre de poche vydávat díla v malém kapesním formátu. Zaměřuje se 

na co nejširší spektrum čtenářů, kteří si mohou vybrat z tematicky velmi různorodých 

titulů. Edice Explora zprostředkovává veřejnosti odborná témata nejčastěji z oblasti 

přírodních nebo technických věd.  Snaha informovat čtenáře zábavnou a srozumitelnou 

formou o daném tématu je patrná již při pohledu na obálky těchto publikací, které mají 

na první pohled upoutat pozornost barevnými fotografiemi. Podobné populárně-naučné 

publikace vychází ve Francii také v edici Découverte slavného nakladatelství Gallimard. 

Na českém trhu není tento typ publikací zastoupen v tak velké míře jako ve Francii. 

http://livre.fnac.com/a2480067/Nathalie-Tordjman-Le-sel-a-petit-pas
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Populárně-naučná literatura s podobnou tematikou, jaké se věnují edice Explora nebo 

Découverte, vychází například v edici Kolumbus (nakladatelství Mladá Fronta). Knihy 

jsou však koncipovány jiným způsobem. Texty jsou zpravidla velmi čtivé, ale neapelují 

na příjemce tak propracovanou grafickou stránkou jako francouzské publikace. Počítají 

spíše s náročnějším čtenářem, který má na kvalitu textu určité nároky. Neuchylují se 

v tak velké míře k popularizaci daného tématu. Dále u nás vychází překladová 

popularizační literatura s přírodovědnou tematikou. Většinou se jedná o encyklopedie či 

atlasy většího formátu přeložené převážně z angličtiny nebo němčiny, které jsou svým 

zpracováním informací bližší k populárně-naučným publikacím ze zmíněných 

francouzských edic. Stejně jako tyto publikace se vyznačují bohatou obrazovou 

dokumentací, řadou schémat či různých tabulek1.  

3.1.1.3 Místo a čas  

Publikace vyšla v pařížském nakladatelství v roce 1992. Uplynulo tedy již dvacet jedna 

let od vydání knihy, ale dnešní čtenář tímto faktem nebude nijak výrazně zasažen. 

Uvedené poznatky z oboru nezastarávají a jsou dodnes pro obor etologie relevantní. 

Nicméně je pochopitelné, že se vědecké bádání na daná témata dále rozšiřuje, existují 

nové výzkumy, jiné metody či dokonalejší technika, kterou vědci využívají při studiu 

zvířat2. I z místního hlediska je text objektivní – místo sepsání a vydání díla se na něm 

nepodepsalo. Nadto je chování zvířat univerzálním tématem, které je populární u široké 

veřejnosti napříč různými zeměmi.  

3.1.1.4 Příjemce  

Publikace je určena čtenářům z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o přírodní vědy, 

zvířata či jejich chování. Odborné poznatky z oblasti etologie jsou v textu zjednodušeny 

tak, aby čtenáře nezatěžovaly, ale převážně zábavnou formou ho vzdělávaly. 

Srozumitelnost textu podporuje nespočet fotografií a ilustrací. Poslední část publikace 

                                                 

1
 Např. Obratlovci: Encyklopedický průvodce světem zvířat. 1. české vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 

1994, v. ISBN 80-85841-08-8. 

Tajemství přírody. Ostrava: BLESK, 1993. ISBN 80-85606-21-6. 

2
 V současné době se například ve výzkumech s delfíny používá počítačové technika. Ta pomáhá vědcům zjistit 

jejich schopnosti komunikace. Viz King, S. L. a Janik, V. L. (2013): Bottlenose dolphins can use learned vocal 

labels to address each other. PNAS 110 (32): 12853-12854. 
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tvoří glosář několika desítek pojmů, které by nezasvěcenému čtenáři mohly při čtení 

textu působit problémy. Domnívám se, že publikace osloví spíše mladého čtenáře, 

kterého by mohla podnítit k hlubšímu zájmu o obor. Dílo však může zaujmout i čtenáře 

dospělého, který o dané problematice nic neví a rád by získal nenáročnou formou 

základní informace o dorozumívání zvířat. Výklad, který je na každé straně podpořený 

několika fotografiemi s popiskami, dovoluje čtenáři publikaci pouze prolistovat. 

Záměrem autorů tedy nebylo oslovit odbornou veřejnost. Jak je již uvedeno výše, téma 

chování zvířat není nijak vázáno na francouzské prostředí a je obecně oblíbené, proto je 

publikace vhodná k překladu.  

3.1.1.5 Funkce textu 

Cílem zkoumaného textu je seznámit čtenáře se základními poznatky o pravidlech 

sociálního života zvířat, jejich vzájemné komunikaci a také o pokusech naučit šimpanze 

řeči. V textu tedy z velké části převažuje referenční (poznávací) funkce. Vedle této 

dominantní funkce je v textu také výrazně zastoupena rovněž funkce konativní, která se 

projevuje užitím osobních zájmen on a nous a otázkami směřujícími na adresáta. 

Zájmeno on se v textu vyskytuje poměrně často – jeho užitím autoři navazují kontakt s 

příjemcem a zároveň ho zahrnují do skupiny osob, které se dané problematice věnují. 

Zájmenem nous se autoři dovolávají společné zkušenosti, proto se objevuje v textu 

zejména tehdy, když autoři hovoří o lidském chování (Lorsque nous croisons une 

personne familière, nous pouvons lui dire bonjour, esquisser un sourire ou lui serrer la 

main, autant de gestes appris qui nous semblent plus appartenir à l’homme civilisé. O 91). 

Pro konativní funkci jsou dále v popularizačním odborném textu charakteristické výše 

zmíněné otázky, kterými se autoři obracejí k adresátovi. Navazují s ním kontakt, 

„vtahují“ ho do textu a udržují ho v napětí. Autoři jich také využívají přibližně ve čtvrtině 

podnadpisů (Un chimpanzé peut-il parler ? O 114). V překládaném textu se v malé míře 

uplatňuje také funkce metajazyková, když se v závěrečné kapitole jedná o definování 

pojmu řeči. Na některých místech je patrná snaha autorů výklad odlehčit subjektivním 

hodnocením. Tato hodnocení mají za cíl upoutat čtenářovu pozornost, vyjadřují 

subjektivní názor autorů a nabývají v textu expresivní funkce: Mais qu’on ne s’y trompe 

pas : […]. (O 107), Il faut cependant accepter de perdre les illusions : […]. (O 107).  
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3.1.2 VNITROTEXTOVÉ FAKTORY 

3.1.2.1 Téma a obsah 

Tématem vybrané publikace je dorozumívání živočichů. Komunikací mezi zvířaty se 

zabývá obor etologie, jehož předmětem studia je chování živočichů. Za zakladatele 

tohoto vědního oboru je považován rakouský zoolog Konrad Lorenz, učitel 

nejznámějšího českého etologa Zdeňka Veselovského, který se u nás zasloužil o založení 

disciplíny. Zdeněk Veselovský je autorem řady odborných i populárně-naučných 

publikací a článků, např. Vždyť to jsou jen zvířata nebo Etologie. Biologie chování zvířat.  

Publikace není po obsahové stránce příliš rozsáhlá a čítá něco málo přes sto stran. Po 

úvodu následuje hlavní text, který je tematicky členěný do šesti kapitol. Dále je součástí 

díla krátká příloha, která stručně shrnuje různé funkce signálů, pomocí nichž zvířata se 

mezi sebou dorozumívají. Autoři na tomto místě uvádí také bibliografii s doporučenou 

literaturou pro děti i dospělé. Poslední částí díla je glosář čítající přibližně čtyřicet 

pojmů.   

První tři kapitoly publikace se postupně zabývají různými druhy chování zvířat – 

chováním rozmnožovacím, rodičovským a obranným. Čtvrtá kapitola se pak věnuje 

komunikačním signálům, které zvířatům slouží při vzájemné spolupráci. K překladu 

jsem zvolila poslední dvě kapitoly publikace. První z nich pojednává o sociálním životě 

zvířat a jeho pravidlech. V devíti podkapitolách autoři nejprve objasňují úlohu 

agresivního chování u zvířat a upozorňují na to, že agrese zdaleka není jediným 

projevem sociálních živočichů. Dále se dočteme o různých přátelských a ritualizovaných 

projevech a celá kapitola se uzavírá krátkým shrnutím, které zároveň čtenáře vybízí k 

přečtení poslední části publikace. Tématem závěrečné kapitoly členěné do dvanácti 

krátkých podkapitol jsou především zvukové projevy zvířat, které slouží ke komunikaci, 

a řeč. Od komunikace těch nejprimitivnějších forem života se postupně dostaneme až k 

jakémusi vyústění celé kapitoly, totiž k pokusům naučit šimpanze mluvit. Závěr 

publikace je věnovaný rozdílu mezi schopností šimpanzů mluvit a lidské schopnosti 

abstraktního myšlení.   
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3.1.2.2 Členění textu a grafická úprava 

Text obou dvou posledních kapitol je bohatě členěn po stránce horizontální i vertikální. 

Text je díky tomu přehledný a ke čtenáři tedy velmi vstřícný. Horizontální členění text 

strukturuje a lineárně člení na jednotlivé části. Pod názvy obou kapitol je krátký text, 

který má podobnou funkci jako perex v publicistice. Naznačuje, o čem bude kapitola, 

kterou text uvozuje, a snaží se v příjemci probudit zvědavost. Obě kapitoly jsou 

rozděleny do podkapitol poměrně malého rozsahu. V rámci těchto podkapitol je ve velké 

míře využito odstavců, které někdy obsahují jen dvě nebo tři věty. Tento postup je 

nepochybně veden snahou o co největší přehlednost. V překladu toto členění 

zachovávám jen částečně, protože v českém textu by tak velká segmentace textu 

působila roztříštěným dojmem.   

Vertikální členění textu je rovněž velmi výrazné. Pro čtenáře je nejdůležitější hlavní text. 

Ten je v obou kapitolách doprovázen popiskami u fotografií nebo ilustrací, které jsou 

sázeny menším písmem a většinou doplňují nějaký příklad z hlavního textu. Dále hlavní 

výklad obohacují čtyři poměrně dlouhé doprovodné texty v rámečcích. Jejich vynechání 

by nebránilo příjemci v porozumění výkladu, jde spíše o doplňující informace. 

Pro celou publikaci je charakteristické, že kromě textu jsou na každé straně fotografie či 

ilustrace opatřené popiskem. V některých případech popisek opakuje informaci, která je 

již uvedená v hlavním textu. Z tohoto rysu textu je patrné, že autoři počítají rovněž se 

čtenářem, který publikací bude pouze listovat. V jednom případě výklad komplikované 

problematiky (tzv. včelího tance) doprovází zjednodušené schéma, které je nezbytné k 

porozumění uváděného příkladu komunikace včel. K textu jsou také připojeny ilustrace 

francouzského karikaturisty Grandvilla, které komicky znázorňují lidi s hlavami zvířat.       

3.1.2.3 Lexikální rovina  

Specifická slovní zásoba je nejcharakterističtější rys textů odborného stylu. 

Popularizační texty odborného stylu nejsou v tomto směru výjimkou. V textech se od 

běžné slovní zásoby odlišují termíny – slova, která mají v rámci disciplíny svůj pevně 

vymezený význam. V překládaném textu se vyskytují termíny z několika různých oblastí, 

z nichž některé jsou vysvětleny v glosáři na konci publikace.  
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Primárně se jedná o termíny z oblasti biokomunikace. Tímto pojmem označujeme 

komunikaci mezi živočichy probíhající na základě různých signálů. V textu se vyskytují 

termíny jako signal chimique, signal auditif, signal sonore, signal électrique, message 

chimique, phéromone, geste. Dále se v textu objevují termíny vztahující se k různým 

druhům chování zvířat: signaux ritualisés, geste de soumission, geste de politesse ou 

d’apaisement, gestes d’épouillages, comportement territorial, gestes de dérivation, 

ritualisation, pariade, parade nuptiale. Vyskytují se také pojmy, které nějakým způsobem 

souvisejí s hierarchickým uspořádáním skupiny živočichů, např.: mâle alpha, matriarcat, 

clan, dominé, dominant. V textu jsou rovněž zastoupeny odborné výrazy, které se týkají 

zvukových projevů zvířat: appel, chant d’appel sexuel, chant, cri d’alarme.  V textu je i 

několik pojmů z oblasti neurologie (centre des émotions, la RMN, mouvement volontaire, 

neuron). 

Další okruh slovní zásoby tvoří jména živočichů. V některých případech se uvádí pouze 

jednoslovné označení zvířete (criquet, chimpanzé, rainette, mainate, gazelle, hamadryas, 

macaque, dauphin). Jestliže se jedná o méně známé živočišné druhy, je uvedeno jejich 

rodové i druhové jméno (singe-écureuil, verderolle rousserole). Podrobněji se této 

problematice věnuje kapitola Překladatelské problémy a jejich řešení (3.2.2 Překlad na 

rovině morfologické a syntaktické). 

 V textu se objevují vlastní jména amerických vědců (K. et C. Hayes, Allen et Béatrice 

Garner, David Premack) a také jména šimpanzů, se kterými vědci prováděli pokusy 

(Lucy, Nim, Washoe, Sarah).  

3.1.2.4 Morfologická a syntaktická rovina 

Z morfologického hlediska je důležité v textu sledovat slovesné časy a způsoby. Jedná se 

o text populárně-naučný, jehož funkcí je informovat o dorozumívání živočichů. Lze tedy 

předpokládat, že ve velké míře bude převládat čas přítomný. Vyjadřuje obecně platnou 

skutečnost, proto se nejvíce uplatňuje při výkladu vědeckých poznatků (L’agression est 

une des composantes inévitables de la vie en société. O 85).  

V textu je uvedeno mnoho příkladů, které mají čtenáři usnadnit porozumění látky. Jedná 

se často o konkrétní pokus s určitým druhem zvířete nebo o popis jeho konkrétního 

projevu, výrazu apod. Tyto příklady vlastně tvoří většinu textu a uplatňuje se v nich 
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zpravidla vyprávěcí slohový postup. Kromě přítomného času, vyjadřujícího v popisech 

děj, který právě probíhá (“Sarah donne une pomme à Mary”, voilà ce que comprend la 

guenon Sarah lorsqu’elle “lit” cette série de figures alignées. O 116), se zde objevují i další 

slovesné časy.  

Ve velké míře je to jednoduché futurum (futur simple), které vyjadřuje děj budoucí 

vzhledem k přítomnosti (Dorénavant, chaque fois qu’il rencontrera son ancien ennemi, il 

devra s’incliner. O 91). Pro vyjádření minulosti se uplatňuje nejčastěji jednoduché 

perfektum (passé simple), které se střídá s imperfektem dokreslujícím průběh okolnosti 

hlavního děje: Le psychologue américain David Premack choisit d’apprendre à une guenon 

un langage artificiel et inédit consistant à lui faire manipuler des modèles en plastique 

dont la forme n’avait rien à voir avec ce qu’ils désignaient. (O 116) Jednoduché perfektum 

vyjadřuje ukončený děj v minulosti, zatímco imperfektum je zde užíváno pro popis. Dále 

se v textu vyskytuje i složené perfektum (passé composé).  

Ze slovesných způsobů se kromě dominantního indikativu objevuje v textu 

bezpříznakově podmiňovací způsob přítomný (conditionnel présent), který vyjadřuje 

neskutečný děj: Dans la nature, jamais aucun animal ne serait en mesure d’inventer 

spontanément un tel mode de communication, c’est bien ce qui fait la différence avec 

l’homme. (O 119)   

Jazyk překládaného textu vykazoval na některých místech typické rysy pro odborný styl 

– převahu nominálního vyjádření a užití neosobních zájmen z hlediska morfologického a 

četné polovětné konstrukce z hlediska syntaktického. V textu se objevovaly polovětné 

vazby tvořené pomocí příčestí minulého i přítomného, kterých francouzština využívá ke 

kondenzaci informací. 

Ve velké míře autoři využívají v textu interpunkčních znamének, a to především 

dvojteček. 

3.1.2.5 Slohotvorné postupy 

Nejvíce se v textu uplatňuje výkladový slohotvorný postup, který je pro odbornou 

popularizační literaturu běžný. Poměrně často se objevuje i postup narativní, rovněž 

postup popisný.  
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3.2 PŘEKLADATELSKÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

3.2.1 PŘEKLAD NA ROVINĚ LEXIKA A TERMINOLOGIE 

3.2.1.1 Užité výrazy pro popis komunikačního procesu  

V souvislosti s vydáváním a přijímáním komunikačních signálů u zvířat se v textu 

vyskytují pojmy jako signal, message, geste nebo information. Ne vždy jsem tyto pojmy 

mohla převést jejich slovníkovým ekvivalentem.  

Definice pojmu signal je uvedena v glosáři publikace a významově se shoduje se slovem 

signál, jak je používaný v etologii. V cílovém textu jsem si tedy s tímto ekvivalentem 

vystačila.  

V překladu jsem pouze na třech místech převedla výraz message českým substantivem 

zpráva. Ve většině případů jsem se tedy podle okolního kontextu přiklonila k variantám 

signál nebo informace, které v češtině přesněji popisovaly daný jev. 

Les messages d’agression sont autant visuels, que sonores ou odorants : charges simulées, 

mise en avant des dents, des griffes, du bec, exagération des dimensions du corps, cris 

perçants, décharges odorantes. (O 86) 

Signály agrese jsou nejen optické, ale i zvukové či pachové – předstíraný útok, cenění zubů, 

vytažené drápy, zobák kupředu, optické zvětšování objemu těla, pronikavý křik či vylučování 

pachových látek. (P 6) 

Výraz geste autoři používají v originále většinou ve stejném významu jako signal, 

přičemž je kladen menší důraz na to, že se jedná o komunikační jednotku. Elektronický 

francouzský výkladový slovník3 se zmiňuje o užití slova geste při popisu chování zvířat. 

V českém jazyce se však výraz geste používá v užším významu. Francouzsko-český 

slovník4 uvádí pojmy pohyb, gesto, posunek. Nabízí se tedy využít ekvivalentu gesto. 

Stejně jako u předchozích výrazů jsem i u převedení výrazu geste dohledávala informace 

v odborné literatuře zaměřené na etologii. Tento výraz používá spíše tehdy, když 

                                                 

3
 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. [online]. Dostupný z: http://www.cnrtl.fr/definition/. 

4
 NEUMANN, Josef a Vladimír HOŘEJŠÍ. Velký francouzsko-český slovník, 2. rev., oprav. a dopl. vyd. Editor 

Václav Kolář. Praha: Academia, 1992, 756 s. ISBN 80-200-0235-92. 
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mluvíme o komunikačních gestech primátů. Pojem geste tedy nejčastěji překládám 

substantivy signál, výraz, projev či chování.  

Pourtant, la part de ce sentiment dans un geste de soumission reste difficile à évaluer. (O 

88) 

V podřízeném výrazu je nicméně obtížné strach rozpoznat. (P 7) 

K výrazu gesto, popř. gesta se uchyluji tehdy, když se jedná o lidská gesta či gesta 

lidoopů.  

Le chimpanzé pratique également ce geste en dehors de tout comportement d’agression.(O 

92) 

Šimpanz používá úplně stejné přátelské gesto, tolik vzdálené od projevů agrese. (P 10)  

Ces signaux que l’on retrouve chez l’homme sous l’appellation de gestes de politesse sont 

interprétés comme des gestes d’apaisement. (O 92) 

Tyto signály, které u lidí označujeme jako zdvořilostní gesta, nazýváme u zvířat usmiřovací 

signály. (P 10) 

U převodu výrazu information bylo nezbytné přistoupit ke konkretizaci. Podrobněji se 

tímto problémem zabývám v jiné části práce (3.3 Překladatelské posuny).  

3.2.1.2 Překlad názvů živočišných druhů 

V textu se vyskytují četné pojmy ze zoologické terminologie a mezi nimi i názvy různých 

živočišných druhů. Nejfrekventovanější slovo v textu je však substantivum animal. Zde 

jsem měla na výběr dvě možnosti, jak výraz přeložit – zvíře či živočich. První uvedená 

varianta není odborným zoologickým názvem, ale jedná se o slovo z běžné slovní zásoby, 

pod kterým se zpravidla rozumí nějaký savec. Základním pojmem oboru zoologie je totiž 

výraz živočich5. Přesto, nebo právě proto, jsem téměř vždy volila výraz zvíře, který je 

vzhledem k povaze výchozího textu vhodnější. Termínu živočich jsem pak užila nejčastěji 

ve spojení s přívlastkem sociální (tedy sociální živočichové).  

[…], mais les animaux sociaux eux-mêmes sont capables de comportements analogues. (O 91) 

Ale i sociální živočichové se ve skupině řídí podobnými pravidly. (P 10) 

                                                 

5
 POŠTOLKOVÁ, Běla. Sémantické kategorie samců, samic a mláďat v odborném vyjadřování zoologickém. 

Naše řeč [online]. 1977, roč. 60, č. 4 [cit. 2013-08-25]. Dostupné z: http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5996 



35 

 

Ekvivalent živočich jsem dále volila i v případě, ve kterém by výraz zvíře působil ve 

spojení s daným živočišným druhem nepřirozeně.  

L’exemple le plus célèbre dc communication d’informations très précises et élaborées nous est 

fourni par un animal très différent des vertébrés supérieurs:l’abeille. (O 112) 

S nejznámějším případem přenosu detailních a složitých informací se setkáváme u včel, 

živočichů, kteří jsou vyšším obratlovcům opravdu dosti vzdálení. (P 20) 

Živočichové jsou podle určitých pravidel klasifikováni do jednotlivých biologických 

kategorií, jinak také tzv. taxonomických kategorií – říše, kmeny, třídy, řády, čeledi, rody 

a druhy6. V českých popularizačních textech s přírodovědeckou tematikou se zpravidla 

používá celé dvojslovné označení druhu (pavián pláštíkový), řídící se podle pravidel 

binomického názvosloví, stejně jako názvy latinské. Výjimkou jsou případy, kdy je daný 

živočišný druh obecně znám pod jednoslovným označením (kohout, pes), nebo kde pro 

popis konkrétního příkladu dostačuje uvedení první části názvu, který se v mnoha 

případech kryje i s označením pro celý rod (šimpanz, kočkodan, loskuták). 

Při překladu jsem se snažila tento úzus české přírodovědné popularizační literatury 

respektovat. V textu se vyskytly spíše popisy konkrétních příkladů, a proto jsem 

nepovažovala za nutné dohledávat a doplňovat druhové jméno.  

Le mainate est sans doute le meilleur imitateur du langage humain. (O 107) 

Loskuták je nepochybně nejlepším imitátorem lidské řeči. (P 17) 

V některých případech jsem v cílovém textu daný název živočišného druhu čtenářům 

přiblížila prostřednictvím lidového názvu. 

C’est le moyen par lequel les lucioles (ou vers luisants) communiquent entre elles. (O 105) 

Tak mezi sebou komunikují světlušky, lidově nazývané svatojánské mušky. (P 16) 

V následujícím případě jsem se snažila skloubit vědecky přesné označení druhu s obecně 

známým označením, které by mohlo být příjemci blízké. 

Le guppy, populaire poisson d'aquarium, communique à l'aide de quinze signaux 

différents, ce qui est une bonne moyenne chez les poissons. (O 108) 

                                                 

6
 Jedná se pouze o základní taxonomické kategorie.  
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Oblíbená akvarijní rybička živorodka duhová, lidově nazývaná paví očko, se 

dorozumívá pomocí patnácti různých signálů, což u ryb představuje slušný průměr. (P 18) 

Na jednom místě jsem výraz mouettes převedla označením rackovití ptáci, které sice 

není vědecky přesné, ale vyjadřuje příbuznost mezi dvěma druhy – racky a rybáky. Ve 

výchozím textu se hovořilo o chování, které je typické pro celý podřád racků, do něhož 

zahrnujeme právě čeledi rackovitých a rybákovitých. Ve francouzšině je výraz mouette 

nejednoznačným obecným označením, které podle kontextu ve výchozím textu může 

zahrnovat i čeleď rybákovitých. 

Le mâle de cette sterne offre un poisson à sa compagne en signe d’apaisement. Les gestes 

d’offrande de nourriture sont en effet répandus chez les mouettes. (O 93) 

Tento samec rybáka vyjadřuje své družce zdvořilost tak, že jí nabízí rybu. Nabízení potravy je 

mezi rackovitými ptáky velmi rozšířeným usmiřovacím signálem. (P 11) 

3.2.1.3 Obrazná vyjádření 

V hlavním textu se objevuje několik obrazných vyjádření, která nabývají expresivní 

funkce a jejich cílem je výklad daného jevu oživit. V originále se například hovoří o 

určitých mechanismech, která zvířatům slouží potlačení krvavých konfliktů. Autoři 

označují tyto mechanismy obraznými vyjádřeními garde-fous, tout en arsenal de remèdes 

nebo freins.  

Jak uvádí Francouzsko-český slovník7, spojení garde-fou je výrazem pro (ochranné) 

zábradlí. Slovník se zmiňuje i o jeho přeneseném významu zábrana, který byl však pro 

cílový text nevhodný. V překladu jsem využila substantivum mechanismus – došlo tedy k 

nivelizaci, i přesto se jedná o odpovídající variantu. Jeho význam je totiž dostatečně 

obecný, aby dokázal významově pokrýt francouzské spojení garde-fou. 

Les animaux disposent d’un certain nombre de garde-fous pour éviter que les conflits ne 

dégénèrent en combats sanglants. (O 90) 

Zvířata používají množství různých mechanismů k tomu, aby konflikty mezi nimi 

nepřerůstaly v krvavé souboje. (P 9) 

                                                 

7
 NEUMANN, Josef a Vladimír HOŘEJŠÍ. Velký francouzsko-český slovník, 2. rev., oprav. a dopl. vyd. Editor 

Václav Kolář. Praha: Academia, 1992, 756 s. ISBN 80-200-0235-92. 
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Slovo mechanismus jsem v cílovém textu použila i na místě, kde se v originále objevilo 

spojení tout en arsenal de remèdes, které bychom mohli doslova přeložit jako celý 

arzenál léků. V publicistice se sice slova arzenál v přeneseném významu využívá, ale pro 

cílový text ho považuji za nevhodný. S ohledem na expresivní funkci původního spojení 

jsem k substantivu mechanismus doplnila přívlastek brzdící, čímž vzniklo spojení brzdící 

mechanismy. 

Les animaux sociaux disposent de tout un arsenal de remèdes contre la violence : signaux 

d’apaisement et de soumission, ritualisation des gestes agressifs, inhibitions judicieuses. (P 

97) 

Sociální živočichové mohou využít celé řady brzdících mechanismů proti útočnému 

chování: usmiřovací a podřizovací signály, ritualizované agresivní signály nebo účelné 

potlačení agresivního chování. (O 12) 

Výraz freins jsem převedla jednoduše substantivem brzdy a zachovala jsem tak 

přenesený význam v původní větě. 

Pourtant, il existe deux situations pour lesquelles ces freins si puissants viennent à lâcher la 

diminution des ressources et la surpopulation (ce qui peut d’ailleurs revenir au même). (O 

97) 

Existují ale dva případy, kdy tyto jinak velmi účinné brzdy selžou. (P 12) 

3.2.2 PŘEKLAD NA ROVINĚ MORFOLOGICKÉ A SYNTAKTICKÉ 

3.2.2.1 Interpunkční znaménka 

Francouzština používá v písemném projevu více interpunkčních znamének než čeština. 

V originálním textu se z interpunkčních znamének nejčastěji vyskytuje dvojtečka, která 

vyjadřovala zejména důsledkový poměr mezi větami, nebo uváděla výčet. V překladu 

jsem ji ponechala z větší části na místech, kde uváděla výčet a také tam, kde uvozovala 

přímou řeč8. Ve většině případů jsem ji nahradila čárkou či pomlčkou. Pomlčka 

umožňovala vnést do cílového textu více dynamiky.  

La politesse animale a bel et bien la même signification que chez l’homme : souder le groupe 

et faire tomber l’agressivité. (O 93) 

                                                 

8
 Přímá řeč jako taková se v textu nevyskytovala, objevovala se zde však hypotetická „přímá řeč“ zvířat. 
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Zdvořilost u živočichů má skutečně stejný význam jako u člověka – stmeluje skupinu a 

předchází agresivním projevům. (P 10) 

U delších souvětí jsem dvojtečku nahrazovala tečkou, činila jsem tak za účelem větší 

srozumitelnosti pro příjemce.   

Parmi ces signaux ritualisés, les gestes de dérivation apparaissent lorsqu’un animal ne peut 

pas manifester sa colère à l’égard d’un autre et reporte sa frustration sur autre chose : un 

poisson fera mine de creuser le sol, un oiseau se lissera les plumes, un autre grattera le sol 

avec ses pattes.  (P 96) 

Do ritualizovaných projevů rovněž řadíme přeskokové jednání. Dochází k němu, když zvíře 

z nějakého důvodu nemůže vyjádřit svůj hněv na druhého jedince a přenese svou frustraci 

někam jinam. Například některé ryby předstírají, že hloubí díru, ptáci, že si čistí peří a jiná 

zvířata zase nohama hrabou zemi.  (O 12) 

V textu se také několikrát objevily závorky uprostřed věty. Na tomto místě většinou 

čtenáře českého textu ruší. Informaci, která je uvedená v závorce, lze vyjádřit například 

vedlejší větou. 

Pourtant, il existe deux situations pour lesquelles ces freins si puissants viennent à lâcher: la 

diminution des ressources et la surpopulation (ce qui peut d’ailleurs revenir au même). (P 

97) 

Jedná se o situace, kdy dochází k úbytku potravy nebo k přemnožení zvířat, které může mít 

ostatně stejné následky. (O 13) 

3.2.2.2 Polovětné vazby 

Kondenzované polovětné konstrukce byly v celém textu dosti frekventované, ať už se 

jednalo o polovětné vazby tvořené minulým či přítomným příčestím nebo infinitivem. 

Při převodu do češtiny bylo nutné tyto sevřené vazby rozvolnit vedlejší větou nebo 

větou samostatnou.  

Élevés dans des conditions empêchant les signaux d’apaisement de fonctionner 

normalement, ces poulets sont soumis à une agressivité permanente. (P 99) 

Tyto slepice jsou chovány v takových podmínkách, že usmiřovací signály nemohou fungovat 

jako za normálních okolností. Zvířata jsou tak vystavena neustálé agresivitě a […]. (O 13) 

I jindy bylo zapotřebí polovětnou konstrukci rozvolnit. Dvě polovětné konstrukce za 

sebou jsem do češtiny převedla určitým slovesným tvarem a příslovečným určením 

místa.  
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Utilisant la bienveillance naturelle des adultes à l’égard des enfants, certains singes se 
sentant menacés saisissent un jeune et le présentent à l’agresseur. (O 89) 

Některé opice využívají ve chvíli vlastního ohrožení přirozené ohleduplnosti dospělých 
k mláďatům tak, že popadnou mládě a vystaví ho před zraky útočníka. (P 8) 

3.2.3 PŘEKLAD NA ROVINĚ TEXTOVÉ 

Ve výchozím textu autoři používali pro ilustraci mnoho příkladů. Někdy dokonce 

nahrazují obecný popis daného jevu nebo mu předchází. Nicméně tento fakt je zřejmě 

způsobený také samotnou problematikou chování zvířat. Návaznost mezi jednotlivými 

příklady a obecným výkladem tak byla na některých místech oslabena. V překladu jsem 

se tuto nedostatečnou návaznost snažila kompenzovat spojkami nebo jsem měnila 

pořadí vět.  

Dále jsem se snažila v celém překládaném úseku udržet kontakt s adresátem. Na 

některých místech jsem doplnila například zájmeno nám nebo jsem pozměnila větu tak, 

abych posílila konativní funkci. 

Un exemple montre la force que peuvent avoir ces signaux de soumission. (O 91) 

Následující příklad nám ukazuje, jak může být vyjádření podřízenosti účinné. (P 9) 

 

L’image des singes en train de s’épouiller nous est familière. (O 93) 

Snad každý z nás viděl obrázek opic, které si navzájem probírají srst. (P 11) 

3.2.4 PŘEKLAD TITULU A NÁZVŮ KAPITOL 

3.2.4.1 Překlad titulu 

Překladatel by měl věnovat velkou pozornost překladu titulu knihy, protože na knižním 

trhu právě název publikace často rozhoduje o tom, zda se dílo bude dobře prodávat. 

Překladatel si zde může dovolit odchýlit se od originálu více než v hlavním textu.   

U překladu titulu La communication animale se nabízelo více možností – Komunikace 

zvířat, Komunikace mezi zvířaty či Dorozumívání zvířat. Za nejvhodnější variantu jsem 

ovšem považovala název Jak se dorozumívají zvířata. Pro češtinu je název, kde figuruje 

sloveso a spojka jak přirozenější, a nepůsobí tak upjatě jako první tři uvedená slovní 

spojení. Nevýhoda tohoto názvu spočívá v tom, že na českém trhu se již publikace Jak se 

dorozumívají zvířata objevila. Jedná se o popularizační dílo o komunikaci mezi zvířaty 
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ruského autora Vladimira Morozova9. Vzhledem k tomu, že dva identické tituly jsou 

v rámci jednoho trhu nevhodné, přiklonila jsem se nakonec k variantě Jak se zvířata 

dorozumívají. Ani tento titul by však na trhu nebyl zcela ojedinělý. Na internetových 

stránkách knihkupectví Knihy Dobrovský 10 jsem zjistila, že v září 2013 vyjde v 

nakladatelství REBO International CZ publikace s názvem Hlasy divoké přírody - Jak se 

zvířata dorozumívají11. Jedná se o populárně-naučnou multimediální publikaci, která je 

však určená primárně dětem. 

3.2.4.2 Překlad názvů podkapitol 

U názvů podkapitol jsem si někdy dovolila lehce se odchýlit od originálu. Bylo to 

například u názvu doprovodného textu v rámečku (O 89, P 8), který pojednával o 

hierarchii jedinců ve skupině zvířat a vyvracel zjednodušující názor o dominantním 

postavení samce. Původní název Le mâle dominant : une idée simpliste jsem přeložila 

konkrétnějším I samice může být v čele skupiny. Vyhnula jsem se tak převádění 

přívlastku simpliste, jehož české ekvivalenty zjednodušující, naivní se do nadpisu příliš 

nehodily. Zároveň nadpis v češtině okamžitě přivádí čtenářovu pozornost na postavení 

samice, o níž se v hlavním textu dosud nemluvilo. 

U názvu podkapitoly Le plus simple des dialogues “oui-non” (O 104, P 15) jsem zvažovala 

variantu, která významově kopíruje originál, a variantu, která by logicky odpovídala 

obsahu podkapitoly. Rozhodla jsem se, že nebudu informaci v původním názvu 

zpřesňovat, respektive opravovat, a přiklonila jsem se k první možnosti: Ano-ne: 

nejjednodušší dialog. Název podkapitoly je však v originále nepřesný, protože oui-non je 

odpovědí, nikoli otázkou a odpovědí, na vyslaný signál. Věcně správný nadpis 

podkapitoly by tedy byl: Nejjednodušší odpověď – ano nebo ne.  

  

                                                 

9
 MOROZOV, Vladimir. Jak se dorozumívají zvířata. Lidové nakladatelství: Praha, 1987. ISBN ISBN 26-038-

87. 

10
 Hlasy divoké přírody - Jak se zvířata dorozumívají. Knihy Dobrovský ESHOP [online]. 2013 [cit. 2013-08-24]. 

Dostupné z: http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-hlasy-divoke-prirody-jak-se-zvirata-dorozumivaji-

571995.html 

11
 PEDERSEN, Jan. Hlasy divoké přírody - Jak se zvířata dorozumívají. 1.vydání: Rebo, 2013. ISBN 978-80-

255-0753-7. 
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3.3 PŘEKLADATELSKÉ POSUNY 

3.3.1 PŘEKLADATELSKÁ METODA 

Při překládání jsem se opírala o podrobnou analýzu originálního textu ve francouzštině, 

která mi pomohla definovat jeho základní rysy. Jedná se o text populárně-naučný, který 

je určen širokému publiku. Na jedné straně chce upoutat příjemce četnými ilustracemi s 

popisky, na straně druhé jej v některých pasážích obohacuje sumou nových informací.  

Samotnému procesu překládání předcházelo studium odborné literatury o chování 

zvířat. V této fázi jsem využila především publikaci Etologie12 od Zdeňka Veselovského, o 

kterém jsem se již zmiňovala v překladatelské analýze. Dále bylo nezbytné se seznámit s 

popularizačními publikacemi o chování zvířat dostupnými v češtině. I v tomto případě 

jsem se opírala především o dílo, jehož autorem je Veselovský.  

Při překladu jsem se snažila tvořit text, který by byl pro čtenáře atraktivní, ale zároveň 

pečlivě dbát na správnost uváděných vědeckých poznatků, k čemuž mi pomohly výše 

uvedené publikace a také odborná konzultace problematických míst s absolventem 

oboru biologie na Přírodovědecké fakultě UK. 

3.3.2 TRANSPOZICE   

Vzhledem k odlišnostem jazykových systémů francouzštiny a češtiny nelze při překladu 

využívat doslovnou metodu. Dochází tedy k funkčním posunům, a to především na 

rovině slovních druhů a syntaxe. Transpozice se využívá tehdy, když je třeba stejný 

sémantický obsah v češtině vyjádřit jiným slovním druhem. 

Nejčastěji se jednalo o transpozici slovnědruhovou, zejména mezi substantivy a 

adjektivy. 

La discussion est bien pauvre, elle s’appuie sur quelques mots et ne dépasse pas le niveau de 

conversation que nous aurions avec un enfant de trois ans. (O 119) 

                                                 

12
 VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie: biologie chování zvířat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 407 s., [48] s. 

obr. příl. ISBN 80-200-1331-8. 
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Obvykle se skládal se jen z několika slov a nepřesahoval úroveň konverzace s tříletým 

dítětem. (P 24) 

V překladu jsem také často přistupovala k transpozici mezi substantivy a slovesy. 

Cette cellule nerveuse ou neurone est le pivot de la transmission de l’information dans 

l’organisme. (O 104) 

Toto je nervová buňka, neuron, který zajišťuje přenos informací v organismu. (P 15)  

Jiným druhem transpozice je transpozice syntaktická, při které dochází ke změně rodu u 

slovesa. V překladech z francouzštiny se většinou uplatňuje tato transpozice z pasivního 

tvaru slovesa ve výchozím jazyce do aktivního tvaru slovesa v jazyce cílovém.  V češtině 

totiž často trpný rod působí těžkopádně.  

Le fait de tendre la main chez le chimpanzé comme chez l’homme est interprété comme une 

ritualisation d’un geste d’offrande de nourriture. (O 96) 

Když šimpanz nebo člověk podává druhému ruku, pokládáme takové gesto za ritualizované 

nabízení potravy. (P 12) 

V jednom případě jsem přistoupila také ke koncentraci. Jedná se o druh transpozice, 

který uvádí Eva Janovcová v učebnici Francouzština pro pokročilé13. Uplatňuje se tehdy, 

když je nutné obsah více slov z výchozího jazyka vyjádřit jedním slovem v jazyce 

cílovém. Dochází tedy k zúžení textu, tj. ke koncentraci. Koncentraci jsem využila při 

převodu slovního spojení petites lumières výrazem světélka.  

Dans l’obscurité de cette grotte, des milliers de petites lumières s’allument et s’éteignent en 

rythme. (O 105)  

V jeskyni ponořené do tmy bliká v pravidelných intervalech tisíce světélek. (P 16) 

3.3.3 AKTUALIZACE 

Originální text byl vydán v roce 1992. Na několika místech bylo proto třeba zvažovat, 

zda daný údaj neaktualizovat.  

Publikace mimo jiné informuje o vědeckých výzkumech, při kterých se odborníci 

pokoušeli zjistit stupeň inteligence šimpanzů nebo například delfínů. Od té doby 

proběhly další výzkumy s delfíny, ve kterých vědci použili ke zjišťování jejich schopnosti 

                                                 

13
 TIONOVÁ, Alena., ed. Francouzština pro pokročilé. Praha: Leda, 2006. 
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komunikace počítačovou techniku14. Získali tak nové vědecké poznatky o inteligenci 

těchto zvířat. Po obsahové stránce by se tedy nabízela možnost do textu zasáhnout a 

základní informace o nových výzkumech doplnit např. formou poznámky pod čarou. 

Tuto možnost jsem však zavrhla – takový zásah jsem nepovažovala za nutný. Zvídavý 

čtenář by si zajisté sám dohledal aktuální informace o nových výzkumech. 

V závěru druhé překládané kapitoly jsem zvažovala, zda sdělení aktualizovat či ne. 

Jednalo se o technologii magnetické rezonance, která byla v původním textu 

prezentována jako velmi pokročilá technologie: technique très sophistiqué (O 121, P 24). 

Dnes jde již o celkem běžnou metodu vyšetření mozku, která je zpravidla součástí 

vybavení všech větších nemocnic. Nakonec jsem se rozhodla pro užití výrazu 

technologie, kterým jsem původní spojení zčásti oslabila. 

Ce type d’image, résultat de techniques très sophistiquées (la RMN) [...]. (O 121) 

Takový typ snímku můžeme získat díky technologii magnetické rezonance. (P 25)  

K výraznější aktualizaci jsem se uchýlila na místě, kde v originálním textu autoři mluvili 

o americkém znakovém jazyku. Francouzský výraz langage des sourds-muets jsem 

převáděla jako znakový jazyk neslyšících nikoli hluchoněmých. V současné době jsou ve 

Francii i v České republice běžné výrazy langue des signes či langue des malentendants a 

znakový jazyk (neslyšících). Pojem langue lépe vyjadřuje, že se jedná stejně jako u 

mluveného jazyka o systém. V textu se také vyskytla zkratka pro americký znakový jazyk 

– ameslan (American Sign Language), kterou pak autoři na dvou místech použili 

samostatně ve spojení se slovesy demander a communiquer. Pro českého čtenáře by byl 

tento výraz zcela neznámý, proto jsem zvolila označení znakový jazyk. Fakt, že se jednalo 

o americký znakový jazyk, již byl znám z předchozích informací. 

[...], Lucy savait encore demander sa nourriture en ameslan, mais sans avoir pu l’apprendre 

à ses congénères. (O 119) 

[...], si stále uměla říct ve znakovém jazyce o potravu, avšak nebyla schopná naučit ho 

příslušníky vlastního druhu. (P 24) 

                                                 

14
 Viz King, S. L. a Janik, V. L. (2013): Bottlenose dolphins can use learned vocal labels to address each other. 

PNAS 110 (32): 12853-12854. 
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Když autoři uvedli zkratku ameslan poprvé, nahradila jsem ji běžnou zkratkou pro 

americký znakový jazyk ASL. Ameslan je dnes již zastaralý termín15, který se používal 

hlavně v šedesátých letech. 

C’est ainsi qu’ils apprirent à des chimpanzés le langage des sourds-muets tel qu’il est 

pratiqué aux États-Unis (American Sign Language ou Ameslan). (O 115) 

[…], kteří v roce 1966 využili pozoruhodného talentu šimpanzů k napodobování, a naučili je 

americký znakový jazyk neslyšících (American Sign Language – ASL). (P 21) 

3.3.4 KONKRETIZACE 

Při překladu cizích vlastních jmen jsem přistoupila ke konkretizaci. Ve výchozím textu 

byly uvedeny pouze iniciály, český text však vyžaduje doplnění celého křestního jména 

(Konrad Lorenz, Keith a Catherine Hayesovi). Otázkou ještě bylo převádění jmen 

zkoumaných zvířat do české podoby. Jména Nim a Washoe v češtině nemají ekvivalent. 

Ovšem ekvivalenty jmen šimpanzic Lucy a Sarah se u nás vyskytují v podobě Lucie a 

Sára. Nakonec jsem však všechna jména ponechala v anglickém znění, aby byl cílový text 

jednotný.  

Na dalších místech v textu bylo třeba konkretizovat pomocí vnitřní vysvětlivky. Autoři 

v originálním textu ponechali výraz phéromone bez vysvětlení. 

En situation naturelle, les souris sont même capables d’une forme de régulation très efficace 

en cas de surpopulation, chaque souris sécrète une phéromone entraînant le blocage de 

l’ovulation. (O 98) 

Pokud se přemnoží, všechny samice vyloučí feromon, pachovou látku, která způsobí 

zastavení ovulace u ostatních samic. (P 13)  

V originálním textu není plně využito všech dostupných výrazů pro zvukové projevy 

zvířat. Většinou se autoři omezují na obecné pojmy chant či cri. V češtině jsem nenašla 

pojmy, které by se s uvedenými francouzskými slovy významově překrývaly, a které by 

byl vhodné užít v tomto kontextu. V překladu jsem se tedy snažila využít široké škály 

výrazů, které nabízí čeština. Proto tyto slova překládám například jako vřeštět, kuňkat, 

pískat, hvízdat, skřehotat. 

                                                 

15
 LAPIAK, Jolanta. Ameslan. Hanspeak [online]. 2013 [cit. 2013-08-25]. Dostupné z: 

http://www.handspeak.com/byte/a/index.php?byte=ameslan 
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Le cri que pousse cet hamadryas est-li consciemmen élaboré ? (P 110) 

Vřeští tento pavián vědomě? (P 18) 

Francouzština si ve výchozím textu vystačila s pojmem s poměrně širokým významem – 

information, o kterém se v originále hovořilo v protikladu k pojmu emotion. Na jedné 

straně stojí schopnost abstraktního myšlení charakteristická pro člověka a na straně 

druhé spontánní prožívání emocí u zvířat. Ekvivalentní pojem informace by byl však 

v českém textu nejednoznačný a místy dokonce pro čtenáře zavádějící. Proto jsem se 

rozhodla při převádění tohoto výrazu do češtiny pro nezbytnou konkretizaci, vždy 

v závislosti na daném kontextu.    

Cette fois, la communication ne reposait plus sur des échanges affectifs, des messages de 

conflits ou de fraternité, mais sur la transmission d’informations. (O 120) 

Dorozumívání tentokrát nespočívalo v předávání emočně nabitých zpráv, ve vysílání 

nepřátelských či přátelských signálů, ale v předávání racionálních informací. (P 24) 

La communication spontanée de phrases exprimant aussi bien une information qu’une 

émotion est bien une performance dont sont capables les chimpanzés. (O 119) 

Šimpanzi se dokáží spontánně vyjadřovat prostřednictvím „vět“, kterými mohou sdělit nejen 

své emoce, ale i předávat konkrétní informaci. (P 24) 

Dále jsem ke konkretizaci přistupovala na místech, kde bylo výhodné českému čtenáři 

zpřesnit původní informaci. Jednalo se především o francouzské reálie z oblasti umění. 

Zároveň jsem opravila originál v malé nepřesnosti – pseudonym francouzského umělce 

není Granville, nýbrž Grandville (celý pseudonym zní Jean-Jacques Grandville, vlastním 

jménem Jean Ignace Isidore Gérard16). 

Ces gravures de Granville (Les Métamorphoses du jour, 1854) illustrent une tendance 

humaine à rechercher ce qu’il y a d’animal dans nos attitudes ou d’humain chez les animaux. 

(O 100) 

Na ilustracích francouzského umělce Grandvilla (Les Métamorphoses du jour, 1854) je 

dobře vidět naše potřeba přisuzovat zvířatům lidský charakter a vyhledávat v lidském 

chování zvířecí prvky. (P 14) 

                                                 

16
 Grandville. BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE DE NANCY. Grandville [online]. [cit. 2013-08-26]. 

Dostupné z: http://www.grandville.nancy.fr/  
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Cette illustration de R. d La Nézière pour la fable de La Fontaine Le loup et l’agneau” illustre 

bien l’opposition qu’il peut y avoir entre un dominant et un dominé. (O 87) 

Obrázek od francouzského karikaturisty La Néziera k La Fontainově bajce Vlk a jehně je 

zdařilým znázorněním rozdílu mezi nadřízeným a podřízeným jedincem. (P 8) 
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4 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce pro mě představovala první zkušenost s překládáním textu takového 

rozsahu. Byla to mimo jiné příležitost, jak uplatnit poznatky získané v průběhu mého 

studia na hodinách praxe i teorie překladu. Právě teoretická část práce mi umožnila se 

nad celým překladatelským procesem podrobněji zamyslet. Z analýzy výchozího textu 

vycházelo stanovení metody překladu. Následný rozbor překladatelských problémů na 

lexikální, morfologické, syntaktické a textové rovině a jejich konkrétních řešení mi 

pomohl odhalit některé nepřesnosti a chyby, kterých jsem se dopustila. Narazila jsem na 

překladatelské problémy, se kterými jsem se ještě nesetkala. 

Výchozí text byl bohatý na termíny z etologie, vědy o chování živočichů, a zoologie. 

Hledání odpovídajícího ekvivalentu nespočívalo v pouhém nahlédnutí do výkladového 

slovníku. Snažila jsem se pečlivě dbát na věcnou správnost vědeckých poznatků. Bylo 

nezbytné dohledávat informace v sekundární odborné literatuře a problémové pasáže v 

textu konzultovat s odborníkem.  

Seznámila jsem se s celým překladatelským procesem od výběru publikace až po jeho 

závěrečnou úpravu a odevzdání. To je velkým přínosem pro budoucí profesi 

překladatele.   
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