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1. Úvod 

Bakalářská práce Problematika překladu substantivních kompozit z němčiny do češtiny na 

příkladu populárně-naučného textu se zabývá rozdílností českého a německého jazyka 

v oblasti slovotvorby a překládáním německých substantivních kompozit. Na základě popisu 

slovotvorby obou uvedených jazyků je v práci uvedena problematika překládání těchto 

kompozit do češtiny, přičemž jsou nastíněny různé možnosti, jaké překladové ekvivalenty pro 

ně lze nalézt. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a analytickou. 

Teoretická část práce všeobecně popisuje slovotvorbu obou jazyků a české ekvivalenty 

německých kompozit. Kapitola zabývající se slovotvorbou se nejprve všeobecně zabývá 

slovotvornými způsoby a následně popíše nejběžnější z nich v češtině. U kompozice 

v němčině zmiňuje její princip, slovní druhy v ní vystupující a další zásady tohoto 

slovotvorného způsobu. Poté, co práce poskytne teoretický přehled v rámci dané 

problematiky, navazuje analytická část na teorii o českých ekvivalentech německých 

kompozit a je v ní provedena vlastní analýza vybraných kompozit v českých studentských 

překladech. Na jejich základě práce uvede několik obecných typů překladových variant  

a zhodnotí častost jejich výskytu. 

Práce vychází ze skutečnosti, že charakteristickým znakem německé slovotvorby je 

kompozice, zatímco v češtině převažuje derivace. Z uvedeného rozdílu vyplývá, že kompozita 

v německých textech mají větší podíl na celkovém počtu slov, což analýza jednoznačně 

prokáže. Důvodem volby kompozit k analýze je tedy fakt, že nalézání českých ekvivalentů 

pro německá kompozita je obtížné, protože kompozita jsou specialitou německého jazyka  

a naopak čeština jich má mnohem méně. Z této rozdílnosti zároveň vyplývá, že německá 

kompozita je třeba do češtiny překládat i jinak než jen prostřednictvím kompozit. Český jazyk 

nabízí širokou škálu možností, jak lze německá kompozita přeložit, a často závisí na 

překladateli, kterou z možností překladu zvolí. Kromě ustálených výrazů totiž neexistuje 

jediná správná varianta a lze nalézt různé adekvátní způsoby překladu. 

Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak si studenti poradili s vybraným překladem 

německého populárně-naučného textu do českého jazyka. Na základě studentských překladů 

práce analyzuje, jakými způsoby studenti překládali německá kompozita do českého jazyka  

a které varianty překladu byly nejčastější. Práce zjišťuje, zda je překlad německých kompozit 

obtížný, na základě rozdělení kompozit na slovníková hesla podle vybraných slovníků. Jejím 

východiskem je, že kompozita, která nejsou zastoupena ve zvolených slovnících, patří mezi 
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náročnější k překladu, a nalezení jejich překladového ekvivalentu studentům činí větší potíže, 

než u kompozit ve slovnících nezastoupených. 

Důvodem pro volbu substantivních kompozit je informace uváděná v odborných 

publikacích, podle níž se tento slovní druh vyskytuje v  textech nejčastěji a tvoří hlavní část 

slovní zásoby. Práce tak vychází z toho, že je tento slovní druh zastoupen často i kompozity. 

Jak práce ukazuje, touto problematikou se nezabývá žádný z uvedených autorů 

systematicky, aby nabídl její komplexní zpracování. Ani tato práce nenabízí ucelený pohled 

na danou oblast, avšak jejím záměrem je přispět k objasnění této problematiky vzhledem 

k studentským pracím. 
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2. Teoretická část 

Teoretická část práce se zabývá slovotvorbou českého a německého jazyka a následně 

poskytne teoretický přehled českých překladových ekvivalentů německých kompozit. Nejprve 

se věnuje vymezení základních pojmů a všeobecnému popisu základních slovotvorných 

způsobů, které ilustruje na českém jazyce. Kompozici popisuje na základě německého jazyka, 

jelikož se jedná o slovotvorný způsob typický pro tento jazyk. Zmiňuje její princip a zásady 

jako je používání konektů a slovní druhy v ní vystupující. Další úsek teoretické části se týká 

českých překladových ekvivalentů německých kompozit. 

Při překládání textů je třeba dodržovat základní překladatelskou poučku, podle níž 

nelze překládat pouze části celku, tedy jednotlivá slova. Překladatel se tak musí snažit 

překládat text jako ucelený systém, a ne jeho jednotlivé části, protože slova a jiné jazykové 

nástroje v textu slouží k zprostředkování sdělení. „Proto posláním překladu je reprodukovat 

funkci oznámení, nikoli jeho konstituční prvky.“
1

 Překladatel se zároveň musí pokusit  

o nalezení překladového ekvivalentu, což je „prostředek (nebo soubor prostředků) jednoho 

jazyka, který je nositelem téže informace jako prostředek (nebo soubor prostředků) jiného 

jazyka“
2
 a nemusí se rovnat heslu, které nalezneme ve slovníku. Překlad německých kompozit 

je v tomto ohledu problematický, protože se při jejich vyjadřování v češtině většinou 

používají víceslovná spojení, která doslovně ani přeložit nelze. Překlad by tedy neměl být 

doslovný. Je třeba dbát na to, abychom sdělení nejprve správně pochopili a až poté se pustili 

do jeho překládání. 

Dalším předpokladem kvalitního překladu je dobrá znalost cizího i mateřského jazyka, 

v tomto případě německého a českého.
3
 

 

2.1. Vymezení pojmů použitých v bakalářské práci 

Tato kapitola se věnuje stručnému vymezení pojmů, které jsou pro tuto práci důležité. Jedná 

se o pojem „substantivum“, který je uveden v rozdílnosti mezi českým a německým jazykem, 

a dále pojmy „slovotvorba“ a její druhy, „kompozitum“, „populárně-naučný text“. Pojmy 

slovotvorby a kompozita jsou vysvětleny stručně, neboť se jim detailněji věnují další kapitoly. 

Dále sem lze zařadit pojem překladového ekvivalentu, který je již vysvětlen výše.
4
 

 

                                                      
1
 Vilikovský, J., Překlad jako tvorba, s. 21 

2
 tamtéž, s. 32 

3
 tamtéž, s. 71 

4
 Dále také jako „ekvivalent“. 
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2.1.1. Substantivum v českém a německém jazyce 

Vzhledem k povaze této bakalářské práce je důležité zmínit rozdílnosti mezi českými  

a německými substantivy. Hlavním znakem německých substantiv je, že jejich počáteční 

písmeno je vždy velké. Povejšil (1994) tvrdí, že zásadní odlišností je člen, jazykový 

prostředek specifický pro německý jazyk, který se používá jen v kontextu substantiv.
5
 Člen 

rozlišuje německé substantivum na určité (doprovázeno určitým členem der, die, das)  

a neurčité (doprovázeno neurčitým členem ein, eine, ein). V německém jazyce se dále člen  

„v značné míře stává nositelem gramatických vlastností substantiva“
6
. Došlo zde totiž ke 

ztrátě původních koncovek substantiv vyjadřujících jejich pádové tvary, což spolu  

s vyjadřováním čísla a rodu substantiv částečně převzaly tvary členu. Naopak v českém 

jazyce je tvar substantiva zřejmý z jeho koncovek, protože flexe (skloňování slov) v češtině je 

rozvinutější než v němčině.
7
 

Povejšil (1994) dále tvrdí, že oba jazyky používají substantiv k pojmenování jak pro 

jednotlivé předměty, tak pro celé jejich skupiny. Zatímco v němčině můžeme díky členům 

upřesnit, zda substantivem pojmenováváme právě jednotlivou věc, nebo celou jejich skupinu, 

čeština k tomuto upřesnění nepoužívá člen, ale především zájmena a kontext. Další rozdíl se 

týká pádů, protože německý jazyk má pouze čtyři (nominativ, genitiv, dativ a akuzativ), které 

nahrazují i zbylé tři pády, které má český jazyk navíc. Německý jazyk má dále díky členu 

schopnost substantivizace všech ostatních slovních druhů. Česká maskulina se navíc rozlišují 

na základě životnosti a neživotnosti, zatímco němčina mezi životností a neživotností u těchto 

substantiv rozdíl neprokazuje. 

 

2.1.2. Slovotvorba a její typy 

„Slovotvorba se zabývá formou a významem jednoslovných pojmenování vzniklých na 

základě pojmenování už existujících, popř. procesem jejich vzniku.“ Vytvořená slova jsou 

vytvořena „jednak ze základu už existujícího pojmenování (…), jednak ze složek, které na 

tomto základě konstituují význam nový. Při jeho vytváření mohou mít tyto složky povahu 

morfémů, a pak jde o derivaci neboli odvozování, nebo se může autosémantický slovní základ 

kombinovat s jiným, a jde o kompozici (skládání slov).“
8
 

                                                      
5
 Povejšil, J., Mluvnice současné němčiny, s. 44 

6
 tamtéž, s. 110 

7
 tamtéž, s. 47 

8
 Grepl, M., Příruční mluvnice češtiny, s. 109 
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Nejčastějším slovotvorným způsobem německého jazyka je kompozice (skládání), 

zatímco český jazyk tvoří nová slova zejména pomocí derivace (odvozování).
9
 

 

2.1.3. Kompozitum 

Kompozitum (slovo složené) je slovo, které se skládá z více než jednoho autosémantického 

(plnovýznamového) slovního základu
10

. Kompozita se dělí podle různých kritérií, například 

podle slovního druhu určovací
11

 složky složeniny, nebo na vlastní kompozita a spřežky
12

. 

Substantivní kompozitum je slovo složené, které z hlediska určení slovních druhů 

náleží k substantivům. 

 

2.1.4. Populárně-naučný text 

Na základě obsahu a zaměření lze jazykové projevy dělit do několika skupin funkčních stylů. 

Existují tři nejznámější funkční styly, a to publicistický, odborný a umělecký
13

. S každým 

funkčním stylem se pojí charakteristické jazykové prostředky. 

Populárně-naučný (populárně-odborný) styl je jedním z poddruhů stylu odborného. 

Například Mistrík (1997) dělí odborný styl na populárně-naučný (neboli populární, nižší 

naučný) a vědecko-naučný (neboli vyšší naučný). Tyto dva styly se kromě svého účelu 

odlišují v používání různých prostředků vyjadřování, protože v populárně-naučném stylu se 

vyskytují i znaky publicistického a beletristického vyjadřování, zatímco vědecko-naučný 

využívá zejména odbornou terminologii.
14

 Mistrik (1997) charakterizuje populárně-naučný 

styl jako „styl, kterým se přístupnou, téměř hovorovou formou publikují informace 

z rozličných vědních oborů“
15

. Texty, které jsou psány prostřednictvím tohoto stylu, tak slouží 

k tomu, aby zpřístupňovaly, tedy popularizovaly vědecké poznatky, jež sdělují. Jsou tedy 

určeny širšímu okruhu čtenářů, kteří se o určité téma zajímají, ale nemají o něm odborné 

znalosti.
16

 

                                                      
9
 Rychlá, S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 142 

10
 Autosémantické slovo je takové, které má autonomní význam a může fungovat jako větný člen (jedná se  

o substantivum, adjektivum, zájmeno, číslovka, sloveso). 
11

 Tj. podle první složky kompozita, viz dále. 
12

 O spřežkách viz dále. 
13

 Kolářová, I., Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně základní školy, s. 12 
14

 Mistrík, J., Štylistika, s. 430-1 
15

 tamtéž, s. 555 
16

 Kostečka, J., Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, s. 183 
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Odborné texty se všeobecně vyznačují velkým počtem substantiv; ta zde tvoří více  

než jednu třetinu ze všech slov.
17

 Z toho plyne, že „hlavní informaci, kterou jako autoři 

jazykových projevů sdělujeme čtenáři nebo posluchači, vyjadřujeme podstatnými jmény“
18

. 

 

2.2. Slovotvorba v českém a v německém jazyce 

Tato kapitola se zabývá nejprve všeobecnými fakty, které se týkají slovotvorby v českém  

a německém jazyce, a poté slovotvorbou každého jazyka odděleně. Nejvíce pozornosti věnuje 

německé kompozici, protože předmětem této práce jsou právě německá kompozita. 

Kompozice je základním a nejčastějším slovotvorným způsobem v němčině, zatímco 

v češtině, která tvoří nová slova zejména derivací, má až druhotnou funkci. Pro němčinu jsou 

všeobecně typická dlouhá slova a kompozita (v německých textech se často vyskytují i slova 

o dvaceti a více písmenech). Zatímco průměrná délka českého slova je necelých šest písmen, 

německá slova čítají průměrně sedm písmen. I čeština používá dlouhá slova, ale snaží se je 

spíše omezovat (zejména jejich opisem víceslovným slovním spojením), protože dlouhá slova 

znesnadňují orientaci a jejich čitelnost je obtížnější. Čeština tak upřednostňuje jednoslovná 

pojmenování, což se projevuje v univerbizaci (v transformaci víceslovných pojmenování 

v jednoslovná). Dlouhá slova v češtině vznikají kompozicí nebo derivací a používají se 

zejména v administrativních a odborných textech, např. kompozitum bezzprostředkovatelský 

(dvaadvacet písmen) nebo derivát nejneobhospodařovávatelnější (osmadvacet písmen).
19

 

Německá kompozita jsou schopná pojmout v jednom slově velké obsahové množství, 

někdy dokonce i obsah celé věty. Podobná slova v českém jazyce ale není možné tvořit zcela 

libovolně a způsob tvoření těchto slov je zde do jisté míry omezen. S kompozity, která jsou 

tvořena ze substantiv a adjektiv, se setkáváme často, zatímco složená slovesa (např. 

spolupracovat) jsou málo frekventovaná. Kompozita v českém jazyce jsou používána spíše 

v odborné terminologii (např. vodoměr).
20

 Na rozdíl od němčiny se v češtině nesetkáváme 

v takové míře se substantivy složenými ze dvou substantiv (např. lesopark).
21

 

 

                                                      
17

 Uhlířová, L., Nej… ve větě jednoduché, s. 133 
18

 Uhlířová, L., Vztah podstatného jména k slovesu ve věcném stylu, s. 172 
19

 Králík, J., Několik nej… o délce slova, s. 116-118 
20

 Havránek, B., Jedlička, A., Stručná mluvnice česká, s. 45 
21

 tamtéž, s. 45 
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2.2.1. Slovotvorba v českém jazyce a její typy 

Tato kapitola se věnuje slovotvorným způsobům českého jazyka, kterými jsou derivace, 

abreviace, kompozice, univerbizace a konverze.
22

 Dokulil (1972) se zabývá tvořením nových 

pojmenování v češtině a uvádí, že jazyk potřebuje další pojmy pro nové jevy, které jsou 

následkem změny reality a stálého rozvoje lidského vědění. Existuje několik způsobů, jak lze 

rozšiřovat slovní zásobu češtiny a jak získat nová pojmenování. Kromě přejímání z cizího 

jazyka se jedná zejména o tvoření slov, které spočívá ve vzniku nových slov na základě již 

existujících slov tak, že dojde k určité obměně morfologické struktury původních slov. Tento 

autor dělí slovotvorbu podle počtu slov, které jsou základem nově vzniklého slova, a to na 

derivaci a kompozici. Derivace tak znamená, že základem nového slova je jedno slovo. 

Naopak při kompozici je základem nového pojmu více slov. Pokud tedy má slovo více než 

jeden slovní základ, jedná se o kompozitum.
23

 

 

2.2.1.1. Derivace v českém jazyce 

Derivace je „vytvoření nového slova na základě jediného existujícího slova změnou jeho 

morfologické stavby“
24

. Nové slovo se tak utváří z jednoho autosémantického slovního 

základu tím, že je k němu připojen tzv. formant. Pomocí tohoto slovotvorného způsobu 

vzniká nejvíce nových slov v češtině. 

Derivace je možná prefixací (formantem je prefix neboli předpona) nebo sufixací 

(formantem je sufix neboli přípona), nebo dále existuje tzv. prefixačně-sufixační postup
25

 

(např. nárameník), což je kombinace obou způsobů.
26

 Prefixace spočívá v tom, že se 

k slovotvornému základu připojuje prefix, který mění jeho lexikální význam, avšak jeho 

mluvnické významy zůstávají stejné. Prefixace je hlavním slovotvorným způsobem při 

vytváření sloves. Na rozdíl od prefixu se sufix se pojí pouze ke kořeni slova, a sufixace je 

nejzásadnějším slovotvorným způsobem v češtině.
27

 Příklad slova základového je sloveso 

učit, k němuž je možné připojit sufix -tel, a vznikne tak odvozené substantivum učitel. Ze 

substantiva učitel lze dále vytvořit připojením sufixu -ský odvozené adjektivum učitelský atd. 

                                                      
22

 Havránek, B., Jedlička, A., Stručná mluvnice česká, s. 43-46 
23

 Dokulil, M., Tvoření slov v češtině 1: Teorie odvozování slov, s. 22 
24

 tamtéž 
25

 Grepl, M., Příruční mluvnice češtiny, s. 181 
26

 Kolářová, I., Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně základní školy, s. 60 
27

 Dokulil, M., T voření slov v češtině 1: Teorie odvozování slov, s. 23 
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Prefixaci ukazuje sloveso naučit, které vzniklo tak, že bylo spojeno základové sloveso 

s prefixem na-.
28

 

 

2.2.1.2. Kompozice v českém jazyce 

Kompozita (slova složená) vznikají tak, že se spojí dva nebo více autosémantických slovních 

základů (např. velkoměsto). První ani druhá část kompozita přitom vždy nemusí být tvořena 

slovem, které se vyskytuje samostatně.
29

 Tyto dvě složky spojuje spojovací prvek (tzv. 

konekt), jímž je v češtině nejčastěji -o- (např. život-o-pis), případně -e- (velezrada), který se 

však v kompozitu také nemusí vyskytovat (např. knihtisk).
30

 

Dokulil (1962) dělí kompozita na vlastní složeniny a spřežky. O spřežkách mluvíme, 

je-li první složkou kompozita slovo ve formě flektivního tvaru.
31

 Příkladem spřežky je slovo 

slávychtivý, které lze rozepsat na chtivý slávy.
32

 Druhá složka kompozita také může být buď 

tvořena slovem, které se vyskytuje samostatně (např. složeniny veletrh), nebo má formu 

vyskytující se jen v kompozitech (např. složeniny životopis).
33

 

 

2.2.1.3. Další slovotvorné způsoby v českém jazyce 

Abreviací (zkracováním) slovních spojení utváříme zkratky (jedná se zejména o zkratky 

názvů organizací, států, institucí apod., např. ČR – Česká republika, UK – Univerzita 

Karlova) nebo zkratková slova (spojením slabiky nebo počáteční hlásky slov 

několikaslovného názvu, např. Čedok – Československá dopravní kancelář).
34

 

Univerbizace je „vytváření slova složeného z několika slov nebo jejich částí“
35

, 

dochází tak k postupnému zkracování skupiny slov, které odpovídá požadavkům po 

praktickém zkrácení pro každodenní používání. Příkladem je transformace slovního spojení 

zubní lékař na jednoslovný výraz zubař. Konverze znamená změnu slovního druhu slova, aniž 

by byl pozměněn tvar tohoto slova. Příkladem je adjektivum nemocný, z něhož konverzí 

vzniká substantivum. 

 

                                                      
28

 Havránek, B., Jedlička, A., Stručná mluvnice česká, s. 43 
29

 tamtéž, s. 44 
30

 Grepl, M., Příruční mluvnice češtiny, s. 110 
31

 tamtéž, s. 110 
32

 Všeobecná encyklopedie Diderot ve čtyřech svazcích: Díl 2., s. 487 
33

 Havránek, B., Jedlička, A., Stručná mluvnice česká, s. 44 
34

 tamtéž, s. 45-46 
35

 Rejman, L., Kapesní slovník cizích slov, str. 188 
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2.2.2. Slovotvorba v německém jazyce a její typy 

Pro německý jazyk jsou typické čtyři základní typy slovotvorby, a to kompozice, derivace, 

konverze a abreviace
36

, přičemž je v němčině nejčastějším prostředkem vytváření nových 

substantiv kompozice a druhým nejčastějším derivace. Tato kapitola se dále věnuje pouze 

kompozici, která je předmětem této práce. Kompozice slouží především k tvorbě substantiv  

a adjektiv. Německý jazyk vytváří kompozita o dvou a více složkách. Dvousložková 

kompozita jsou v němčině z kompozit nejčastější a můžeme se s nimi setkat v běžné slovní 

zásobě, zatímco kompozita složená z více složek než dvě (nejčastěji třísložková, čtyřsložková, 

ale i kompozita o více složkách) se vyskytují spíše v odborné terminologii a nepatří mezi 

hesla uváděná v běžných slovnících, kde lze vyhledat spíše jejich jednotlivé složky. 

Důvod, proč němčina v takové míře využívá kompozici, je podle Rychlé (1999)  

v usnadnění v oblasti gramatiky, protože díky složenině se němčina zejména u přívlastků 

vyhýbá složitostem s koncovkami, které v němčině závisí na rodu a pádu, případně na členu  

a zájmenu. 

 

2.2.2.1. Princip kompozice 

Složky kompozita jsou tvořeny zejména základními morfémy
37

, případně celými jejich 

konstrukcemi, které mohou mimo kompozitum vystupovat jako slovo nebo skupina slov 

(např. Langstreckenflug, Patient-Arzt-Verhältnis).
38

Kompozita se zpravidla skládají ze slova 

určujícího a základního (neboli vedoucího). Základní slovo je vždy na konci kompozita, 

v případě dvousložkového kompozita se tedy jedná o jeho druhou složku. Slovní druh a rod  

(a tedy i člen a množná čísla) kompozita jsou určeny podle něj (např. Hochhaus je 

substantivum, ale haushoch adjektivum).
39

 Slovní důraz je však na slově určujícím, které 

zároveň upřesňuje význam slova základního.
40

 

Druhá složka kompozita tedy určuje gramatiku celého kompozita, a pokud se jedná  

o substantivum, určuje i rod a flexi. Gramatika Duden
41

 uvádí jako příklad substantivum 

Wunderkind, jehož druhá složka určuje, že se jedná o střední rod a o silnou flexi (podle 

substantiva Kind). Naopak u kompozita Drehsessel je silná flexe a jedná se o maskulinum 

(podle substantiva Sessel). 

                                                      
36

 Fabricius-Hansen, C., Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch, s. 660 
37

 Morfém je menší významová abstraktní jednotka slova, již dále není možné významově dělit. 
38

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 45 
39

 tamtéž, s. 46 
40

 Gramatika současné němčiny, s. 125 
41

 Fabricius-Hansen, C., Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch, s. 664 
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Rychlá (1999) ukazuje kompozici na příkladu německého kompozita Briefpapier 

(dopisní papír). Ten bychom rozložili na Brief a Papier, kde vedoucím slovem je druhé 

uvedené. Důvodem je za prvé, že přímo ukazuje věc, o kterou se jedná, a za druhé skutečnost, 

že v německém kompozitu stojí na druhém místě. Brief je až druhotné určení, jedná se o 

podrobnější údaj, kterým se upřesňuje, o jaký papír se blíže jedná
42

, a je tedy slovem 

určujícím. Dalším příkladem může být kompozitum Flaschenöffner, v němž slovem určujícím 

je Flasche a slovem základním Öffner. 

Gramatika současné němčiny uvádí, že slovem určujícím může být substantivum 

(Wohnung ve slově Wohnungstür), adjektivum (groß ve slově Großstadt), sloveso (schlafen 

ve slově Schlafsack), číslovka (zwei ve slově Zweirad) i předložka (nach ve slově 

Nachmittag).
43

 

 

2.2.2.2. Tvoření množného čísla kompozit 

Jak již bylo zmíněno, množné číslo německých kompozit se také tvoří podle poslední složky 

kompozita, podle slova základního. Množné číslo kompozita Briefpapier je Briefpapiere. 

Pokud se s množným číslem pojí připojení přehlásky, přejímá ji také vedoucí slovo. Například 

množné číslo kompozita der Stadtplan je tedy Stadtpläne.
44

 

 

2.2.2.3. Dělení německých kompozit 

Autoři dělí kompozita na základě různých kritérií, a proto existuje více dělení německých 

kompozit. Jejich srovnání ovšem není předmětem této práce, a tak zde je uvedeno rozdělení 

podle Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
45

 na dvě základní skupiny kompozit,  

a to determinativní a kopulativní kompozita. Složky mohou vzájemně stát buď ve vztahu 

podřízenosti nebo nadřízenosti (subordinace), nebo mohou být na stejné úrovni 

(koordinace).
46

 V prvním případě se jedná o determinativní kompozita (Großstadt, dunkelrot), 

ve druhém případě o kopulativní (slučovací) kompozita (Strumpfhose, Dichterkomponist).
47

 

Determinativní kompozita dále dělí na posesivní a demonstrativní. 

                                                      
42

 Rychlá, S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 143 
43

 Gramatika současné němčiny, s. 125 
44

 Rychlá, S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 145 
45

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 45 
46

 tamtéž, s. 45 
47

 tamtéž, s. 46 
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Posesivní kompozita jsou kompozita s determinativním (ne kopulativním) vztahem 

složek, avšak druhý člen neoznačuje nadřazený pojem (Langbein není „noha“, ale osoba, 

která má dlouhé nohy). Jedná se především o označení osob, rostlin a zvířat (např. 

Löwenzahn). Pojmenování pro osobu není dáno bezprostředně v kompozitu, ale je třeba ho 

„zvenku“ doplnit, a proto se používá označení exocentrické kompozitum (na rozdíl od 

endocentrického). Determinativní vztah mezi složkami může mít i metaforický význam (např. 

Dickkopf). Mnohá posesivní kompozita dnes nahradily deriváty se sufixem -er: Dickhäuter.
48

 

Demonstrativní kompozita označují druh determinativního vztahu, jestliže složky 

vzájemně stojí v podřízeném (tedy ne v koordinovaném) vztahu. Determinující složka má 

většinou upřesňující význam. Příkladem je objasnění cizích slov prostřednictvím připojení 

domácího kompozitního členu, buď jako první (Einzelindividuum) nebo jako druhý člen 

(Container-Behälter). 

Kopulativní kompozita se odlišují od determinativních kompozit tím, že obě složky 

stojí v koordinovaném vztahu. Tato kompozita „vyjadřují integraci dvou pojmů v jednom 

pojmenování“
49

. Složky náleží stejnému slovnímu druhu, což např. u substantivního 

kompozita znamená, že se jedná o dvě substantiva.
50

 Jsou bez zásadní sémantické  

a strukturálních změny zaměnitelné, ačkoli to není v každém případě jazykově běžné, protože 

pořadí může být určeno konvencí.  

 

2.2.2.4. Kompozitní konekty 

Jednotlivé složky kompozit mohou být spojeny různými způsoby; jejich základní rozdělení je 

na přímé (složky na sebe navazují přímo) a nepřímé (je mezi nimi konekt). Mezi základní 

patří pět typů konektů: -(e)n, -(e)s, -e-, -er-, -ens-, -0-. Následující tabulka slouží jako přehled 

konektů s jejich příklady. 

Konekt Příklad kompozita 

-0- (tj. bez konektu) das Hotelrestaurant – hotelová restaurace 

-e- Tagebuch – deník 

-en- Bärenhunger – ohromný hlad 

-ens - Schmerzensschrei – bolestný výkřik 

-(e)s- das Tagesprogramm – denní program 

-er- Kindergarten – mateřská škola 
Tabulka 1 – Konekty a jejich příklady

51
 

                                                      
48

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 125 
49

 Grepl, M., Příruční mluvnice češtiny, s. 157 
50

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 128 
51

 Zpracováno dle: Gramatika současné němčiny, s. 125 
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Pravidla pro používání konektů záleží zásadně na prvním členu kompozita. Platí to jak 

pro determinativní, tak pro kopulativní kompozita. U neflexivního slova (příslovce, 

předložka) a u kompozit s adjektivem na prvním místě je konekt nulový.
52

 Höppnerová  

a Jaucová (2007) uvádějí, že pojítko -s- následuje zejména po -heit, -keit, -schaft, -ung, -ion  

a -tum.
53

 Rychlá (1999) uvádí, že hlavním důvodem vkladného -s- je, že usnadňuje 

výslovnost složeniny. Jedná se například o kompozitum Ansichtskarte (skládající se ze složek 

Ansicht a Karte). V případě mužského nebo středního rodu pak může být vkladné -s- znakem 

genitivu (např. Tagesprogramm – denní program nebo program dne; Karlsbrücke – Karlův 

most). Existují ale také kompozita, u nichž jsou možné obě varianty, tedy bez vkladného -s-, 

ale i s ním (např. Betriebsküche i Betriebküche).
54

 Existují přesná pravidla pro připojování 

konektů, avšak na ně tato práce není detailně zaměřena. 

 

2.2.2.5. Složky kompozit podle slovních druhů 

Po substantivech jsou dalším častým slovním druhem zastoupeným v kompozitech adjektiva, 

která se objevují zejména v základním tvaru (např. Altstadt – Staré Město).
55

 Prvním členem 

kompozita může být kromě těchto dvou slovních druhů i kmen slovesa, zájmeno, číslovka, 

neflexivní slovo (předložka, příslovce), skupina slov (např. Arbeiter-und-Bauern-Fakultät
56

)  

a další. 

Kromě složených substantiv se v německém jazyce vytváří kompozicí i složená 

adjektiva (weltweit), zájmena (irgendwelcher), číslovky (fünfhundert), slovesa (weggehen), 

příslovce (übermorgen), předložky (gegenüber), spojky (indem). Platí pro ně stejná pravidla 

jako pro kompozita substantivní.
57

 

 

2.2.2.6. Substantivní kompozita 

Substantiva podle Fleischera (2007) tvoří hlavní část německé slovní zásoby, přibližně 50-

60%, čemuž odpovídá role substantiva ve slovotvorbě. Tvoření substantiv poukazuje na 

rozmanitost, které ostatní slovní druhy nedosahují. U substantivních kompozit mohou být 

jako první člen použity jednotky všech ostatních slovních druhů; použití zde mohou najít  

                                                      
52

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 138 
53

 Höppnerová, Věra a Jaucová, Lenka. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky, s. 224 
54

 Rychlá, S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 143 
55

 tamtéž, s. 144 
56

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 123 
57

 Gramatika současné němčiny, s. 125 
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i příslovce, předložky, spojky a částice. Silně výrazná je determinativní kompozice ze dvou 

substantivních složek, zatímco méně rozvinuté je kompoziční spojení složek stejného 

slovního druhu u adjektiva a ještě méně u slovesa. Substantiva utvářejí častěji než slovní 

druhy tzv. polymorfémickou kompozici (tj. kompozice se čtyřmi a více základními 

morfémy).
58

 

Základní body modelování substantivní kompozice je, jak již bylo zmíněno, 

determinativní nebo kopulativní vztah složek. Substantivní kompozitum se zásadně vyznačuje 

stabilitou slovní struktury. Píše se dohromady, bez flexe uvnitř konstrukce, a hlavní přízvuk je 

na první složce. Až na malou skupinu kopulativních kompozit je pořadí složek hierarchicky 

relevantní: druhá složka určuje slovní druh, rod a druh flexe. Kompozice substantiv se 

uskutečňuje různými způsoby a často se jedná o univerbizaci více či méně obvyklé skupiny 

slov, jejímž příkladem je postupné zkrácení slovního spojení acht Stunden währender 

Arbeitstag – achtstündiger Arbeitstag – Achtstundentag.
59

 

 

2.2.2.7. Tvary složek 

Kompozitum je tvořeno obvykle z nominativu singuláru, tedy ze základu slova. Jen 

v některých případech je kompozitum tvořeno pomocí nominativu plurálu, případně genitivu 

singuláru, s nímž se pojí vkladné -s-. Díky prvnímu, nejčastějšímu způsobu tvoření kompozit, 

je snadné analyzovat jednotlivé složky kompozita.
60

 

U některých kompozit může být slovo určující v plurálu (v nominativu), což je 

vyjádřením skutečnosti, že „daná věc neslouží jen jedné osobě či věci“
61

. Na případu 

Bücherschrank lze dokázat, že nominativ plurálu (singulár Buch – kniha, plurál Bücher – 

knihy) zdůrazňuje, že se doslova jedná o knihovnu pro více knih. Dalším příkladem je 

Krankenhaus – nemocnice. 

 

2.2.2.8. Cizí prvek v kompozici 

Domácí a cizí prvky lze v kompozici kombinovat, takže dojde ke křížení. Možnosti 

kombinací jsou v němčině rozmanité a její schopnost takovéto integrace je nejsilněji rozvinuta 

v oblasti substantivní a adjektivní kompozice. Cizí prvky mohou být spojeny s domácími 

                                                      
58

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 84 
59

 tamtéž, s. 90 
60

 Rychlá, S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 144 
61

 tamtéž 
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lexémy
62

 jako první nebo druhé členy a jsou zcela začleněny do domácí slovní zásoby (např. 

Computeranlage, gleichgewichtsindifferent).
63

 

 

2.3. Publikace zabývající se německou kompozicí 

Existuje velké množství mluvnic zmiňujících německou kompozici, které se touto 

problematikou zabývají z různých hledisek. Pro srovnání jejich přístupu je zde uvedeno 

několik českých a několik německých gramatik. 

 

2.3.1. Německá kompozita podle německých gramatik 

Publikace Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache
64

 popisuje různé druhy slovotvorby 

pokaždé ze specifických hledisek, představuje systematický přehled různých druhů 

slovotvorby. Spolu s gramatikou Duden
65

 se jedná o nejucelenější popisy německé 

kompozice. Věnuje se jejímu principu a výjimkám týkajícím se vybraných případů, dělí 

kompozita na determinativní a kopulativní a popisuje detailně kompozitní konekty. Pro 

českého uživatele jsou však tyto příručky nedostačující vzhledem k tomu, že nenabízí 

možnost hledání ekvivalentů, a pro potřeby překladu jsou příliš detailní. 

 

2.3.2. Německá kompozita podle českých gramatik a učebnic 

České učebnice a gramatiky, které se týkají problematiky překladu německých kompozit do 

češtiny, rozebírají základy kompozice, uvádí hlavní zásady a několik příkladů, ale touto 

oblastí se většina z nich dále nezabývá. Rozdílnost německých kompozit a jejich českých 

ekvivalentů je stejně velký problém jako například složitost německých členů, protože 

způsob, jakým je třeba překládat německá kompozita, je důležitý už jen pro samotné 

porozumění textu. Členy jsou v gramatikách rozebírány v mnohem větší míře, zatímco 

kompozita a všeobecně slovotvorba jsou oproti nim spíše jen zmíněny.  

Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé
66

 uvádí, že nestačí být teoretickým 

znalcem kompozice, a nabízí jednoduchý návod, jakým způsobem je třeba si s kompozity 

poradit. Uvádí důvody, proč se v němčině ve větší míře vyskytují kompozita. Jedná se  

                                                      
62

 Lexém je abstraktní jednotka lexikálního systému, která u ohebných slov zahrnuje všechny gramatické tvary. 
63

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, s. 62-63 
64

 Fleischer, W., Barz I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache 
65

 Fabricius-Hansen, C., Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch 
66

 Rychlá S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé 
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o stručný přehled prvků kompozice s názornými příklady. Na závěr uvádí několik kompozit  

a jejich český překlad. Na příkladu Wintermantel ukazuje, že je mnoho případů, kdy není 

možných více variant překladu, ale je správná pouze jediná. Uvádí, že pojem zimní kabát je 

správně přeložen pouze jako Wintermantel, avšak adjektivum winterlich zde nelze použít, 

protože se vztahuje jen k počasí. Tato gramatika nabízí návod, jakým překládat vícesložková 

kompozita. Uvádí, že jestliže se kompozitum ve slovníku nenachází jako celek, je třeba si 

přeložit každou jeho složku zvlášť a následně tyto složky opět seskládat do smysluplného 

slova. Tvrdí, že na toto neexistuje jednotný návod a záleží na obratnosti vyjadřování 

překladatele, jaký ekvivalent v překladu kompozita zvolí. Podle ní složitější německá 

kompozita většinou nelze do češtiny přeložit opět kompozitem, a proto se musíme uchýlit 

k jeho opisu slovním spojením nebo vedlejší větou.
67

 

Gramatika současné němčiny
68

 je velmi stručná gramatika německého jazyka určená 

studentům. Kapitola Tvoření slov v němčině nabízí jeho stručný, ale jasný přehled. 

Slovotvorbou a konkrétně kompozicí se ovšem zabývá relativně široce. Zmiňuje sice 

základní, avšak důležité aspekty kompozice, a zabývá se jí tak důkladněji než podobné 

gramatiky s takovýmto obsahem. Vysvětluje kompozici na příkladu substantiv a na závěr 

uvádí seznam všech slovních druhů, které lze v německém jazyce vytvářet skládáním. Tato 

gramatika však nezmiňuje problematikou překladu kompozit z německého jazyka do českého 

a naopak, k čemuž výčet slovních druhů nedostačuje. Nezmiňuje ani různé varianty, případně 

více způsobů, kterými je možné kompozita z němčiny do češtiny překládat, a na co si dávat 

pozor. 

Moderní učebnice němčiny
69

 se naopak zabývá problematikou složenin jen krajně, 

neuvádí více překladových možností. Za gramatickou částí pouze následují čtyři cvičení, 

v nichž je třeba odhadnout správný význam složených slov, určit správné pojítko apod. Je 

určena studujícím na pokročilé úrovni a v určité míře se zabývá ekvivalenty německých 

kompozit v českém jazyce. Na jejím příkladě ukážu, jakým způsobem gramatiky poučují  

o ekvivalentech německých kompozit v českém jazyce. Uvádí osm příkladů německých 

kompozit vždy s jednou českou variantou. 

  

                                                      
67

 Rychlá S., Německá mluvnice pro začátečníky i pokročilé, s. 144 
68

 Gramatika současné němčiny (kolektiv autorů Lingea) 
69

 Höppnerová, V. a Jaucová, L., Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky 
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Německé kompozitum Český ekvivalent 

der Taschendieb kapesní zloděj 

die Südfrüchte jižní ovoce 

die Autobahn dálnice 

die Handtasche kabelka 

die Gehaltserhöhung zvýšení platu 

die Briefmarkensammlung sbírka známek 

die Autofahrt jízda autem 

das Gästezimmer pokoj pro hosty 
Tabulka 2 – Německá kompozita a jejich české ekvivalenty

70
 

 

Z uvedené literatury se nejdetailněji problematikou překladu německých kompozit do 

češtiny zabývá Česko-německá srovnávací gramatika
71

. Porovnává německá a česká 

kompozita a uvádí způsob jejich překladu. Tato gramatika je obsáhlá a zabývá se srovnáním 

české a německé gramatiky podrobně a ekvivalentům německých kompozit v češtině se 

věnuje ve velké míře. Jedná se ovšem jen o výčet jednotlivých variant podle jednotlivých 

gramatických úseků, a neobsahuje tedy všeobecná pravidla překladu německých kompozit, 

která by bylo třeba uvést vzhledem k nejednoznačnosti této problematiky.  

Přestože některé gramatiky nabízejí návod, jak překládat složitější německá 

kompozita, není žádná z nich komplexním návodem k této problematice. Nenabízejí 

konkrétně zpracované příklady neobvyklých kompozit s více překladovými možnostmi  

a systematicky neupozorňují na vybrané chybné způsoby jejich překládání v porovnání 

s jejich správným překladem. Německé mluvnice umožňují dobré pochopení kompozice jako 

slovotvorného způsobu, ale pro překlad německých kompozit do českého jazyka nenabízejí 

dostačující přehled. 

 

2.4. Překladové ekvivalenty německých kompozit v českém jazyce 

Tato kapitola se zabývá českými překladovými ekvivalenty pro německá kompozita. Uhlířová 

(1987) uvádí, že „s délkou věty přibývá přívlastků a různých příslovečných určení“
72

.  

Nejčastější větný člen, který používáme k rozvíjení jednoduché věty a k atribuci
73

, je podle ní 

přívlastek, konkrétně přívlastek neshodný (vyskytuje se ve více než 75%), jehož nadměrné 

používání vede k tomu, že jsou sdělení nepřehledná. Čeština má bohatou nabídku jiných 

vyjadřovacích variant, které je třeba k vyjadřování používat, avšak četnost přívlastku 

                                                      
70

 Zpracováno dle: Höppnerová, V. a Jaucová, L., Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky, s. 144 
71

 Štícha, F., Česko-německá srovnávací gramatika 
72

 Uhlířová, L., O stavebních prvcích věty, s. 125-127 
73

 Atribuce je připisování významu objektům či situacím. 
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neshodného se pohybuje mezi 30 a 50% z výskytu všech větných členů. Příslovečná určení 

tvoří kolem 15% z výskytu všech větných členů.
74

 Zásadní rozdíl mezi českou a německou 

atribucí je v tom, že čeština upřednostňuje adjektiva, zatímco němčina kompozita (například 

českému kočka domácí odpovídá německé kompozitum Hauskatze
75

). 

Ekvivalenty německých kompozit v českém jazyce se nejdetailněji zabývá Štícha 

(2003), jenž uvádí různé případy, kdy němčina použije kompozitum, zatímco čeština hledá  

i jiné způsoby jejich překladu. Německá kompozita se v největší míře objevují v oblasti 

atributu neboli přívlastku, který tato gramatika vymezuje jako obsahovou determinaci 

substantiva, případně substantivní skupiny, adjektivem nebo substantivem.
76

Štícha (2003) 

uvádí pojem tzv. atributivních skupin, což je „spojení substantiva s jeho adjektivním nebo 

substantivním atributem, nerozvitým nebo rozvitým“. Atributivní skupiny existují jednoduché 

a rozvité. Jednoduché atributivní skupiny jsou slovní spojení tvořená buď kombinací 

adjektiva a substantiva, nebo dvou substantiv (často spojených předložkou). Příkladem 

jednoduché adjektivní atributivní skupiny je teplý svetr a příkladem substantivní je svetr na 

hory. Naopak rozvitá atributivní skupina je slovní spojení, v němž se uplatňuje postupná 

determinace primární atributivní skupiny. Příkladem rozvité adjektivní atributivní skupiny je 

teplý vlněný sportovní svetr.
77

  

Na místě, kde tedy německý jazyk hojně používá kompozita (jedná se o tzv. atribuci 

kompozitivní), je pro češtinu typický spíše přívlastek, ať už shodný nebo neshodný. Štícha 

(2003) uvádí různé vyjadřovací prostředky, které jsou českými ekvivalenty německých 

kompozit. Jsou jimi přívlastek shodný a přívlastek neshodný, který může být vyjádřen 

zároveň předložkovou vazbou. Přívlastek neshodný znamená stav, kdy ekvivalentem 

německého kompozita je v češtině substantivum, které je buď v genitivu, nebo 

v předložkovém pádu. Příklad českého substantiva v genitivu může být překlad kompozita 

Bauchschmerzen jako bolesti břicha nebo Wettervorhersage jako předpověď počasí. Pokud je 

substantivum v češtině v předložkovém pádu, jedná se například o slova Wetterbericht – 

zpráva o počasí, Regenmantel – plášť do deště.
78

 Příkladem přívlastku shodného je Waldweg 

– lesní cesta. 

                                                      
74

 Uhlířová, L., Několik nej… ve větě jednoduché, s. 133 
75

 Štícha, F., Česko-německá srovnávací gramatika, s. 364 
76

 tamtéž, s. 361 
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Dalším jazykovým prostředkem, kterým čeština vyjádří to, co v němčině kompozitum, 

je jednoslovný výraz. Jedná se o substantivum, které je nejčastěji odvozené. Příkladem je 

německá složenina Regenschirm, kterou překládáme jako deštník.
79

 

Německá kompozita se často skládají i ze tří a více substantiv a čeština je překládá 

složitějšími konstrukcemi, například Reisekostenerstattungsantrag – žádost o úhradu 

cestovních výdajů. 

 

2.4.1. Německá substantivní kompozita se shodnou první složkou 

V němčině existuje velké množství složenin, které mají shodnou první složku, tedy stejné 

určující atributivní substantivum a různá určovaná substantiva. Do českého jazyka 

překládáme tyto složeniny pomocí přívlastku shodného nebo neshodného. Štícha (2003) tuto 

překladovou variantu ukazuje na příkladu německých složenin, jejichž určující složkou je 

substantivum Kind (případně Kinder). Do českého jazyka taková kompozita překládáme 

dvojím způsobem, a to pomocí přívlastku (shodného či neshodného), nebo jednoslovným 

výrazem. 

Na příkladu německých kompozit, jejichž první složkou je substantivum Kind(er), lze 

doložit, že český jazyk může použít adjektivum dětský (tedy přívlastek shodný). 

Kinderarzt dětský lékař 

Kinderbett dětská postýlka 

Kinderfahrrad dětské kolo 

Kinderzimmer dětský pokoj 

Tabulka 3 – Přívlastek shodný
80

 

 

Další možností, jak přeložit tato kompozita, je tedy pomocí přívlastku neshodného. 

V tomto případě se jedná o české substantivum dítě, děti. 

 

Kindererziehung výchova dětí 

Kindergeld přídavky na děti 

Kinderzuschlag přídavky na děti 

Tabulka 4 – Přívlastek neshodný
81
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 Štícha, F., Česko-německá srovnávací gramatika, s. 394 
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2.4.2. Rozdílnost českého a německého jazyka v používání přívlastků 

Štícha (2003) dále zmiňuje konkurenci češtiny i němčiny v oblasti používání přívlastků.
82

 

Uvádí konkurenci přívlastku shodného a přívlastku neshodného (týká se němčiny i češtiny),  

a dále konkurenci kompozita a přívlastku shodného (týká se pouze němčiny).
83

 

Volba přívlastku shodného nebo neshodného závisí na řadě skutečností, zejména na 

určení, zda se jedná o tzv. prostou nebo druhovou atribuci. V češtině je příkladem prosté 

atribuce slovní spojení sklenice na vodu a příkladem druhové atribuce je pivní sklenice. 

Německý jazyk v případě české prosté atribuce také použije přívlastek neshodný, ale navíc 

často použije předložku, která se v češtině nevyskytuje (např. ein Glas für Wasser). Zatímco 

druhová atribuce se v češtině a němčině shoduje, u prosté atribuce je rozdíl. Němčina totiž 

místo českého přívlastku shodného použije kompozitum, např. ein Bierglas. 

Štícha (2003) uvádí pravidla pro používání přívlastku shodného v němčině, který se 

používá tehdy, označuje-li adjektivum konkrétní rys věci, kterou popisuje (jedná se o tzv. 

prostou atribuci). Složenina naopak „označuje druh předmětu vzhledem k dané vlastnosti“
84

 

(jedná se o tzv. druhovou atribuci). Němčina sice dokáže vytvořit komplikované přívlastky 

neshodné, ale spíše pro tento účel využívá složeniny, zatímco český jazyk používá přívlastek 

neshodný v mnohem větší míře. 

Němčina se potýká s rozdílem používání kompozita a přívlastku neshodného. Štícha 

(2003) tuto skutečnost uvádí na příkladu několika složenin, jejichž prvním členem je 

substantivum Familie, vždy s uvedením poměru. Například složenina Familieneinkommen 

byla uvedena ve 13 případech, zatímco přívlastek neshodný Einkommen der Familie pouze ve 

dvou. Čeština zde používá přívlastek shodný, např. rodinný rozpočet. 

 

2.5. Další použití německých kompozit 

Skutečnost, že němčina využívá kompozit v mnohem větší míře než čeština, lze doložit  

i dalšími jevy.
85

 Tak například kompozitivní atribuce, která je v němčině zcela běžná, se  

v českém jazyce se téměř nevyskytuje. Jsou však výjimky, například složenina bratrovražda, 

krveprolití. Kromě složenin však němčina může dále použít pro podobné vyjádření 

substantivní skupinu. Stejný význam pak má Wahl des Papstes a Papstwahl. Čeština tento 

výraz přeloží pomocí přívlastku neshodného volba papeže. 
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 tamtéž, s. 398 
84
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85
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Pokud chceme vyjádřit „vztahu celku a části“ nebo „vztah přináležitosti osoby 

k instituci“, čeština používá přívlastek shodný nebo substantivum v genitivu, zatímco němčina 

opět upřednostňuje složeninu (např. zámecký park – Schlosspark; školní psycholog – 

Schulpsychologe). Čeština zde využije složenin pouze v omezené míře (např. autorádio). 

 

2.6. Shrnutí teoretické části 

Tato část bakalářské práce poskytla teoretický přehled v rámci uvedené problematiky, který 

vychází z rozdílnosti mezi českou a německou slovotvorbou. Jak ukázala teorie, tato oblast 

lingvistiky je obtížná, jelikož neexistuje jednotný rámec překladu německých kompozit. 

V gramatikách a učebnicích se pojednává o různých typech tvoření slov, avšak nelze 

abstraktně vysvětlit, jak kompozita přeložit. Není totiž snadné najít ekvivalent, protože ani 

gramatiky nenabídnou všeobecný návod. Pouze ukážou několik možností, ale pak závisí na 

překladateli, jaký způsob pro překlad zvolí. Čeština nás svádí k tomu, abychom překládali 

zejména pomocí přívlastku shodného. V návaznosti na to je v následující části práce 

provedena analýza substantivních složenin, jejímž cílem je zjistit, jakým způsobem studenti 

provedou překlad německého populárně-naučného textu
86

 do českého jazyka, se zaměřením 

na jejich překlad substantivních kompozit. Z teorie vyplývá, že nestačí být pouze teoretickým 

znalcem kompozice, ale je třeba umět i prakticky vytvářet ekvivalenty německých kompozit, 

na což poukáže analytická část této práce. 

  

                                                      
86

 Herman, E., Das Prinzip Arche Noah: Warum wir die Familie retten müssen, s. 149-151. Uvedený text viz 

příloha práce. 
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3. Analytická část 

Základním stanoviskem analýzy je skutečnost, že hlavním prvkem německé slovotvorby je 

kompozice, zatímco čeština upřednostňuje derivaci (přestože kompozice má i v českých 

odborných textech s ohledem na tendenci ekonomie řeči své místo). Z tohoto rozdílu ve 

slovotvorbě jednoznačně vyplývá, že kompozita v německých textech jsou zastoupena 

v mnohem větší míře než v češtině, což analýza prokáže. Tento jev se zrcadlí v překladu do 

češtiny, kde německé kompozitum nemůžeme vždy vyjádřit opět kompozitem. Podle této 

rozdílnosti analýza vytvoří přehled o variantách překladu německých kompozit do češtiny, 

který ukáže, které varianty překladu kompozit jsou možné a jak je možné nejlépe dosáhnout 

co nejadekvátnějšího překladu do češtiny. Analýza českých překladů má jednak doložit, že 

teoretická východiska odpovídají praxi, jednak má na konkrétních příkladech ukázat, jakým 

způsobem studenti překládají německá kompozita do češtiny. Posoudí, zda student nelezl 

adekvátní výraz, nebo jestli překládal pomocí opisné konstrukce. 

V analytické části je nejprve popsán její cíl a následně předchozí podobné analýzy, 

poté vlastní metodologie analýzy, následně je zdokumentována vlastní analýza jednotlivých 

kompozit. Nakonec je uvedena celková analýza všech kompozit spolu se shrnutím poznatků 

této části. 

 

3.1. Cíl analýzy 

Cílem analýzy je zjistit, jakým způsobem se studenti dokázali vyrovnat s překladem kompozit 

a zda jim činí potíže. Předpokladem analýzy je, že pokud se jedná o hesla uvedená ve 

slovnících, jejich překlad potíže nečiní, protože je snadné nalézt jejich český ekvivalent či 

výklad; pokud to nejsou hesla uvedená ve slovnících, potíže s překladem se vyskytnou. 

Problém tedy je s překladem neobvyklých kompozit, která si autorka vytvořila pro potřebu 

originálního textu. Z analýzy by mělo vyplynout, že tato kompozita, která nejsou běžná, jsou 

obtížnější už k samotnému pochopení, a důvodem je to, že se s nimi běžně nesetkáme a ani ve 

slovnících většinou nejsou obsažena. Neexistuje jednoznačné řešení jejich překladu a záleží 

na dovednosti překladatele a na tom, zda toto kompozitum dokáže vhodně převést do češtiny. 

Na závěr analýzy je všeobecně nastíněna problematika těchto studentských překladů. 

Kompozita jsou jev charakteristický pro německý jazyk a jejich překládání do češtiny 

není snadné. Základem překladu je nejprve kompozitu porozumět, a poté ho i umět vyjádřit. 

Není možné sestavit jednotný a ucelený návod, jakým německá kompozita do českého jazyka 

překládat, protože německá kompozita jsou rozmanitá a německý jazyk dokáže neustále 
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vytvářet nová kompozita, se kterými se překladatel při překladu setkává poprvé. Naopak pro 

český jazyk je kompozice omezená a čeština spíše využívá derivaci. Proto je pro překlad 

německých textů důležité nepřekládat doslovně a kompozitum do českého jazyka převést 

pomocí jiných prostředků, než je samotné kompozitum. Je tedy potřeba si uvědomit, že 

překlad německých kompozit do češtiny bude problematický neustále. Překladatel se musí 

s jejich překládáním vyrovnat tak, že použije jiné varianty, například přívlastky a věty 

vedlejší. Musí získat cit pro překládání kompozit. 

 

3.2. Předchozí analýzy 

Vzhledem k povaze této bakalářské práce je důležité uvést příklady podobných dřívějších 

analýz. Analytická část práce vychází z výzkumů Vlastimily Ptáčníkové, která se zabývala 

podobnými analýzami, konkrétně v pracích Explizitheit und Explikation in der 

Fachübersetzung unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen und Tschechischen als 

kleiner Sprache a Fachübersetzen im Deutschunterricht der nicht-philologischen Fächer an 

den Hochschulen
87

. 

Ptáčníková v první uvedené práci analyzuje texty, jimiž jsou příspěvky z kongresní 

sbírky, která vznikla ve dvou paralelních vydáních – v německém a českém. Dvojjazyčné 

vydání umožnilo kvantitativní analýzu textů obou jazyků, která byla orientovaná na ekonomii 

řeči v německém a českém odborném jazyce. Vzhledem k tomu, že německá kompozita 

v odborné řeči významně přispívají k ekonomii řeči, zaměřila analýzu na frekvenci výskytu  

a druhové zastoupení německých nominálních kompozit, a dále na jejich ekvivalenty 

v českém překladu. 

V druhé uvedené práci se Ptáčníková zabývá analýzou aktuálního stavu výuky cizích 

jazyků na vysokých školách. Ve svém výzkumu se snaží zjistit, jakým způsobem se v rámci 

výuky německého jazyka vysokoškolští studenti nefilologických oborů (v jejím případě 

konkrétně ekonomických oborů) na konci svého studia německého jazyka, jehož součástí bylo 

i odborné překládání, dokážou vyrovnat s odborným překladem. Ptáčníková ve své práci 

zmiňuje, že pozornost věnuje tomu, jak jsou studenti schopni přeložit německá kompozita do 

českého jazyka. V textu analyzovala substantivní a adjektivní kompozita, přičemž zvolila 

překlad z německého jazyka do českého, protože se výuka více času věnovala porozumění 

                                                      
87

 http://www.mig-

komm.eu/system/files/Vlastimila%20Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADkov%C3%A1%20Fach%C3%BCbersetz
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německému textu a překladu německých textů do českého jazyka, než překládání do jazyka 

německého.  

Tohoto výzkumu se zúčastnilo jedenačtyřicet studentů ekonomie, kteří absolvovali 

dvousemestrální výuku orientovanou na odborný jazyk. Jejich úkolem bylo přeložit jim 

neznámý text, který se vztahuje ke specializaci jejich oboru.  Na základě výběru tohoto typu 

textu mohla Ptáčníková srovnat, jak se studentské verze překladu přiblížily originálu, nebo jak 

se odlišovaly a jaké chyby studenti dělali. Analýza ukazuje, do jaké míry studentům pomohla 

znalost kontextu a odborných kompetencí, které se týkaly tohoto překladu. 

Ptáčníková ve své analýze došla k závěru, že studenti jsou schopní přeložit odborný 

text správně, když disponují dostačujícími jazykovými znalostmi a odpovídající odbornou 

kompetencí. Z tohoto důvodu se u dobrých překladů objevila paralela s profesionálním 

překladem, čemuž napomohla i znalost kontextu. 

 

3.3. Metodologie analýzy 

Dále se práce věnuje popisu vlastního analyzovaného textu a vzorku respondentů. Následuje 

ilustrace pracovního postupu analýzy. 

 

3.3.1. Volba textu 

Analyzovaným textem je úryvek z populárně-naučné publikace z oboru sociologie. Týká 

rodinné politiky a aktuálními problémy výchovy dětí v Německu. Vybraná kapitola zmiňuje 

skutečnost, kdy se ženy snaží kombinovat mateřství se zaměstnáním. Text je psán 

v německém jazyce a uvedená publikace nebyla přeložena do českého jazyka. Existuje sice 

velké množství německých publikací, které byly přeloženy do českého jazyka, avšak tento 

text byl zvolen záměrně, aby se studenti při domácím překladu nemohli inspirovat již 

hotovým překladem. Profesionální překlad k porovnání se studentskými verzemi není  

k dispozici, a proto jsou hodnoceny podle vlastního uvážení autorky práce. 

Dalším důvodem volby textu je skutečnost, že obsahuje velký podíl kompozit, která 

nejsou obsaženy ve slovnících. Autorka publikace, z níž úryvek pochází, podobná kompozita 

používá často a je na nich možné dobře ukázat variabilitu českých překladů, protože jejich 

české ekvivalenty nejsou vždy jednotné. Text této autorky není snadné překládat, protože pro 

její styl je typická tvorba vlastních kompozit, která nejsou slovníkovými výrazy. U hesel 

uvedených ve slovnících se naopak nabízí jednotnost překladu, ani k té ovšem často nedojde, 
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jelikož kontext si žádá práci se stavbou věty s významovou souvislostí, a ne vždy lze použít 

přesný termín, který nabízí slovník. Překladatel tedy musí upravit slovníkový výraz například 

záměnou jmenného vyjádření za větu vedlejší. 

 

3.3.2. Popis vzorku respondentů 

Zpracované překlady pocházejí od studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, 

kteří pravidelně docházejí na jednosemestrální překladový seminář, který se zabývá převážně 

překlady německých odborných textů do českého jazyka a jejich následovným rozborem.  

U tohoto semináře je možný opakovaný zápis a velká část studentů si ho zapisuje alespoň 

dvakrát, takže se u nich již předpokládá určitá zkušenost s překladem. Je navíc určen 

především studentům, kteří mají němčinu jako hlavní cizí jazyk a budou se zabývat (nebo se 

již zabývali) bakalářským překladem právě z německého do českého jazyka. U těchto 

studentů se předpokládá znalost německého jazyka na pokročilé úrovni, která se pohybuje na 

úrovni B2 až C1 Společného evropského referenčního rámce
88

, studenti tedy mají dobrou 

znalost tohoto jazyka a jsou schopni pracovat s náročnějšími německými texty. 

Uvedená kapitola byla předložena v německém znění šestnácti studentům, kteří měli 

za úkol písemně zhotovit český překlad. Studenti nebyli časově omezeni a mohli k překladu 

využívat libovolných slovníků i internetu. U studentů humanitních oborů se vzhledem 

k podobě studia a průběžným společenskovědním atestům předpokládají hlubší 

společenskovědní znalosti a rozšířené schopnosti práce s textem. Z toho důvodu by pro ně 

tento text neměl být nadměrně složitý. Dalším důvodem volby textu je skutečnost, že úryvek 

pojednává o aktuálním společenském dění a jeho problematika je všeobecná. 

 

3.3.3. Pracovní postup analýzy 

V originálním německém textu byla vyznačena příslušná slova, tedy veškerá kompozita,  

a sepsán jejich seznam. Následně byly v českých studentských překladech vyznačeny 

ekvivalenty těchto kompozit, tedy slova nebo slovní spojení, kterými studenti tato kompozita 

přeložili. Dále bylo pod příslušné německé kompozitum vypsáno vždy všech šestnáct českých 

variant jeho překladu, a tak získáno seznam všech variant, které se vždy k příslušnému 

kompozitu vyskytovaly ve studentských překladech. Pokud si některé varianty u příslušného 
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kompozita odpovídaly, byly sečteny a seřazeny podle četnosti. Ke každé české variantě je 

uvedeno, o jaký typ překladu se jedná
89

 a v návaznosti na to byly vytvořeny grafy a tabulky. 

 

3.4. Německá substantivní kompozita v analýze 

Tato kapitola se věnuje analyzovaným německým substantivním kompozitům a jejich rozboru 

na základě několika kritérií. Jednotlivá německá substantivní kompozita byla sečtena  

a podrobena analýze jejich poměru vůči celkovému počtu slov, analýze počtu jejich složek  

a analýze jejich slovních druhů. Celkový počet slov v analyzovaném textu je 542, z toho 

celkem substantivních složenin 45, tj. 8,3%.
90

 Níže uvedený graf znázorňuje počet 

substantivních kompozit a ostatních slov. 

 

 

Graf 1 – Celkový počet substantivních kompozit a počet ostatních slov 

 

3.4.1. Klasifikace německých substantivních kompozit podle počtu složek a počtu 

opakování 

Substantivní kompozita se vyskytovala jako dvousložková a třísložková. Z celkového počtu 

45 složenin je 44 složenin dvousložkových a jedna třísložková; jejich poměr je tak 44:1. 

Největší podíl na celkovém množství tedy měla dvoučlenná kompozita. 

Z celkového počtu 45 složenin se šest složenin v textu opakuje (čtyři složeniny 

dvakrát, dvě složeniny třikrát). Graf ilustruje četnost zastoupení jedinečných kompozit. 
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 K těmto pojmům viz dále. 
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Graf 2 – Počet jedinečných kompozit vyskytujících se v textu a četnost jejich zastoupení 

 

3.4.2. Klasifikace německých substantivních kompozit podle slovních druhů 

Substantivní kompozita, která se vyskytovala v textu, je možné podle příslušnosti k slovním 

druhům rozdělit do čtyř kategorií, a to dvě substantiva, adjektivum a substantivum, sloveso  

a substantivum, příslovce a substantivum. Jelikož se v textu vyskytlo pouze jedno třísložkové 

kompozitum Wettbewerbsfähigkeit, je z důvodu klasifikace započítáno jako slovo vytvořené 

ze dvou substantiv (Wettbewerb a Fähigkeit), ačkoli ho lze dále rozdělit na další složky. 

Následující tabulka ani graf nezohledňují substantiva, která se v textu vyskytla opakovaně, tj. 

každé kompozitum je zde započítáno pouze jednou. Následující tabulka ukazuje čtyři možné 

kombinace slovních druhů, které se vyskytují v kompozitech, vždy s jejich počtem  

a příkladem. 

 

Kombinace slovních druhů v kompozitu Počet Příklad 

substantivum + substantivum 26 Familienpolitik 

adjektivum + substantivum 5 Kleinstkinder 

sloveso + substantivum 4 Drehpunkt
91 

příslovce + substantivum 3 Fortbestand 

Kompozit celkem 38 

Tabulka 5 – Kombinace slovních druhů v kompozitu, jejich počet a příklad 

 

Podíl jednotlivých slovních druhů jako prvních morfémů u substantivních kompozit 

představuje následující graf. 
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 Výraz Dreh- und Angelpunkt je pro potřebu této analýzy rozložen na slova Drehpunkt a Angelpunkt. 
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Graf 3 – Podíl jednotlivých slovních druhů jako prvních morfémů 

 

 Tyto dva přehledy jednoznačně ukazují, že substantivum je v analyzovaném textu 

nejvíce zastoupeným slovním druhem na místě prvního morfému. Po něm následují 

adjektivum, sloveso a příslovce. 

 

3.5. Vymezení pojmů použitých v analytické části 

Pro potřebu analýzy byly vytvořeny dva vlastní pojmy, a to „překladové varianty“ a „typ 

překladové varianty“. Překladovými variantami je označen konkrétní způsob, jak každý 

student přeložil uvedené kompozitum. Jedná se o jednotlivé překlady určitého kompozita, 

které se od sebe mohou zcela odlišovat. Typem překladové varianty je míněno obecnější 

roztřídění variant překladů do skupin. Následující tabulka ukazuje, o jaké skupiny se jedná, 

vždy s příslušným příkladem překladové varianty: 

 

Typ překladové varianty Příklad překladové varianty 

Kompozitum konkurenceschopnost 

Jednoslovný výraz povolání 

Přívlastek shodný pracovní trh 

Přívlastek neshodný trh práce 

Delší slovní spojení program péče o předškolní děti 

Věta vedlejší aby vykonávaly povolání 

Předložková vazba – přívlastek neshodný
92 ženy v domácnosti 

Tabulka 6 – Typy překladových variant a jejich příklady 

 

Jak již bylo zmíněno, německá kompozita se do češtiny překládají opět kompozitem 

jen zřídka, což odpovídá počtu kompozit v češtině. V překladu se tak objevují převážně jiné 
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typy překladových variant, než samotné kompozitum. Jak již uvedla teorie, častým 

prostředkem je v češtině přívlastek. 

Kategorie „delší slovní spojení“ zahrnuje veškerá slovní spojení, která obsahují více 

než dvě slova, s výjimkou vět vedlejších a předložkových vazeb, které byly sledovány 

odděleně, jelikož je zajímavé pozorovat, jakým způsobem lze delší slovní spojení vytvářet. 

Další shrnutí víceslovných výrazů do skupiny delších slovních spojení jsem zvolila z důvodu, 

že se jedná o delší opisnou konstrukci, která značí to, že student rozhodl pro delší variantu. 

Práce se nezabývá podrobnější analýzou jednotlivých složek překladové varianty, protože ta 

pro tento výzkum není relevantní. Rozhodující naopak je, jestli student našel adekvátní 

výstižný pojem, nebo zda musel německý výraz opisovat pomocí víceslovného spojení.
93

 

Skupina „předložková vazba“ náleží do skupiny přívlastku neshodného a jsou do ní 

řazena pouze trojslovná spojení, tj. dvě slova spojená předložkou. 

 

3.6. Aplikace slovníků 

Jak bylo popsáno v teoretické části, nelze překládat pouze jednotlivá slova, ale text jako celek. 

Totéž platí i o samotných kompozitech. Problematickými se jeví složeniny, které nejsou 

obsaženy v běžných slovnících, a naopak kompozita, která je možné snadno nalézt ve 

slovníku, při překládání většinou potíže nečiní. Autorka této práce si uvědomuje, že na trhu 

existuje nepřeberné množství slovníků, v nichž je možné najít různé množství výrazů  

a pravděpodobně i některé z výrazů, které ve zvolených slovnících nejsou. Pro tento výzkum 

byly ovšem zvoleny tři různé slovníky, a to německý výkladový slovník Langenscheidt
94

, 

online německý výkladový slovník Duden
95

 a online německo-český slovník Lingea
96

. 

Kombinace těchto slovníků odpovídá rozsahu textu, kterým se analýza zabývá, a zároveň se 

jedná o slovníky, s nimiž pravděpodobně studenti mohli pracovat. Jedná se o slovníky, které 

jsou vhodné pro běžné studentské překlady. 

Důvodem kombinace německo-českého slovníku a německého výkladového slovníku 

je, že pokud se výraz nevyskytuje v německo-českém slovníku, slouží výkladový slovník jako 

doplnění. Vysvětluje význam slova v německém jazyce, což studentům může pomoci zvolit 

                                                      
93

 Do delších slovních spojení jsou zahrnuty i infinitivy sloves. 
94

 Götz, D., Langenscheidt Großwörterbuch: Deutsch als Fremdsprache 
95

 http://www.duden.de/suchen/dudenonline [dostupné online, 11. 4. 2014] 
96

 http://slovniky.lingea.cz/ [dostupné online, 11. 4. 2014] 

http://www.duden.de/suchen/dudenonline
http://slovniky.lingea.cz/


29 
 

vhodný opis německého výrazu. Příkladem může být německé kompozitum Kleinstkind, které 

výkladový slovník Duden popisuje jako „kleines Kind bis zum zweiten Lebensjahr“
97

. 

U každého kompozita tato práce uvádí, zda se jedná o heslo uvedené v určených 

slovnících či ne. Analýza kompozit uvádí dvojjazyčný slovník i slovníky výkladové; nejprve 

pokud je kompozitum obsaženo v dvojjazyčném slovníku, uvede zároveň hesla, která tento 

slovník nabízí, a dále pokud je kompozitum obsaženo ve výkladovém slovníku, uvede pouze 

název tohoto slovníku. Samotná definice výkladových slovníků tedy uvedena není, protože 

není pro tento výzkum určující. Na základě vyhledání každého analyzovaného německého 

kompozita ve slovnících je rozhodnuto, zda se jedná o slovo obvyklé (pokud bylo obsaženo 

v jednom z těchto slovníků) či nikoli (nebylo obsaženo ani v jednom z uvedených dvou 

slovníků). Následující graf znázorňuje poměr ve slovnících uvedených a neuvedených 

kompozit.
98

 

 

 

Graf 4 – Hesla uvedená ve slovnících 

 

3.7. Posouzení adekvátnosti překladových variant 

Jednotlivé překladové varianty jsou rozděleny na adekvátní a neadekvátní, a dále je uvedeno, 

pokud se jedná o neobratný výraz. Adekvátní varianta je taková, která je vhodná a vystihuje 

německé kompozitum. Jestliže výraz neodpovídá původnímu významu, je hodnocen jako 

neadekvátní; tato varianta není zahrnuta do celkové analýzy, a rovněž je vysvětlován důvod 

její nevhodnosti. Jedná se o zhodnocení autorky této práce a neexistuje žádná jediná správná 

varianta překladu, protože vždy závisí na volbě překladatele, jakým způsobem text přeloží.  

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, překlad nemusí být doslovný, neboť k dosažení co 

nejadekvátnějšího výsledku není možné pouze překládat slova, ale celý význam sdělení. 
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Na základě adekvátnosti jsou sestaveny grafy a tabulky. Pokud se u překladu určitého 

kompozita vyskytne neadekvátní varianta, je tato varianta vyznačena vždy na konci výčtu 

variant. 

 

3.8. Popis analýzy jednotlivých kompozit 

Každé kompozitum vyžaduje individuální přístup, a to z více perspektiv. Už sama slovotvorba 

naznačuje, že německá kompozita mají různý původ a svou slovotvorbou se od sebe odlišují. 

Kromě toho je u každého kompozita různý počet překladových variant a také jejich typů. 

Analýza kompozit je následující: nejprve je nastíněn slovotvorný rozbor
99

 uvedeného 

kompozita, a poté následuje výčet variant, které byly použity studenty v českém překladu. Je 

znázorněn graf s četností uvedených variant a přehledová tabulka, v níž je uveden typ variant 

a u každého všechny varianty, které k němu náleží. Dále je hodnocena zdařilost překladu (zda 

je adekvátní nebo neadekvátní, případně neobratný) a je uvedeno, zda se jedná o heslo 

uvedené ve zvolených slovnících či nikoli. Poté je zařazen závěr k uvedenému kompozitu, 

který obsahuje zhodnocení počtu jednotlivých typů a variant, adekvátnost překladu a možnou 

závislost na slovníkovém rozdělení. 

Německá kompozita jsou abecedně seřazena. Výčet variant, které použili studenti 

v českém překladu, je rozdělen na základě adekvátnosti způsobem, kdy nejprve jsou uvedeny 

veškeré adekvátní varianty a následují varianty neadekvátní. Varianty ale v rámci tří stupňů 

adekvátnosti (adekvátní, neobratné, neadekvátní) dále řazeny nejsou, a tak pořadí nepostupuje 

od nejadekvátnější složky k nejméně adekvátní. Případné neobratné výrazy jsou vyjádřeny až 

v shrnutí překladu kompozita.  

Grafy zobrazují zastoupení jednotlivých překladových variant společně s překladovým 

typem; jednotlivé varianty jsou uspořádány sestupně od nejfrekventovanější varianty po tu 

nejméně zastoupenou. Cílem grafů je znázornit, která varianta byla při překladu uvedeného 

kompozita nejčastěji zastoupena. Typ překladové varianty je uveden u každé varianty pro 

přehlednost, jelikož se jedná o sestupné řazení bez ohledu na typ překladové varianty. 

Tabulky jsou na rozdíl od grafu řazeny podle typu varianty, který je zastoupen nejčastěji, po 

nejméně často zastoupený. Obsahuje typ překladových variant s výčtem všech použitých 

variant a jejich počtem. Tabulka je uvedena z toho důvodu, aby bylo možné sloučit 

překladové varianty do skupin z hlediska jejich typů, a následně bylo možné dojít k závěru, 

jaký typ překladových variant studenti používali nejčastěji. 
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Všechna kompozita, která jsou součástí této analýzy, nevznikla kompozicí. 

Slovotvorný rozbor ukazuje, jakým způsobem byla každá složenina vytvořena. V několika 

případech se jedná nejprve o kompozici, z níž pak bylo derivací vytvořeno slovo, které bylo 

použito v textu. Přestože bylo kompozitum vytvořeno pomocí derivace, jeho základem je 

kompozice. Při slovotvorném rozboru se postupovalo až od složek kompozit, tedy od 

odlučitelných složek slov, které se týkaly kompozice (a v několika případech derivace). Práce 

se nezabývá celkovým slovotvorným rozborem slov (tedy až od kořene slova) z toho důvodu, 

že na tento výzkum nemá vliv. Slovotvorný rozbor je zde důležitý proto, že se jedná o proces 

kompozice a na základě odlučitelných složek kompozit je znázorněno, jakým způsobem si 

student kompozitum může rozložit a pracovat s ním. 

Je třeba připomenout, že se jedná o vlastní hodnocení adekvátnosti, které platí pouze 

pro analýzu studentských překladů. Není možné ho vztáhnout všeobecně na české překlady 

německých textů, protože k takové analýze by byl potřeba obsáhlejší text k analýze a větší 

počet českých překladů od širšího vzorku respondentů. Většina kompozit, s nimiž tento 

výzkum pracuje, má více variant překladu, a tedy není žádná jediná správná. Vzhledem 

k tomu, že každá varianta překladu musí být vztažena ke kontextu celé věty, je nutné hodnotit 

adekvátnost přeloženého kompozita ve vztahu k celé větě, popřípadě k celému přeloženému 

textu. Jedná se například o vynechání slova, případně jeho nahrazení zájmenem, v případě, že 

student navazoval na předchozí větu a nevypisoval znovu celé slovo. 

 

3.9. Vlastní analýza jednotlivých kompozit 

České překladové varianty jsou pro přehlednost uvedeny v nominativu.
100

 Německé složeniny 

jsou ponechány v původním tvaru, zejména pokud se jedná o plurál. Struktura analýzy je dána 

seznamem jednotlivých německých kompozit. Ke každému kompozitu je nejprve popsán  

a znázorněn slovotvorný rozbor a je uvedeno, zda se jedná nebo nejedná o slovníkové heslo. 

Následuje graf, v němž jsou obsaženy počty překladových variant uvedeného kompozita  

(u každé z nich je uvedeno, o jaký typ překladu se jedná). Tabulka pak znázorňuje jednotlivé 

překladové varianty s jejich počtem podle typu překladu, poté následuje součet v rámci 

jednotlivých typů překladu. Na závěr jsou shrnuty překlady uvedeného kompozita a jejich 

vhodnost. 

U jednoho kompozita, které se v textu vyskytlo opakovaně, je znázorněna dvojí 

analýza překladů, jejímž cílem je poukázat na případné změny ve vyjádření studentů. Nejprve 
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u něj proběhne celková analýza a poté zvláště analýza dvou překladů jednotlivých výskytů 

tohoto kompozita. Konkrétně se jedná o kompozitum Leitbilder. Analýze nebyla podrobena 

dvě kompozita z originálního textu, a to Baden-Württemberg a Gender-Mainstreaming. První 

uvedené bylo z analýzy vynecháno, protože se jedná o reálii, která je již zastoupena 

kompozitem Bundesland, a to je pro tuto analýzu postačující. Druhé uvedené bylo vynecháno, 

protože se jedná o spojení slov cizího původu. 

 

3.9.1. Arbeitskräfte 

Tvar Arbeitskräfte je plurál substantiva Arbeitskraft. Femininum Arbeitskraft vzniklo 

kompozicí, složením dvou substantiv (Arbeit a Kraft), s použitím spojovacího prvku  

-s-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – výkonnost, pracovní síla, 

pracovník; Langenscheidt, Duden). 

 

Arbeit 
 

  

   -s- 

 

Arbeitskraft 

 

 

Kraft 

Obrázek 1 – Arbeitskraft 
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Graf 5 – Arbeitskräfte 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný pracovní síly 10 15 

 
pracovní síla 5 

 Neadekvátní výkonnostní pracovník 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 7 – Arbeitskräfte 

 

Kompozitum Arbeitskräfte bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho patnáctkrát jako 

přívlastek shodný. Jednalo se o dvě varianty – pracovní síly a pracovní síla, lišící se pouze 

v čísle, což je zároveň jedno z hesel uvedených v německo-českém slovníku. Dále byl jeden 

překlad neadekvátní, a to slovní spojení výkonnostní pracovník. 

 

3.9.2. Arbeitsmarkt 

Maskulinum Arbeitsmarkt vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Arbeit a Markt), 

s použitím spojovacího prvku -s-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – 

trh práce; Langenscheidt, Duden). 
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 Obrázek 2 – Arbeitsmarkt 
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Graf 6 – Arbeitsmarkt 

 

 

 

Tabulka 8 – Arbeitsmarkt 

 

Kompozitum Arbeitsmarkt bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho čtrnáct variant bylo 

pomocí přívlastku, který byl zároveň adekvátní. Polovina přívlastků byla shodných (pracovní 

trh) a polovina neshodných (trh práce, což je zároveň výraz, který se vyskytl v německo-

českém slovníku). Dvě varianty, které byly neadekvátní, byly výrazy tržní prostředí a úřad 

práce, protože neodpovídají významu kompozita Arbeitsmarkt. 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Arbeitsmarkt 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek neshodný trh práce 7 7 

Přívlastek shodný pracovní trh 7 7 

Neadekvátní tržní prostředí 1 2 

 
úřad práce 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
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3.9.3. Aufstiegsperspektiven 

Tvar Aufstiegsperspektiven je plurál substantiva Aufstiegsperspektive. Femininum 

Aufstiegsperspektive vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Aufstieg a Perspektive), 

s použitím spojovacího prvku -s-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 

 

Aufstieg 
 

  

   -s- 

 

Aufstiegsperspektive 
 

 

 Perspektive 

 Obrázek 3 – Aufstiegsperspektive 

 

 

Graf 7 – Aufstiegsperspektiven 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek neshodný perspektivy postupu 2 6 

 
možnosti postupu 2 

 

 
možnosti vzestupu 1 

 

 
možnosti povýšení 1 

 Delší slovní spojení perspektivy pracovního vzestupu 2 5 

 
možnosti profesního růstu 1 

 

 
možnosti pracovního růstu 1 

 

 
profesní pracovní růst  1 

 Přívlastek shodný kariérní nabídky 1 2 

 
kariérní možnosti 1 

 Předložková vazba příležitosti k povýšení 1 2 

 
perspektivy na povýšení 1 

 Neadekvátní stanoviska postupu 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 9 – Aufstiegsperspektiven 

 

Kompozitum Aufstiegsperspektiven bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho šestkrát 

pomocí přívlastku neshodného, pětkrát jako delší slovní spojení a dvakrát jako přívlastek 

shodný. Ze dvou překladů pomocí předložkové vazby je jeden hodnocen jako neobratný, a to 

perspektivy na povýšení
101

. Jedna varianta, stanoviska postupu, byla neadekvátní. Nejedná se 

o heslo obsažené v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší náročnost překladu a toto 

kompozitum je její ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.4. Beitragszahlerinnen 

Tvar Beitragszahlerinnen je plurál substantiva Beitragszahlerin. Femininum Beitragszahlerin 

vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Beitrag a Zahlerin), s použitím spojovacího 

prvku -s-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 

 

Beitrag 
 

  

   -s- 
 

Beitragszahlerin 

 

 

Zahlerin 

Obrázek 4 – Beitragszahlerin 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název přispěvatelky 2 7 

  plátkyně 1   

  platiči 1   

  plátci 1   

  přispěvatel 1   

  přispěvatelé 1   

Přívlastek neshodný plátci příspěvků 2 3 

  plátkyně příspěvků 1   

Delší slovní spojení přispívající svým výdělkem 1 2 

  přispívající poplatkem
102

 1   

Vedlejší věta která platí 1 2 

  ty, které platí příspěvky 1   

Předložková vazba potřebné pro příspěvky 1 1 

Přívlastek shodný daňoví poplatníci 1 1 

Celkem přeloženo   16 
Tabulka 10 – Beitragszahlerinnen 

 

Na kompozitu Beitragszahlerinnen lze doložit variabilitu českého překladu, který je obtížnější 

vzhledem k tomu, že se nejedná výraz obsažený v uvedených slovnících
103

. Toto slovo bylo 

celkem přeloženo šestnáctkrát a pouze dvě překladové varianty se shodují. Je tedy čtrnáct 

různých způsobů, jakými studenti toto slovo přeložili. 

 

3.9.5. Berufstätigkeit 

Femininum Berufstätigkeit vzniklo derivací, odvozením z kompozitního adjektiva berufstätig 

(přidáním sufixu -keit). Adjektivum berufstätig vzniklo kompozicí, spojením substantiva 

Beruf a adjektiva tätig, s použitím spojovacího prvku -s-. Jedná se o heslo uvedené ve 

zvolených slovnících (Lingea – zaměstnání, výkon povolání, Langenscheidt, Duden). Toto 

kompozitum se v německém textu vyskytlo třikrát.  
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 Vzhledem k nízkému zastoupení jednotlivých překladových variant není třeba uvádět graf. 
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Beruf 
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   Obrázek 5 – Berufstätigkeit 

 

 

 

Graf 8 – Berufstätigkeit 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název zaměstnání 12 19 

  povolání 4   

  zaměstnanost 2   

  práce 1   

Věta vedlejší to, aby pracovaly 3 9 

  aby vykonávaly povolání 1   

  aby pracovaly 1   

  to, aby měla zaměstnání 1   

  to, aby chodily do práce 1   

  to, aby byly schopné pracovat 1   

  ženy, které pracují 1   

Přívlastek neshodný výkon povolání 4 7 

  možnost práce 1   

  možnost pracovat 1   

  výkon zaměstnání 1   

Přívlastek shodný pracovní činnost 1 5 

  pracovní činnosti 1   

  profesní zařazení 1   

  úspěšná kariéra 1   

  normální zaměstnání 1   

Delší slovní spojení
104 pracovat 1 3 

  jít pracovat 1   

  umožněno pracovat 1   

 Předložková vazba chodit do práce 1  1 

Neadekvátní pracovní výkon 1 4 

 
zájem o zaměstnání 1 

 

 
pracovní schopnost 1 

 

 
pořádná práce 1 

 Celkem přeloženo     48 
Tabulka 11 – Berufstätigkeit 

 

Německé kompozitum Berufstätigkeit bylo celkem přeloženo osmačtyřicetkrát, z toho 

devatenáctkrát jednoslovně. Varianta zaměstnanost je v tomto kontextu akceptovatelná, avšak 

vhodnější je například výraz zaměstnání. Dále byla tato složenina přeložena devětkrát větou 

vedlejší, sedmkrát jako přívlastek neshodný a pětkrát jako přívlastek shodný, z toho varianta 

normální zaměstnání je neobratný výraz. Tři varianty jsou delší slovní spojení, jedna byla 

utvořena pomocí předložkové vazby a čtyři varianty byly neadekvátní. Jedná se o heslo 

                                                      
104

 Delší slovní spojení zde zahrnují infinitivní konstrukce sloves. 
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uvedené ve zvolených slovnících, avšak slovníkový výraz se ve studentských variantách 

nevyskytl často. 

 

3.9.6. Betreuungsangebote 

Tvar Betreuungsangebote je plurál substantiva Betreuungsangebot. Neutrum 

Betreuungsangebot vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Betreuung a Angebot), 

s použitím spojovacího prvku -s-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. Toto 

kompozitum se v německém textu vyskytlo dvakrát. 

Betreuung 

 

 
 

  

-s- 

 
 

 

Betreuungsangebot 

    Angebot 
 

 Obrázek 6 – Betreuungsangebot 
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Graf 9 – Betreuungsangebote 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Delší slovní spojení nabídka péče o děti 6 17 

 
nabídky péče o děti 2 

 

 
nabídky hlídání dětí 2 

 

 
nabídka péče o dítě 2 

 

 
nabídka pečovatelských služeb 2 

 

 
nabídka zařízení pečujících o děti 1 

 

 
nabídky péče o dítě 1 

 

 
možnosti pro péči o děti 1 

 Přívlastek neshodný nabídka péče 4 8 

 
nabídky péče 2 

 

 
nabídka hlídání 2 

 Přívlastek shodný opatrovnické nabídky 2 3 

 
pečovatelská nabídka 1 

 Předložková vazba nabídky na hlídání 1 2 

 
nabídky na opatrování 1 

 Neadekvátní 0 1 2 

 
plošné péče služeb 1 

 Celkem přeloženo 

  

32 
Tabulka 12 – Betreuungsangebote 

 

Kompozitum Betreuungsangebote bylo celkem přeloženo dvaatřicetkrát, z toho sedmnáctkrát 

pomocí delšího spojení. Dále osmkrát pomocí přívlastku neshodného a další varianty byly 

zastoupeny přívlastkem shodným a předložkovou vazbou. Dvě další varianty byly 

neadekvátní, a to slovní spojení plošné péče služeb a jednou došlo k vynechání slova v textu. 

Nejedná se o heslo obsažené v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší náročnost 

překladu a toto kompozitum je její ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.7. Betreuungsoffensive 

Femininum Betreuungsoffensive vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Betreuung  

a Offensive), s použitím spojovacího prvku -s-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených 

slovnících. 

 

Betreuung 
 

 

   

     -s- 

 

Betreuungsoffensive 

 

 

   Offensive 

   Obrázek 7 – Betreuungsoffensive 
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Graf 10 – Betreuungsoffensive 

  

0 

1 

2 

3 

4 

Betreuungsoffensive 



44 
 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Delší slovní spojení útok v oblasti péče 1 7 

  útok na péči o děti 1   

  útok na dětskou péči 1   

  ofenziva v otázce zařízení pečujících o děti 1   

  program péče o předškolní děti 1   

  nová vlna odporu vůči způsobu výchovy dětí 1   

  útočí se na oblast péče o děti 1   

Přívlastek shodný pečovatelská ofenzíva
105 4 4 

Přívlastek neshodný útok péče 1 2 

  ofenziva péče 1   

Předložková vazba ofenziva v opatrování 1 1 

Neadekvátní péče o dítě 1 2 

  boj o péči děti 1   

Celkem přeloženo     16 
Tabulka 13 – Betreuungsoffensive 

 

Kompozitum Betreuungsoffensive bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho sedmkrát jako 

delší slovní spojení. V celkem sedmi případech bylo přeloženo pomocí přívlastku (čtyřikrát 

přívlastek shodný, třikrát přívlastek neshodný). Dále byly dvě varianty neadekvátní (první 

nevystihovala celý význam kompozita a druhá nebyla úplná). Nejedná se o heslo obsažené 

v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší náročnost překladu a toto kompozitum je její 

ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.8. Bundesländer 

Tvar Bundesländer je plurál substantiva Bundesland. Neutrum Bundesland vzniklo 

kompozicí, složením dvou substantiv (Bund a Land), s použitím spojovacího prvku -es-. Jedná 

se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – spolková země; Langenscheidt, Duden). 

 

Bund 
 

  

   -es- 

 

Bundesland 
 

 

 Land 

 Obrázek 8 – Bundesland 

                                                      
 
105

 Tato varianta se jednou vyskytla v uvozovkách („pečovatelská ofenzíva“). 
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Graf 11 – Bundesländer 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný spolkové země 12 13 

 
spolkové státy 1 

 Neadekvátní německá města 1 3 

 
země 1 

 

 
Německo 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 14 – Bundesländer 

 

Kompozitum Bundesländer bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho třináctkrát pomocí 

přívlastku shodného. Až na jeden případ z této většiny se jedná o výraz spolkové země, což je 

heslo uvedené v německo-českém slovníku, a i adekvátní varianta. Poslední výraz z těchto 

třinácti, spolkové státy, je hodnocen jako neobratný, protože substantivum státy se v tomto 

kontextu nepoužívá. Zbylé tři varianty byly neadekvátní, jelikož v kontextu této věty 

nevystihují přesný význam tohoto výrazu.
106

 

  

                                                      
106

 Varianta Německo by byla adekvátní v souvislosti se zemí jako celkem, nikoli v kontextu vybraných 

spolkových zemí. 
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3.9.9. Bundesrepublik 

Femininum Bundesrepublik vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Bund a Republik), 

s použitím spojovacího prvku -es-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících 

(Langenscheidt, Duden). Kompozitum Bundesrepublik se používá ve spojení Bundesrepublik 

Deutschland, což je oficiální název státu. Autorka textu uvedla pouze neúplný název 

Bundesrepublik. Protože se jedná o reálii, bude zde hodnoceno, zda studenti volili úplný 

oficiální název. Toto kompozitum není zahrnuto do celkové závěrečné analýzy. 

 

Bund 
 

   

    -es- 

 

Bundesrepublik 

    Republik 

   Obrázek 9 – Bundesrepublik 

 

 

Graf 12 – Bundesrepublik 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Neúplný oficiální název spolková republika
107 9 9 

Jednoslovný název Německo 5 5 

Úplný oficiální název Spolková republika Německo 2 2 

Celkem přeloženo     16 
Tabulka 15 – Bundesrepublik 

 

                                                      
107

 Ve čtyřech variantách z devíti se objevila pravopisná chyba (Spolková republika). Předmětem analýzy 

v tomto případě ale je způsob překladu, nikoli pravopisná správnost. 
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Kompozitum Bundesrepublik bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho devětkrát neúplným 

oficiálním názvem, pětkrát jednoslovně a dvakrát jako úplný oficiální název. Všechny 

varianty jsou vhodné, protože ani v německém textu nebyl uveden úplný název 

(Bundesrepublik Deutschland). 

 

3.9.10. Dreh- und Angelpunkt 

Dreh- und Angelpunkt  je frazeologie a toto spojení lze rozdělit na dvě substantiva – 

Drehpunkt a Angelpunkt. Přestože se jedná o frazeologii, tento výraz je zahrnut do závěrečné 

analýzy. Pro upřesnění zde tedy jsou uvedeny slovotvorné rozbory dvou kompozit, z nichž se 

tento výraz skládá. Maskulinum Drehpunkt vzniklo kompozicí, spojením slovesa drehen  

a substantiva Punkt, bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených 

slovnících (Duden). Toto spojení se v německém textu vyskytlo jednou. 

 

drehen 
 

   

    
 

 

Drehpunkt 

Punkt 

   Obrázek 10 – Drehpunkt 

 
Maskulinum Angelpunkt vzniklo kompozicí, spojením dvou substantiv (Angel a Punkt), bez 

použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – 

centrum dění, stěžejní bod, Langenscheidt, Duden). 

 

Angel 
 

   

    
 

 

Angelpunkt 

Punkt 

   Obrázek 11 – Angelpunkt 

 
Langenscheidt a Duden uvádí celé spojení  Dreh-und Angelpunkt. 
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Graf 13 – Dreh- und Angelpunkt 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný stěžejní bod 8 10 

 
nejdůležitější kritérium 1 

 

 
klíčový bod 1 

 Delší slovní spojení naprosto stěžejní bod 1 4 

 
rozhodující a stěžejní bod 1 

 

 
centrum dění a rozhodování 1 

 

 
téma číslo jedna 1 

 Přívlastek neshodný centrum dění 1 1 

Věta vedlejší kterýžto problém se stal ústředním 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 16 – Dreh- und Angelpunkt 

 

Výraz Dreh- und Angelpunkt bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho desetkrát jako 

přívlastek shodný, čtyřikrát delším slovním spojením. Dále jednou jako přívlastek neshodný  

a jednou jako věta vedlejší. Všechny varianty jsou adekvátní. Vzhledem k tomu, že se jedná  
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o frazeologii, nelze požadovat doslovný překlad. Ve studentských pracích byl tento výraz 

přeložen v souhrnu adekvátně. 

 

3.9.11. Familienarbeit 

Femininum Familienarbeit vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Familie a Arbeit), 

s použitím spojovacího prvku -n-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 

 

Familie 
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Familienarbeit 
 

 

 Arbeit 

 Obrázek 12 – Familienarbeit 

 

 

 
 

Graf 14 – Familienarbeit 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Předložková vazba pro rodinu 3 12 

 
práce v domácnosti 3 

 

 
zůstat v domácnosti 3 

 

 
žena v domácnosti 1 

 

 
práce v rodině 1 

 

 
pečovat o rodinu 1 

 Delší slovní spojení práce ženy v domácnosti 1 4 

 
domácnost a rodina 1 

 

 
role v rodinných pracích

108 1 
 

 
daly přednost rodině 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 17 – Familienarbeit 

 

Kompozitum Familienarbeit bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho dvanáctkrát pomocí 

předložkové vazby. Překladové varianty práce v rodině a role v rodinných pracech jsou 

považovány za neobratné, zbylé varianty jsou adekvátní. Nejedná se o heslo obsažené 

v uvedených slovnících, a je proto očekávána vyšší náročnost překladu. Toto kompozitum je 

její ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.12. Familienbericht 

Maskulinum Familienbericht vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Familie  

a Bericht), s použitím spojovacího prvku -n-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených 

slovnících. 

 

Familie 
 

 

 
 

 -n- 
 

Familienbericht 

 

 

Bericht 

Obrázek 13 – Familienbericht 

 

                                                      
108

 Substantivum bylo ve tvaru pracech. 
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Graf 15 – Familienbericht 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Předložková vazba zpráva o rodině
109 7 10 

 
zpráva o rodinách 1 

 

 
ustanovení o rodině 1 

 

 
oznámení pro rodinu 1 

 Přívlastek shodný rodinná zpráva
110 3 3 

Jednoslovný název zpráva 2 2 

Delší slovní spojení zpráva o stavu rodiny (tzv. Familienbericht) 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 18 – Familienbericht 

                                                      
109

 Do této varianty jsou zahrnuty všechny následující možnosti: zpráva o rodině, Zpráva o rodině, „Zpráva  

o rodině“. 
110

 Tato varianta se vyskytla rovněž s velkým počátečním písmenem (Rodinná zpráva). 
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Kompozitum Familienbericht bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho nejvíce variant bylo 

přeloženo pomocí předložkové vazby. Dále se vyskytly tři přívlastky shodné, dva jednoslovné 

výrazy a jedno delší spojení. Variantu oznámení pro rodinu a rodinná zpráva jsou 

považovány za neobratné. U delšího slovního spojení zpráva o stavu rodiny (tzv. 

Familienbericht) je třeba uvést, že spojení českého výrazu s německým značí nejistotu 

překladu, protože německý výraz zde není pojem, který by bylo třeba zachovat i v české 

verzi. Nejedná se o heslo obsažené v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší náročnost 

překladu a toto kompozitum je její ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.13. Familienleben 

Neutrum Familienleben vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Familie a Leben), 

s použitím spojovacího prvku -n-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Duden). 
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Obrázek 14 – Familienleben 

 

 

Graf 16 – Familienleben 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný rodinný život 15 15 

Delší slovní spojení život naší rodiny 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 19 – Familienleben 

 

Kompozitum Familienleben bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho patnáctkrát jako 

přívlastek shodný a jednou pomocí delšího slovního spojení. Nejčastější překladová varianta 

rodinný život je zcela adekvátní, a výraz život naší rodiny je považován za neobratný. 

 

3.9.14. Familienministerin 

Femininum Familienministerin vzniklo derivací, odvozením z kompozitního substantiva 

Familienminister (přidáním sufixu -in). Substantivum Familienminister vzniklo kompozicí, 

složením dvou substantiv (Familie a Minister), s použitím spojovacího prvku -n-. Jedná se  

o heslo obsažené ve zvolených slovnících (Duden). 
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Familienminister  Familienminister 
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   Obrázek 15 – Familienministerin 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Předložková vazba ministryně pro rodinu 8 8 

Delší slovní spojení německá ministryně pro rodinu 1 4 

 
ministryně pro záležitosti rodiny 1 

 

 
ministryně rodinné politiky 1 

 

 
německé ministerstvo pro rodinu, seniory a mládež 1 

 Přívlastek neshodný ministryně rodiny 3 3 

Neadekvátní ministryně 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 20 – Familienministerin 

 

Kompozitum Familienministerin bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho osmkrát pomocí 

předložkové vazby, třikrát jako přívlastek neshodný. Dále se vyskytly čtyři různé varianty 

delšího slovního spojení, například ministryně pro záležitosti rodiny je adekvátní výraz. 

Naopak slovní spojení ministryně rodinné politiky je dle mého názoru neobratné.  

 

3.9.15. Familienpolitik 

Femininum Familienpolitik vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Familie a Politik), 

s použitím spojovacího prvku -n-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Duden). 

Toto kompozitum se v německém textu vyskytlo dvakrát. 
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   Obrázek 16 – Familienpolitik 

 

 

Graf 18 – Familienpolitik 
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    Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný rodinná politika 30 30 

Přívlastek neshodný politika rodiny 2 2 

Celkem přeloženo     32 
Tabulka 21 – Familienpolitik 

 

Kompozitum Familienpolitik bylo celkem přeloženo dvaatřicetkrát, z toho třicetkrát jako 

přívlastek shodný a dvakrát jako přívlastek neshodný. Uvedená varianta rodinná politika je 

považována za adekvátní, zatímco politika rodiny je neobratný výraz. Tento rozdíl dokládá, že 

přívlastek shodný a neshodný je nutné rozlišovat, protože ne vždy mají stejný význam. 

 

3.9.16. Familienstrukturen 

Tvar Familienstrukturen je plurál substantiva Familienstruktur. Femininum Familienstruktur 

vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Familie a Struktur), s použitím spojovacího 

prvku -n-. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 
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Obrázek 17 – Familienstruktur 

 

 

Graf 19 – Familienstrukturen 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný rodinné struktury 12 14 

 
rodinná struktura 1 

 

 
rodinný systém 1 

 Delší slovní spojení systém rodinné správy 1 1 

Jednoslovný název rodina 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 22 – Familienstrukturen 

 

Kompozitum Familienstrukturen bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho většinou jako 

přívlastek neshodný. Dále se vyskytlo delší slovní spojení a jednoslovný název, vždy po jedné 

variantě. Všechny uvedené varianty jsou považovány za adekvátní. 

 

3.9.17. Fortbestand 

Maskulinum Fortbestand vzniklo derivací, odvozením z kompozitního slovesa fortbestehen. 

Sloveso fortbestehen vzniklo kompozicí, spojením příslovce fort a slovesa bestehen, bez 

použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – další 

život; Langenscheidt, Duden). 
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      Obrázek 18 – Fortbestand 
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Graf 20 – Fortbestand 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný další existence 3 9 

 

další vývoj 1 

 

 

další působení 1 

 

 

efektivní fungování 1 

 

 

delší trvání 1 

 

 

budoucí stav 1 

 

 

další životaschopnost
111

 1 

 Jednoslovný název přežití 3 7 

 

existence 2 
 

 

budoucnost 1 
 

 

životnost 1 
 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 23 – Fortbestand 

 

Kompozitum Fortbestand bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho devětkrát jako 

přívlastek shodný a sedmkrát jednoslovně. Potvrzuje výše zmíněnou skutečnost, že 

slovníkový překlad nemusí být jedinou vhodnou variantou. V tomto případě byl slovníkovým 

překladem výraz další život, který se ve studentských překladech nevyskytl, ačkoli byla 

nalezena řada jiných adekvátních výrazů. 

                                                      
111

 V případě substantiva životaschopnost se jedná o kompozitum. 
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3.9.18. Freizeit 

Femininum Freizeit vzniklo kompozicí, složením adjektiva frei a substantiva Zeit, bez použití 

spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – volno, volný 

čas; Langenscheidt, Duden). 
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  Obrázek 19 – Freizeit 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný volný čas 16 16 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 24 – Freizeit 

 

Kompozitum Freizeit bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, ve všech případech jako přívlastek 

shodný – slovním spojením volný čas. Tento překladový výraz se zároveň shoduje s jedním 

z výrazů uvedených v německo-českém slovníku a je zcela adekvátní.
112

 

 

3.9.19. Frühjahr 

Neutrum Frühjahr vzniklo kompozicí, složením adjektiva früh a substantiva Jahr, bez použití 

spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – jaro; 

Langenscheidt, Duden). K tomuto kompozitu je uvedena ičíslovka 2006, která slouží 

k ucelení slovní vazby. 

 

früh 
 

  

   

  

Frühjahr 
 

  Jahr 

  Obrázek 20 – Frühjahr 

                                                      
112

 Vzhledem k jednoznačnosti překladu není potřeba uvádět graf. 
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Graf 21 – Frühjahr 2006 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Delší slovní spojení na jaře roku 2006 4 8 

 
na začátku roku 2006 3 

 

 
na jaře v roce 2006 1 

 Předložková vazba na jaře 2006 5 5 

Neadekvátní v roce 2006 3 3 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 25 – Frühjahr 2006 

 

Kompozitum Frühjahr 2006 bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho osmkrát jako delší 

slovní spojení a pětkrát pomocí předložky. Tyto varianty byly adekvátní. Dále byla tato 

složenina přeložena slovním spojením v roce 2006, což není adekvátní překlad, protože chybí, 

že se jedná o začátek uvedeného roku. Analýza překladových variant u tohoto kompozita 

ukázala, že (s výjimkou předložkové vazby) ke slovníkovému heslu jaro studenti připojovali 

před číslovku výraz rok. 
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3.9.20. Geburtenrate 

Femininum Geburtenrate vzniklo kompozicí, spojením dvou substantiv (Geburt a Rate),  

s použitím spojovacího prvku -en-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea 

– porodnost; Langenscheidt, Duden). Toto kompozitum se v německém textu vyskytlo třikrát. 
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   Rate 

   Obrázek 21 – Geburtenrate 

 

 

 

Graf 22 – Geburtenrate 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název porodnost 41 41 

Přívlastek neshodný počet porodů 2 4 

 
míra porodnosti 2 

 Neadekvátní porodné 3 3 

Celkem přeloženo 

 

48 
Tabulka 26 – Geburtenrate 

 

Kompozitum Geburtenrate bylo celkem přeloženo osmačtyřicetkrát, z toho jedenačtyřicetkrát 

jednoslovně, a to slovem porodnost, což je adekvátní překlad a také heslo uvedené 

v německo-českém slovníku. Dále bylo čtyřikrát přeloženo přívlastkem neshodným a tři další 

varianty (substantivum porodné) byly neadekvátní. 
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3.9.21. Gleichstellung 

Femininum Gleichstellung vzniklo derivací, odvozením z kompozitního slovesa gleichstellen 

(přidáním sufixu -ung). Sloveso gleichstellen vzniklo kompozicí, spojením adjektiva gleich  

a slovesa stellen, bez použití spojovacího prvku. Kompozitum Gleichstellung je heslo 

uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – zrovnoprávnění; Langenscheidt, Duden). 
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   Obrázek 22 – Gleichstellung 

 

 

Graf 23 – Gleichstellung 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Kompozitum zrovnoprávnění 9 11 

  rovnoprávnost 2   

Přívlastek shodný rovnoprávné postavení 2 5 

  rovné postavení 1   

  rovné nahlížení 1   

  zrovnoprávnění postavení 1   

Celkem přeloženo     16 
Tabulka 27 – Gleichstellung 

 

Kompozitum Gleichstellung bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho jedenáctkrát rovněž 

kompozitem (ve dvou verzích – zrovnoprávnění a rovnoprávnost). V pěti případech bylo 

přeloženo pomocí přívlastku shodného. Všechny varianty jsou adekvátní a došlo ke shodě 

s německo-českým slovníkem. 

 

3.9.22. Hausfrauen 

Tvar Hausfrauen je plurál substantiva Hausfrau. Femininum Hausfrau vzniklo kompozicí, 

složením dvou substantiv (Haus a Frau), bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo 

uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – žena v domácnosti, hospodyně; Langenscheidt, 

Duden). 

 

Haus 
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  Obrázek 23 – Hausfrau 
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Graf 24 – Hausfrauen 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Předložková vazba ženy v domácnosti 14 15 

 
tyto ženy

113 1 
 Jednoslovný název hospodyně 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 28 – Hausfrauen 

 

Kompozitum Hausfrauen bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, většinou výrazem ženy 

v domácnosti, tedy pomocí předložkové vazby. Dále jednou jednoslovně, výrazem hospodyně. 

 

3.9.23. Hemmschuh 

Maskulinum Hemmschuh vzniklo kompozicí, složením slovesa hemmen a substantiva Schuh, 

bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – 

zarážka, klín; Langenscheidt, Duden). 
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 Obrázek 24 – Hemmschuh 

                                                      
113

 Výraz tyto ženy se kontextově vztahuje ke slovnímu spojení ženy v domácnosti, které student použil 

v předchozí větě, lze ho tedy považovat za předložkovou vazbu. 
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Graf 25 – Hemmschuh 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název překážka 12 15 

 
klín 1 

 

 
brzda 1 

 

 
kladivo 1 

 Neadekvátní pojistka 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 29 – Hemmschuh 

 

Kompozitum Hemmschuh bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, vždy jednoslovně. Jeden 

případ je považován za neobratný, a to kladivo; jeden případ je hodnocen jako neadekvátní,  

a to pojistka, protože posouvá význam původního německého výrazu a i kontextu přeložené 

věty. Překlad tohoto kompozita neodpovídá výrazu německo-českého slovníku. 

 

3.9.24. Jobchancen 

Tvar Jobchancen je plurál substantiva Jobchance. Femininum Jobchance vzniklo kompozicí, 

složením dvou substantiv (Job a Chance), bez použití spojovacího prvku. Nejedná se o heslo 

uvedené ve zvolených slovnících. 

 

Job 
 

  

  

Jobchance 

 

 

 Chance 

  Obrázek 25 – Jobchancen 
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Graf 26 – Jobchancen 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný pracovní příležitosti 6 12 

 
pracovní šance 6 

 Předložková vazba šance na zaměstnání 1 3 

 
šance na úspěch 1 

 

 
možnosti v zaměstnání 1 

 Jednoslovný název šance
114 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 30 – Jobchancen 

 

Kompozitum Jobchancen bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, většinou pomocí přívlastku. 

Z tohoto počtu se dvanáctkrát jednalo o přívlastek shodný a třikrát o předložkovou vazbu. 

Dále byla tato složenina přeložena jednou jednoslovně. Nejedná se o heslo obsažené 

v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší náročnost překladu a toto kompozitum je její 

ukázkou, protože jeho překlad vykazuje nejednotnost. 

  

                                                      
114

 Tato varianta by byla neúplná, avšak v kontextu uvedeného překladu ji lze akceptovat. 
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3.9.25. Kinderbetreuung 

Femininum Kinderbetreuung vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Kind  

a Betreuung), s použitím spojovacího prvku -er-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených 

slovnících (Duden). 
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 Betreuung 

 Obrázek 26 – Kinderbetreuung 

 

 

Graf 27 – Kinderbetreuung 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Předložková vazba péče o děti 6 10 

 
péče o dítě 4 

 Přívlastek shodný dětská péče 3 3 

Delší slovní spojení péče o předškolní děti 1 2 

 
existence center pečujících o děti 1 

 Přívlastek neshodný hlídání dětí 1 1 

Celkem přeloženo 

 

16 
Tabulka 31 – Kinderbetreuung 

 

Z celkového počtu šestnácti překladů kompozita Kinderbetreuung byla v nejvyšší míře 

zastoupena předložková vazba (dvě varianty překladu v celkovém součtu deseti případů), dále 

přívlastek shodný (tři případy), delší slovní spojení (dva případy) a přívlastek neshodný 
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v jednom případě. Přívlastek shodný je zde vyjádřen neobratným slovním spojením dětská 

péče. 

 

3.9.26. Kindergärten 

Tvar Kindergärten je plurál substantiva Kindergarten. Maskulinum Kindergarten vzniklo 

kompozicí, složením dvou substantiv (Kind a Garten), s použitím spojovacího prvku -er-. 

Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – mateřská školka; Langenscheidt, 

Duden). 
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Obrázek 27 – Kindergarten 

 

 

Graf 28 – Kindergärten 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný mateřské školy 7 9 

 
mateřské školky 1 

 

 
dětské školky 1 

 Jednoslovný název školky 6 6 

Předložková vazba školky pro děti 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 32 – Kindergärten 
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Kompozitum Kindergärten bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, přičemž největší zastoupení 

měl přívlastek shodný, který zároveň představuje adekvátní typ překladu. Šestkrát bylo toto 

kompozitum přeloženo jednoslovně a jednou pomocí předložkové vazby. Překlady tohoto 

kompozita jsou celkově adekvátní. 

 

3.9.27. Kindeswohl 

Neutrum Kindeswohl vzniklo kompozicí, spojením dvou substantiv (Kind a Wohl), s použitím 

spojovacího prvku -es-. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Duden). 
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   Obrázek 28 – Kindeswohl 

 

 
Graf 29 – Kindeswohl 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek neshodný blaho dětí 6 8 

 
blaho dětem 1 

 

 
spokojenost dítěte 1 

 Přívlastek shodný dětské blaho 3 3 

Delší slovní spojení blaho našim potomkům 1 3 

 
blaho našich dětí 1 

 

 
prospívat dětem

115 1 
 Předložková vazba dětem k dobru 1 1 

Neadekvátní aby děti zlepšovaly své schopnosti 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 33 – Kindeswohl 

 

Kompozitum Kindeswohl bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho osmkrát jako přívlastek 

neshodný a třikrát jako přívlastek shodný; dále třikrát pomocí delšího slovního spojení. Po 

jedné variantě byla zastoupena předložková vazba a jedna neadekvátní varianta. 

 

3.9.28. Kleinstkinder 

Tvar Kleinstkinder je plurál substantiva Kleinstkind. Neutrum Kleinstkind vzniklo kompozicí, 

složením adjektiva klein a substantiva Kind, bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo 

uvedené ve zvolených slovnících (Duden). Adjektivum klein je v superlativu (kleinst).  

 

klein 
 

   
 

 

Kleinstkind 

Kind 

   Obrázek 29 – Kleinstkind 

                                                      
115

 Jedná se o infinitiv slovesa, který je zde hodnocen jako delší slovní spojení, jelikož se jedná o opis. 
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Graf 30 – Kleinstkinder 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný nejmenší děti 7 12 

 
malé děti 4 

 

 
nejmenší dítka 1 

 Jednoslovný název batolata 2 3 

 
nejmenší 1 

 Neadekvátní děti od dvou do šesti let 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 34 – Kleinstkinder 

 

Kompozitum Kleinstkinder bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho dvanáctkrát jako 

přívlastek shodný, třikrát jednoslovně. Překlad děti od dvou do šesti let je nesprávný, protože 

označuje jinou skupinu dětí (Kleinstkinder znamená děti do dvou let). 

 

3.9.29. Leitbilder 

Tvar Leitbilder je plurál substantiva Leitbild. Neutrum Leitbild vzniklo kompozicí, složením 

slovesa leiten a substantiva Bild, bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve 

zvolených slovnících (Lingea – ideál, vzor, příklad; Langenscheidt, Duden). Toto 

kompozitum se v německém textu vyskytlo dvakrát. U tohoto kompozita je provedena 

analýza dvojím způsobem, nejprve analýza každého výskytu této složeniny zvlášť a následně 

celková analýza jako u předchozích kompozit. Následně srovnám, jakým způsobem se liší 

překlad prvního výskytu od druhého. 
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leiten 
 

  

   
 

 

Leitbild 

  Bild 
Obrázek 30 – Leitbild 

 
Analýza prvního výskytu slova 

 

Graf 31 – Leitbilder I. 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název ideály 5 14 

  vzory 3   

  ideál 2   

  příklady 1   

  modely 1   

  idoly 1   

  předlohy 1   

Přívlastek shodný vzorové příklady 1 1 

Delší slovní spojení ideály a vzory 1 1 

Celkem přeloženo     16 
Tabulka 35 – Leitbilder I. 
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Analýza druhého výskytu slova 

 

Graf 32 – Leitbilder II. 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název ideály 7 15 

 
vzory 5 

 

 
ideál 1 

 

 
předlohy 1 

 

 
modely 1 

 Neadekvátní modly 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 36 – Leitbilder II. 
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Celková analýza 

 

Graf 33 – Leitbilder celková analýza 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název ideály 12 29 

 
vzory 8 

 

 
ideál  3 

 

 
modely 2 

 

 
předlohy 2 

 

 
příklady 1 

 

 
idoly 1 

 Delší slovní spojení ideály a vzory 1 1 

Přívlastek shodný vzorové příklady 1 1 

Neadekvátní modly 1 1 

Celkem přeloženo 

  

32 
Tabulka 37 – Leitbilder celková analýza 

 

Celková analýza kompozita Leitbilder ukázala, že ze dvaatřiceti překladů studenti nejčastěji 

použili jednoslovný výraz. Po jedné variantě bylo zastoupeno delší slovní spojení, přívlastek 

shodný a neadekvátní varianta. Zvláštní rozbor každého výskytu tohoto kompozita ukázal, že 

se poměr těchto variant změnil jen minimálně, jelikož jednoslovný překlad zůstal zcela 

v převaze. Rozdíl je, že ve druhém výskytu tohoto slova studenti již nepoužívali víceslovnou 

konstrukci, nýbrž ve všech variantách (i ve variantě neadekvátní) použili jednoslovný pojem. 
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3.9.30. Obhut 

Femininum Obhut vzniklo kompozicí, složením příslovce oben a substantiva Hut, bez použití 

spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – ochrana, 

péče, opatrování; Langenscheidt, Duden). 

 

oben 
 

  

   
 

 

Obhut 

Hut 

  Obrázek 31 – Obhut 

 

 

Graf 34 – Obhut 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název péče 8 15 

 
(do) rukou 3 

 

 
kontakt 1 

 

 
dohled 1 

 

 
dozor 1 

 

 
opatrování 1 

 Delší slovní spojení být opatrováni
116 1 1 

Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 38 – Obhut 

 

Kompozitum Obhut bylo celkem přeloženo šestnáctkrát. V překladu se ve většině případů 

jedná o jednoslovný název, a pouze jednou byla tato složenina přeložena pomocí delšího 

slovního spojení. 

                                                      
116

 Zde se opět jedná o infinitivní konstrukci, kterou pro účel výzkumu řadím k delším slovním spojením, jelikož 

se jedná o opisnou formu. 
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3.9.31. Rentenkassen 

Tvar Rentenkassen je plurál substantiva Rentenkasse. Femininum Rentenkasse vzniklo 

kompozicí, složením dvou substantiv (Rente a Kasse), s použitím spojovacího prvku -n-. 

Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Duden). 
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Rentenkasse 
 

 Kasse 

Obrázek 32 – Rentenkasse 

 

 

Graf 35 – Rentenkassen 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný penzijní fondy 3 11 

 
penzijní fond 3 

 

 
důchodový fond 1 

 

 
důchodový rozpočet 1 

 

 
důchodové pojištění 1 

 

 
státní pokladna 1 

 

 
penzijní kasa 1 

 Delší slovní spojení daně a sociální pojištění 1 2 

 
kasa sociálního systému 1 

 Jednoslovný název důchody 1 1 

Neadekvátní 0 1 2 

 
aby měly dobrý důchod 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 39 – Rentenkassen 

 

Kompozitum Rentenkassen  bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, v nejvíce případech pomocí 

přívlastku shodného. Dále bylo dvakrát použito delší slovní spojení a jednou jednoslovný 

výraz. Dvě varianty byly neadekvátní, z toho jedna kvůli úplnému vynechání překladu 

kompozita. 

 

3.9.32. Richtlinie 

Femininum Richtlinie vzniklo kompozicí, složením slovesa richten a substantiva Linie, 

bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících (Lingea – 

směrnice, předpis; Langenscheidt, Duden). 
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Obrázek 33 – Richtlinie 
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Graf 36 – Richtlinie 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název směrnice 7 14 

 
předpis 6 

 

 
norma 1 

 Přívlastek shodný správný systém 1 2 

 
správná cesta 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 40 – Richtlinie 

 

Kompozitum Richtlinie bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, většinou jednoslovně. Pouze dva 

překlady měly formu přívlastku shodného. Překlady se shodují s heslem uvedeným ve 

slovníku. 

 

3.9.33. Scheinwahrheiten 

Tvar Scheinwahrheiten je plurál substantiva Scheinwahrheit. Femininum Scheinwahrheit 

vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Schein a Wahrheit), bez použití spojovacího 

prvku. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 
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 Obrázek 34 – Scheinwahrheiten 
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Graf 37 – Scheinwahrheiten 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný zdánlivé pravdy 8 11 

 
klamavé pravdy 1 

 

 
klamné polopravdy 1 

 

 
domnělé pravdy 1 

 Neadekvátní 0 1 5 

 
lidové pravdy 1 

 

 
„rádoby pravdy“ 1 

 

 
zářná skutečnost 1 

 

 
množství pravd 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 41 – Scheinwahrheiten 

 

Z celkového počtu šestnácti překladů byl nalezen pro kompozitum Scheinwahrheiten český 

ekvivalent, jenž byl adekvátní, jen v podobě přívlastku neshodného. Zbylých pět variant bylo 

neadekvátních, z nich jedna kvůli vynechání překladu kompozita. Přívlastek klamavé pravdy 

je hodnocen jako neobratný. Nejedná se o heslo obsažené v uvedených slovnících. Je tak 

očekávána vyšší náročnost překladu a toto kompozitum je její ukázkou, protože jeho překlad 

vykazuje nejednotnost. 
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3.9.34. „Vollmütter” 

Tvar Vollmütter je plurál substantiva Vollmutter. Femininum Vollmutter vzniklo kompozicí, 

složením adjektiva voll a substantiva Mutter, bez použití spojovacího prvku. Nejedná se  

o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 

 

voll 
 

   
 

   

  

Vollmutter 
 

   Mutter 

   Obrázek 35 – Vollmutter 

 

 

Graf 38 – "Vollmütter" 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Delší slovní spojení matka na plný úvazek
117 8 12 

 
matky na plný úvazek

118 4 
 Přívlastek shodný „stoprocentní matky“ 1 2 

 
„úplná matka” 1 

 Neadekvátní zplnomocněné matky 1 2 

 
„matky, jež jsou přesyceny” 1 

 Celkem přeloženo 

  

16 
Tabulka 42 – "Vollmütter" 

 

Kompozitum „Vollmütter“ bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, z toho dvanáctkrát delším 

slovním spojením. Dále jsou zastoupeny po dvou variantách přívlastek shodný a neadekvátní 

                                                      
117

 Toto spojení bylo sedmkrát v uvozovkách, jednou bez uvozovek. 
118

 Toto spojení bylo třikrát v uvozovkách, jednou bez uvozovek. 
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překlad. Překlad úplná matka je hodnocen jako neobratný. Toto kompozitum dokládá, že 

některé složeniny není možné přeložit jedním slovem, a že studenti, i ti, kteří toto 

kompozitum přeložili nesprávně, hledali vhodný překlad v delších slovních konstrukcích. 

Podobně jako u předešlého kompozita se nejedná o heslo obsažené v uvedených slovnících  

a překlad vykazuje nejednotnost. 

 

3.9.35. Wettbewerbsfähigkeit 

Femininum Wettbewerbsfähigkeit vzniklo derivací, odvozením z kompozitního adjektiva 

wettbewerbsfähig (přidáním sufixu -keit). Adjektivum  wettbewerbsfähig vzniklo kompozicí, 

spojením substantiva Wettbewerb a adjektiva fähig, s použitím spojovacího prvku -s-. 

Substantivum Wettbewerb dále také vzniklo kompozicí, spojením slovesa wetten a substantiva 

Bewerb, bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících 

(Lingea – konkurenceschopnost; Langenscheidt, Duden). 
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 Obrázek 36 – Wettbewerbsfähigkeit 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

kompozitum konkurenceschopnost 16 16 

Celkem přeloženo 

 

16 
Tabulka 43 – Wettbewerbsfähigkeit 

 

Kompozitum Wettbewerbsfähigkeit bylo celkem přeloženo šestnáctkrát, ve všech případech 

opět kompozitem. Shoda byla rovněž v překladové variantě, všichni studenti přeložili tuto 

složeninu slovem konkurenceschopnost, která je adekvátní a odpovídá heslu nabízenému ve 

slovníku. 
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3.9.36. Windelalarm 

Maskulinum Windelalarm vzniklo kompozicí, složením dvou substantiv (Windel a Alarm), 

bez použití spojovacího prvku. Nejedná se o heslo uvedené ve zvolených slovnících. 
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   Obrázek 37 – Windelalarm 

 

 

Graf 39 – Windelalarm 
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Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Přívlastek shodný plenkový alarm 4 6 

  plenkový poplach 2   

Předložková vazba alarm v plenkách 2 4 

  poplach v plenkách 1   

  plenka s alarmem 1   

Delší slovní spojení poplach už v plenkách 1  4 

 
plenky bijí na poplach 1 

   kojenci bijí na poplach 1   

  dávejte pozor 1   

Vynecháno  0
119 2 2 

Celkem přeloženo     16 
Tabulka 44 – Windelalarm 

 

Kompozitum Windelalarm bylo celkem přeloženo čtrnáctkrát, z toho šestkrát jako přívlastek 

shodný, čtyřikrát s předložkou a čtyřikrát jako delší slovní spojení. Ve dvou překladech byl 

jeho překlad vynechán, což je vzhledem k tomu, že se jedná o část názvu kapitoly, možnost 

přípustná. Nejedná se o heslo obsažené v uvedených slovnících. Je tak očekávána vyšší 

náročnost překladu a toto kompozitum je její ukázkou, protože jeho překlad vykazuje 

nejednotnost. Toto kompozitum dokládá problémovost překladu takovýchto slov s ohledem 

na obtížnost odhadování významu kompozita podle autorčina záměru. Nabízí širokou škálu 

významů a jejich přenesení do jiného jazyka může zcela změnit celkové vyznění 

překládaného textu. 

 

3.9.37. Zusammenhang 

Maskulinum Zusammenhang vzniklo derivací, odvozením z kompozitního slovesa 

zusammenhängen. Sloveso zusammenhängen vzniklo kompozicí, spojením příslovce 

zusammen a slovesa hängen, bez použití spojovacího prvku. Jedná se o heslo uvedené ve 

zvolených slovnících (Lingea – souvislost, spojitost, vztah, Langenscheidt, Duden). Toto 

kompozitum se v německém textu vyskytlo dvakrát. 
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      Obrázek 38 – Zusammenhang 

                                                      
119

 Tyto dvě varianty překladu nebudou započítány do celkové analýzy na závěru, protože se jedná o vynechání 

v nadpisu. 
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Graf 40 – Zusammenhang 

 

Typ překladu Varianta překladu Počet Počet celkem 

Jednoslovný název souvislost 26 32 

 
souvislosti 3 

 

 
spojitost 1 

 

 
závislost 1 

 

 
vztah 1 

 Celkem přeloženo 

  

32 
Tabulka 45 – Zusammenhang 

 

Kompozitum Zusammenhang bylo celkem přeloženo dvaatřicetkrát, pokaždé jednoslovným 

substantivem. Těch se vyskytlo celkem pět, z nichž tři byly obsaženy v německo-českém 

slovníku. 

 

3.10. Celková analýza překladů německých substantivních kompozit 

Na závěr je proveden celkový součet přeložených výrazů a zhodnoceno zastoupení 

jednotlivých překladových typů v nich
120

. Následující tabulka představuje jejich přehled od 

nejčastěji zastoupeného typu překladu po nejméně frekventovaný typ. Ve spodní části tabulky 

je navíc uveden celkový součet neadekvátních variant, a dále celkový počet překladů všech 

kompozit. 

 

                                                      
120

 Ze závěrečné analýzy bylo vyloučeno kompozitum Bundesrepublik, které bylo hodnoceno odděleně jako 

reálie. 
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Typ překladové varianty Celkový počet výskytů 

Přívlastek shodný 224 

Jednoslovný název 194 

Delší slovní spojení 81 

Předložková vazba – přívlastek neshodný 77 

Přívlastek neshodný 52 

Kompozitum 27 

Věta vedlejší 12 

Neadekvátní
121 35 

Celkový počet překladů
122 702 

Tabulka 46 – Zastoupení jednotlivých typů překladových variant při překladu substantivních kompozit 

 

Následující graf ukazuje procentuální podíl jednotlivých překladových typů, které se 

vyskytly ve výzkumu, na celkovém počtu překladů. 

 

Graf 41 – Zastoupení jednotlivých překladových typů při překladu substantivních kompozit 

 

Následující tabulka shrnuje zastoupení německých kompozit ve zvolených slovnících 

a jejich rozdělení na základě shody s hesly uvedenými ve slovníku, případně na základě 

variability překladových variant
123

. Tabulka je rozdělena do tří částí podle slovníkového 

zastoupení kompozita. Další dělení vychází z překladových variant. U kompozit vyskytujících 

se v německo-českém slovníku se dělí pouze na základě toho, zda se varianty shodovaly 

                                                      
121

 Kategorie „Neadekvátní“ početně obsahuje vynechání překladu, které bylo zhodnoceno jako neadekvátní 

(týká se kompozit Rentenkassen a Scheinwahrheiten). 
122

 Kategorie „Celkový počet překladů“ nezahrnuje varianty překladu, kdy bylo kompozitum vynecháno a toto 

vynechání bylo zhodnoceno jako možné (Windelalarm). 
123

 Tabulka je zhotovena na základě celkové analýzy českých překladů vždy uvedeného kompozita. U kompozit 

uvedených v německo-českém slovníku je hodnocena podle překladové většiny, protože až na výjimky se 

nevyskytuje jednoznačný případ. 
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5% Přívlastek shodný 
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Delší slovní spojení 

Předložková vazba 
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Věta vedlejší 

Kompozitum 

Neadekvátní 
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s uvedeným slovníkovým heslem či ne. Kompozita obsažená pouze ve výkladových 

slovnících byla hodnocena na základě variability překladových variant. Obdobným způsobem 

jsou hodnocena kompozita, která se nevyskytla v žádném ze zvolených slovníků. 

 
 

Arbeitskräfte 

 
 

Arbeitsmarkt 

 
 

Bundesländer 

 
 

Freizeit 

 
 

Frühjahr 

 
 

Geburtenrate 

 
 

Gleichstellung 

Německé kompozitum 

 
Hausfrauen 

bylo obsaženo Shoda s heslem tohoto Kindergärten 

v německo-českém slovníku Leitbilder 

slovníku 

 
Obhut 

 
 

Richtlinie 

 
 

Wettbewerbsfähigkeit 

 
 

Zusammenhang 

 
 

Berufstätigkeit 

 
Bez shody s heslem Fortbestand 

 
tohoto slovníku Hemmschuh 

  
Dreh- und Angelpunkt 

  
Familienministerin 

  
Kinderbetreuung 

Německé kompozitum Variabilní Kindeswohl 

bylo obsaženo pouze ve 
 

Kleinstkinder 

výkladovém slovníku 
 

Rentenkassen 

 
Varianty shodné Bundesrepublik 

  
Familienleben 

  
Familienpolitik 

  
Aufstiegsperspektiven 

  
Betreuungsangebote 

  
Betreuungsoffensive 

  
Beitragszahlerinnen 

  
Familienarbeit 

Německé kompozitum Variabilní, náročné Familienbericht 

se nevyskytovalo 
 

Familienstrukturen 

v žádném ze zvolených 
 

Jobchancen 

slovníků 
 

Scheinwahrheiten 

  
"Vollmütter" 

  
Windelalarm 

Tabulka 47 – České překladové varianty na základě slovníkového rozdělení německých substantivních kompozit 
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3.11. Shrnutí analytické části 

Problematičnost překladu německých kompozit dále dokládá fakt, že se ve většině případů 

nevyskytovaly doslovné překlady a studenti často hledali opisné výrazy a konstrukce. 

Uvedená analýza znázorňuje, jak studenti provedli překlad německých substantivních 

kompozit. Ta byla rozdělena na hesla, která se vyskytují ve vybraných slovnících, a na 

složeniny vytvořené pro potřebu textu. Jednotlivé varianty studentských překladů byly 

rozděleny na základě adekvátnosti. Celková analýza potvrzuje teoretická východiska, že 

přívlastek je nejpoužívanější způsob, kterým čeština vyjadřuje to, co němčina kompozitem. 

Přívlastek je na jedné straně vyjádřen jako přívlastek shodný, na druhé straně jako přívlastek 

neshodný. 

Poměrné zastoupení typů překladových variant ukázalo, že největší počet německých 

kompozit byl přeložen pomocí přívlastku shodného. Vysoké zastoupení má rovněž 

jednoslovný název (avšak ne kompozitum). Varianty zastupující delší slovní spojení  

a předložkovou vazbu ovšem vykazují také vysoký poměr zastoupení, který je dokladem 

skutečnosti, že německá kompozita je často nutné přeložit pomocí opisné konstrukce. Věta 

vedlejší má malé zastoupení, avšak společně s dalšími opisnými konstrukcemi dokládá, že 

čeština pro překlad německých kompozit často používá víceslovné názvy. 

Přívlastek neshodný, do něhož spadá i předložková vazba, má relativně vysoké 

zastoupení. Potvrzuje se tak teze Uhlířové (1987) uvedená v teoretické části, podle níž 

nejčastějším větným členem, který používáme k rozvíjení jednoduché věty, je přívlastek 

neshodný. 

Kompozita v češtině mají velmi malé zastoupení. Dokládá to tedy teoretická 

východiska, že český jazyk neutváří velký počet slov skládáním, a že v němčině mají 

kompozita větší podíl na celkovém počtu slov než v češtině. 

Překlad kompozit jednoslovným výrazem byl uskutečněn ve všech případech 

prostřednictvím substantiva. Naopak častý výskyt delších slovních spojení dokazuje, že pro 

německá kompozita často neexistuje jeden výraz, a musíme je tedy opisovat více slovy. 

Podobným jevem jsou uvozovky, které v několika případech ukazují, že pro složeninu není 

možné snadno nalézt jednoznačný adekvátní výraz, a mohou tak značit nejistotu studenta při 

překladu kompozita. 

Východiskem analýzy byl předpoklad, že problematická jsou kompozita, která se 

nevyskytovala v uvedených slovnících, tedy kompozita, která si sama autorka originálního 

textu vytvořila. Tuto skutečnost dokládá uvedená tabulka, která shrnuje zastoupení 
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jednotlivých kompozit ve zvolených slovnících a problematičnost jejich překladu. Tabulka 

uvádí jedenáct kompozit, která nebyla uvedena v žádném ze slovníků a při překladu činila 

problémy. Příkladem takového kompozita, jehož překlad je zároveň v této práci považován za 

nejkomplikovanější, je kompozitum Scheinwahrheiten. Z jeho analýzy vyplývá, že pouze 

jedenáct variant z  šestnácti bylo adekvátních. Tento fakt je potvrzením toho, že neobvyklá 

kompozita nevyskytující se ve slovnících a v častějším použití je obtížné přeložit. Tento 

výsledek dále potvrzuje i několik kompozit, která byla uvedena pouze ve výkladových 

slovnících, které nenabízejí konkrétní ekvivalent kompozita. 

Zcela shodné překlady se vyskytly u tří kompozit, a to Freizeit, Wettbewerbsfähigkeit 

a Zusammenhang. Jejich překlady neznačí žádnou odchylku. U relativně velkého počtu 

překladů kompozit se objevila jednoznačnost, která se týká typů variant. Kromě již uvedených 

kompozit s naprostou shodou překladových variant se u několika kompozit vyskytl určitý typ 

varianty, který převažoval. Například kompozita Hemmschuh, Obhut, Richtlinie a Hausfrauen 

vykazují jeden dominantní typ variant, přičemž u prvních tří jmenovaných se jedná  

o jednoslovný výraz
124

 a u kompozita Hausfrauen se jedná o předložkovou vazbu
125

. 

Příkladem opisu je kompozitum Betreuungsangebote, které bylo překládáno zejména 

pomocí přívlastku shodného a víceslovných konstrukcí, a to delším slovním spojením, 

přívlastky a spojeními s předložkovou vazbou. Kompozitum „Vollmütter“ je dokladem toho, 

že tendencí při překládání německých kompozit jsou opisné konstrukce, protože dvanáct ze 

šestnácti jeho variant překladu, které se lišily pouze svým plurálem, bylo delší slovní spojení. 

V průběhu analýzy se několikrát vyskytlo vynechání slova, případně slovního spojení. 

Došlo k němu na více místech. Vynechání slova je možné, ale je nutné, aby v tomto případě 

přeložená věta zachovala původní smysl. Jedná se například o nadpis, kdy se jedná o jeho část 

(a zde například o kompozitum Windelalarm, pro které bylo dle analýzy složité najít český 

ekvivalent). Další možností je tedy toto kompozitum vynechat a nahradit ho výrazem, který 

odpovídá článku. Pokud se ovšem jedná o vynechání výrazu, které narušuje význam věty, 

jedná se o neadekvátní volbu překladu. 

Překlad kompozita Windelalarm, které stojí v nadpisu, zároveň zastupuje 

překladatelskou kreativitu. Nadpis je všeobecně velmi náročné přeložit, protože má být 

výstižný a úderný. Zde se jedná o kompozitum, které si autorka vytvořila pro potřeby svého 

textu, a také ho není možné najít ve slovnících. Překladatel má tedy zcela volnou ruku a závisí 

                                                      
124

 Jednoslovný výraz se u uvedených kompozit vyskytl v poměru 15:1, 15:1 a 14:2 vůči ostatním překladovým 

typům. 
125

 Předložková vazba se u uvedeného kompozita vyskytla v poměru 15:1 vůči ostatním překladovým typům. 
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na něm, pro jakou variantu překladu se rozhodne. Jak jsem již zmiňovala, překlad nemusí být 

doslovný, protože abychom dosáhli co nejadekvátnějšího výsledku, není možné pouze 

překládat slova, ale postihnout význam celého původního sdělení. 

Dále jsou zmíněny některé z neadekvátních variant překladů, které zcela 

nekorespondovaly s původním významem. Mezi ně patří dva překlady kompozita 

Arbeitsmarkt, a to tržní prostředí a úřad práce, a dále slovní spojení zářná skutečnost  

u kompozita Scheinwahrheiten a výkonnostní pracovník u kompozita Arbeitskräfte. Navzdory 

těmto vybraným neadekvátním překladům lze studentské překlady celkově zhodnotit jako 

adekvátní. Následující graf ilustruje celkový poměr adekvátních a neadekvátních 

překladových variant, který činí 667 a 35 v uvedeném pořadí. 

 

 

Graf 42 – Celkový poměr adekvátních a neadekvátních překladových variant 

 

V některých případech se objevovala neobratná vyjádření, která ale pouze poukazují 

na běžnou studentskou praxi. Na základě studentských překladů tak lze znázornit základní 

postupy typické pro neprofesionální překlad, zejména časté používání jmenného vyjadřování, 

které je charakteristické spíše pro německý jazyk a svádí překladatele k jejich používání  

i v češtině.  

35 

667 

Neadekvátní 

Adekvátní 
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4. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá problematikou překladu německých kompozit ve dvou rovinách, 

a to teoretickou oblastí a následně praktickou ukázkou překladových variant v populárně-

naučném textu. Vychází ze skutečnosti, že pro německou slovotvorbu je zásadní kompozice, 

zatímco čeština vytváří novou slovní zásobu zejména prostřednictvím derivace, z čehož plyne 

rozdílnost mezi těmito dvěma jazyky, kdy skládání slov je typicky německým lingvistickým 

jevem.  

 Teoretická část práce uvádí základní principy české a německé slovotvorby a dále se 

věnuje českým ekvivalentům německých substantivních kompozit, na což naváže analytická 

část práce, která využívá teoretických poznatků a provádí výzkum studentských překladů 

s ohledem na překlad vybraných kompozit. 

Problematičnost překladu německých kompozit do českého jazyka vyplývá jednak  

z této rozdílnosti německé a české slovotvorby, jednak z toho, že se jedná o lingvistickou 

oblast, jíž chybí ucelené teoretické zpracování. Žádná z uvedených odborných literatur se 

tímto jevem nezabývá tak komplexně, jak by problematičnost situace vyžadovala. 

Publikované učebnice mluvnice a gramatiky řeší princip německé kompozice a její zásady. 

Pojednávají zejména o slovních druzích v kompozici často zastoupených a o typech konektů 

spolu s pravidly jejich používání. Pouze Štícha (2003) se tímto jevem zabývá konkrétněji, 

avšak jedná se o velmi detailní literaturu, která je pro běžného uživatele poměrně rozsáhlá, 

jelikož se zabývá velmi podrobně mnoha oblastmi české a německé gramatiky.  

Cílem bakalářské práce bylo získat nejprve na základě teorie a poté ze studentských 

překladů přehled o problematičnosti fenoménu německých kompozit, s ohledem na 

slovníkové rozdělení těchto kompozit. Analytická část dospěla k závěru, že určitá kompozita 

studentům skutečně problémy činí. K tomuto závěru došla práce pomocí analýzy 

studentských překladů německého populárně-naučného textu, na níž ukázala různé 

překladatelské jevy, jako je častost používání jednotlivých slovních druhů, adekvátnost či 

neadekvátnost překladu a výskyt vybraných neobratných výrazů. Analýza vycházela 

z rozdělení kompozit na hesla, která se vyskytují nebo nevyskytují ve vybraných slovnících, 

jimiž byly německé výkladové slovníky Langenscheidt a Duden a německo-český slovník 

Lingea, a předpokládala, že kompozita nevyskytující se ve slovnících jsou obtížněji 

zpracovatelná z překladatelského hlediska. Studentské překlady potvrdily složitost překladu 

kompozit, která se ve slovnících nevyskytují, u nichž je překladatel je odkázán na vlastní 

kreativitu. Příkladem složitosti jsou kompozita Scheinwahrheiten a Windelalarm. 
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Systematicky se složitosti překladu německých kompozit do českého jazyka nezabývá 

žádná z uvedených publikací. Tato problematika tudíž není zpracována komplexně v určité 

vědecké práci, je zobrazena částečně v pracích jednotlivých autorů, vždy se zaměřením pouze 

na určité hledisko z různých dílčích pohledů a nikoli systematicky jako problém. Ani tato 

bakalářská práce nenabízí komplexní pohled na problematiku překladu německých 

substantivních kompozit, avšak jejím záměrem bylo přispět do jisté míry k objasnění této 

problematiky na úrovni studentských překladů. 
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