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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá nedostatky a chybami třì poválečných překladů dìla 

Pýcha a předsudek autorky Jane Austenové (od Boţeny Šimkové, Evy Kondrysové a Evy 

Ruxové). Zaměřuje se na překlady a recepci děl Jane Austenové, rozbor incipitu, který je 

pro dìlo zásadnì, problematiku překladu propriì, toponym a reáliì, přìstupy překladatelek 

k vyuţitì tykánì a vykánì, humorem, adaptacì cizìch pojmenovánì vybraných sociálnìch 

rolì a frazeologiì. Stěţejnì částì práce je srovnánì překladů britských reáliì přelomu 18. a 

19. stoletì, překladů prostředků k dosaţenì humoru a ironie a přìstupů k překladu 

vybraných frazeologických jednotek. Deziterpretace těchto jevů by mohla čtenářům 

způsobovat problémy s porozuměnìm. 

 

Klíčová slova 

Austenová, Šimková, Kondrysová, Ruxová, komparace, propria, britské reálie, humor, 

frazeologie, adaptace 



 

 

Abstract 

The purpose of this diploma thesis is to show insufficiencies and mistakes in three 

post-war translations (by Boţena Šimková, Eva Kondrysová and Eva Ruxová) of Jane 

Austen’s Pride and Prejudice.  The thesis focuses on the translations and reception of Jane 

Austen’s work, analysis of the first sentence of the whole novel (which is crucial for its 

understanding) and the issue of the translation of propria, toponyms, cultural facts, humour 

and irony, adaptation of social roles names, phraseology. The main part of the bachelor 

thesis is comparison of the translations of British cultural facts of the 18
th

 and 19
th

 century, 

the forms of expressing humour and irony and translation of chosen phraseologisms or 

idioms. Their misinterpretation could cause severe misunderstanding. 

 

Key Words 

Austen, Šimková, Kondrysová, Ruxová, comparison, propria, British cultural facts, 

humour, phraseology, adaptation 
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Úvod 

 Dìlo Pýcha a předsudek patřì mezi nejznámějšì dìla britské literatury. Po zpracovánì 

bakalářské práce, ve které jsem se také zabývala překlady této knihy, jsem zjistila, ţe chyb 

či nesrovnalostì, ale i zajìmavých způsobů řešenì je ve třech poválečných překladech (od 

Boţeny Šimkové, Evy Kondrysové a Evy Ruxové) přìliš mnoho. V bakalářské práci tak 

nezpracovávám problematiku překladu frazeologie či ironie, vyuţitì tykánì a vykánì 

v promluvách postav či adaptace cizìch pojmenovánì vybraných sociálnìch rolì. Tyto jevy 

velmi ovlivňujì čtenářovu percepci textu, pokoušìm se tedy jejich problematiku nastìnit. 

Jak jiţ bylo zmìněno, pokračuji v analýze třì poválečných překladů – od Boţeny 

Šimkové (z roku 1949, který vyšel v nakladatelstvì Jana Laichtera), Evy Kondrysové (z 

roku 2009, který vyšel naposledy v nakladatelstvì LEDA/Rozmluvy) a Evy Ruxové (z roku 

2011, který vyšel v nakladatelstvì Ottově nakladatelstvì). Tyto knihy budou také hlavnìmi 

zdroji této diplomové práce. 

 V diplomové práci budu navazovat na svou bakalářskou práci – zanesla jsem do 

pasáţì, jeţ jsem vyuţila z bakalářské práce (Kronusová, Ztraceno v překladu – Pýcha a 

předsudek v českém překladu, 2013; jde o modifikované texty kapitol Překlady a recepce 

děl Jane Austenové, It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession 

of a good fortune must be in want of a wife., Propria a Reálie) připomìnky vedoucìho a 

oponentky a práci doplňuji nejen o výše zmiňovaná témata (např. problematiku překladu 

vybraných frazeologismů), ale také o dalšì chyby či nedostatky v překladu reáliì či propriì.  

 Jiţ v bakalářské práci jsme konstatovali, ţe je téměř nemoţné dosáhnout ideálnìho 

překladu. Při hlubšìm zkoumánì dìla jsme si tuto domněnku potvrdili. Zejména v oblasti 

humoru, který je vázán na danou kulturu, je extrémně obtìţné zachovat smysl a význam 

textu a zároveň pobavit čtenáře. Také v rámci překladu různých frazeologických jednotek 

docházì velice často k dezinterpretaci textu či ke změně jeho významu. 

 Hlavnìm cìlem této práce je poukázat na nedostatky či chyby v poválečných 

překladech daného dìla, které majì vliv na čtenářovo porozuměnì a vnìmánì textu, na 

dezinterpretace či nadinterpretace originálnìho textu, které mohou být způsobeny 

překladatelčinou neznalostì jazyka (coţ se prokázalo u Boţeny Šimkové) či kulturnìch 

hodnot a reáliì. Tyto chyby a nedostatky mohou mìt na hodnocenì dìla neblahé následky. 
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Práce tedy poukazuje na fakt, ţe správný překlad je pro percepci textu nejdůleţitějšìm 

faktorem. 

 Zabýváme se také tìm, jak překladatelky zachovávajì historický odstìn dìla, aniţ by 

dnešnìmu čtenáři ztìţily (či dokonce znemoţnily) porozuměnì textu. Ten totiţ v překladech 

nenì zvyklý na vyuţitì archaických forem jazyka (např. přechodnìků), archaismů, 

historismů, ale i slov přìslušných k různým teritoriálnìm celkům. Při chybném, směšném, 

přìliš náročném nebo naopak přìliš triviálnìm překladu textu či jeho částì pak můţe čtenář 

o dìlo ztratit zájem nebo je vidì ve zcela jiné sémiotické perspektivě.  

 Ke zpracovánì diplomové práce jsme vyuţili stejnou metodologii jako při přìpravě 

práce bakalářské, jedná se o metodu cìlené excerpce, nezpracovali jsme dìlo jako celek, ale 

zaměřili jsme se na vybrané úseky, komparativnì textovou metodu, srovnali jsme vybraná 

mìsta originálu a českých překladů, a dále stylisticko-pragmatickou analýzu jednotek – 

hodnotili jsme rozdìly v přìznakovosti jednotek a v jejich pragmatickém účinku na 

adresáta.  

 Nejprve se zabýváme přìstupy k překladu incipitu, následujì kapitoly o překladu 

propriì a jejich deklinaci, překladech reáliì, přìstupu k humoru v dìle, tykánì a vykánì a 

přìstupu k překladu vybraných frazeologických jednotek. 

 V kapitole o humoru jsme se zaměřili předevšìm na rys, který je pro tvorbu 

Austenové přìznačný, avšak pro překladatele velice těţko zachovatelný, tedy ironii. Humor 

obecně je silně vázán na danou kulturu, Austenová navìc v dìle zesměšňuje jevy či 

skutečnosti typické pro britskou společnost přelomu 18. a 19. stoletì, např. gotický román. 

Překladatel můţe daný úsek textu přeloţit doslovně, nebo zachovat humornost a vybranou 

část textu nahradit situacì či skutečnostì, která nenì v českém prostředì přìznaková, a čtenář 

tak pochopì, ţe se jedná např. o ironii. Překladatelky, jejichţ verze překladu srovnáváme, 

se pokusily o obě moţnosti, zhodnotìme tedy, který přìstup je vhodnějšì. 

 Dalšìm důleţitým rozhodnutìm, kterému musì překladatel čelit, je volba tykánì či 

vykánì v rozmluvách postav. Přìstupy námi srovnávaných překladatelek se lišì, pokusìm se 

tedy shrnout situace, ve kterých se tykánì a vykánì v překladech vyskytuje, a vztah postav, 

které spolu komunikujì. 
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 Také v přìstupech k překladu frazeologismů docházì v námi srovnávaných 

překladech k rozdìlům, chybám a nedostatkům. Stejně jako humor, i frazeologické 

jednotky jsou silně kulturně vázány, překladatel tedy musì opět volit, zda bude překládat 

doslovně, nebo zanechá sémantický význam a vyuţije frazeologismus, který nenì v českém 

jazyce přìznakový. 

Stěţejnì částì práce zůstává kapitola o přìstupu k překladům reáliì, která je však 

upravená a doplněná o dalšì kulturně vázané jevy a skutečnosti. 

Hlavnì metodou výzkumu bude, stejně jako v bakalářské práci, komparativnì a 

stylistická analýza, která je pro daný typ práce nejvhodnějšì. Výsledkem by měla být 

ucelená komparace vybraných jevů. 
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1 Překlady a recepce děl Jane Austenové 

V současnosti neexistuje ţádná souborná studie odborně pojednávajìcì o překladech 

děl Jane Austenové. Informace, které lze o tomto tématu zìskat, jsou pouze kusé, navìc je 

mnoho z nich odrazem neznalosti anglosaského prostředì a literatury. Prvnì recenze děl 

Jane Austenové neobsahovaly ţádné nové informace o dìle této autorky, s výjimkou 

doslovů Radoslava Nenadála k různým vydánìm jejìch románů. Ten oceňuje autorčin 

smysl pro ironii, nulovou sentimentalitu (i přes to, ţe byla současnicì Waltera Scotta). 

Scotta Austenová četla a obdivovala: „Walter Scott nemá co psát romány, a uţ vůbec ne 

dobré romány. Nenì to spravedlivé. Vyslouţil si uţ dost slávy a peněz jako básnìk, a neměl 

by tedy ostatnì okrádat o chléb.“ (Enrightová, 2014, s. 49) Sama se však vydala jinou 

cestou. 

Ve svých dìlech se distancuje od populárnì literatury své doby, dokonce ji paroduje. 

Pro parodii je však nutná znalost originálu. Austenová se za četbu románů nestyděla: 

„Vţdyť my (Austenovi) máme romány rádi a nestydìme se za to.“ (Enrightová, 2014, s. 

45) Vysmìvala se lidem, kteřì čtenì románů nepřiznali a snaţili se vypadat vzdělaně hovory 

o klasické literatuře. 

Austenová ve své tvorbě vyuţìvá rozumově realistický přìstup, moderně 

mnohorozměrné popisy postav, smysl pro sloţitost společenských vztahů a pro citlivé 

situovánì jednotlivce do velkolepé komedie, kterou v jejìch knihách představuje společnost 

(Nenadál, 1986). 

Nenadál ve svém doslovu ke knize Pýcha a předsudek Umění ironické miniatury: 

Ţivot a tvorba Jane Austenové také velmi kladně hodnotì jejì přìnos literatuře obecně: 

„Přidánìm ironického podtextu posunula románovou tvorbu ze sfér naivnìho realismu o 

celou generaci kupředu. A to vše v době počìnajìcìho romantismu a rozkvětu 

mysterióznìho gotického románu.“ (Nenadál, 1986) 

Na konci 19. stoletì jsou českou kulturou objeveny britské prozaičky jako sestry 

Brontëovy, George Elliotová či Maria Edgeworthová. V době tvorby Jane Austenové se u 

nás cenila literatura vlastenecká. Vzhledem k tomu, ţe výběr všech knih určených 

k překladu závisel pouze na překladatelìch, které Jane Austenová zřejmě nezaujala, tato 
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klasička anglické literatury aţ do roku 1932 uniká pozornosti českého překladu a 

vydavatelstvì (Belisová, 2002, s. 56). 

Teprve mezi světovými válkami (po vìce neţ sto letech od prvnìho vydánì knihy 

v Anglii) vycházì v překladu Jiřiny Horké pod titulem Elinor a Marianna román Sense and 

Sensibility, nakladatelem je Antonìn Reis (Belisová, 2002, s. 56). Zajìmavým faktem je 

změna názvu dìla podle jmen hlavnìch hrdinek. Důvodem pro tuto změnu mohl být záměr 

oslovit širšì okruh čtenářů, kteřì oceňovali literaturu vlasteneckou a milostné přìběhy. 

Název Rozum a cit na sebe neupozorňuje na prvnì pohled, na rozdìl od původnìho Sense 

and Sensibility, kde nalezneme aliteraci, která je nápadná, a upoutá tedy čtenářovu 

pozornost (stejně jako Pride and Prejudice – aliterace je však u tohoto dìla zachována i 

v češtině). 

Román Emma poprvé vycházì v překladu Josefa Hrůši pod názvem Ema roku 1934 

(Belisová, 2002, s. 262). Dìlo Persuasion, nynì známé jako Pýcha a přemlouvání 

(pravděpodobně ve snaze navázat na ohromný úspěch Pýchy a předsudku) bylo poprvé 

přeloţeno Evou Ruxovou v roce 1968 jako Anna Elliotová. Tato kniha vyšla 

v nakladatelstvì Odeon (Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945). František 

Chudoba ve své studii Jane Austenová (poprvé vytištěno jako poznámka k českému 

překladu Emy) tento román nazývá jako Přemluvena: „Dočkalo se ho aţ po jejì smrti roku 

1818, zároveň s jejìm poslednìm dokončeným dìlem, románem Přemluvena, psaným 

z velké části jiţ za jejì nemoci a prozrazujìcìm svou poměrnou váţnostì jejì stopy.“  

(Chudoba, 1947, s. 265) 

To je způsobeno skutečnostì, ţe v roce 1934, kdy studie vznikla, český překlad ještě 

neexistoval. 

Chudoba také českému čtenáři zprostředkovává reakce současnìků Austenové, 

napřìklad Charlotty Brontëové či George Henryho Lewese. To umoţňuje dozvědět se něco 

i o anglosaské recepci autorčina dìla v jejì době. Z mnoha reakcì, které se ve studii nacházì, 

uvedeme některé od Charlotty Brontëové: „Vášnivé city jsou jì naprosto neznámy; (…)“ 

(Chudoba, 1947, s. 271) „Ani zpoloviny se nezabývá lidským srdcem tak jako lidskýma 

očima, ústy, rukama a nohama.“ (Chudoba, 1947, s. 271) „Jane Austenová byla dokonalá a 

nanejvýš citlivá dáma, ale velmi nedokonalá a přìliš necitelná (nikoli nevnímavá) ţena.“ 

(Chudoba, 1947, s. 271, zvýraznil autor) Brontëová, která byla zvyklá psát v duchu 
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romantismu, odsuzovala autorku, která stále tvořila ve stylu předchozì generace (tedy 

neoklasicismu
1
). Lewes to však vnìmá pozitivně, označuje Austenovou za největšìho 

umělce a největšìho malìře lidských povah (Chudoba, 1947, s. 272). 

Chudoba prezentuje Austenovou jako autorku, která hrdinky svých románů miluje. 

Uvádì, ţe Austenová popisovala Elizabeth Bennetovou jako jedno z nejrozkošnějšìch 

stvořenì, jaké se kdy objevilo v tisku. Řekla také, ţe nevì, jak unese, kdyţ bude Elizabeth 

někdo nenávidět. (Chudoba, 1947, s. 274) 

V závěru své studie Chudoba oceňuje mluvu autorky, která: „nebyla ani biblická, 

ani sarkastická, nýbrţ pruţná jako čistý hovor všednìho dne“ (Chudoba, 1947, s. 276). 

Jazyk dìla Austenové povaţuje za věčný. Chudoba i Nenadál navìc přirovnávajì autorčiny 

dialogy, které jsou velmi ţivé a autentické, k dialogům v Shakespearových veselohrách. 

Srovnánì se Shakespearem se ve studiìch o Austenové vyskytuje velmi často. Michal 

Sýkora ve své eseji První dáma anglického románu, v nìţ se věnuje předevšìm autorčinu 

smyslu pro parodii a ironii, cituje amerického kritika Edmunda Wilsona – ten řìká, ţe 

Austenová spolu se Shakespearem tvořì „jediné dva autory anglického pìsemnictvì, jejichţ 

reputace nikdy nebyla zpochybněna.“ (Sýkora, 2000) V této studii je Austenová svou ironiì 

přirovnávána k Puškinovi a jeho Povídkám neboţtíka Petroviče Bělkina (Sýkora, 2000). 

Největšìmu čtenářskému zájmu se těšì román Pýcha a předsudek, který se dočkal 

jiţ mnoha samostatných českých vydánì a čtyř různých překladů – od Františka Nosky 

(poprvé v roce 1946, nakladatelstvì Škubal a spol.), Boţeny Šimkové (poprvé v roce 1949, 

nakladatelstvì Jana Laichtera), Evy Kondrysové (poprvé v roce 1967, nakladatelstvì 

Odeon) a Evy Ruxové (poprvé v roce 2008, Ottovo nakladatelstvì). Tyto překlady jsou 

dodnes v mnoha různých úpravách stále vydávány. Nejčastěji dìla Jane Austenové 

vycházejì v překladu Evy Kondrysové (viz Databáze českého uměleckého překladu po 

roce 1945
2
). Nynì se však na českém kniţnìm trhu stále častěji začìnajì objevovat i knihy 

v překladu Evy Ruxové. 

                                                 
1
 Umělecké projevy a estetické tendence v literatuře a uměnì, které navazovaly na tradici klasického uměnì 

antického a aktualizovaly ji v uměleckém a společenském kontextu konce 19. a počátku 20. stoletì. Je jim 

vlastnì jak odpor k naturalistickému „kopìrovánì“ přìrody, tak i k vypjatému subjektivismu estetiky 

symbolistů. Novoklasicisté zdůrazňovali problematiku objektivnì a intelektuálnì (Vlašìn, 1984, s. 249–250). 
2
 http://www.obecprekladatelu.cz/cz/databaze-umeleckeho-prekladu 
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Nenadál na konci svého doslovu, který byl součástì Pýchy a předsudku z roku 1967 

či 1986, této knize prorokuje velký úspěch u mnoha následujìcìch generacì: „Jemné kouzlo 

Austenové má svůj stálý vděčný okruh čtenářů a kaţdá nová generace si autorčin odkaz 

objevuje po svém, v nových barevných odstìnech a v novém lesku.“ (Nenadál, 1986)  
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2 Přístupy k překladu incipitu 

 Prvnì věta knihy Pýcha a předsudek je mottem celého dìla, udává rámec všemu, co 

bude následovat, nastiňuje leitmotiv. „Láska, penìze, cit, společenské pokrytectvì, faleš, to 

všechno je námětem autorčina velikého ţivotnìho snu, v jejì době ne ještě plně 

uskutečnitelného, ale snu, za jehoţ uskutečněnì bojovaly mnohé velké ţeny XIX. stoletì.“ 

(Nenadál, 1986) Austenová byla dìky svému výjimečnému pozorovacìmu talentu schopna 

vyjádřit poměry střednì třìdy britské společnosti v jediné (úvodnì) větě. Je sice plná ironie, 

z historického hlediska však přesně vystihuje tehdejšì společnost, zejména střednì třìdu 

(vyššì společenské třìdy vzhledem ke svému postavenì nepotřebovaly shánět manţele pro 

své dcery, ti se totiţ hlásili sami úměrně k majetku rodiny, dìvky z niţšìch třìd naopak 

neměly ţádnou šanci na sňatek s bohatým muţem). 

Hlavnìm cìlem většiny matek ze střednì vrstvy na přelomu osmnáctého a 

devatenáctého stoletì byl totiţ výhodný sňatek jejich dcer, tento fakt byl umocněn 

skutečnostì, ţe dědit mohl pouze muţ. Vzhledem k tomu, ţe Bennetovi měli pět dcer a 

dědicem se měl stát pan Collins, nejbliţšì přìbuzný muţského pohlavì, chtěli pro své dcery 

movité partnery.  

Pro českého čtenáře je důleţité zìskat vhled do britské vysoce konzervativnì 

společnosti této doby. A právě prvnì věta celé knihy tento náhled poskytuje. Navìc 

vystihuje termìn domestic novel, tedy román rodinného ţivota, kterému se Austenová 

věnovala celý ţivot (Nenadál, 1986). „Rodina jì byla vìce neţ pouhým pozadìm. Jen 

v rodinách rostou jejì dìvky, z rodinné půdy klìčì jejich osobnì vlastnosti, rodiny svými 

vzájemnými vztahy podmiňujì rozvoj jejich lásek, do nových rodin zapadajì na konci 

románů, ať se jiţ provdajì za kohokoliv.“ (Chudoba, 1947, s. 266) Avšak „(…) – navzdory 

tradičnìmu označenì ‚román rodinného ţivota‘ v nich nenajdeme téměř ţádné dobře 

fungujìcì manţelstvì.“ (Sýkora, 2000) Pro srovnánì originálu se všemi třemi překlady tedy 

slouţì tato věta nejlépe z celé knihy. V knihách Austenové totiţ „v manţelstvì jako by na 

povrch vyplavaly všechny lidské slabosti a neřesti a je lhostejno, zdali navenek působì 

komicky, či smutně.“ (Sýkora, 2000) Tento fakt je čtenáři naznačen právě incipitem, který 

je sice plný humoru a ironie, ale napovìdá, ţe se v knize setkáme s mnoha nefunkčnìmi 

vztahy (které vznikly napřìklad pouze pro upevněnì či zìskánì postavenì, v němţ majetek 

hrál nemalou roli). 
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Nejdřìve se budeme věnovat překladu Boţeny Šimkové: „Je to všeobecně uznaná 

pravda, ţe svobodný muţ, který má slušné jměnì, nutně potřebuje druţku ţivota.“ 

(Austenová, 1949, s. 5) 

Tato věta je přeloţená doslovně. Souvětì překladatelka ze syntaktického hlediska 

neměnila, věty hlavnì i vedlejšì jsou uspořádány stejně jako v originálu, význam souvětì je 

taktéţ totoţný. Ze syntaktického hlediska je zájmeno to v prvnì větě souvětì nadbytečné, 

avšak můţe být pouţito záměrně nadbytečně, věta dìky němu vìce připomìná mluvenou 

řeč. 

Šimková také mìsto slova manţelka pouţìvá výraz druţka ţivota. Dnešnì čtenář 

však nemusì smysl těchto slov chápat správně. Druţka ţivota jiţ nemá pouze význam 

manţelky. Ani na konci čtyřicátých let dvacátého stoletì, kdy překlad vznikal, nebyl 

význam zcela jasný.  

Jako úvod do situace a kontextu dìla věta postačuje, také ironický tón je alespoň 

částečně zachován. Čtenář si tedy dovede poměry ve Velké Británii kolem roku 1813, kdy 

byla kniha poprvé vydána, představit. 

Dalšì zkoumaný překlad je od Evy Kondrysové: „Světem panuje skálopevné 

přesvědčenì, ţe svobodný muţ, který má slušné jměnì, se neobejde bez ţenušky.“ 

(Austenová, 2009, s. 5) 

Překlad této věty hodnotìme jako nejlepšì ze třì studovaných. Významově i 

syntakticky je věta téměř totoţná s originálem, překladatelka zachovala i pořadì vět 

hlavnìch a vedlejšìch. 

Z hlediska sémantického se zde však vyskytuje několik nedostatků. Slovo ţenuška 

můţe být chápáno jako pejorativnì, má negativnì konotace. Nevìme, jak Austenová tuto 

větu myslela, ovšem slovo wife, tedy manţelka, které je v angličtině bezpřìznakové, 

nepředkládá ţádný důvod k pejorativnìmu překladu. Výraz světem zahrnuje většì územì, 

neţ měla autorka na mysli. Nenì důvod se domnìvat, ţe autorka adjektivem universally 

zamýšlela celý svět, pravděpodobně popisovala pouze situaci v Anglii. Je však moţné, ţe 

jiţ Austenová pouţilo slovo universally jako hyperbolu. 
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Také jako uvedenì do kontextu knihy slouţì verze Kondrysové nejlépe z 

překladů námi zkoumaných, neboť ironie, která je v prvnì větě nejdůleţitějšì, je zde patrná 

vìce neţ u Šimkové a Ruxové. 

Jako poslednì se věnujeme překladu Evy Ruxové: „Ve světě vládne všeobecné 

mìněnì, ţe svobodný muţ s pěkným jměnìm potřebuje manţelku.“ (Austenová, 2009, s. 3) 

Syntakticky je souvětì opět velmi podobné originálu, stejně jako oba předchozì 

překlady. Je zcela srozumitelné a nedává překladateli ţádný důvod k zaměňovánì 

jednotlivých vět. 

Ruxová sice slovo wife přeloţila jako manţelka, avšak nejen v této větě, ale v celé 

knize si lze povšimnout, ţe překladatelka byla ovlivněna překladem Kondrysové – mnoho 

vět je téměř totoţných, pozměněno je jen několik slov. Výraz ve světě je významově stejný 

se substantivem světem, o kterém jsem jiţ pojednala. 

Vazbu be in want of, tedy nutně potřebovat něco, která je v originálu ještě 

zdůrazněná modálnìm slovesem must – muset, Šimková přeloţila doslovně, tedy jako 

nutně potřebuje, Ruxová pouze jako potřebuje. Kondrysová se slovu potřebuje vyhnula a 

pouţila výraz neobejde se. Všechny tři moţnosti jsou si významově velmi podobné a pro 

čtenáře naprosto srozumitelné. Význam nezbytnosti je vyjádřen u Šimkové a Kondrysové, 

i kdyţ pokaţdé v jiné formě – u Šimkové dìky slovu pravda, u Kondrysové pomocì 

adjektiva skálopevné. Ruxová vynechánìm tohoto významu větě ubrala na ironii a 

nadsázce, které jsou v originálu mnohem vìce patrné. 

Překlad Ruxové tedy nejméně odpovìdá významu prvnì věty originálu. Čtenář, 

který nezná anglickou verzi, by také úvodnì větu pravděpodobně neoznačil za ironickou – 

tento podtón se kvůli slovům mínění a potřebuje, z nichţ ani jedno nevyjadřuje nutnost či 

nezbytnost, vytrácì. 
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3 Propria 

Dalšìm problémem, kterému se věnujeme, jsou různé překlady vlastnìch jmen 

postav (antroponym) a některých mìstnìch jmen (toponym). Kaţdá z překladatelek totiţ 

zvolila jiný přìstup k této problematice. 

 

3.1 Přístup k překladu antroponym 

3.1.1 Božena Šimková 

Šimková většinu antroponym bohemizovala. Z Elizabeth se tak stala Eliška, coţ je 

jeden ze dvou českých ekvivalentů jména Elizabeth – Eliška a Alţběta. Jako zdrobnělinu 

pro toto jméno pouţìvá hypokoristikum Lìza oproti původnìmu Lizzy. Ve větě: „Nebohá 

Elizo, být zrovna tak ještě ucházející,“ (Austenová, 1949, s. 23) naopak zachovává podobu 

jména Eliza tak, jak je uţito v originálu. Chudoba ve své studii o Jane Austenové o hlavnì 

hrdince překvapivě hovořì jako o Alţbětě Bennetové: „Ale jako jejì hrdinka Alţběta 

Bennetová, také ona si učinila spokojenost svým povolánìm a také ona měla v povaze být 

šťastna.“ (Chudoba, 1947, s. 260–261) To je zajìmavé vzhledem k tomu, ţe Alţběta 

Bennetová se neobjevuje ani v jednom ze čtyř českých překladů, i kdyţ tento překlad 

jména nenì chybný. Avšak studie vznikla v roce 1934, dvanáct let před prvnìm překladem 

do češtiny, a tak nemohl Chudoba vycházet z české verze románu. 

Elizabethiny sestry – Jane a Kitty – překřtila Šimková na Janu a Kateřinu. Tato 

jména sice odpovìdajì české verzi, avšak ve spojenì s přìjmenìm Bennetová znì občas 

poněkud nesourodě. Počešťovánì cizìch jmen však patřilo k dobové překladatelské 

zvyklosti, někdy v takových extrémech, jaké můţeme sledovat u Antonie Malé – v knize 

Helenina drůbeţ změnila jména dvou hlavnìch hrdinů z Budge na jméno Hýta a Toddie na 

českou podobu Batul (Vachek, 1992, s. 8). 

V 7. kapitole Šimková měnì přìstup a mìsto původnìho Catherine pouţije Kitty, coţ 

působì nekoherentnìm dojmem. Naopak jména zbylých dvou sester, Mary a Lydie, 

nechává v původnìm zněnì, i přes to, ţe změna v Marii a Lìdu by se v tomto přìpadě přìmo 

nabìzela. Kdyţ se pak v rámci jednoho odstavce vyskytujì jména všech pěti sester 



- 23 - 

 

Bennetových, překlad nepůsobì stejnorodě a propracovaně. Také jméno Fitzwilliam Darcy 

zůstává nezměněno. 

Ke jménům vedlejšìch postav přistupuje překladatelka stejně – změněna jsou jen 

některá. Sir William Lucas zůstává Williamem Lucasem, zato z Charlese Bingleyho se 

stává Karel, z jeho sestry Caroline Karolina a z jejì přìtelkyně Louisy je Luisa. Ani jména 

George Wickhama a lady Catherine de Bourgh se nevyhnula zásahu překladatelky – jsou 

změněna na Jiřìho Wickhama a lady Kateřinu de Bourgh. Některá propria jsou počeštěná 

jen zpola. Napřìklad jméno nejlepšì přìtelkyně hlavnì hrdinky, Charlotta Lucasová 

Šimková převedla na českou podobu Charlota. Pro přiblìţenì tohoto jména českému čtenáři 

by pravděpodobně bylo vhodnějšì pouţìt jméno Šarlota, ovšem z hlediska dobového 

kontextu
3
 je Charlota na mìstě. Darcyovu sestru Georgianu Šimková nazývá Georgiánou. 

Přidánìm kvantity vokálu však jméno vìce česky neznì. Z Mrs. Phillips se stává panì 

Philipsová – zdvojená souhláska v tomto jméně je zjednodušena ve všech třech námi 

srovnávaných překladech. 

Šimková navìc Karla Bingleyho pravděpodobně nedopatřenìm v polovině knihy 

přejmenuje na Jiřìho: „Coţ je arci vyloučeno, protoţe Jiřì Bingley je nynì pod přìsným 

dozorem svého přìtele; …“ (Austenová, 1949, s. 171) Do 21. kapitoly, kdy se jméno 

Charles v originálu vyskytuje naposledy (dále jiţ pan Bingley nenì jmenován křestnìm 

jménem), Šimková pouţìvá slovo Karel. Při pozdějšìch zmìnkách pana Bingleyho 

nahrazuje někdy tato překladatelka zájmeno he antroponymem Jiřì Bingley. Důvod této 

záměny nenì jasný, nejspìše se jedná o nepozornost překladatelky a redakce. 

Také jméno Elizabethina strýce, Edwarda Gardinera, který se pod dopisy 

v originálu podepisuje jednou jako Edw. Gardiner, podruhé jako E. Gardiner, je 

pozměněno. Podpis Edw. Gardiner je v nezkráceném zněnì, tedy Edvard Gardiner 

(Austenová, 1949, s. 362). Podpis E. Gardiner je ponechán (Austenová, 1949, s. 376). 

Ke jménu hospodyně, jeţ v rodině Bennetových pracuje, v originálu Hill, můţeme 

pozorovat dva různé přìstupy překladatelky. Šimková volì přidánì přìpony –ová za původnì 

podobu přìjmenì, vzniká tedy Hillová: „Jak to, Hillová? Vţdyť jsme dnes z Londýna 

ţádných zpráv nedostali.“ (Austenová, 1949, s. 361) Tato verze jména je expresivnì, 

                                                 
3
 V 18. stoletì ţila Charlota z Moravce (Řìhová, 2007). 
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předevšìm v kontextu britské společnosti, ve které se téměř před všemi jmény uţìvá 

oslovenì pan/paní/slečna. Nevyuţitì tohoto oslovenì je tak silně přìznakové. 

Přìpona –ová při přechylovánì přìjmenì ţenských hrdinek do českého překladu 

patřì, čtenář by jinak mohl mìt problémy v odlišovánì muţských a ţenských postav (zvláště 

u obourodých jmen), text by mohl být nejednoznačný. Přechylovánìm se přecházì 

nedorozuměnìm a významovým nejasnostem. Český jazyk je jazyk flektivnì, odvozovánì 

ţenských podob přìjmenì z přìjmenì muţských je tedy vhodné – umoţňuje tvořit různé 

pádové tvary pomocì pádových koncovek
4
. Napomáhá také správné identifikaci osob, 

předcházì jejich záměně a přizpůsobuje cizì jméno české kultuře. Dominantnì a aktivnì 

úlohu v mezijazykovém kontaktu zaujìmá jazyk přejìmajìcì, ve kterém se prosazuje rodový 

protiklad i schopnost jména přiřadit se k domácìmu deklinačnìmu typu podle přìslušného 

zakončenì. Důsledné dodrţovánì nepřechýleného tvaru – nejde-li o všeobecně známé 

jméno – působì zpravidla směšně a snobsky (Kraus, 2002). Z přìjmenì cizìho původu totiţ 

zůstávajì v češtině tradičně nepřechýlená pouze některá jména umělecká (Knappová, 

1979). Přechylovánì hodnotìme kladně ve všech třech srovnávaných překladech. 

 

3.1.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová naopak ponechala většinu antroponym v původnì podobě. Zachovala 

jména všech sester Bennetových – Jane, Elizabeth, Mary, Lydii i Kitty (či Catherine). 

Avšak deminutivum jména hlavnì hrdinky Kondrysová upravila. Mìsto Lizzy byla 

Elizabeth nazývána Lìzinka či Lìza. Vzhledem k faktu, ţe překladatelka nechala jména 

v originálnì podobě, bylo by pravděpodobně lepšì zachovat i zdrobnělinu Lizzy. Na druhou 

stranu však českému čtenáři nemusì Lizzy evokovat takové citové zabarvenì jako Lìzinka. 

Také ve zvolánì: „Chudinka Eliza!“ (Austenová, 2009, s. 21) ponechává překladatelka tvar 

Eliza, ovšem vzhledem k zachovánì jména Elizabeth nepůsobì tato forma nepatřičně. 

Antrponymum Fitzwilliam je opět ponecháno v původnì podobě. 

Jména vedlejšìch postav jsou všechna shodná s originálem, s  výjimkou Charlotty 

Lucasové – Kondrysová toto jméno tvarově změnila z Charlotte na Charlotta. Někdy ji 

dokonce nazývá zdrobněle: „Tys měla úspěch hned zkraje večera, Charlottko.“ 

                                                 
4
 Přechylovánì – obecné poučenì, Internetová jazyková přìručka, ÚJČ AV ČR 
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(Austenová, 2009, s. 21) I kdyţ v originálu se jméno neměnì, překladatelka tìmto 

zdrobněnìm naznačila neupřìmný, aţ ironický tón, kterým Charlottu oslovuje panì 

Bennetová. Tuto změnu tedy hodnotìm velmi kladně. Ve větě: „Rozesmála jsi mě, 

Charlottko, ale nenì to správné.“ (Austenová, 2009, s. 26) se však nejedná o ironii, 

Elizabeth takto oslovuje nejlepšì přìtelkyni – jedná se o deminutivum s kladnou 

expresivitou. V originálu se však opět objevuje pouze jméno Charlotte, tedy neutrálnì 

oslovenì. Jméno i obě verze podpisu Edwarda Gardinera jsou stejné jako v originálu. 

Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová částečně volì odlišný přìstup k překladu jména 

hospodyně Hill – pouţìvá citově zabarvené Hillovka: „Co vás vede, Hillovko! Nemáme 

ţádnou zprávu z města.“ (Austenová, 2009, s. 308) V tomto překladu se jméno Hillovka 

objevuje ve větě zvolacì, která je navìc v neformálnìm stylu, tìm oslovenì zìská na většìm 

citovém zabarvenì. Expresivita jména Hillovka je kladná. Kdyţ se však v originálu objevì 

jméno společně s Mrs., tedy panì, Kondrysová ho překládá jako paní Hillová: „Panì 

Hillová se hned dala slyšet, ţe má velkou radost.“ (Austenová, 2009, s. 314) 

 

3.1.3 Eva Ruxová 

Ruxová ponechává všechna vlastnì jména, včetně deminutiv, v originálnìm zněnì. 

To vycházì ze skutečnosti, ţe překlad Ruxové je nejnovějšì – celá kniha je tedy psaná 

modernìm jazykem a s tìm souvisì i anglická podoba jmen. Tuto variantu překladu 

(respektive zanechánì) jmen hodnotìme jako nejlepšì a nejbliţšì současnému čtenáři. 

Vzhledem k době, ve které vznikly překlady Šimkové a Kondrysové, však nemůţeme 

hodnotit počeštěnì jmen, jeţ obě překladatelky (alespoň částečně) pouţily, negativně. Jak 

jiţ bylo uvedeno, překládánì vlastnìch jmen bylo dřìve naprosto běţné. 

Na rozdìl od Kondrysové, Ruxová nezdrobňuje jméno Charlotta a striktně se drţì 

originálu. Věta: „Ty bys mě rozesmála, Charlotto,“ (Austenová, 2011, s. 25) však můţe 

vyznìt ironicky, či dokonce ofenzivně, v této větě ale ironie zamýšlena pravděpodobně 

nebyla. Podpis Edwarda Gardinera je ponechán v obou variantách v původnì podobě. 

V tomto překladu pozorujeme stejný překlad jména Hill jako u Šimkové, tedy 

Hillová: „Co vás to napadá, Hillová? Ţádnou zprávu z Londýna jsme nedostali.“ 

(Austenová, 2011, s. 339) Neexpresivnost pouţitì přìpony –ová jiţ byla zmìněna. 
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3.2 Deklinace antroponym 

3.2.1 Božena Šimková 

S problematikou antroponym souvisì jejich skloňovánì. V překladu Šimkové se 

dnešnì čtenář setkává s největšì odchylkou od dnešnìho úzu, jeţ pravděpodobně souvisì 

s archaičnostì jazyka, který je v této verzi knihy pouţit.  

Napřìklad ve větě: „A proto se u Bennetů udrţovaly nejrůţovějšì naděje na dobytì 

srdce páně Bingleyova.“ (Austenová, 1949, s. 12) se nacházì spojenì srdce páně 

Bingleyova. Dnešnìmu čtenáři se toto souslovì svou poetičnostì můţe zdát aţ komické. Na 

druhou stranu však spojenì srdce pana Bingleyho postrádá historizujìcì přìznak. 

Jméno Bingley je v tomto překladu jednìm (vzhledem k dnešnìmu jazyku) 

z nejchybněji skloňovaných vlastnìch jmen osobnìch: „Zato přìtel páně Bingleyův, pan 

Darcy připoutal rázem zájem všech přìtomných hostì štìhlou, urostlou postavou, 

zajìmavými rysy obličeje, ušlechtilým vzezřenìm.“ (Austenová, 1949, s. 13) V citované 

větě se znovu setkáváme se slovem páně. Podle Slovnìku spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost je tento výraz přìdavné jméno přivlastňovacì nesklonné, avšak s významem 

náboţenským a psaným s velkým pìsmenem – Páně (Filipec et al., 2001, s. 260). Ve 

Slovnìku spisovného jazyka českého se většina výrazů pojìcìch se k pojmu páně také týká 

náboţenstvì, pojem je zde však popsán i jako zastaralý a kniţnì výraz pro slovo pán. 

V Přìručnìm slovnìku jazyka českého je výraz páně uveden v přìkladech týkajìcìch se 

náboţenstvì, ale i ve významu slova pán. V námi uvedené citaci ale slovo páně nemá 

náboţenský význam, můţe vyjadřovat úctu k osobě z vyššì vrstvy společnosti. Spìše se 

však jedná o prostředek k dosaţenì ironizace. Výraz páně tedy nenì chybný, pouze dnes 

vnìmaný v jiném významu. Stejně jako u předchozìho přìkladu by zde byl (s ohledem na 

dnešnìho čtenáře) vhodný překlad přítel pana Bingleyho či pomocì přìdavného jména 

přivlastňovacìho – Bingleyův přítel. Spojenì páně Bingleyův se u Šimkové mnohokrát 

opakuje. 

Dalšìm přìkladem zastaralého skloňovánì jména Bingley je: „Ale kdyţ večer o plese 

netherfieldská společnost vstoupila do sálu, ukázalo se, ţe se skládá dokonce jen z pěti 

osob – z pana Bingleye, jeho dvou sester, manţela staršì sestry a ještě jednoho mladého 

muţe.“ (Austenová, 1949, s. 13)  
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V plurálu je vlastnì jméno osobnì Bingley také špatně uţito: „‚To je báječný nápad‘, 

zasmála se Eliška, ‚ale coţ jestli Bingleyovům napadne odvézt Janu v jejich povoze?‘“ 

(Austenová, 1949, s. 38) V citované větě se také vyskytuje jméno Bingleyovům v dativu, 

zatìmco v dnešnìm jazyce sloveso napadnout vyţaduje objekt v akuzativu. 

Také antroponymum Darcy se nevyhnulo archaické deklinaci: „Bingley mohl 

vţdycky bezpečně spoléhat na upřìmnost Darcyovy náklonnosti a také si vysoce váţil jeho 

rozvahy a úsudku.“ (Austenová, 1949, s. 20) V modernìm jazyce se v genitivu pouţìvá 

spìše Darcyho – podle vzoru Jiřì – jako ostatnì cizì vlastnì jména osobnì končìcì na –i a -y 

(Šmilauer, 1944). Podle stejného vzoru by mělo být přistupováno i k deklinaci 

antroponyma Bingley. 

 

3.2.2 Eva Kondrysová 

U Kondrysové se čtenář setkává s dnešnìm skloňovánìm vlastnìch jmen osobnìch. 

To vyplývá ze skutečnosti, ţe tento překlad vznikal o několik desìtek let později neţ verze 

Šimkové. 

Vlastnì jméno osobnì Bingley je tedy správně skloňováno podle vzoru Jiřì: „Ať se 

však panì Bennetová vyptávala, jak chtěla – a všech pět dcer ji přitom všemoţně 

podporovalo – nedokázala vypáčit ze svého chotě dostatečný popis pana Bingleyho.“ 

(Austenová, 2009, s. 11) 

Také antroponymum Darcy v tomto překladu podléhá deklinaci podle vzoru Jiřì: 

„Byla tedy nucena stočit řeč na něco jiného a vylìčila mu podrobně a trochu nadsazeně 

otřesnou nevychovanost pana Darcyho.“ (Austenová, 2009, s. 15) „Vzal ji za ruku a byl by 

ji vloţil do dlaně panu Darcymu, jehoţ to sice velmi překvapilo, avšak vůbec by se 

nezdráhal, jenţe Elizabeth se uţ vzpamatovala, vyprostila mu ruku a trochu zajìkavě 

pronesla k siru Williamovi: (…)“ (Austenová, 2009, s. 29–30)¨ 
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3.2.3 Eva Ruxová 

Stejně jako Kondrysová, i Ruxová pouţìvá k deklinaci vlastnìch jmen osobnìch 

typu Bingley či Darcy vzor Jiřì, coţ dnešnì čtenář vnìmá jako správné. 

 „Ať se však panì Bennetová za vydatné podpory svých dcer vyptávala svého chotě 

sebevìc, nepovedlo se jì dostat z manţela přibliţný popis pana Bingleyho.“ (Austenová, 

2011, s. 9)  

 „‚No ovšem!‘ zvolala slečna Bingleyová, která stála věrně při Darcym, ‚ţádná ţena, která 

nepřevyšuje obvyklé dovednosti, nemůţe být zdaleka pokládána za dokonale vzdělanou.‘“ 

(Austenová, 2011, s. 45) „Chopil se jejì ruky a chtěl ji vloţit do dlaně panu Darcymu.“ 

(Austenová, 2011, s. 29) 

 

3.3 Toponyma 

3.3.1 Božena Šimková 

Jednìm z toponym, která se nejvìce lišì od originálu, je Lucas Lodge. Slovo lodge 

v dnešnìm jazyce znamená domek pro vrátného či hlìdače (Collyah, 2006, s. 646). Vìme 

však, ţe William Lucas měl šlechtický titul, i kdyţ členy vyššì šlechty nebyl úplně přijat. 

Proto kdyţ Šimková přeloţila toto mìstnì jméno jako Lucasův zámeček, kde ze zdrobněliny 

můţeme vycìtit lehkou ironii, byla velmi blìzko pravděpodobnému záměru autorky.  

Dalšìm mìstnìm názvem je Clarke’s library, tedy Clarkova knihovna. Zde je však 

toto toponymum přeloţeno jako Clarkovo knihkupectví. Porozuměnì textu tato skutečnost 

nevadì, toto toponymum je v knize pouze zmìněno. 

Mìstnì názvy jako Longbourn, Pemberley, Ramsgate i Netherfield (v některých 

přìpadech je však vynecháno slovo Park) zůstávajì v původnì podobě.  

Dalšìm problémovým jevem je název Cheapside
5
. Šimková ve svém překladu slovo 

neměnì ani nevysvětluje: „Ano, a druhý bydlì kdesi v londýnské Cheapside…“ 

(Austenová, 1949, s. 45) „I kdyby měly slečny Bennetovy tolik strýců, ţe by se jimi 

                                                 
5
 Ulice v Londýně, kam se soustřeďoval trh a obchod (American Heritage Dictionary of the English 

Language, 2011). 
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zaplavil celý Cheapside, nebudou přec ani o špetku méně přìjemné.“ (Austenová, 1949, 

s.45) V prvnì citaci je ve slově londýnské podle koncovky Cheapside rodu ţenského, coţ 

odpovìdá faktu, ţe se jednalo o ulici, zatìmco ve druhé citaci dìky tvaru slova celý 

pozorujeme, ţe překladatelka změnila rod slova Cheapside na muţský. 

 Český čtenář navìc pravděpodobně nevì, ţe vyššì společnost počátku 19. stoletì 

měla k tomuto mìstu postoj přezìravý, či dokonce opovrţlivý. Z uvedených citacì si můţe 

tento názor odvodit, význam slova Cheapside mu ale zůstane neobjasněn. Výhodné by 

bylo poskytnout vysvětlenì pomocì poznámky či vysvětlivky, coţ bylo v beletrii aţ do 70. 

let běţně praktikováno. Dalšìm moţným způsobem je nahrazenì názvu Cheapside frázì, 

která by význam osvětlila. S touto moţnostì se zčásti setkáváme u Kondrysové a Ruxové 

(viz dále). 

U spojenì St. James‘ Palace (královský palác v Londýně) vynechává překladatelka 

název a mìsto pojmenuje královský palác: „Účastnìte se často plesů v královském paláci?“ 

(Austenová, 1949, s. 32) Tento fakt však překladu přidá srozumitelnosti. 

 

3.3.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová toponymum Lucas Lodge přeloţila jako Lucasov – tìm se vyhnula 

problému, který představuje překlad slova lodge. V názvu Lucasov je ironie také patrná 

(stejně jako ve výrazu Lucasův zámeček). Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová ponechala 

význam výrazu Clarke’s library – přeloţila ho tedy jako Clarkova knihovna. 

Také tato překladatelka ponechala názvy jako Longbourn, Pemberley, Ramsgate i 

Netherfield. Netherfield Park je zde nahrazen výrazem netherfieldské panství. Tato verze 

můţe čtenáři pomoci s představou, co vlastně Netherfield je.  

Kondrysová název Cheapside nevysvětluje a nechává ho v původnìm tvaru. Tento 

překlad však vìce naznačuje význam: „Ano, a majì ještě jednoho strýčka, ale toho bys 

musel hledat mezi krámy na Cheapside.“ (Austenová, 2009, s. 41) „‚Kdyby však měly po 

strýci v kaţdém krámě na Cheapside,‛ zvolal Bingley, ‚neubralo by jim to na osobnìm 

kouzlu.‘“ (Austenová, 2009, s. 41) Slovo krám napovìdá, ţe se nejedná o prestiţnì čtvrť, 
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kde by se scházely vyššì společenské vrstvy, ba naopak. Čtenář tedy alespoň tušì, proč si 

za strýčka v Cheapside slečny Bennetovy vyslouţily opovrţenì a výsměch. 

Stejně jako Šimková i Kondrysová vynechala název St. James‘ Palace a nahradila 

ho slovem dvůr: „Tančìváte často u dvora?“ (Austenová, 2009, s. 29) Tuto záměnu 

hodnotìm opět velmi kladně, tato verze pro českého čtenáře pravděpodobně ještě lépe 

vystihuje mìsto, o kterém se hovořì. 

 

3.3.3 Eva Ruxová 

Toponymum Lucas Lodge je přeloţeno jako Lucasovo zátiší, coţ absolutně 

neodpovìdá původnìmu významu tohoto názvu ani pravděpodobnému záměru autorky 

pojmenovat obydlì Lucasových s lehkou ironiì. Slovo zátiší nenaznačuje, ţe se jedná o 

malý domek poměrně chudých lidì, naopak znamená „tiché mìsto, zákoutì“ (Filipec et al., 

2001, s. 554). Ruxová také přeloţila Clarke’s library jako Clarkova knihovna a zachovala 

tak původnì význam tohoto názvu. 

Stejně jako Šimková, také tato překladatelka vynechává slovo Park u toponyma 

Netherfield. Jak jiţ bylo řečeno, čtenář si nemusì umět představit, co se pod tìmto názvem 

skrývá. Jména Longbourn, Ramsgate či Pemberley jsou ponechána v originálnì podobě. 

Ruxová se při vysvětlovánì slova Cheapside přìliš nelišì od Kondrysové, pouţìvá slovo 

krám ke zpřesněnì významu: „A majì ještě jednoho, který ţije v Londýně u Cheapside, 

tam, co jsou ty laciné krámy.“ (Austenová, 2011, s. 42) „I kdyby měly strýců v Cheapside 

plnou ulici, nebyly by méně okouzlujìcì.“ (Austenová, 2011, s. 42) V tomto překladu je 

čtenáři naznačeno, co název Cheapside znamená. 

Název St. James‘ Palace je, stejně jako u Kondrysové, nahrazen slovem dvůr: 

„Tančìte často u dvora?“ (Austenová, 2011, s. 28)  
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4 Reálie 

V této kapitole nastìnìm problém překladu různých reáliì zaloţených na znalosti britské 

společnosti konce 18. a počátku 19. stoletì. Nevhodným překladem totiţ můţe dojìt 

k dezinterpretaci, či dokonce nadinterpretaci dìla. Věcný obsah textu (dobové a mìstnì 

reálie atd.) tvořì společně s jazykem, ze kterého se překládá, a jazykem, do kterého se 

překládá, trojici znalostì, které musì překladatel ovládat (Levý, 1998, s. 17). 

 

4.1 Karty 

4.1.1 Božena Šimková 

Problémovým jevem z hlediska reáliì jsou názvy her, jimţ se vyššì společnost v 

Anglii věnovala během společenských večerů. Napřìklad věta: „Ó ano; při jmenovaných 

přìleţitostech na přìklad zjistili, ţe oba raději hrajì Vingt-un neţli Commerce
6
; (…)“ 

(Austenová, 1949, s. 28) nevypovìdá českým čtenářům téměř nic o postavách, kterých se 

souvětì týká, tedy o Jane Bennetové a Charlesovi Bingleym. Pokud by však Šimková 

názvy těchto her nahradila hrami českými, nemusely by implikovat kontext dìla, doby i 

mìsta. Kdyţ však o několik stran poté nahrazuje větu: „(…) she found the whole party at 

loo
7
, (…)“ (Austenová, 2010, s. 34) výrazem: „Celá společnost hrála v karty; (…),“ 

(Austenová, 1949, s. 45) význam zůstává nezměněn a věta je srozumitelná i pro čtenáře 

neznalého britských karetnìch her 18. a 19. stoletì. 

U názvu quadrille
8
, který také znamená čtverylka, avšak v Pýše a předsudku 

odkazuje na karetnì hru, se můţeme setkat s odlišnými přìstupy k překladu. Šimková 

vyuţìvá podobnosti s taroky
9
, které jsou českému čtenáři známějšì: „Rovněţ ho jiţ 

dvakráte pozvala na Rosings na večeři, a minulou sobotu dokonce pro něho poslala, aby 

                                                 
6
 Jedná se o dvě různé karetnì hry – Vingt-un má pravidla podobná Black Jacku, Vingt-et-un francouzsky 

doslova znamená dvacet jedna – v češtině je hra známá pod názvem Jednadvacet, Oko či Oko bere. 

Commerce je hra pro 3 aţ 10 hráčů, kteřì si vyměňujì a navzájem si od sebe kupujì kartičky tak, aby měli co 

nejvýhodnějšì kombinaci třì karet (www.copyediting.com). 
7
 Typ karetnì hry – hra pro 5 a vìce hráčů, kteřì se snaţì podvést ostatnì tak, aby zìskali podìl v banku 

(www.copyediting.com). 
8
 Původem španělská karetnì hra pro čtyři hráče, kteřì se snaţì podvést ostatnì, hráči mohou utvářet 

spojenectvì, součástì hry je licitace (Encyclopaedia Brittanica Online, 2015). 
9
 Karetnì hra pro čtyři hráče, hraje se, stejně jako quadrille, s tarokovými kartami, hráči se snaţì v licitaci 

zìskat co nejvìce bodů (taroky.net). 
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přišel doplnit tarokovou čtveřici.“ (Austenová, 1949, s. 81) Vzhledem k nepřìliš častému 

výskytu hry v současné době by mohl dnešnì čtenář mìt problémy s porozuměnìm. Avšak 

fakt, ţe se jedná o karty, je zcela zřejmý.   

Dalšì karetnì hrou, která se v knize vyskytuje, je piquet
10

. Všechny tři námi 

srovnávané překladatelky ponechávajì tento název. Šimková i Kondrysová zachovávajì 

název i v originálnì skladbě hlásek: „Pan Hurst s panem Bingleyem hráli piquet, a panì 

Hurstová přihlìţela k jejich hře.“ (Austenová, 1949, s. 57) Z uvedeného překladu je jasné, 

ţe se jedná o hru, avšak druh hry (karetnì) tak očividný nenì. 

 

4.1.2 Eva Kondrysová 

Názvy her Kondrysová pozměňuje. Avšak někdy tato změna nepomáhá lepšìmu 

pochopenì textu. Pojmenovánì Vingt-un a Commerce upravila: „Ano, během oněch čtyř 

večerů mohli dospět k poznánì, ţe oba dávajì přednost whistu
11

 před obchodem; …“ 

(Austenová, 2009, s. 26) I kdyţ odmyslìme fakt, ţe whist měl úplně jiná pravidla neţ 

Vingt-un, stále se setkáme s překladatelčinou špatnou interpretacì slova Commerce. 

Překlad obchod nenaznačuje, ţe se jednalo o karetnì hru. Čtenář pak nemůţe plně pochopit 

význam věty. Slovo loo  je zde opět nahrazeno výrazem karty: „Kdyţ vkročila do salonu, 

zastihla celou společnost u karet; …“ (Austenová, 2009, s. 41) 

Karetnì hru quadrille Kondrysová nepřekládá: „Také uţ ho dvakrát pozvala na 

večeři do zámku Rosings, však právě v sobotu večer pro něho poslala, aby doplnil počet 

hráčů v quadrille.“ (Austenová, 2009, s. 74) Z kontextu věty (dìky slovu hráči) je čtenáři 

jasné, ţe se jedná o hru, ale jejì typ – karetnì – můţe jen odhadovat. Vzhledem k tomu, ţe 

pojem quadrille se pouţìvá i pro tanec (čtverylku), je také moţná dezinterpretace textu.  

Jak jiţ bylo uvedeno, tato překladatelka ponechává výraz piquet v původnì 

hláskové skladbě: „Pan Hurst a pan Bingley se zabavili piquetem a panì Hurstová 

přihlìţela hře.“ (Austenová, 2009, s. 52) Jediným rozdìlem v překladech Šimkové a 

                                                 
10

 Velmi sloţitá karetnì hra pro dva hráče, původem francouzská, ovšem velmi oblìbená v Anglii v od 17. do 

20. stoletì. Hraje se s 32 kartami, hráči se v šesti kolech snaţì co nejrychleji zìskat 100 bodů – karty se 

mohou různě vyměňovat atd. (Card Game Rules, www.pagat.com). 
11

 Karetnì hra pro čtyři hráče v týmech, kteřì se triky snaţì přelstìt soupeře, hrála se v 18. a 19. stoletì 

(www.copyediting.com). 
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Kondrysové je, ţe druhá jmenovaná slovo piquet skloňuje. Význam je však v obou verzìch 

citované věty totoţný. 

 

4.1.3 Eva Ruxová 

S problémem karetnìch her si Ruxová z hlediska čtenářského porozuměnì poradila 

nejlépe ze třì hodnocených překladatelek: „Ano, ano, za ty čtyři večery mohli poznat, ţe 

oba raději hrajì karty, neţ aby se zajìmali o obchod.“ (Austenová, 2011, s. 25) Citovaná 

věta je pro čtenáře srozumitelnějšì neţ v překladech Šimkové a Kondrysové, ale problém, 

jak přeloţit výrazy Vingt-un a Commerce, neřešì. V originálu se slovem Commerce 

nemyslì obchodovánì s něčìm, jak jiţ bylo zmìněno. Význam je sice změněn, na 

porozuměnì textu ale tato záměna vliv nemá. Stejně jako obě předešlé překladatelky, i 

Ruxová nahrazuje slovo loo výrazem karty: „Kdyţ vstoupila do mìstnosti, zastihla celou 

společnost u karet.“ (Austenová, 2011, s. 42,43) 

Ze třì srovnávaných překladů hodnotìme překlad hry quadrille od Ruxové jako 

nejlepšì, a to nejen z hlediska porozuměnì, ale také z hlediska začleněnì do kontextu knihy. 

Tento pojem totiţ nahrazuje zobecněným spojenìm slov karetní hra: „Také uţ ho dvakrát 

pozvala na večeři do zámku a ještě minulou sobotu pro něj poslala, aby dělal čtvrtého 

v karetnì hře.“ (Austenová, 2011, s. 78) Toto řešenì zachovává původnì myšlenku věty, pro 

kterou typ karetnì hry nenì podstatný.  

Ruxová jako jediná z námi porovnávaných překladatelek měnì hláskovou skladbu 

pojmu piquet: „Pan Hurst a pan Bingley hráli piket za asistence panì Hurstové.“ 

(Austenová, 2011, s. 55) Tato podoba názvu hry je v češtině známá, čtenář tedy lépe 

rozpozná, o jakou hru se jedná. Výraz za asistence má jiný význam neţ slovo observing 

(ve významu sledovat někoho) v originálnì větě, avšak vtipně vystihuje všetečnost panì 

Hurstové. 
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4.2 Pokrmy 

4.2.1 Božena Šimková 

Pojmenovánì pokrmů je dalšìm zajìmavým překladovým jevem. Originálnì název 

ragout Šimková ponechává ve stejné podobě: „A kdyţ byl vypátral, ţe jeho sousedka jì 

raději obyčejnou pečeni neţ ragout, nevěděl jiţ, co dále mluvit.“ (Austenová, 1949, s. 43) 

Podle Slovnìku cizìch slov pro nové stoletì je jediný český výraz pro tento pokrm ragú. 

(Linhart, 2004, s. 314) Po důsledné grafické adaptaci téměř všech propriì však slovo cizìho 

původu z kontextu knihy vyčnìvá. Překladatelčiným záměrem však mohlo být zdůrazněnì 

exotičnosti pokrmů, které byly upřednostňovány ve vyššìch vrstvách společnosti. V 

uvedené citaci také nahrazuje výraz plain dish, coţ zhruba odpovìdá českému obyčejný 

pokrm, spojenìm obyčejná pečeně. Slovo pečeně je však mnohem konkrétnějšì, navìc 

k záměně nenì patrný ţádný důvod. 

Dalšìm pokrmem, který se v knize vyskytuje, je white soup, tedy doslova bìlá 

polévka. Šimková tento problém vyřešila přesným překladem a uvozovkami: „Já však jsem 

pevně rozhodnut ples uskutečnit, a aţ Nichollsová navařì sdostatek „bìlé polévky
12

“, hned 

začnu rozesìlat pozvánky.“ (Austenová, 1949, s. 68) Tato moţnost je překladatelsky 

nejjednoduššì, avšak čtenáři tento fakt četbu a porozuměnì textu neusnadnì. V české 

kuchyni se podobný pokrm nevyskytuje, k tomuto názvu jìdla je tedy těţké najìt vhodný 

ekvivalent. Čtenáři je také umoţněno nahlédnout do britských reáliì 18. a 19. stoletì. 

Dressing a salad and cucumber je výrazem, kde se také objevuje jìdlo. Šimková 

správně překládá slovo dressing jako upravit, ovšem u salad and cucumber měnì význam 

tohoto slovnìho spojenì: „Dìvky jiţ čekaly zde na sestry plnou hodinu; ale čas prý jim 

uběhl docela přìjemně, neboť nakupovaly něco v protějšìm módnìm domě a bavily se 

pozorovánìm vojáka na stráţi; ba, měly dokonce čas samy upravit okurkový salát.“ 

(Austenová, 1949, s. 263) Porozuměnì kontextu tato záměna nebránì, jednoduchost 

přìpravy pokrmu je stejně jako v originálu zřejmá. 

                                                 
12

 Původně francouzský pokrm, který se vařil ze slaniny, slepičìho masa, telecìho, cibule, muškátového 

květu, mandlì atd., jednalo se o módnì pokrm i u královského dvora (Austenonly). 
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Dalšìm druhem pokrmu, který se v knize vyskytuje, je muffin
13

. Vzhledem k tomu, 

ţe v současné době se toto slovo běţně pouţìvá i v češtině, nemá muffin uţìvaný český 

ekvivalent. Známý je ale také pod názvem magdalena (v češtině magdalénka), který je 

španělským ekvivalentem slova muffin (Merriam-Webster, www.learnersdictionary.com). 

Kaţdá z námi srovnávaných překladatelek volì jiný přìstup k problematice překladu 

pojmenovánì tohoto pečiva. Šimková se však v překladu slova ani nepřibliţuje jeho 

významu: „Zato panì Philipsová mu přes tu chvìli popřála sluchu a hlavně dbala o to, aby 

byl stále zásoben kávou a opékanými chlebìčky s máslem.“ (Austenová, 1949, s. 93) Tato 

verze nevyjadřuje ani podobu, ani chuť původnìho výrazu, hodnotìme ji tedy záporně. 

Pokrmem, který je vzhledově podobný muffinu, je mince pie
14

. Šimková tento výraz 

překládá jako paštika: „Nejspìše ji doma potřebovali, a pomáhala připravovat paštiku.“ 

(Austenová, 1949, s. 54) Tato moţnost překladu je významově dostačujìcì. Označenì 

paštika se v češtině pouţìvá i pro uzavřené masové koláče, ovšem dnešnì čtenáři si pod 

pojmem paštika pravděpodobně představì masovou pastu.  

 

4.2.2 Eva Kondrysová 

Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová slovo ragout počeštila: „Slečna Bingleyová 

byla zcela zaujatá panem Darcym, jejì sestra neméně a pan Hurst, po jehoţ boku seděla, 

byl velice pohodlný pán, který se zajìmal jen o jìdlo, pitì a karty, a jakmile vyzvěděl, ţe 

dává přednost jednoduché domácì stravě před ragú
15

, neměl uţ, o čem by s nì hovořil.“ 

(Austenová, 2009, s. 39) Obrat plain dish je zde přeloţen jako jednoduchá domácí strava. 

Tento pojem téměř odpovìdá významu výrazu původnìho, ale je doplněn o slovo domácí, 

které se v originálu nevyskytuje, v češtině se však toto slovnì spojenì uţìvá. 

V tomto překladu se s pojmem bílá polévka nesetkáme: „‚Myslìš-li Darcyho,’ 

ohradil se jejì bratr, ‚ten si můţe jìt lehnout, ještě neţ tanec začne, bude-li si přát, ale jinak 

                                                 
13

 Druh pečiva – malé, ve tvaru dortìku, většinou sladké (American Heritage Dictionary of the English 

Language, 2011). 
14

 Dortìk ze sladkého těsta s náplnì z mletého masa, typický britský pokrm na Vánoce (American Heritage 

Dictionary of the English Language, 2011).  
15

 Ragú je současným pravopisným územ a jedinou moţnostì, jak název tohoto pokrmu psát (Hartmannová a 

kol., 1994, s. 401). 
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je to hotová věc, a jakmile Nichollsová navařì dost bešamelu
16

, začnu rozesìlat 

pozvánky.’“ (Austenová, 2009, s. 61) Nahrazenìm polévky bešamelem Kondrysová čtenáři 

naznačuje, jak pokrm vypadá, český čtenář je tedy schopen si tuto omáčku představit, i 

kdyţ se jedná o galicismus
17

. K přìpravě bílé polévky, která se v originálu vyskytuje, je 

potřeba maso, coţ k uvařenì bešamelu nenì, vzhled je však podobný. Avšak způsob 

přìpravy i podávánì je naprosto rozdìlný, nenì tedy moţné pojmy bílá polévka a bešamel 

zaměňovat.  

Kondrysová souslovì dressing a salad and cucumber překládá významově přesněji 

neţ Šimková: „Obě se tam asi hodinu zaměstnávaly nákupem u modistky přes ulici, 

pozorovánìm vojáka na stráţi a přìpravou salátu s okurkami.“ (Austenová, 2009, s. 228) 

Příprava jako ekvivalent ke slovu dressing je vhodná, navìc gerundium dressing má 

v anglické syntaxi vlastnosti a pozici podstatného jména – Kondrysová tedy volì slovo se 

stejnými syntaktickými vlastnostmi. Salát s okurkami vìce odpovìdá původnìmu výrazu, 

překlad této věty z hlediska reáliì i syntaxe hodnotìme kladně. 

Tato překladatelka nahrazuje slovo muffin výrazem bábovka: „(…); avšak panì 

Philipsová mu tu a tam dobrotivě popřála sluchu a dìky jejì hostitelské pozornosti byl ze 

všech nejhojněji zásobován kávou a bábovkou.“ (Austenová, 2009, s. 85) Tento překlad 

povaţujeme za vhodný. Bábovka má jinou velikost, avšak jejì sloţenì a chuť jsou 

srovnatelné s muffinem. 

Kondrysová vyuţìvá k překladu pojmu mince pie pojmenovánì českého předevšìm 

vánočnìho pečiva – biskupského chlebíčku
18

: „Mám dojem, ţe měla ještě péci biskupský 

chlebìček.“ (Austenová, 2009, s. 49) Zásadnìm nedostatkem této verze je fakt, ţe biskupský 

chlebíček neobsahuje maso, které je pro mince pie základnì surovinou. Avšak pro 

čtenářovu představu vánočnìho pečiva tento překlad dostačuje. 

 

                                                 
16

 Druh základnì bìlé omáčky (světlá jìška podlitá mlékem s přidánìm cibule a určitého kořenì) . 
17

 Pokrm byl pojmenován po Louisovi de Béchamel, slovo bylo poprvé pouţito roku 1796 (Merriam-

Webster, www.learnersdictionary.com). 
18

 Tento pokrm patřì mezi vánočnì cukrovì, přidává se do něj ovoce, skořice a citronová kůra (Hrubá, 

Raboch, 1990, s. 389). 
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4.2.3 Eva Ruxová 

Také tato překladatelka výraz ragout počeštila: „Pan Hurst, vedle nějţ Elizabeth 

seděla, byl člověk pohodlný, jehoţ ţivotnì zájmy se omezily na jìdlo, pitì a hranì karet – a 

kdyţ zjistil, ţe ona dává přednost prostému jìdlu před ragú, neměl uţ nic, o čem by s nì 

mluvil.“ (Austenová, 2011, s. 40) Překlad výrazu plain dish jako prosté jídlo je svým 

významem téměř totoţný s originálem. 

Ruxová se vyhýbá slovu polévka, nahrazuje ji taktéţ slovem bešamel, barvu však, 

na rozdìl od Kondrysové, ponechává: „Hned jak Nichollsová navařì bìlou bešamelovou 

omáčku, rozešlu pozvánky.“ (Austenová, 2011, s. 64) Tato verze tedy obsahuje části obou 

předchozìch překladů. Avšak vzhledem k tomu, ţe bešamel má v naprosté většině bìlou či 

velmi světlou barvu, je slovo bílá nadbytečné. Rozdìl mezi bešamelem a polévkou byl jiţ 

zmìněn. 

Překlad spojenì slov dressing a salad and cucumber je u Ruxové naprosto stejný s 

verzì Kondrysové: „Obě děvčata tu byla jiţ hodinu a spokojeně trávila čas návštěvou 

modistky na protějšì straně ulice, pozorovánìm vojáka na stráţi a přìpravou salátu 

s okurkami.“ (Austenová, 2011, s. 251) Celá věta je velmi podobná překladu Kondrysové, 

argumentace pro tuto větu tedy jiţ byla uvedena. 

U Ruxové se čtenář setkává s odlišným přìstupem k překladu slova muffin: 

„Chvìlemi však nacházel laskavou posluchačku v panì Philipsové a dìky jejì hostitelské 

pozornosti byl bohatě zásoben vdolečky a naléván kávou.“ (Austenová, 2011, s. 89) 

Vdoleček je sice muffinu podobný tvarem, ovšem lišì se v přìpravě – vdolečky se smaţì, 

zatìmco muffiny jsou pečené. Tento překlad výrazu muffin je však plně dostačujìcì. 

Citovaná věta je na rozdìl od verzì Šimkové a Kondrysové psaná modernìm jazykem, pro 

současného čtenáře je tedy nejlépe srozumitelná. 

Překlad výrazu mince pie je zde stejný jako u Kondrysové: „Asi ji doma 

potřebovali, aby pomohla upéct biskupský chlebìček.“ (Austenová, 2011, s. 51) Komentář 

s argumenty k této verzi překladu jiţ byl uveden. 
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4.3 Územní rozdělení 

4.3.1 Božena Šimková 

Původnì výraz county, tedy hrabstvì, je zde přeloţen jako kraj: „V celé Anglii nenì 

krásnějšìho kraje nad Derbyshire.“ (Austenová, 1949, s. 47) Tyto pojmy jsou si významově 

velmi podobné, avšak pro Anglii je členěnì na hrabstvì typické. Zatìmco v čele hrabstvì 

stojì hrabě, v čele kraje je hejtman, funkci rozdělenì země na menšì správnì jednotky plnì 

hrabstvì i kraj.  Na českém územì je nynì zaţité rozdělenì na kraje, coţ je moţným 

důvodem pro záměnu. V době vzniku knihy však bylo v Čechách běţné označenì panství
19

. 

Český čtenář s největšì pravděpodobnostì slova hrabství i panství chápe naprosto správně, 

jeden z těchto výrazů by tedy byl vhodnějšì jako překlad pojmu county.¨ 

 

4.3.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová se pojmu kraj či hrabství umně vyhýbá: „V celé Anglii nenì tak krásně 

jako v Derbyshiru.“ (Austenová, 2009, s. 43) Tato věta nepostrádá nic z významu, ovšem 

ochuzuje čtenáře o náhled do anglických reáliì. Čtenářstvo také nemusì rozpoznat, zda je 

Derbyshire město, vesnice či většì územì. Na rozdìl od obou zbylých porovnávaných 

překladů se překladatelka kvůli vynechánì apelativa kraj či hrabství nevyhnula skloňovánì 

toponyma Derbyshire.  

 

4.3.3 Eva Ruxová 

V tomto překladu se setkáme se stejným překladem slova county, jako tomu bylo u 

Šimkové, tedy kraj: „V celé Anglii nenì krásnějšì kraj neţ Derbyshire.“ (Austenová, 2011, 

s. 44) Tato věta je téměř totoţná s verzì od Šimkové, důvody pro pouţitì původnìho 

významu slova county tedy jiţ byly předloţeny. Dìky pouţitì slova kraj se však Ruxová, 

stejně jako Šimková, vyhýbá skloňovánì mìstnìho jména Derbyshire. 

                                                 
19

 Za feudalismu – správnì jednotka velké rozlohy, např. jihočeské, panstvì Roţmberků (Filipec et al., 2001, 

s. 261). V prvnì polovině 19. stoletì, kdy byla Pýcha a předsudek poprvé vydána, bylo rozdělenì na panstvì 

v Čechách běţné (Semotanová, 2011). 
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4.4 Hudební nástroje 

V rámci knihy je několikrát zmiňována hra na klavìr, přičemţ v originálu se tento 

nástroj zmiňuje buď pouze jako instrument, tedy nástroj, nebo jako pianoforte, na které 

hyperonymum instrument v textu odkazuje. Výraz piano se v původnì verzi nevyskytuje 

ani jednou. 

 

4.4.1 Božena Šimková 

Šimková slovo instrument nahrazuje výrazem piano: „Půjdu otevřìt piano, Elizo, a 

ty dobře vìš, co to znamená.“ (Austenová, 1949, s. 30) Pianoforte je přeloţeno dvěma 

způsoby, buď jako piano
20

, nebo jako klavír
21

: „A hraje tak výtečně na piano!“ 

(Austenová, 1949, s. 47) „I otevřeli tedy klavìr, a pan Darcy toho nelitoval.“ (Austenová, 

1949, s. 71) 

Vyskytujì-li se výrazy instrument a pianoforte v jedné větě, vyuţìvá překladatelka 

synonymie slov piano a klavír: „A poněvadţ nemá doma piano, nabìdla jsem jì, aby 

přicházela denně do Rosingsu si přehrávat na klavìru, který stojì v pokoji panì Jenkinsové: 

v té části domu nebude nikomu překáţet, vìte.“ (Austenová, 1949, s. 209) Pro dnešnìho 

čtenáře je nahrazenì výrazu pianoforte novějšìmi pojmy významově srozumitelnějšì. 

 

4.4.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová instrument hned od počátku nahrazuje výrazem fortepiano, které má 

stejný význam jako pianoforte: „Elizo, jdu otevřìt fortepiano, a ty vìš, co to znamená.“ 

(Austenová, 2009, s. 27) Slovo pianoforte, které se vyskytuje v originálu, je nahrazeno 

pouze pojmem klavír: „Na klavìr hraje nádherně.“ (Austenová, 2009, s. 43) „Jelikoţ panì 

Hurstová nic nenamìtala, otevřeli klavìr a Darcy toho po krátké chvìli přestal litovat.“ 

(Austenová, 2009, s. 65) 

Instrument a pianoforte v rámci jedné věty pak tato překladatelka řešì opakovánìm 

slova klavír: „Uţ kolikrát jsem se zmiňovala i tuhle slečně Bennetové, ţe nebude hrát 

                                                 
20

 Piano je francouzské a anglické pojmenovánì pro italské slovo pianoforte (Modr, 1977, s.70). 
21

 Klavìr je české pojmenovánì pro italské slovo pianoforte (Modr, 1977, s.70). 
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dokonale, dokud nebude cvičit; u Collinsových sice nenì klavìr, ale nemám nic proti tomu, 

a to jsem jì také pověděla, aby chodila sem a hrála na klavìru v pokoji panì Jenkinsové.“ 

(Austenová, 2009, s. 182) Toto opakovánì se zdá být zbytečné vzhledem k faktu, ţe při 

prvnì zmìnce Kondrysová nástroj pojmenovala jako pianoforte, dále je však vţdy přeloţen 

jako klavír, s výjimkou překladu slova instrument jako piano v jediné větě v celé knize: 

„Však na ni vedle v pokoji čeká nové piano – právě je přinesli – koupil jì je náš pán.“ 

(Austenová, 2009, s. 255) Význam textu je nezměněn, avšak čtenář přicházì o rozmanitý 

způsob vyjadřovánì. 

 

4.4.3 Eva Ruxová 

Ve verzi od Ruxové se čtenář setká s překladem slov instrument i pianoforte jako 

klavír: „Jdu ke klavìru, Elizo, a vìš, co bude následovat.“ (Austenová, 2011, s. 27) „Jak 

skvěle hraje na klavìr.“ (Austenová, 2011, s. 44) 

Zatìmco v originálu jsou v rámci jedné věty výrazy pro klavír různé (instrument a 

pianoforte), v překladu Ruxové se slovo klavír dvakrát opakuje: „A třebaţe panì 

Collinsová nemá klavìr, bude slečna Bennetová velmi vìtaná, jak uţ jsem jì řekla, kdyţ 

přijde kaţdý den do Rosingsu a zahraje si na klavìr v pokoji panì Jenkinsové.“ (Austenová, 

2011, s. 201) U Ruxové je tedy rozmanitost, co se týče názvů hudebnìch nástrojů, 

nejmenšì.  

 

4.5 Tanec 

4.5.1 Božena Šimková 

V na přelomu 18. a 19. stoletì byl tanec jednìm z nejdůleţitějšìch prvků společenské 

zábavy – na plesech, společenských sešlostech apod. Zajìmavým faktem je, ţe názvy tanců 

se v knize téměř vůbec nevyskytujì, s výjimkou tance Boulanger
22

, který se v Pýše a 

předsudku objevuje jednou, a skotského tance reel
23

. Šimková Boulanger nepřekládá ani 

nepočešťuje, uţìvá ho však v muţském rodě (rozpoznatelnému dìky koncovce –a): „Potom 

                                                 
22

 Tanec v kruhu, který se tančil na konci večera, kdyţ byly páry jiţ unaveny (Jane Austen’s World, 2010). 
23

 Společenský lidový tanec, který má keltské kořeny (Encyclopaedia Brittanica Online, 2015). 
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tančil se slečnou Kingovou a nato s Mary Lucasovou a zase s Janou a Lìzou, a Boulangera 

–“ (Austenová, 1949, s. 16, zvýraznila autorka) Dìky kurzìvě a ponechánì slova v původnì 

podobě čtenář, stejně jako u ragout, pozná, ţe se jedná o cizì skutečnost. Avšak z tvaru 

slova Boulanger nelze poznat, zda je to tanec, pokrm či osoba. Řešenìm by tak mohla být 

vysvětlivka či poznámka pod čarou či uţitì malého počátečnìho pìsmena. Problémem je 

navìc nespojitelnost předmětu v instrumentálu (se slečnou Kingovou, s Mary 

Lucasovou, Janou a Lízou) a v dativu (Boulangera) pomocì slučovacìho poměru. 

Také tanec, který se v originálu nazývá reel, přinášì tři různé přìstupy k překladu. 

V knize je zmiňována skotská podoba tohoto tance. Šimková je svým překladem nejblìţe 

významu věty v originálu: „Slečno Bennetová, neláká vás chopit se této přìleţitosti a 

zatančit si nějaký skotský tanec?“ (Austenová, 1949, s. 63) Nahrazenì slova reel, které ve 

smyslu tance nemá český ekvivalent, hyperonymem skotský tanec, by bylo velmi vhodné, 

kdyby však překladatelka nepouţila neurčitého zájmena nějaký. Tìm se reel, tedy 

konkrétnì skotský tanec, měnì na skotský tanec obecně, význam se tak posouvá. Důvodem 

pro pouţitì neurčitého zájmena mohl být záměr vytvořit dialog podobný běţné 

komunikaci. Z významového hlediska by však bylo vhodnějšì pouţitì ukazovacìho 

zájmena tento – vzhledem k tomu, ţe s melodiì se pojil konkrétnì skotský tanec. 

 

4.5.2 Eva Kondrysová 

Na rozdìl od Šimkové, u které čtenář se znalostì dobových reáliì pozná, ţe výraz 

Boulanger je tanec, Kondrysová dezinterpretuje význam věty: „Třetì kousek tančil se 

slečnou  Kingovou, čtvrtý s Mariì Lucasovou, pátý znovu s Jane a šestý s Lìzinkou a pak 

s Boulangerovou.“ (Austenová, 2009, s. 15) Ve větě se tak najednou objevuje postava, se 

kterou se čtenář dosud nesetkal, a nevì tedy, o koho se jedná, ani jakou má v přìběhu 

funkci. Záměna cizìho názvu tance za osobu vyplývá z překladatelčina chybného 

pochopenì věty. 

Kondrysová se vyhýbá počeštěnì slova reel, nahrazuje ho pojmem kolo: 

„Nepociťujete chuť vyuţìt této přìleţitosti a zatančit si kolo, slečno?“ (Austenová, 2009, s. 

57) Samotné slovnì spojenì zatančit si kolo u čtenářů pravděpodobně neevokuje nic, co by 

bylo podobné skotskému tanci. Několik řádků nad citovanou větou je ovšem zmìněno, ţe 
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slečna Bingleyová hrála ţivou skotskou melodii. Čtenář si tedy typ tance i jeho povahu 

můţe odvodit z kontextu. 

 

4.5.3 Eva Ruxová 

Stejně jako Kondrysová i Ruxová dezinterpretuje význam věty záměnou tance 

Boulanger s osobou: „Třetì tančil se slečnou Kingovou, čtvrtý s Mariì Lucasovou, pátý 

znovu s Jane a šestý s Lizzy, a s Boulangerovou –“ (Austenová, 2011, s. 13) Interpretačnì 

problémy vyplývajìcì z tohoto překladu jiţ byly zmìněny. 

Ruxová slovo reel nahrazuje výrazem skočná
24

: „Nemáte chuť chopit se této 

přìleţitosti a zatančit si skočnou?“  (Austenová, 2011, s. 60) Nejen, ţe se jedná o tanec 

ryze český, ale navìc je to tanec muţský – z hlediska reáliì tedy tyto dva pojmy nejsou 

v ţádném přìpadě zaměnitelné. Z hlediska porozuměnì textu by byla záměna tance za jiný 

druh tance moţná, avšak málokterý čtenář by byl schopný si představit upjatého a pyšného 

pana Darcyho tančit skočnou. 

Ruxová (na rozdìl od Šimkové a Kondrysové) vynechává skutečnost, ţe jeden tanec 

trval půl hodiny: „Tento pán si obvykle na takovouto zábavu nepotrpì, jistě však nemá 

námitek a zatančì si.“  (Austenová, 2011, s. 29) Významově se text neměnì, avšak čtenář je 

ochuzen o zajìmavou reálii (vzhledem k tomu, ţe v současné době jsou zvyky v této oblasti 

zcela odlišné – jeden tanec trvá o poznánì kratšì dobu). 

 

4.6 Míry 

4.6.1 Božena Šimková 

Při překládánì délkových měr bylo ve všech třech srovnávaných překladech vyuţito 

stejného přìstupu. Výraz mile, tedy mìle
25

, je přeloţen doslovně: „Vesnice Longbourn 

                                                 
24

 Skočnou je nazýván český skočný muţský tanec prestiţnìho rázu. Je to starobylý tanec, jehoţ původ sahá 

hluboko do minulosti. Jednotlivì tanečnìci se v něm snaţì co nejvýše do taktu vyskakovat a sáhnout přitom 

na podpatek pravé nebo levé nohy. Skočná je rozlišována ve třech podobách – chlapec skáče před muzikou 

sám; chlapec vyskakuje s pomocì dìvky; chlapec vyskakuje za pomoci dvou dìvek (Hanácké Slovácko – o 

lidovém zpěvu a hudbě, www.kroje.hustopece.sweb.cz). 
25

 1 mìle = 1 609 metrů (jednotky.cz) 
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leţela jenom mìli od Merytonu; byla to velmi přìhodná vzdálenost pro mladé dámy, a 

zpravidla třikráte i čtyřikráte do týdne je to zlákalo, aby zašly do Merytonu navštìvit tetu a 

obchod s módnìm zboţìm přìmo proti jejìmu obydlì.“ (Austenová, 1949, s. 35) Český 

čtenář pravděpodobně vì, nebo alespoň tušì, jak dlouhá je mìle, přìslovce jenom v citované 

větě navìc zdůrazňuje, ţe se jedná o krátkou vzdálenost. Také hojnost návštěv Merytonu 

dokazuje, jak zanedbatelná vzdálenost to pro dìvky byla. Avšak poznámka pod čarou či 

vysvětlivka s převodem mìle na kilometry by byla pro upřesněnì významu vhodná. 

K popisu Elizabethiny spodničky byl v originálu pouţit výraz six inches (deep in 

mud), tedy šest palců
26

. Šimková pouţìvá pojem coul, který je k pojmu palec synonymnì: 

„Nenadsazuji, ale měla na nì alespoň šest coulů vysoko bláta.“ (Austenová, 1949, s. 44) 

Pouţitì slova coul dodává textu historickou konotaci. Vysvětlivka by byla opět vhodná, i 

kdyţ neznalost přesné délky této jednotky porozuměnì nebránì. Zajìmavý je rozdìl mezi 

slovem deep v originálu a překladem tohoto výrazu jako vysoko. Doslovný překlad 

(hluboko) by v češtině nebyl moţný. 

 

4.6.2 Eva Kondrysová 

Překlad slova mile jako mìle byl jiţ zmìněn. Kondrysová však nevelkou vzdálenost, 

jakou mìle pro tehdejšì obyvatele venkova představovala, vyjádřila jinak neţ Šimková: 

„Vìska Longbourn leţela asi mìli za Merytonem, coţ bylo pro slečny Bennetovy velmi 

přìhodné; třikrát aţ čtyřikrát do týdne zatouţily se tam vypravit a sloţit poklonu panì 

tetince i modistce sìdlìcì přes ulici.“ (Austenová, 2009, s. 32) Adjektivum příhodné se 

vztahuje k prvnì větě souvětì, tìm je poukázáno na krátkou vzdálenost. 

Kondrysová neuţìvá pojem palec ani coul k popisu spodničky: „Doufám, ţe sis 

všimla jejì spodničky, měla ji určitě nejméně deset čìsel vymáchanou v blátě a stáhla si 

sukni, aby to nebylo vidět, jenţe to nebylo nic platné.“ (Austenová, 2009, s. 40) Setkáváme 

se zde s převedenìm mìry na délkovou jednotku známějšì českým čtenářům – centimetr. I 

kdyţ převod nenì přesný, čtenář si dokáţe představit, jak velká část spodničky byla od 

bláta. Pouţitìm hovorovějšìho výrazu číslo navìc dodává větě podobnost s běţnou 

komunikacì. 

                                                 
26

 1 palec = 2,54 centimetrů (jednotky.cz) 
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4.6.3 Eva Ruxová 

Ruxová také překládá slovo mile jako mìle: „Vesnice Longbourn leţela jen mìli od 

Merytonu, coţ byla velmi přìhodná vzdálenost pro slečny Bennetovy, které obvykle 

zatouţily se tam třikrát nebo čtyřikrát týdně vydat a navštìvit tetu i modistku, jejìţ krám 

byl zrovna přes ulici.“ (Austenová, 2011, s. 32) Blìzkost vesnic je zde naznačena 

přìslovcem jen. 

Ruxová stejně jako Šimková pouţìvá originálnì jednotku, ovšem ne v překladu 

coul, ale palec: „Doufám, ţe sis toho všimla, měla ji dole celou zablácenou aspoň do výšky 

šesti palců, tìm jsem si jistá.“ (Austenová, 2011, s. 41) Termìn palec porozuměnì (i přes 

absenci vysvětlivky či poznámky pod čarou) neškodì. Přìslovce dole je zde pouţito 

nadbytečně. 

 

4.7 Měna 

4.7.1 Božena Šimková 

Různý přìstup k překladu můţeme sledovat u pojmenovánì měny. Pojem pound, 

libra, je ve všech třech srovnávaných překladech nahrazen slovem libra, Šimková k němu 

však připojuje výraz šterlinky: „Otec panì Bennetové býval notářem v Merytonu a odkázal 

jì čtyři tisìce liber šterlinků.“ (Austenová, 1949, s. 35) Termìn libra šterlinků přesně 

kopìruje původnì název měny pound sterling. (libra šterlinků) V originálu se však slovo 

sterling nevyskytuje. Porozuměnì přidánì slova šterlinky nevadì, navìc dodávajì konotaci 

historického textu. Vysvětlivka s informacì, kolik bylo tehdy běţné věno či ročnì renta, by 

byla vhodná. 

U dìlčì měny, šilinku
27

 (v originálu shilling), je přìstup překladatelek jednotný. 

Všechny zvolily doslovný překlad – šilink. Ani u jedné z nich také nenalezneme 

vysvětlivku či poznámku pod čarou s informacì, jak velká část libry to byla či zda šlo o 

částku velkou nebo malou. U Šimkové je tato skutečnost naznačena kontextem, do kterého 

je slovo šilink zasazeno: „‚Vìm velmi dobře, madame,‘ začal, ‚ţe zasedne-li někdo ke 

karetnìmu stolku, musì jiţ počìtati s takovým nebezpečìm. Na štěstì se nenacházìm 

                                                 
27

 1 šilink = 12 pencì, 1/12 libry – libra tedy měla 240 pencì (Encyclopaedia Brittanica Online, 2015). 
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v takovém postavenì, aby ztráta pěti šilinků pro mě něco znamenala.‘“ (Austenová, 1949, 

s. 102) Tìm je čtenáři napovězeno, ţe tato suma peněz pro vyššì vrstvy mnoho 

neznamenala, pro vrstvy niţšì však ano. Tuto větu však řìká pan Collins, proto si čtenář 

nemůţe být jistý, zda tomu tak skutečně je – vzhledem k faktu, ţe většina toho, co pan 

Collins v knize řìká, je ironie zamýšlená autorkou. Tuto ironii můţeme pozorovat nejen v 

jeho snaze dostat se do vyššì společnosti pomocì neustálého odvolávánì se na svou 

známost s lady Catherine de Bourgh (která ho povaţuje pouze za zpestřenì svého času) a 

jeho oddanosti k nì, ale i v neomalenosti a vtìravosti (ve snaze vést konverzaci s lidmi 

z vyššì společnosti). Collinsova ţádost o ruku Elizabeth je dokonce jednou 

z nejkomičtějšìch scén v knize. Podle Enrightové je pan Collins pokračovánìm výstřednìch 

komických postav z raných pracì Austenové. Jeho prostřednictvìm „zkarikovala absurditu 

servilnì nadutosti“. (Enrightová, 2014, s. 10) 

Dalšì měnou, jeţ se však objevuje pouze v překladu Šimkové, je groš: „‚Jenom ţe 

nám musìte na tuhle hostinu půjčit penìze: utratily jsme u modistky všechno do poslednìho 

groše.‘“ (Austenová, 1949, s. 263) V originálu se v této větě ţádný název měny 

neobjevuje, zmìněno je pouze to, ţe dìvky utratily všechny penìze, které měly. Anglický 

ekvivalent ke slovu groš (groat
28

) se v knize vůbec nevyskytuje – v Anglii se přestal uţìvat 

v 17. stoletì (American Heritage Dictionary of the English Language, 2011). 

Z historického hlediska sice groš do kontextu knihy nepatřì, ovšem v českém prostředì  je 

spojenì utratit do posledního groše frazém, navìc je tato měna natolik známá, ţe význam 

textu zůstane zachován. 

Kdyţ je v textu explicitně vyjádřena mince sixpence
29

, Šimková ji do překladu 

nezahrne: „‚Spočìtaly bychom naráz, jakou částku strýci dluţìme, kdybychom se mohly 

dopìdit, kolik činily Wickhamovy dluhy a kolik bylo připsáno Lydii k dobru,‘ rozumovala 

Eliška.“ (Austenová, 1949, s. 365) Z věty se tak vytrácì fakt, ţe Wickham nemá vůbec 

ţádné penìze – tato skutečnost je zde naznačena pouze implicitně. Slovo rozumovala má 

navìc negativnì přìznak, který se v originálu neobjevuje – tento výraz je vyjádřen slovem 

said, které je v angličtině naprosto neutrálnì. 

                                                 
28

 Anglický groat měl odnotu čtyř pencì (Merriam-Webster, www.learnersdictionary.com).  
29

 Mince v hodnotě šesti pencì (American Heritage Dictionary of the English Language, 2011). 
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Pojem farthing
30

, tedy halìř, Šimková překládá také jako groš: „‚To si myslìm, ţe 

nikoli,‘ přitakal otec. ‚A Wickham by byl věru blázen, kdyby poţadoval o groš méně neţ 

deset tisìc liber.‘“ (Austenová, 1949, s. 364) Tato záměna vzhledem k malému rozdìlu 

v hodnotách mincì neměnì význam věty. V citované větě také nenalezneme výraz šterlinky 

v postpozici slova liber. 

 

4.7.2 Eva Kondrysová 

Pound je u Kondrysové přeloţeno pouze jako libra: „Jejì otec býval advokátem 

v Merytonu a odkázal jì čtyři tisìce liber.“ (Austenová, 2009, s. 32) Tato moţnost překladu 

na ničem nepřidává ani neubìrá, pro dnešnìho čtenáře je srozumitelnějšì neţ celý název 

měny, který se dnes jiţ v běţné komunikaci neuţìvá. 

Jak jiţ bylo zmìněno, výraz shilling je nahrazen českým ekvivalentem šilink: „‚Vìm 

dobře, drahá madam,‘ pravil, ‚ţe člověk, jenţ usedá ke karetnìmu stolku, je v jistém 

smyslu hřìčkou náhody – a já zaujìmám naštěstì takové postavenì, ţe si kvůli pěti šilinkům 

nemusìm dělat těţkou hlavu.‘“ (Austenová, 2009, s. 92) Zde je ironie ve větě pana Collinse 

patrnějšì, avšak tento fakt nic neměnì na tom, ţe pro vyššì vrstvy pět šilinků nic 

neznamenalo, a čtenář si tak dokáţe velmi dobře představit, o jaký obnos peněz se jedná. 

Kondrysová také uţìvá groše, ovšem v jiném kontextu neţ Šimková. V tomto 

překladu je groš pouţit mìsto anglického výrazu sixpence: „‚Jestli se někdy dozvìme, jaké 

měl Wickham dluhy,‘ pravila Elizabeth, ‚a kolik dostala sestra upsáno, budeme si moct 

přesně spočìtat, co pro ně strýc Gardiner udělal, protoţe Wickam nemá ani groš.‘“ 

(Austenová, 2009, s. 311–312) Argumentace pro tento výraz jiţ byla zmìněna, vzhledem 

k malému hodnotovému rozdìlu pojmů groat a sixpence nenì význam věty změněn. 

V této verzi knihy překladatelka výrazu farthing, tedy halíř, vynechává: „‚No,‘ said 

her father; ‚Wickham’s a fool if he takes her with a farthing less than ten thousand 

pounds.‘“ (Austen, 2010, s. 292) „‚Jistěţe ne!‘ pravil otec. ‚Wickham by byl blázen, kdyby 

šel pod deset tisìc.‘“ (Austenová, 2009, s. 311) Tento překlad citované věty připomìná 

běţnou komunikaci vìce neţ překlad Šimkové. Vynechánì slova farthing hodnotìme jako 

                                                 
30

 Mince v hodnotě čtvrtiny pence (American Heritage Dictionary of the English Language, 2011). 
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nejlepšì řešenì (jeho přìtomnost ve větě nenì nezbytná, a tak je pro čtenáře tato verze 

nejsrozumitelnějšì a nejpřirozenějšì). 

 

4.7.3 Eva Ruxová 

Stejně jako u Kondrysové, také v tomto překladu se setkáváme s překladem výrazu 

pound jako libra: „Jejì otec býval advokátem v Merytonu a odkázal jì čtyři tisìce liber.“ 

(Austenová, 2011, s. 32) Citovaná věta je totoţná s překladem Kondrysové. Komentář s 

argumenty pro tuto verzi překladu byl jiţ zmìněn. 

U Ruxové můţeme znovu pozorovat nahrazenì původnìho pojmu shilling výrazem 

šilink: „Vìm velmi dobře, drahá panì, ţe kdyţ člověk zasedne ke kartám, musì počìtat 

s tìm, ţe vţdycky nevyhraje. Naštěstì jsem v takové finančnì situaci, ţe si pro pět šilinků 

těţkou hlavu dělat nemusìm.“ (Austenová, 2011, s. 97) V této verzi je ironie méně 

zřetelná, ovšem citované věty majì (vzhledem k hodnotě šilinku) stále stejný význam, který 

uţ byl předloţen. 

Na rozdìl od Šimkové i Kondrysové se v překladu Ruxové setkáme s výrazem halíř 

mìsto sixpence: „‚Kdybychom se mohli dozvědět, jak velké byly Wickhamovy dluhy,‘ 

řekla Elizabeth, ‚a kolik bylo upsáno sestře, mohli bychom přesně zjistit, co pro ně strýček 

Gardiner udělal, protoţe Wickham nemá ani halìř.‘“ (Austenová, 2011, s. 343) Anglický 

ekvivalent ke slovu halíř je farthing. Sixpence i farthing byly mince velmi malé hodnoty, 

význam věty je tedy i v tomto překladu zachován. Na rozdìl od anglického groše, halìř se 

v Anglii pouţìval aţ do 20. stoletì (American Heritage Dictionary of the English 

Language, 2011). V citované větě je navìc jiný podmět neţ u Šimkové, která předpokládala 

podmět rodu ţenského v plurálu. Kondrysová se vyhýbá podmiňovacìmu způsobu a tìm i 

určenìm rodu podmětu. 

Kdyţ se však v knize objevuje slovo farthing, Ruxová (stejně jako Kondrysová) 

výraz halíř vynechává: „‚Ne,‘ souhlasil otec. ‚Wickham by byl blázen, kdyby to udělal za 

mìň neţ deset tisìc liber.‘“ (Austenová, 2011, s. 342) Význam věty je opět stejný 

s originálem, nenì tedy důvod slovo halíř pouţìvat. U Ruxové by se navìc tento výraz na 

dalšì straně opakoval, toto řešenì tedy hodnotìme kladně. 
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4.8 Zaměstnání 

Vzhledem k charakteru britské společnosti přelomu 18. a 19. stoletì, kde člověk, 

který musel pracovat, nebyl hoden vyššìch vrstev společnosti, se v knize nevyskytuje přìliš 

typů zaměstnánì. 

 

4.8.1 Božena Šimková 

Slovo attorney, nynì právnì zástupce či advokát, je v této verzi překladu nahrazeno 

výrazem notář: „Zmiňovala ses tušìm, ţe jeden jejì strýc je notářem v Merytonu.“ 

(Austenová, 1949, s. 45) Pojmy notář a advokát však nejsou synonymnì a z právnìho 

hlediska by neměly být zaměňovány, i kdyţ z pohledu čtenářského porozuměnì tato 

záměna textu neškodì. Podle Online Etymology Dictionary mělo dřìve slovo attorney 

význam někoho, kdo zastupuje něčì zájmy (www.etymonline.com). Pomocì adjektiv jako 

private či public můţe být výraz zpřesněn, v Pýše a předsudku se však setkáváme pouze 

s pojmem attorney bez jakéhokoli doplněnì. 

Dalšìm zaměstnánìm je obchodník, který je v originálu vyjádřen výrazem in 

business. „A tyto váţné námitky patrně spočìvaly hlavně v tom, ţe jeden Janin strýc je 

pouhý venkovský notář a druhý jen obchodnìk v Londýně.“ (Austenová, 1949, s. 225) Ani 

jedno z těchto zaměstnánì nebylo společensky významné, coţ je naznačeno výrazy pouhý a 

jen. Výraz obchodník se u Šimkové objevuje také jako překlad souslovì in a respectable 

line of trade: „Jejì bratr pak byl v Londýně váţeným obchodnìkem.“ (Austenová, 1949, s. 

35) 

Milliner je označenì pro osobu, která vyrábì či prodává dámské klobouky (Merriam-

Webster, www.learnersdictionary.com). Šimková ve svém překladu tuto profesi správně 

nazývá modistka: „‚Jenom ţe nám musìte na tuhle hostinu půjčit penìze: utratily jsme u 

modistky všechno do poslednìho groše.‘“ (Austenová, 1949, s. 263) Obchod s klobouky 

(milliner’s shop) však překládá jako obchod s módním zboţím či módní obchod: „(…); ale 

čas prý jì uběhl docela přìjemně, neboť nakupovaly něco v protějšìm módnìm domě a 

bavily se pozorovánìm vojáka na stráţi; (…)“ (Austenová, 1949, s. 263) Poprvé se obchod 

s módním zboţím objevuje jiţ v sedmé kapitole, slovo modistka aţ v kapitole třicáté deváté. 
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Zpočátku tedy čtenář nevì, ţe se jedná o obchod s klobouky. Tato skutečnost však nemá 

vliv na porozuměnì textu. 

Dalšì profesì je clerk. Podle Merriam-Webster (www.learnersdictionary.com) se 

jedná o úřednìka, který je zodpovědný za korespondenci, záznamy či zprávy. Šimková 

slovo clerk překládá jako písař: „Měla ještě sestru, a ta byla provdána za nějakého pana 

Philipse, jenţ býval pìsařem u jejìho otce a podědil jeho notářskou kancelář.“ (Austenová, 

1949, s. 35) Tento překlad je plně dostačujìcì, český čtenář přesně vì, jaký typ zaměstnánì 

si má představit. Šimková také jako jediná ze třì námi porovnávaných překladatelek 

zachovala neurčitým zájmenem nějaký původnì výraz a Mr. Philips. Pouţitì neurčitého 

členu před jménem je v angličtině velmi nezvyklé, ponechánì významu neurčitosti či 

neznalosti tedy hodnotìme kladně. 

Také u slova apothecary (lékárnìk) se setkáme s různými přìstupy k překladu. 

Šimková k tomuto výrazu při prvnì zmìnce o lékárnìkovi přidává i jeho jméno 

(pravděpodobně proto, aby při dalšìm zmiňovánì této osoby nedošlo k nedorozuměnì): „O 

něco později se dostavil lékárnìk Jones; kdyţ nemocnou vyšetřil, prohlásil, ţe jde o váţné 

nachlazenì a ţe je nutno se podrobit přìsnému léčenì.“ (Austenová, 1949, s. 42) Kdyţ se 

slovo lékárnìk v originálu objevuje podruhé, v překladu je pouze jméno: „Vzpìrala se tedy 

všì mocì Eliščině návrhu, aby si Janu odvezla domů; a pan Jones, jenţ v tutéţ dobu 

nemocnou navštìvil, to také nepokládal za moudré.“ (Austenová, 1949, s. 51) Toto 

nahrazenì profese jménem nebránì porozuměnì, význam věty zůstává stejný s originálem. 

 

4.8.2 Eva Kondrysová 

Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová překládá pojem attorney doslovně (a v tomto 

přìpadě tedy správně), tedy jako advokát: „Sama jsi ale přece tvrdila, pokud se nemýlìm, 

ţe jejich strýc je v Merytonu advokátem.“ (Austenová, 2009, s. 41) 

Také v tomto překladu se setkáme s překladem slov in business jako obchodník: 

„‚Rodina měla proti dotyčné slečně váţné námitky,‘ pravil plukovnìk Fitzwilliam a ty 

námitky spočìvaly pravděpodobně na skutečnosti, ţe jeden jejì strýček je venkovský 

advokát a druhý obchodnìk v Londýně.“ (Austenová, 2009, s. 195) I přes fakt, ţe 

Kondrysová čtenáři nepomáhá slovy jako jen, pouhý, tak jako to činila Šimková, 
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z kontextu věty je zřejmé, ţe mìt v rodině notáře a obchodnìka nebylo ve vyššì společnosti 

oceňováno. V citované větě je navìc sloveso spočívat pouţito ve špatné vazbě – podle 

Slovnìku spisovné češtiny existuje pouze vazba spočívat v něčem (Filipec et al., 2001, s. 

406). Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová nepřekládá souslovì in a respectable line of trade 

jako obchodník: „(…), a bratra, jenţ vlastnil solidnì obchodnì firmu v Londýně.“ 

(Austenová, 2009, s. 32) Tento překlad je vhodný, věta má stejný význam jako originál. 

Kondrysová, na rozdìl od Šimkové, nerozlišuje milliner’s shop (obchod) a milliner 

(modistka). Tyto výrazy jsou přeloţeny jako modistka: „Obě se tam asi hodinu 

zaměstnávaly nákupem u modistky přes ulici, pozorovánìm vojáka na stráţi a přìpravou 

salátu s okurkami.“ (Austenová, 2009, s. 228) Vzhledem k chybějìcìmu českému 

ekvivalentu k milliner’s shop je toto řešenì nejvhodnějšì. 

V této verzi knihy se setkáme s překladem zaměstnánì clerk jako koncipient: „Měla 

sestru a ta se provdala za otcova koncipienta Philipse, který po něm převzal kancelář, a 

bratra, jenţ vlastnil solidnì obchodnì firmu v Londýně.“ (Austenová, 2009, s. 32) 

Koncipient je buď niţšì správnì úřednìk, nebo pomocnìk notáře či advokáta. (Linhart, 

2004, s. 202) Význam věty zůstává stejný – pan Philips byl podřìzeným otce panì 

Bennetové.  

U Kondrysové se čtenář setkává s odlišným překladem slova apothecary: „Nechtěla 

proto ani slyšet, kdyţ Jane ţádala, aby ji dopravili domů, a ani apatykář, který se vzápětì 

dostavil, to nedoporučoval.“ (Austenová, 2009, s. 46) Pouţitìm výrazu apatykář mìsto 

lékárník překlad zìskává historické zabarvenì, význam slov je však totoţný. 

 

4.8.3 Eva Ruxová 

U Ruxové se setkáváme se stejným překladem pojmů attorney i in business jako u 

Kondrysové: „‚Rodina měla proti dotyčné slečně velmi váţné námitky,‘ zněla slova 

plukovnìka Fitzwilliama, a těmito váţnými námitkami byli pravděpodobně jeden jejì strýc, 

který byl venkovský advokát, a druhý obchodnìk v Londýně.“ (Austenová, 2011, s. 216) 

Celé souvětì je velmi podobné překladu Kondrysové. Překlad námi zkoumaných slov 

advokát a obchodník byl jiţ výše hodnocen jako správný. Stejně jako Šimková, Ruxová 
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překládá vazbu in a respectable line of trade jako obchodník: „(…), a bratra, který byl 

váţeným obchodnìkem v Londýně.“ (Austenová, 2011, s. 32) 

Také slovo milliner je u Ruxové přeloţeno stejně jako u Kondrysové, tedy 

modistka: „Obě děvčata tu byla jiţ hodinu a spokojeně trávila čas návštěvou modistky na 

protějšì straně ulice, pozorovánìm vojáka na stráţi a přìpravou salátu s okurkami.“ 

(Austenová, 2011, s. 251) Kdyţ se však v textu objevì milliner’s shop, Ruxová nahrazuje 

chybějìcì český výraz vedlejšì větou: „(…) a navštìvit tetu i modistku, jejìţ krám byl 

zrovna přes ulici.“ (Austenová, 2011, s. 32) 

Ruxová vyuţìvá třetì moţnost překladu slova clerk – úředník: „Měla sestru, 

provdanou za otcova úřednìka pana Philipse, který po něm převzal kancelář, a bratra, který 

byl váţeným obchodnìkem v Londýně.“ (Austenová, 2011, s. 32) Tato verze zachovává 

skutečnost, ţe pan Philips byl podřìzený otce panì Bennetové, a je tedy akceptovatelná. 

V tomto překladu se setkáváme se spojenìm dvou předchozìch přìstupů k překladu 

slova apothecary – nejprve se objevuje výraz lékárník, poté apatykář: „Přišel lékárnìk, 

vyšetřil pacientku a prohlásil, jak se čekalo, ţe je velmi silně nachlazená a ţe je třeba 

nemoc zdolat.“ (Austenová, 2011, s. 38–39) „Ani apatykář, který přišel skoro ve stejnou 

dobu, to nepovaţoval za rozumné.“ (Austenová, 2011, s. 48) Kromě jiţ zmìněné 

argumentace k různým překladům pojmu apothecary si můţe čtenář povšimnout 

skutečnosti, ţe lékárnìk byl zavolán i k méně závaţným onemocněnìm mìsto lékaře. 

 

4.9 Rytířství 

4.9.1 Božena Šimková 

Od 18. stoletì se v Anglii titul Sir, tedy člen rytìřského řádu, uděluje i za zásluhy 

v různých oblastech, ne pouze za vojenské zásluhy, jako tomu bylo dřìve. 

(www.heraldica.com) Jak můţeme spatřit u Sira Williama Lucase, po zaţádánì u krále 

mohl být muţ ve vyššìm postavenì na rytìře povýšen. Český čtenář však tuto skutečnost 

pravděpodobně nezná a při interpretaci věty, kterou nacházìme v překladu Šimkové, ani 

nemá šanci se tento fakt dozvědět: „Okolnost, ţe měl jednou jako starosta města přìleţitost 

pozdraviti krále, zjednala mu šlechtický titul.“ (Austenová, 1949, s. 22) Z citované věty 

http://www.heraldica.com/
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vyplývá, ţe pouhé pozdravenì krále mohlo mìt za následek obdrţenì šlechtického titulu, 

coţ z historického hlediska nenì moţné
31

. Jedná se tedy o ironii, která je dobře 

pochopitelná i v překladu. 

Důvodem k dezinterpretaci je nejspìše slovo address, které je v originálu pouţito – 

můţe znamenat oslovit někoho či obrátit se na někoho. (Collyah, 2006, s. 26) Citovaná 

věta, i kdyţ má pozměněný význam, na rozdìl od překladu Kondrysové a Ruxové 

naznačuje, ţe William Lucas i přes svůj titul nebyl brán vyššìmi vrstvami jako rovnocenný 

šlechtic. Důvodem nepřijetì do vyššì společnosti byl způsob zìskánì titulu. 

Slovnì spojenì honour of knighthood, které je v originálu pouţito, je u Šimkové 

nahrazeno pojmem šlechtický titul. V překladu sice chybì výraz rytířství (význam 

původnìho knighthood), ovšem ani významově ani z hlediska porozuměnì se nic nevytrácì 

a neměnì. 

Z hlediska dobového kontextu by bylo moţné nahrazenì spojenì honour of 

knighthood za český ekvivalent rytířské ostruhy. Pro současného čtenáře by však toto 

slovnì spojenì bylo nejasné, proto je lepšì volbou spojenì slov šlechtický titul. 

 

4.9.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová se, stejně jako Ruxová, v popisu zìskánì šlechtického titulu shoduje 

s originálem: „Sir William Lucas se původně zabýval obchodovánìm v městě Merytonu, 

domohl se slušného jměnì a v době, kdy tam starostoval, vyslyšel král jeho ţádost a 

povýšil ho do šlechtického stavu.“ (Austenová, 2009, s. 20) Stejně jako v originálu, i zde je 

zmìněno, ţe William Lucas obdrţel titul po zaţádánì u krále.  

Slovo address je v tomto překladu přeloţeno správně z hlediska kontextu, tedy ve 

významu obrátit se na někoho. Podtón, který čtenáři napovìdá, ţe zìskánì šlechtického 

titulu Williama Lucase nebylo ostatnìmi vnìmáno kladně, je v překladu Kondrysové méně 

zřejmý. Slovo vyslyšel naznačuje, ţe se sir Lucas musel ponìţit prosbou u krále. 

                                                 
31

 Od středověku mohli muţi zìskat rytìřstvì i za činnost ve vysoké politice či za to, ţe patřili do vyššì šlechty 

(Encyclopaedia Brittanica Online, 2015). 
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Interpretace Šimkové tedy významově přidává přìznak, dìky němuţ čtenář text lépe 

pochopì. 

Honour of knighthood je zde přeloţeno jako šlechtický stav, coţ na rozdìl od 

překladu Šimkové vìce odpovìdá originálu. Slovo stav lépe odpovìdá sufixu hood, jenţ má 

význam stavu nějaké věci (Cambridge Dictionaries Online). Šlechtický titul, s nìmţ se 

setkáme u Šimkové, však porozuměnì neztěţuje. 

 

4.9.3 Eva Ruxová 

Jak jiţ bylo konstatováno, Ruxová se v podobě zìskánì šlechtického titulu (stejně 

jako Kondrysová) shoduje s originálem: „V době svého starostovánì si podal ţádost ke 

králi a byl povýšen do rytìřského stavu.“ (Austenová, 2011, s. 19) Obdrţenì titulu po 

zaţádánì je i zde zachováno. 

Výraz address je s ohledem na smysl věty přeloţen správně. Stejně tomu je i u 

předchozìho hodnoceného překladu od Kondrysové. Ironický podtón však nalezneme 

pouze v překladu Šimkové. 

Se spojenìm slov honour of knighthood se u Ruxové můţeme setkat jako s 

rytířským stavem, coţ z hlediska významu nejlépe odpovìdá originálu. Zahrnuto je slovo 

stav, pro nějţ byla argumentace jiţ zmìněna. Ovšem, na rozdìl od Kondrysové a Šimkové, 

se v tomto překladu objevuje výraz rytířský, který přesně reflektuje pojem knighthood. 

Tuto verzi překladu citované věty, tedy i přes absenci ironie, povaţujeme za nejlepšì ze třì 

hodnocených. 
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4.10 Vojenská terminologie 

4.10.1  Božena Šimková 

Nejzásadnějšìm problémem v překladech vojenských termìnů je red coat, tedy 

anglický výraz pro britské vojáky bojujìcì během americké revoluce
32

 (Merriam-Webster, 

www.learnersdictionary.com). Jedná se o metonymii, kdy osoba je charakterizována 

typickým kusem oděvu. Šimková tento výraz upravuje: „Dobře si pamatuji, ţe bývaly 

doby, kdy i mne červené sukno okouzlovalo, a mám-li přiznat pravdu, okouzluje mě 

dodnes.“ (Austenová, 1949, s. 37) Dìky kontextu věty čtenář pochopì, ţe se jedná o spojenì 

slov popisujìcì vojáky, ovšem tento překlad pojmu red coat nepokládáme za vhodný. Slovo 

sukno má sice historické konotace, ale v češtině většinou nemá (ani ve spojenì 

s adjektivem červené) význam vojenského oděvu, natoţ vojáka.  

Jediným moţným spojenìm českého (respektive rakouského) vojenstvì a červeného 

sukna by mohli být rakouštì dragouni. Dragoun byl druh jìzdnìho vojáka, který byl při 

bojìch vysìlán na nejnebezpečnějšì mìsta. Od roku 1773 se zpřìsnil nábor muţstva, navìc 

byl dán počet a druh částì uniformy, které dragouni dostávali – mezi těmito částmi byly i 

červené kalhoty.  

Pojem officer (ve vojenské terminologii důstojnìk, hyperonymum pro slovo kolonel – 

plukovník, které se v knize také často objevuje) je v této verzi přeloţen správně: „Aţ 

dospějì našeho věku, jistě si stejně jako my na důstojnìky ani nevzpomenou.“ (Austenová, 

1949, s. 37)  

Ostatnì vojenské výrazy jako militia (domobrana), regiment (pluk) či headquarters 

(štáb) jsou ve všech třech srovnávaných verzìch přeloţeny správně, pouze s rozdìly ve 

slovnědruhové platnosti slova domobrana – jednou se jedná o adjektivum, jindy o 

substantivum. U Šimkové se čtenář setká s adjektivem domobranecký: „Zejména poslednì 

doba jim poskytovala zajìmavostì a rozptýlenì aţ nazbyt, neboť se v blìzkém sousedstvì 

ubytoval domobranecký pluk, který tu měl zůstat po celou zimu, a jehoţ štáb sìdlil 

v Merytonu.“ (Austenová, 1949, s. 36) 

                                                 
32

 1775–1783, proběhla v britských koloniìch v Severnì Americe, dìky revoluci Spojené státy americké 

zìskaly nezávislost (Merriam-Webster, www.learnersdictionary.com). 
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4.10.2  Eva Kondrysová 

Kondrysová přeloţila výraz red coat doslovně: „Vzpomìnám si na ty časy, kdy se mi 

červený kabát také lìbil – vlastně se mi v hloubi duše lìbì dodnes – a kdyby se nějaký 

ztepilý mladý plukovnìk s pěti nebo šesti tisìci ročně zajìmal o některou mou dceru, 

neřekla bych ne.“ (Austenová, 2009, s. 34) V kontextu je toto slovnì spojenì srozumitelné, 

avšak bez něj by tento pojem nedával smysl. Přeloţenìm red coat slovem či spojenìm slov, 

které se v češtině v tomto významu uţìvajì, by bylo vhodnějšì. Citovaná věta připomìná 

běţnou komunikaci. 

Termìn officer je u Kondrysové přeloţen stejně jako u Šimkové, tedy jako důstojník: 

„Aţ dospějì do našeho věku, pak, troufám si tvrdit, je nebudou důstojnìci zajìmat o nic vìce 

neţ nás dva dnes.“ (Austenová, 2009, s. 33–34)  

Slova militia, regiment i headquarters jsou, jak jiţ bylo zmìněno, přeloţena správně. 

V této verzi se čtenář setkává se substantivem domobrana – ne adjektivem, jak tomu bylo 

u Šimkové: „V současné době však měly postaráno jak o novinky, tak o spokojenost, 

neboť do kraje nedávno přitáhl pluk vojenské domobrany, měl se tu zdrţet přes zimu a 

v Merytonu se usìdlil štáb.“ (Austenová, 2009, s. 32) 

 

4.10.3  Eva Ruxová 

Ruxová vyuţìvá stejného způsobu překladu termìnu red coats jako Kondrysová: 

„Vzpomìnám na doby, kdy se i mně velice lìbily červené kabáty – a lìbì se mi v hloubi 

srdce dosud – a kdyby nějaký fešný plukovnìk s pěti nebo šesti tisìci přìjmu ročně chtěl 

poţádat o jednu z mých dcer, neřekla bych ne.“ (Austenová, 2011, s. 34) Argumentace jiţ 

tedy byla uvedena. 

Na rozdìl od Šimkové i Kondrysové tato překladatelka volì odlišný přìstup ke slovu 

officer: „Mohu vám řìct, ţe aţ budou v našem věku, přestanou se jako my o oficìry 

zajìmat. (Austenová, 2011, s. 34) Oficìr je synonymum ke slovu důstojnìk (Linhart, 2004, 

s. 268), navìc má historickou konotaci. Dnešnì čtenář však nemusì znát přesný význam 

tohoto slova. Pravděpodobně však vì, ţe se jedná o člena armády.  
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Termìny jako militia, regiment a headquarters jsou přeloţeny stejně jako v obou 

předchozìch verzìch: „Do kraje totiţ právě dorazil pluk vojenské domobrany, měl tu zůstat 

přes zimu a jeho štáb se ubytoval právě v Merytonu.“ (Austenová, 2011, s. 32–33) 

Domobrana se opět objevuje jako substantivum. 

 

4.11 Tête-à-tête 

4.11.1  Božena Šimková 

Výraz tête-à-tête znamená důvěrný rozhovor (Linhart, 2004, s. 376). U třì námi 

srovnávaných překladů se opět setkáme s různými přìstupy k přeloţenì tohoto pojmu. 

Šimková volì ponechánì výrazu v původnì podobě: „Neţ hned přìštìho rána svůj názor 

změnil: ještě totiţ před snìdanì ve čtvrthodinovém tête-à-tête s panì Bennetovou pan 

Collins začal o své faře a ukončil svoje výklady přiznánìm, ţe si hodlá velitelku pro ni 

vyhledati v Longbournu.“ (Austenová, 1949, s. 86) V citované větě význam pojmu 

vyplývá z kontextu, avšak nahrazenì českým ekvivalentem by bylo vhodnějšì. 

 

4.11.2  Eva Kondrysová 

Kondrysová tento pojem nejprve vynechává beze změny významu věty: „Drahá 

přìtelkyně, neslitujete-li se nad námi a nepovečeřìte-li dnes s Louisou a se mnou, vystavìte 

nás nebezpečì, ţe se navzájem do smrti rozkmotřìme, neboť dvě ţeny nemohou být celý 

den ponechány samy sobě, aby se nakonec nepohádaly.“ (Austenová, 2009, s. 34) 

Při dalšìch pouţitìch výrazu tête-à-tête je vyuţito stejného přìstupu jako u Šimkové, 

avšak pojem je zvýrazněn kurzìvou a nenì v něm pouţit spojovnìk: „Nazìtřì ráno však 

došlo ke změně, jiţ způsobilo čtvrthodinové tête à tête s panì Bennetovou před snìdanì; řeč 

se nejprve točila kolem jeho fary, nato se jì samozřejmě přiznal, ţe by pro ni v Longbournu 

rád našel panì, coţ ona přijala se souhlasným úsměvem a povšechným povzbuzenìm, avšak 

zároveň vyloučila právě tu Jane, kterou měl na mysli.“ (Austenová, 2009, s. 79, zvýraznila 

autorka) Význam tête-à-tête vyplývá z kontextu citované věty – stejně jako u Šimkové. V 
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této větě je ukazovacì zájmeno tu pouţito nadbytečně. Vzhledem k tomu, ţe se v knize 

neobjevujì dvě postavy se jménem Jane, můţe být zájmeno pro čtenáře matoucì. 

 

4.11.3  Eva Ruxová 

Ruxová pouţìvá opačný přìstup neţ Kondrysová – nejprve pojem tête-à-tête 

ponechává v originálnì podobě: „Drahá přìtelkyně, neslitujete-li se nad námi a 

nepovečeřìte dnes s námi, můţe se stát, ţe budeme nenávidět jedna druhou do konce 

ţivota, neboť celý den, který dvě ţeny strávì tête-à-tête, nikdy neskončì bez hádky.“ 

(Austenová, 2011, s. 35) V tomto překladu se tedy čtenář setkává s druhým významem 

výrazu – mezi čtyřma očima, důvěrně (Linhart, 2004, s. 376) – ten však z kontextu věty 

nevyplývá. V citované větě navìc nenì zmìněna sestra autorky dopisu (Caroline 

Bingleyové) Louisa. Text se tak stává nejednoznačným – nenì jasné, koho bude Caroline 

Bingleyová nenávidět – zda Jane (která je adresátkou dopisu) či někoho jiného. 

Při dalšìm výskytu tête-à-tête je přìstup překladatelky jiný. Nahrazuje výraz slovem 

rozhovor či rozmluva: „Neboť ve čtvrthodinovém rozhovoru s panì Bennetovou před 

snìdanì, kdy začal o své faře a stočil pak hovor na to, ţe doufá v Longbournu pro ni najìt 

panì, mu dáma s vlìdnými úsměvy a povšechným povzbuzenìm poradila, aby na Jane 

nemyslel.“ (Austenová, 2011, s. 83) „Nečekaný rozhovor mezi čtyřma očima je udivil.“ 

(Austenová, 2011, s. 208) V prvnì citované větě nenì zdůrazněna důvěrnost rozhovoru, ve 

druhé ano – dìky spojenì slov mezi čtyřma očima. Čtenář porozumì tomuto překladu lépe 

neţ dvěma předchozìm srovnávaným. 

 

4.12 Místnosti 

Při překladu pojmenovánì různých mìstnostì v domě docházelo ve všech třech námi 

srovnávaných překladech k nepřesnostem. Největšìmi problémy se staly výrazy breakfast-

parlour a dining-parlour. 
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4.12.1  Božena Šimková 

Pojmy breakfast-parlour i dining-parlour, kde slovo parlour znamená salonek či 

přijìmacì pokoj (Collyah, 2006, s. 764), jsou u Šimkové většinou přeloţeny jako jìdelna: 

„Uvedli ji do jìdelny, kde krom Jany všichni ještě seděli u snìdaně, a kde jejì přìchod 

vzbudil značný rozruch.“ (Austenová, 1949, s. 41) Výraz seděli u snídaně se v originálu 

nevyskytuje, Šimková však dìky němu zakomponovala prvnì část sloţeniny breakfast-

parlour do své verze knihy. Překlad slova dining-parlour jako jídelna můţeme najìt např. 

v této větě: „Ubìrali se za nì do jìdelny, prostranné, souměrné a bohatě zařìzené to 

mìstnosti.“  (Austenová, 1949, s. 292) 

Výrazy breakfast-parlour a dining-parlour jsou však přeloţeny i jiným způsobem. 

Breakfast-parlour je nahrazen pojmem přijímací salonek: „Byl překvapen, jak prostornostì 

pokoje, tak i nábytkem a prohlásil, ţe se mu skoro zdá, jako by se octl v malém letnìm 

přijìmacìm salonku v Rosingsu – přirovnánì, které z počátku nebylo pokládáno za valnou 

lichotku.“ (Austenová, 1949, s. 91–92) Tato moţnost překladu je významově přesnějšì neţ 

jídelna. Dining-parlour je zaměněn za obývací pokoj: „Eliška se z počátku Charlotě divila, 

proč si k svému dennìmu pobytu nevyvolì raději pokoj obývacì – mìstnost to mnohem 

prostornějšì a útulnějšì.“ (Austenová, 1949, s. 203) V přìpadě dining-parlour je překlad 

jídelna vhodnějšì (vzhledem k významu slova dining, které je součástì původnì sloţeniny). 

 

4.12.2  Eva Kondrysová 

Kondrysová (na rozdìl od Šimkové) ve většině přìpadů dodrţuje jeden překlad 

výrazů breakfast-parlour a dining-parlour. Breakfast-parlour je zde přeloţeno pouze jako 

ranní salonek: „Po tomto sdělenì se všichni rozesadili a pan Collins, jenţ měl moţnost se 

v klidu porozhlédnout a obdivovat, byl natolik uchvácen rozlohou bytu a zařìzenìm, ţe si – 

podle vlastnìch slov – připadal, jako by se ocitl v malém rannìm salonku na Rosingsu, kde 

panstvo v létě snìdává; (…).“ (Austenová, 2009, s. 84) Na rozdìl od Šimkové i Ruxové se u 

Kondrysové v citované větě objevuje předloţka na před toponymem Rosings.  Ve zbylých 

námi srovnávaných překladech se před tìmto toponymem vyskytuje předloţka v. Význam 

textu však nenì změněn. 
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U pojmu dining-parlour se však v této verzi knihy vyskytujì dvě moţnosti překladu 

– jako velký salon a jídelna (tato moţnost je vyuţìvána častěji): „Elizabeth zprvu 

udivovalo, ţe Charlotta nedává přednost velkému salonu, neboť byl prostornějšì i pěkněji 

zařìzený, ale brzy pochopila, ţe přìtelkyně k tomu má moc dobré důvody, neboť pan 

Collins by se zdrţoval mnohem méně ve svém pokoji, kdyby si zvolily přitaţlivějšì 

prostředì, a velebila Charlottu, jak moudře to zařìdila.“ (Austenová, 2009, s. 177) Tato 

verze je pro čtenáře srozumitelná. Také překlad s moţnostì jídelna je smysluplný, 

z kontextu knihy nevyčnìvá: „Vyskočila a vyběhla z mìstnosti a nevrátila se, dokud 

neslyšela, ţe procházejì halou do jìdelny.“ (Austenová, 2009, s. 324)  

Pokud se výraz dining-parlour vyskytuje v jedné větě s pojmem drawing-room, 

který je ve všech třech námi srovnávaných překladech přeloţen jako salon, je pouţito 

slovo jídelna pro zachovánì smysluplnosti textu: „Cestou se pozdrţely v hale, neboť lady 

Catherine otevřela dveře do jìdelny a do salonu, krátce je přehlédla, prozkoumala, 

prohlásila, ţe dělajì docela slušný dojem, a kráčela dál.“ (Austenová, 2009, s. 362) 

 

4.12.3  Eva Ruxová 

Ruxová (stejně jako Kondrysová) dodrţuje jeden překlad výrazu breakfast-parlour. 

Přeloţen je vţdy jako ranní salonek: „Po této zprávě zaujali všichni svá mìsta a pan 

Collins, kdyţ měl teď čas rozhlédnout se kolem sebe a vše obdivovat, uţasl nad velikostì a 

zařìzenìm bytu a prohlásil, ţe má skoro dojem, jako by byl v malém rannìm salonku 

v Rosingsu.“ (Austenová, 2011, s. 88) Na rozdìl od obou předchozìch námi porovnávaných 

překladů v této verzi je v citované větě vynechán atribut summer, tedy letní, u slova 

salonek. Důvodem je pravděpodobně fakt, ţe při důsledném překladu všech atributů by 

věta byla nesrozumitelná. 

U Ruxové se setkáme s identickým překladem pojmu dining-parlour jako u 

Kondrysové – tedy převáţně jako jídelna, jednou jako salon. Jediným rozdìlem mezi 

těmito dvěma překlady je vynechánì atributu velký, který Kondrysová pouţìvá před slovem 

salon: „Elizabeth se nejdřìv dost divila, proč Charlotte nedává přednost salonu, který byl 

většì a lépe zařìzený.“ (Austenová, 2011, s. 195) Jak jiţ bylo zmìněno, překlad jako jídelna 

textu neubìrá na srozumitelnosti: „Pak odešly z jìdelny a s jemnostì, která se jim najednou 
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vrátila, se odebraly do Janina pokoje a poseděly u nì, dokud jim sluha neoznámil, ţe se 

podává káva.“ (Austenová, 2011, s. 42) 

I v přìpadě výskytu slov dining-parlour a drawing-room je překlad těchto sloţenin 

stejný jako u Kondrysové: „Kdyţ procházely halou, lady Catherine otevřela dveře do 

jìdelny a do salonu, nahlédla do nich a prohlásila, ţe vypadajì docela slušně, a kráčela dál.“ 

(Austenová, 2011, s. 397) Smysl originálnì věty je tak zachován. 

 

4.13  Dopravní prostředky 

4.13.1  Božena Šimková 

Ve čtyřicáté čtvrté kapitole se objevuje pojem curricle, tedy otevřený dvoukolový 

kočár, ve kterém se nacházì po jednom mìstě pro kočìho a cestujìcìho. (Austen, 2010, s. 

382) 

Šimková slovo curricle překládá jako nějaký kočár: „Eliška se strýcem a tetou se 

právě vrátili po prohlìdce mìstnìch zajìmavostì zpátky do hostince, aby se převlékli – byli 

pozváni na oběd u tetiných známých – kdyţ je rachot nějakého kočáru přivábil k oknu.“ 

(Austenová, 1949, s. 310) Zájmeno nějaký je zde nadbytečné, originál jeho vyuţitì 

nevyţaduje (výrazu curricle sice předcházì neurčitý člen, avšak ne všechny neurčité členy 

fungujì v češtině ve významu neurčitého zájmena). Překlad tohoto pojmu jako kočár by byl 

plně významově dostačujìcì. 

 

4.13.2  Eva Kondrysová 

Kondrysová slovo curricle překládá jako dvoukolka: „Gardinerovi a Elizabeth si 

vyšli s novými známými na procházku do okolì a právě se s onou rodinou vrátili do 

hostince, aby se převlékli k obědu, kdyţ tu je hrčenì přivábilo k oknu a oni spatřili, ţe se 

po silnici blìţì dvoukolka a v nì pán s dámou.“ (Austenová, 2009, s. 267) Tuto moţnost 

hodnotìme jako nejlepšì, český výraz totiţ zcela významově odpovìdá anglickému. 
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4.13.3  Eva Ruxová 

Ruxová překládá výraz curricle jako dvoukolový kočár: „Gardinerovi a Elizabeth se 

procházeli kolem s některými svými novými přáteli a právě se vrátili do hostince 

převléknout se na oběd, kdyţ je hluk kočáru přilákal k oknu a uviděli, jak ulicì přijìţdì 

v dvoukolovém kočáru pán s dámou.“ (Austenová, 2011, s. 294) Přibliţuje se tak překladu 

Kondrysové, avšak poněkud neobratně. Dvojì vyuţitì slova kočár v jedné větě je 

nadbytečné. Mìsto dvouslovného názvu dvoukolový kočár by bylo vhodné pouţìt termìnu 

dvoukolka. 
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5 Humor 

Vzhledem k tomu, ţe dìlo je uznávané mimo jiné dìky autorčinu smyslu pro humor, 

který je stále aktuálnì, zabýváme se rovněţ některými prostředky, dìky nimţ Jane 

Austenová humorného vyzněnì docìlila. Jiţ prvnì věta knihy obsahuje ironii a ukazuje tak 

čtenáři autorčin pohled na společnost přelomu 18. a 19. stoletì. Touto větou jsme se 

zabývali ve druhé kapitole. 

Sýkora ve své studii o Austenová řìká, ţe „většinu románové produkce 18. stoletì 

tvořily knihy psané ţenami.“ (Sýkora, 2000) Tyto autorky, které Austenová s oblibou 

parodovala, jsou dnes jiţ neznámé. Sýkora vidì právě uměnì ironie a parodie, jeţ 

Austenová skvěle ovládala, jako důvod toho, ţe autorka je i v dnešnì době stále 

vyhledávaná a oblìbená. Dalšìm zajìmavým faktem v Sýkorově eseji je jeho tvrzenì, ţe 

čtenář při četbě knih od Austenové musì být neustále ve střehu a ţe „pohrávánì si 

s nejrozmanitějšìmi literárnìmi stereotypy a konvencemi a jejich nabourávánìm muselo 

slečně spisovatelce přinášet nesmìrné potěšenì.“ (Sýkora, 2000) Tuto skutečnost můţeme 

také spatřit hned v prvnì větě celého dìla. 

Podle Enrightové Austenová „sleduje lidské charaktery kolem sebe, všìmá si lidského 

chovánì, hravě prokoukne kaţdou slabost, samolibost a přetvářku.“ (Enrightová, 2014, s. 

10) Dìky této schopnosti je ironie v knihách Austenové platná a srozumitelná i v dnešnì 

době. Enrightová popisuje autorčino uchopenì ironie a parodie následovně: „Bylo by 

ovšem velmi povrchnì chápat jejì romány jen jako výsměch lidským nedostatkům – 

obsahujì totiţ také silné mravnì poslánì. Arogantnì postavy se většinou znemoţnì, 

chamtivci neuspějì, zlotřilce stihne zaslouţená odplata (ačkoli často pouze v podobě 

hloupé manţelky nebo ztráty majetku), hlupáci a pokrytci se projevì jako hlupáci a 

pokrytci, manţelstvì uzavìraná pro penìze jsou nešťastná, aroganci je ulomen hrot.“ 

(Enrightová, 2014, s. 10-11)  

S autorčiným názorem na tvorbu bez vyuţitì parodujìcìch prostředků jsme seznámeni 

v dopisu Jamesi Stanieru Clarkovi (knihovnìkovi v Carlton House): „Abych si s váţným 

úmyslem sedla ke psanì váţné romance, muselo by mi jìt o ţivot, a kdyby mne nouze 

donutila setrvat a nepolevit, aniţ bych se vysmála sama sobě i ostatnìm, určitě by mě 

pověsili, ještě neţ bych dokončila prvnì kapitolu.“ (Enrightová, 2014, s. 51) 
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5.1 Kurzíva jako signalizátor ironie 

Jednìm z nejdůleţitějšìch a nejčastějšìch prostředků k naznačenì efektu ironie, 

parodie či sémantickému posunu slova je pouţitì kurzìvy v originálnìch dialozìch. Ta je 

samozřejmě vyuţìvána i pro zdůrazněnì slova (nahrazuje zde hlavnì větný důraz, který by 

byl v angličtině pouţit v mluvené řeči).  

 

5.1.1 Božena Šimková 

Kaţdá z námi srovnávaných překladatelek přistupuje k vyuţitì tohoto prvku jinak. 

Šimková kurzìvu většinou nezachovává. Na význam textu však tento fakt nemá přìliš velký 

dopad. Čtenář ale nepozná, jaké slovo autorka povaţovala za důleţité či jaké slovo neslo 

význam celé věty. Tento fakt dokládáme následujìcì citacì: „‘My overhearings were more 

to the purpose than yours, Eliza,‘ said Charlotte. ‘Mr Darcy is not so well worth listening 

to as his friend, is he? – Poor Eliza! – to be only just tolerable.‘“ (Austen, 2010, s. 17) a 

jejìm překladem: „‚To, co já vyslechla, bylo daleko přìjemnějšì neţli to, cos vyslechla ty, 

Elizo,‘ soudila Charlotta. ‚Naslouchat panu Darcymu nemá takovou cenu jako naslouchat 

jeho přìteli, viď? Nebohá Elizo, být zrovna tak ještě ucházející.‘“ (Austenová, 1949, s. 23) 

Slovo, které je pro význam celé citace nejdůleţitějšì, je adjektivum ucházející, tedy jediné 

mìsto, kde je kurzìva zachována. Nevyuţitì kurzìvy u přivlastňovacìch zájmen my a yours, 

která se do češtiny překládajì jako zájmena osobnì (já a ty), čtenáře ochuzujì o větný důraz. 

Jako jediná z námi porovnávaných překladatelek, Šimková nepouţìvá kurzìvu pro 

odlišenì dopisů od zbylého textu. Toto rozlišenì nenì provedeno ani pomocì většìho 

odsazenì textu, jako je tomu v originálu. Text se pak pro čtenáře stává nepřehledným a 

těţko čitelným. 

 

5.1.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová zachovává kurzìvu častěji neţ Šimková, avšak ne ve všech přìpadech: 

„‚Já jsem alespoň vyslechla něco uţitečnějšìho neţ ty, Elizo,‘ pravila Charlotta. ‚Pan 

Darcy se neposlouchá tak přìjemně jako jeho přìtel, viď? – Chudinka Eliza! – Slyšet, ţe 

jenom ujde!‘“ (Austenová, 2009, s. 21) V citované větě můţeme spatřit, ţe tato 
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překladatelka zachovává i vizuálnì stránku věty – pomlčky, vykřičnìky atd. V řeči 

Charlotty je v této verzi překladu navìc ironie mnohem zřetelnějšì neţ ve verzi Šimkové. 

Překlad slova tolerable jako ujde je současnému čtenáři pravděpodobně bliţšì neţ 

adjektivum ucházející, které nalezneme u Šimkové, a navìc vìce připomìná mluvenou řeč. 

Na rozdìl od Šimkové, Kondrysová i Ruxová pouţìvajì kurzìvu pro odlišenì textu 

dopisů od zbylého textu, coţ je dobrý způsob jeho zpřehledněnì. V originálu je toto 

rozlišenì zprostředkováno většìm odsazenìm textu dopisu.  

 

5.1.3 Eva Ruxová 

Ruxová nezachovává kurzìvu téměř vůbec: „‚Já jsem rozhodně vyslechla něco 

přìjemnějšìho neţ ty, Elizo,‘ prohlásila Charlotte. ‚Zaslechnout, co řìká pan Darcy svému 

přìteli, nenì takové potěšenì, ţe ne? Chudinka Eliza, prý jen ujde!‘“ (Austenová, 2011, s. 

20) V překladu adjektiva tolerable se tato překladatelka shoduje s Kondrysovou. Ironie v 

Charlottině poznámce je zde také zcela zřejmá. 

Jak jiţ bylo zmìněno, Ruxová (stejně jako Kondrysová) pouţìvá kurzìvu jako 

odlišenì dopisů od zbylého textu. 

 

5.2 Gotický román 

V šesté kapitole se čtenář setkává se slovy: „(…); and it will then be but poor 

consolation to believe the world equally in the dark.“ (Austen, 2010, s. 20) Tato věta je 

jasnou naráţkou na fenomén 18. a 19. stoletì – gotický román
33

. Pozorný čtenář tak můţe 

spatřit schopnost Austenové parodovat romantismus a sentimentalismus pomocì pouhé 

části věty. Autorka často zesměšňovala tehdy oblìbené strašidelné přìběhy (napřìklad i 

v dìle Northangerské opatství). Český čtenář však pravděpodobně nenì schopen tuto 

souvislost odhalit.  

                                                 
33

 Tzv. černý román či román hrůzy. Dominuje v něm sloţka dějová, rozvìjì hojně motivy fantastické i 

racionálnì, syţetová výstavba je vypočtena na upoutánì pozornosti čtenáře. Sloţky popisné evokujì atmosféru 

tajemna (ruiny zámku, hrady, kobky, hroby atd.). Nejznámějšìmi představiteli jsou A. Radcliffová, M. G. 

Lewis atd., prvky gotického románu se objevujì i ve tvorbě W. Scotta či E. A. Poea. V české literatuře 

ovlivnil tvorbu J. Arbesa (Vlašìn, 1984, s. 62). 
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5.2.1 Božena Šimková 

V překladu Šimkové navìc tato naráţka nenì zcela jasná: „A je to pak věru slabá 

útěcha, řìká-li si, ţe celý svět stejně jako ona tápe v temnotách.“ (Austenová, 1949, s. 26) 

Tento překlad věty neobsahuje ironii a znì velmi pesimisticky – s tìm se v originálnìm dìle 

nesetkáme. Porozuměnì textu sice nenì ovlivněno, avšak čtenář je ochuzen o jednu 

z autorčiných reakcì na literaturu jejì doby.  

 

5.2.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová odezvu na gotický román vynechává a nahrazuje ji vedlejšì větou 

odlišného obsahu: „Utajì-li ţena znamenitě své city i před tìm, komu patřì, můţe se stát, ţe 

propase přìleţitost ho k sobě připoutat, a pak jì bude chabou útěchou, ţe se o tom lidé 

nedozvěděli.“ (Austenová, 2009, s. 24–25) Citovaná věta sice (stejně jako u Šimkové) 

postrádá ironii, ovšem z kontextu knihy nevyčnìvá svou depresivnostì. Tento překlad tedy 

hodnotìme lépe neţ verzi Šimkové. 

 

5.2.3 Eva Ruxová 

Ruxová stejně jako Kondrysová naráţku vynechává a pozměňuje obsah věty: 

„Jestliţe dìvka skryje svou náklonnost i před tìm, komu náleţì, můţe ztratit přìleţitost ho 

k sobě připoutat a bude jì jen slabou útěchou, ţe o tom lidé nevědì.“ (Austenová, 2011, s. 

23–24) Citovaná věta je opět velmi podobná překladu Kondrysové. Důvody pro vynechánì 

reakce na gotický román jiţ byly zmìněny. 

 

5.3 That is capital 

Při rozhovoru pana Bingleyho s jeho sestrami (panì Hurstovou a slečnou 

Bingleyovou) se objevuje vtip v reakci na sdělenì, ţe Jane Bennetová má strýce na 

Cheapside. V originálu se tak čtenář setkává s větou: „‚That is capital,‘ added her sister, 

and they both laughed heartily.“ (Austen, 2010, s. 34) Přìmá řeč (That is capital) je 
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naráţkou na to, ţe Chepaside je londýnská ulice. Slovo capital znamená v angličtině buď 

hlavnì město nebo adjektiva jako hlavnì, prvořadý či významný (Collyah, 2006, s. 183). 

 

5.3.1 Božena Šimková 

Šimková tento vtip překládá následovně: „‚To je báječné,‘ řekla jejì sestra jìzlivě, a 

obě se pak uštěpačně rozesmály.“ (Austenová, 1949, s. 45) Předchozì větou si přitom 

Šimková připravuje kontext: „Ano, a druhý bydlì kdesi v londýnské Cheapside…“ 

(Austenová, 1949, s. 45) Do tohoto kontextu by se (vzhledem k přidanému adjektivu 

londýnské, které se v originálu nevyskytuje) tedy vtip jako to je hlavní apod. hodil lépe. 

Věta To je báječné nenì sama o sobě (bez intonace či neverbálnì komunikace) ironická, 

avšak dìky přìslovci jízlivě je jejì význam jasný. 

 

5.3.2 Eva Kondrysová 

Tato překladatelka se snaţì zachovat ironii ve své verzi věty That is capital, přesný 

význam však nezachovává: „‚Penězi k nezaplacenì!‘ dodala jejì sestra a obě se srdečně 

rozesmály.“ (Austenová, 2009, s. 41) V návaznosti na předchozì větu: „Ano, a majì ještě 

jednoho strýčka, ale toho bys musel hledat mezi krámy na Cheapside.“ (Austenová, 2009, 

s. 41) je přìmá řeč v prvnì citované větě ironická, Kondrysové se tedy podařilo prostředek 

slouţìcì k pobavenì čtenáře zachovat. 

 

5.3.3 Eva Ruxová 

V tomto překladu se setkáme s jiným prostředkem k dosaţenì komičnosti 

originálnìho textu That is capital. Na větu: „A majì ještě jednoho, který ţije v Londýně u 

Cheapside, tam, co jsou ty laciné krámy.“ (Austenová, 2011, s. 42) Ruxová navazuje: „‚No 

to je vrchol,‘ dodala jejì sestra. Obě se srdečně zasmály.“ (Austenová, 2011, s. 42) 

Samotná přìmá řeč No to je vrchol působì ironicky. Má také podobný význam jako 

originálnì věta. S prvnì citovanou větou však přìliš nesouvisì, nenavazuje na ni tak, jak 
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tomu je v původnì verzi knihy. Navìc si můţeme povšimnout skutečnosti, ţe Ruxová, na 

rozdìl od Šimkové a Kondrysové, ve druhé citaci rozděluje souvětì na dvě věty. 
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6 Adaptace cizích pojmenování vybraných sociálních rolí 

Přìstupy překladatelek k úpravě hláskové podoby cizìch slov se různì. Nejvìce rozdìlů 

je moţné najìt ve slovech gentleman, madame a mamma. Některá slova jsou ponechána 

beze změn, některá jsou upravena způsobem, který dnes můţe vyznìt aţ komicky. 

 

6.1 Božena Šimková 

Šimková zanechává hláskové sloţenì cizìch slov v původnì podobě, coţ se 

v kombinaci s počeštěnou podobou některých jmen můţe zdát nesourodé. Slova jako 

gentleman, madame se tak objevujì vedle jmen Eliška, Jana atd.  

Výraz mamma nalezneme v pozměněné podobě, zdvojené m je zjednodušeno: „‚Mýlìš 

se, mama,‘ odporovala Eliška, rdìc se za matku.“ (Austenová, 1949, s. 53) I s upravenou 

skladbou hlásek je však výraz mama silně přìznakový, na prvnì pohled upoutá čtenářovu 

pozornost (zejména v kontrastu s českými podobami křestnìch jmen). 

Sjednocená podoba úpravy hláskové skladby slov by byla vhodnějšì. Toto řešenì jsme 

navrhovali jiţ v kapitole o přìstupu k překladu antroponym. 

 

6.2 Eva Kondrysová 

Také u Kondrysové se setkáváme se zachovánìm původnì podoby slov madame, 

gentleman. Avšak pojem mamma je nahrazen výrazem matinka: „‚Jistě se mýlìte, 

matinko,‘ namìtla Elizabeth, celá rudá z matčiných řečì.“ (Austenová, 2009, s. 48) 

V českém prostředì funguje slovo matinka lépe neţ francouzsky znějìcì mama a vzhledem 

k tomu, ţe je rovněţ přìznakové (expresivnì) a pro českého čtenáře je tedy přijatelnějšì a 

srozumitelnějšì. V dnešnì době však jiţ můţe vyznìt zastarale či ironicky. 

 

6.3 Eva Ruxová 

Ruxová jako jediná z námi zkoumaných překladatelek graficky adaptuje slovo 

gentleman. V jejìm překladu se tak vyskytuje pojem dţentlmen. Zato výraz madame, který 



- 69 - 

 

by měl být spìše počeštěn, je ponechán v původnì hláskové podobě. Vzhledem k faktu, ţe 

se slova objevujì v rámci jedné kapitoly, bychom rozhodně volili jednotný přìstup k úpravě 

hláskové podoby daných výrazů. 

Ruxová vyuţìvá stejný přìstup k překladu pojmu mamma jako Kondrysová: „‚Ale 

matinko, vy se mýlìte,‘ řekla Elizabeth, která se za matku zastyděla.“ (Austenová, 2011, s. 

51) Zhodnocenì tohoto faktu je zmìněno výše. 
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7 Tykání a vykání 

Přìstup k tykánì a vykánì se u překladatelek lišì. V době, kdy Austenová tvořila, děti 

v českých zemìch svým rodičům vykaly, či dokonce onikaly. Obecně (napřìklad v rámci 

společenské konverzace) se vykánì jako forma zdvořilosti vyuţìvalo častěji neţ v dnešnì 

době.  

Podle Lenderové a kol. „autoritu rodičů utvrzoval zvyk vykánì ze strany dětì, který od 

sedmdesátých let 19. stoletì nahrazoval staršì onikánì.“ (Lenderová a kol., 2009, s. 184) 

Z historického hlediska by tedy překladatelky měly správně vyuţìt v komunikaci rodičů a 

dětì onikánì. Pro dnešnìho českého čtenáře by však onikánì bylo nezvyklé a vysoce 

přìznakové.  

Tykánì a vykánì se v angličtině rozlišovalo do 17. stoletì, v době tvorby Austenové 

tedy jiţ ne. Překladatelky se tak musely řìdit českým územ dané doby či svým vlastnìm 

úsudkem. Nápomocné jim mohlo být pouze uţitì křestnìch jmen či přìjmenì, které je 

formou vyjádřenì zdvořilosti v britském prostředì. Ekvivalentem k pouţitì tykánì v českém 

jazyce je oslovenì křestnìm jménem, mìsto vykánì je vyuţìváno oslovenì přìjmenìm. 

 

7.1 Božena Šimková 

Šimková jako jediná ze třì zkoumaných překladatelek vyuţìvá v komunikaci rodičů a 

dětì tykánì: „‚Mýlìš se, mama,‘ odporovala Eliška, rdìc se za matku.“ (Austenová, 1949, s. 

53) Tento fakt je velmi zajìmavý vzhledem k tomu, ţe překlad Šimkové je nejstaršì z námi 

porovnávaných. Podle Lenderové a kol. se totiţ v některých oblastech českých zemì 

„vykánì rodičům udrţelo aţ do šedesátých let 20. stoletì.“ (Lenderová a kol., 2009, s. 184)  

Dnešnì čtenář by však pravděpodobně na tykánì rodičům neshledal nic zvláštnìho, 

povaţoval by ho za naprosto přirozené. V kontrastu s pouţitými zastaralými stylistickými 

obraty však tykánì nenì na mìstě. 

V rámci společenské konverzace je pouţito vykánì: „Darcy se usmál a pravil: ‚Máte 

úplně pravdu.‘“ (Austenová, 1949, s. 212) Tento jev je v české společnosti běţný i 

v současnosti, a tak pouţitì vykánì nenì přìznakové. 
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I po tom, co si Elizabeth Bennetová a Fitzwilliam Darcy vyznajì lásku, si tato dvojice 

stále vyká: „Povězte mi však, proč jste vůbec tehdy přijel do Netherfieldu?“ (Austenová, 

1949, s. 462) Také manţelé Bennetovi si vykajì: „‚Milý pane Bennete,‘ začala jednoho dne 

panì Bennetová, ‚slyšel jste uţ, ţe netherfieldský zámek je konečně zase pronajat?‘“ 

(Austenová, 1949, s. 5) Fakt, ţe si manţelé vykajì, vnìmá dnešnì čtenář jako silně 

přìznakové. Vzhledem k tomu, ţe v tomto překladu děti rodičům tykajì, by bylo vhodnějšì 

pouţìt v komunikaci snoubenců či manţelů tykánì. Na druhou stranu však panì Bennetová 

oslovuje svého manţela pane Bennete, tedy přìjmenìm, coţ je pravděpodobně důvodem 

k vyuţitì vykánì. 

 

7.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová zachovává historický přìznak textu pomocì vykánì rodičům: „‚Jistě se 

mýlìte, matinko,‘ namìtla Elizabeth, celá rudá z matčiných řečì.“ (Austenová, 2009, s. 48) 

Tuto variantu hodnotìme jako věrnějšì době vzniku dìla, pro čtenáře zajìmavějšì, a tedy 

lepšì, neţ je verze Šimkové. 

Společenská konverzace probìhá, stejně jako u předchozìho překladu, s vyuţitìm 

vykánì: „Darcy se usmál a řekl: ‚Máte úplnou pravdu.‘“ (Austenová, 2009, s. 185) Jak jiţ 

bylo zmìněno, vyuţitì vykánì ve společnosti je i nynì naprosto běţné, v překladu má tedy 

své opodstatněnì. 

I zde si Elizabeth Bennetová a Fitzwilliam Darcy jako snoubenci vykajì: „Ale povězte 

mi, proč jste vlastně přijel do Netherfieldu?“ (Austenová, 2009, s. 392) V této verzi je však 

vykánì vyuţito i v komunikaci s rodiči a přìbuznými, a tak u snoubenců nenì tak 

přìznakové. Stejně tak u manţelů, kteřì si vykajì: „‚Drahý manţeli,‘ pravila jednoho dne 

panì Bennetová onomu pánovi, ‚zdalipak uţ vìte, ţe netherfieldské panstvì dostane 

konečně nájemce?‘“ (Austenová, 2009, s. 5) 
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7.3 Eva Ruxová 

Ruxová vyuţìvá stejného postupu jako Kondrysová. Elizabeth matce vyká: „‚Ale 

matinko, vy se mýlìte,‘ řekla Elizabeth, která se za matku zastyděla.“ (Austenová, 2011, s. 

51) Argumentace pro tento způsob překladu jiţ byla zmìněna výše. 

Stejný přìstup jako u Šimkové a Kondrysové můţe čtenář sledovat i v tomto překladu: 

„Darcy se usmál a řekl: ‚Máte naprosto pravdu.‘“ (Austenová, 2011, s. 203) Důvody pro 

tuto variantu jiţ byly taktéţ vypsány. 

Stejně jako u většiny zkoumaných jevů se Ruxová shoduje s Kondrysovou a 

snoubenci si tedy vykajì: „Řekněte mi ale, proč jste přijel do Netherfieldu?“ (Austenová, 

2011, s. 431) U rodičů hlavnì hrdinky je postup stejný: „‚Jestlipak vìte, můj milý,‘ řekla 

jednoho dne panì Bennetová manţelovi, ‚ţe Netherfield je pronajatý?‘“ (Austenová, 2011, 

s. 3) 
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8 Frazeologie 

Frazeologické jednotky jsou nedìlnou součástì kaţdého textu. Přìstupy k jejich 

překladu se u námi porovnávaných překladatelek lišì. Většinou jsou však frazeologismy 

přeloţeny v souladu se sémantickým významem jejich protějšků v originále. 

 

8.1 Přístupy k překladu spojení stem the tide of malice, balm of sisterly 

consolation 

V promluvách jedné z Elizabethiných sester, Mary, se čtenář často setkává s velkým 

mnoţstvì metafor, přirovnánì a jiných frazeologismů. Jejich vyuţitì je součástì Maryiny 

mluvy, která v dìle funguje jako zesměšněnì rádoby vzdělaných a přechytralých lidì. 

Maryina květnatá řeč se projevuje napřìklad v následujìcì citaci: „This is a most 

unfortunate affair; and will probably be much talked of. But we must stem the tide of 

malice, and pour into the wounded bosoms of each other the balm of sisterly consolation.“ 

(Austen, 2010, s. 277-278) Slovnì spojenì stem the tide je anglickým idiomem, který 

vyjadřuje pozastavenì či odvrácenì něčeho nepřìjemného (www.etymonline.com). 

Následuje metafora pour into the wounded bosoms of each other the balm of sisterly 

consolation, která popisuje sesterskou soudrţnost během těţkostì po útěku jejich sestry 

Lydie. 

 

8.1.1 Božena Šimková 

Šimková idiom stem the tide i slovnì spojenì pour into the wounded bosoms of each 

other the balm of sisterly consolation překládá doslovně: „Je to svrchovaně neblahá 

přìhoda a dá nepochybně podnět k četným lidským řečem. Neţ musìme statečně čeliti 

proudu zlomyslnostì a lìti si balsám sesterské lásky do raněných srdcì.“ (Austenová, 1949, 

s. 346) 

Spojenì slov proud zlomyslností nenì v českém jazyce přìznakové a v kontextu je 

zcela srozumitelné. Pouţitì výrazu balsám však jiţ přìznakové je. Podle Pravidel českého 

pravopisu je totiţ jediná spisovná varianta tohoto slova balzám (Hartmannová a kol., 1994, 

s. 133). Doslovný překlad slovnìho spojenì působì velice nepřirozeně, v přìpadě přìmé řeči 

http://www.etymonline.com/
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dané postavy se však můţe jednat o překladatelčin úmysl (vzhledem k záměrné 

vyumělkovanosti Maryiných projevů). 

 

8.1.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová rovněţ překládá obě slovnì spojenì doslovně: „Jaká to neblahá 

přìhoda! Patrně se to všude rozkřikne, avšak musìme zbudovat hráz proti toku záštì a 

zaplavit jedna druhé zraněnou hruď balzámem sesterské útěchy.“ (Austenová, 2009, s. 

296)  

Spojenì slov zbudovat hráz proti toku záští je v daném kontextu zcela srozumitelné, 

druhá část věty, tedy zaplavit jedna druhé zraněnou hruď balzámem sesterské útěchy, však 

znì v porovnánì s originálem přìliš vyumělkovaně (i přes autorčinu snahu o zesměšněnì 

mluvčì). 

 

8.1.3 Eva Ruxová 

Ruxová jako jediná z námi srovnávaných překladatelek přesně kopìruje původnì 

syntaktickou i sémantikou stavbu obou vět (včetně střednìku): „To je nanejvýš 

politovánìhodná věc; patrně se to rozkřikne. Musìme zastavit přìval zloby a zalìt jedna 

druhé zraněnou hruď balzámem sesterské útěchy.“ (Austenová, 2011, s. 326)  

Slovnì spojenì zalít jedna druhé zraněnou hruď balzámem sesterské útěchy je téměř 

totoţné s překladem Kondrysové, výjimku tvořì pouze sloveso, a bylo o něm jiţ 

pojednáno. Výraz zastavit příval zloby jako ekvivalent k anglickému stem the tide 

hodnotìme jako nejméně přìznakovou a pro současného čtenáře nejpřijatelnějšì variantu. 

 

8.2 Indeed 

V britské angličtině se velmi často pouţìvá výraz indeed. Podle významu tohoto 

slova se jedná buď o přìslovce (ve významu zcela jistě či ve skutečnosti), nebo o částici (v 

tomto přìpadě slovo nemá ţádný konkrétnì význam, vyjadřuje však údiv, ironii, 
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překvapenì). Výraz indeed můţe být v textu pouţit pro zesìlenì významu některého slova 

(a mohl by být přeloţen např. jako vskutku). Indeed ve významu ve skutečnosti či zcela 

jistě funguje zejména jako prostředek koheze (American Heritage Dictionary of the 

English Language, 2011). V knize je výraz indeed často pouţit k zesìlenì souhlasu, tedy ve 

spojenì yes, indeed. 

Přìstupy k překladu daného výrazu se u námi srovnávaných překladatelek lišì. 

Překladatelky navìc vyuţìvajì mnoho ekvivalentů, kterými výraz indeed nahrazujì. 

 

8.2.1 Božena Šimková 

Šimková výraz indeed vynechává v přìpadě, ţe se význam věty bez jeho pouţitì 

neměnì: „‚Mýlìš se, mama,‘ odporovala Eliška, rdìc se za matku.“ (Austenová, 1949, s. 53) 

V originále se indeed objevuje na začátku věty: „‚Indeed, mamma, you are mistaken,‘ said 

Elizabeth, blushing for her mother.“ (Austen, 2010, s. 40) Vynechánìm daného výrazu 

v překladu se vytratì důraz, který je v originále na promluvu kladen, avšak významově věta 

nenì změněna. 

Pokud Šimková překlad výrazu indeed nevynechává, pouţìvá slovo věru: „To si 

věru netroufám.“ (Austenová, 1949, s. 64) Pomocì tohoto ekvivalentu je zachován 

historický odstìn dìla, navìc se věta sémanticky neměnì. Dalšìm způsobem překladu 

daného výrazu je skutečně: „Nebylo by skutečně lehké zachytit jejich výraz a vystihnouti 

jejich barvu.“ (Austenová, 1949, s. 65) Také tato verze překladu je významově shodná 

s originálem. 

Historický odstìn dìla je zdůrazněn pouţitìm částice arci jako ekvivalentu k indeed: 

„‚To je arci slabost!‘ vytýkala Eliška.“ (Austenová, 1949, s. 71) Podle Českého 

etymologického slovnìku má výraz arci význam ovšem. (Rejzek, 2001, s. 57) Sémanticky 

tedy zachovává význam původnì věty. 

Výraz indeed je také překládán jako ovšem: „Ach, ovšem sire!“ (Austenová, 1949, 

s. 80) I v tomto přìpadě se jedná o správný překlad, který odpovìdá originálu. 

Spojenì yes, indeed je překládáno vìce způsoby. Prvnìm z nich je jemináčku: 

„‚Jemináčku,‘ vybuchla panì Bennetová, uraţena tónem, jakým pan Darcy vyslovil slovo 
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‚venkov‘; ‚ujišťuji vás, ţe se toho na venkově děje stejně tolik jako ve mětě.‘“ (Austenová, 

1949, s. 53) Výraz jemináčku sémanticky odpovìdá významu spojenì yes, indeed. 

Překladatelka jeho vyuţitìm zdůraznila překvapenì panì Bennetové nad prohlášenìm pana 

Darcyho. 

Dalšì variantou je spojenì slov ó ano: „Ó ano, měl jsem to velké potěšenì. Účastnìte 

se často plesů v královském paláci?“ (Austenová, 1949, s. 32) Také v této citaci Šimková 

přeloţila spojenì ve správném významovém odstìnu – yes, indeed zde funguje jako 

zesìlený souhlas. Výraz ó ano tedy významově koresponduje s originálem. 

V překladu se vyskytuje i výraz nepochybně jako ekvivalent k yes, indeed: 

„Nepochybně. Jeho přátelé se mohou právem radovat, ţe se setkal s jednou z těch velmi 

málo rozumných ţen, které byly ochotny přijmout jeho nabìdku k sňatku a nadto byly 

schopny ho učinit šťastným.“ (Austenová, 1949, s. 215) I tento překlad je sémanticky 

správný. 

 

8.2.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová, na rozdìl od Šimkové, indeed většinou v překladu vynechává, a to i 

pokud je ve spojenì s přitakánìm, tedy yes, indeed. V tom přìpadě zachovává pouze 

souhlas: „Ano, viděl, a byl to pohled nad jiné útěšný. Tančìváte často u dvora?“ 

(Austenová, 2009, s. 29) Věta pak postrádá důraz, naléhavost, které mluvčì pouţitìm 

výrazu indeed komunikuje. 

Indeed je často překládáno jako skutečně: „Ano, marnivost je skutečně zlá 

vlastnost.“ (Austenová, 2009, s. 64) Jak jiţ bylo zmìněno, tento překlad je správný, 

zachovává význam sdělenì v originále. 

Stejně jako Šimková, i Kondrysová pouţìvá výraz věru jako ekvivalent k indeed: 

„Věru, ţe si netroufám.“ (Austenová, 2009, s. 57) Touto moţnostì překladu jsme se jiţ 

zabývali výše. 

Na rozdìl od Šimkové Kondrysová ve větě: „‚Indeed, mamma, you are mistaken, 

said Elizabeth, blushing for her mother.“ (Austen, 2010, s. 40) nevynechává výraz indeed. 

Nahrazuje ho českým ekvivalentem jistě, který v daném kontextu sémanticky vyhovuje: 
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„‚Jistě se mýlìte, matinko,‘ namìtla Elizabeth, celá rudá z matčiných řečì.“ (Austenová, 

2009, s. 48) 

Slovnì spojenì yes, indeed Kondrysová nahrazuje ustáleným slovnìm spojenìm 

pravda pravdoucí: „‚To je pravda pravdoucì,‘ prohlásila důrazně panì Bennetová, uraţena 

tónem, jakým hovořil o venkovském prostředì.“ (Austenová, 2009, s. 48) Také tato 

moţnost překladu je správná, avšak nevyjadřuje takové překvapenì, či dokonce šok, jaké je 

obsaţeno v překladu dané věty od Šimkové. 

Důraz, který spojenì yes, indeed implikuje, nenì obsaţen ani v dalšì variantě jeho 

překladu, tedy ano, to máte pravdu: „Ano, to máte pravdu. Jeho přátelé se mohou radovat, 

ţe potkal jednu z mála rozumných ţen, která byla ochotná si ho vzìt, a navìc je schopná mu 

připravit spokojený ţivot.“ (Austenová, 2009, s. 187) Také tato verze překladu daného 

spojenì je ze sémantického hlediska správná. 

Kondrysová ve svém překladu nevyuţìvá takové spektrum výrazů s různými 

významovými odstìny, jako můţeme sledovat u Šimkové. 

 

8.2.3 Eva Ruxová 

Poslednì z námi porovnávaných překladatelek se přìmému překladu výrazu indeed 

většinou vyhýbá. V textu ho často vynechává, i ve spojenì yes, indeed (stejně jako 

Kondrysová): „No ano, viděl a pohled na to mi způsobil značné potěšenì. Tančìte často u 

dvora?“ (Austenová, 2011, s. 28) Důraz, který je na promluvu v originále kladen, je zde 

alespoň zčásti nahrazen přìdavným jménem značné a částicì no. 

Také v následujìcì citaci se Ruxová sice vyhýbá explicitnìmu překladu indeed, 

avšak větný důraz opět vytvářì pomocì pouţitì částice: „‚To jsem ale měla dobrý nápad!‘ 

zalibovala si několikrát panì Bennetová, jako by bylo jejì zásluhou, ţe se rozpršelo.“ 

(Austenová, 2011, s. 36)  

Jednìm z přìpadů, kdy se Ruxová přìmému překladu slova indeed nevyhýbá, je 

ekvivalent naprosto: „Naprosto ne. Ráda se projdu. Vzdálenost nic neznamená, mám-li 

takový důvod. Jsou to jen tři mìle, do večera budu doma.“ (Austenová, 2011, s. 37) 

Překladatelka navìc upravuje syntax původnì věty: „No, indeed, I do not wish to avoid the 
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walk. The distance is nothing when one has a motive; only three miles. I shall be back by 

dinner.“ (Austen, 2010, s. 30) Rozdělenì prvnì věty do dvou kratšìch (společně s přìslovcem 

naprosto) přispìvá k důrazu, který je na promluvu kladen. 

Indeed ve spojenì s přitakánìm většinou nenì explicitně přeloţeno. Podobně jako 

Kondrysová, také Ruxová volì výraz pravda pro vyjádřenì zesìleného souhlasu, který se 

v originále vyskytuje: „‚To je pravda,‘ zvolala panì Bennetová, které se dotklo, jak Darcy 

mluvil o venkovské společnosti.“ (Austenová, 2011, s. 50) Ze třì námi porovnávaných 

překladů tohoto souvětì je v této verzi nejméně patrné překvapenì či nevůle mluvčì. 

 

8.3 By all means 

Dalšì frazeologickou jednotkou, v jejìmţ překladu se Šimková, Kondrysová a 

Ruxová lišì, je by all means: „‚By all means,‘ cried Bingley; ‚let us hear all the particulars, 

not forgetting their comparative height and size; for that will have more weight in the 

argument, Miss Bennet, than you may be aware of.‘“ (Austen, 2010, s. 46) „But make a 

virtue of it by all means.“ (Austen, 2010, s. 366) Tento výraz má význam zajisté, určitě, 

rozhodně či různými způsoby. (Collyah, 2006, s. 673) 

 

8.3.1 Božena Šimková 

Šimková spojenì by all means překládá jako inu arci: „‚Inu arci,‘ vece Bingley, ‚jen 

si poslechněme všechny podrobnosti a nezapomeňme ani na poměrnou výšku ani 

poměrnou šìřku obou dotčených stran!‘“ (Austenová, 1949, s. 62) Výraz inu funguje ve 

významu nuţe, částice arci má význam ovšem. Spojenìm těchto dvou slov vzniká fráze, 

která by mohla být interpretována jako ale zajisté. Význam inu arci je tedy shodný 

s významem spojenì slov by all means, avšak pro současného čtenáře by výraz mohl být 

nesrozumitelný, zejména ve spojenì s ustrnulým tvarem aoristu 3. osoby singuláru vece. 

V jiné kapitole daný frazeologismus překládá jako pro mne a za mne: „I jen si 

povyšte pro mne a za mne tuto moji nepatrnou laskavost na vznešenou ctnost.“ 

(Austenová, 1949, s. 461) Tento překlad se sice přìmo neshoduje se slovnìkovým 

výkladem slovnìho spojenì, ale sémanticky je v souladu s významem výrazu by all means. 
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Oba překlady slovnìho spojenì by all means jsou tedy sémanticky správné. 

V prvnìm přìpadě (inu arci) by však překlad mohl ztìţit porozuměnì současného čtenáře. 

 

8.3.2 Eva Kondrysová 

V překladu Kondrysové se setkáváme s překladem výrazu by all means jako vřele 

souhlasím. Tato překladatelka tedy přejala význam slovnìho spojenì a nahradila ho větou 

se stejným významem: „‚Vřele souhlasìm,‘ ozval se Bingley. ‚Stanovme všechny 

podrobnosti a hlavně nezapomeňme na jejich rozměry, neboť tìm nabude výměna názorů 

na závaţnosti mnohem vìc, neţ tušìte, slečno Bennetová.‘“ (Austenová, 2009, s. 56) Tento 

překlad je ze sémantického hlediska správný, navìc nebránì porozuměnì, jako je tomu 

v překladu Šimkové. 

V jiné části textu je by all means přeloţeno jako kaţdopádně: „Ale jen mě 

kaţdopádně vynášejte aţ do nebes.“ (Austenová, 2009, s. 391) Kondrysová v tomto 

přìpadě dezinterpretovala význam výrazu by all means – přìslovce kaţdopádně je 

v citované větě navìc, bez něj by věta vìce sémanticky odpovìdala originálu. Verze 

Šimkové, tedy pro mne a za mne, je vhodnějšì – obratněji vyjádřená. 

Kondrysová se ve svém překladu vyhýbá zastaralým výrazům jako arci, a tak je jejì 

verze pro současného čtenáře z hlediska dané frazeologické jednotky srozumitelnějšì. 

Chybným uţitìm přìslovce kaţdopádně sice význam věty neměnì, avšak věta postrádá 

plynulost. 

 

8.3.3 Eva Ruxová 

Ruxová překládá by all means v prvnìm přìpadě jako rozhodně: „Rozhodně si 

poslechněme všechny podrobnosti a nezapomeňme na jejich rozměry, neboť ty budou mìt 

v našì diskuzi většì váhu, neţli si jste vědoma, slečno Bennetová.“ (Austenová, 2011, s. 59) 

Stejně jako v překladu Kondrysové, také zde nenì čtenářovo porozuměnì ztìţeno (na rozdìl 

od překladu Šimkové). Přìslovce rozhodně je jednìm z ekvivalentů slovnìho spojenì by all 

means, a tak je jeho pouţitì v daném kontextu vhodné. 
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V dalšìm přìpadě překladu věty, ve které se vyskytuje by all means, Ruxová tento 

výraz vynechává: „Ale jen z toho udělejte velikánskou zásluhu.“ (Austenová, 2011, s. 430) 

Citovaná věta sémanticky odpovìdá významu původnì věty, vynechánìm by all means nenì 

ztìţeno porozuměnì. 

Z hlediska překladu dané frazeologické jednotky hodnotìme překlad Ruxové jako 

nejzdařilejšì – překlady obou vět sémanticky odpovìdajì originálu, pro současného čtenáře 

je tato verze nejsrozumitelnějšì a nejméně přìznaková. 

 

8.4 Keep your breath to cool your porridge 

V šesté kapitole Elizabeth Bennetová ve své promluvě vyuţìvá idiom Keep your 

breath to cool your porridge: „And gravely glancing at Mr. Darcy, ‘There is a fine old 

saying, which everybody here is of course familiar with – “Keep your breath to cool your 

porridge“ – and I shall keep mine to swell my song.‘“ (Austen, 2010, s. 22) Podle Brewer's 

Dictionary of Phrase and Fable rčenì vyjadřuje doporučenì, aby se daná osoba nestarala o cizì 

záleţitosti, neradila nikomu, co má dělat. (Ayto, Brewer, 2005, s. 518) 

 

8.4.1 Božena Šimková 

Šimková rčenì překládá téměř doslovně: „Podìvala se váţně na pana Darcyho a 

dodala: ‚Je jedno znamenité staré pořekadlo, které mnozì z přìtomných jistě dobře znajì: 

„Šetři dechu, aby ti stačil na pofoukánì tvé polìvčičky“ – nesmìm tedy zbytečně plýtvat 

dechem, aby můj zpěv zněl jasně.‘“ (Austenová, 1949, s. 31) 

Překladatelka zde vyuţìvá pouze části frazeologismu, který se v českém jazyce 

běţně pouţìvá, tedy přihřát si polívčičku. V kontextu citované věty je však výraz 

polívčička přìznakový. Významově sice rčenì velmi vágně odpovìdá originálu, ovšem 

vhodnějšì by pravděpodobně bylo pouţìt pořekadlo, které je v českém jazyce známé, 

napřìklad nehas, co tě nepálí. Musela by mu však být významově uzpůsobena i následujìcì 

věta. 
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8.4.2 Eva Kondrysová 

Kondrysová rčenì zrýmovala: „Pohlédla chmurně na pana Darcyho a dodala: 

‚Máme u nás takové pěkné staré rčenì, kaţdý je samozřejmě zná: „Šetřte dechem, milì 

braši, ať máte čìm foukat v kaši!“ Zařìdìm se tedy podle toho, abych nemusela lapat po 

dechu při pìsničce.‘“ (Austenová, 2009, s. 28) 

Frazeologismus foukat někomu v kaši, tedy starat se o cizì záleţitosti, který je 

v češtině pouţìván, je zde pozměněn. Podle Kondrysové však někdo fouká něčím či nějak. 

Tato překladatelka tak rčenì v originále dezinterpretovala, nebo chybně pouţila český 

frazeologismus.  

Překlad Šimkové, i kdyţ plně významově neodpovìdá originálu, je pro českého 

čtenáře srozumitelnějšì, předevšìm však nedezinterpretuje původnì text. Dalšì moţnost 

překladu, tedy vyuţitì významově podobného českého frazeologismu, jiţ byla zmìněna.  

 

8.4.3 Eva Ruxová 

Ruxová jako jediná z námi srovnávaných překladatelek zachovává význam rčenì, 

navìc věta, která po rčenì následuje, na něj logicky navazuje: „A pohlédnuvši váţně na 

pana Darcyho, doplnila: ‚Máme takové pěkné staré rčenì, které tady ovšem kaţdý zná: 

Foukejte jen do své kaše a ne do té, co nenì vaše. Takţe já si také budu hledět jen svého a 

soustředìm se na svůj zpěv.‘“ (Austenová, 2011, s. 27) 

V tomto překladu je význam frazeologismu zachován, navìc je dìky faktu, ţe je 

zrýmován, zdůrazněno, ţe se jedná o frazeologickou jednotku. Pouţitìm přechodnìku 

minulého v uvozovacì větě je navìc zvýrazněn historický odstìn knihy. Tento překlad 

daného úseku tedy povaţujeme za nejzdařilejšì, neboť je nejméně přìznakový, současnému 

čtenáři nejsrozumitelnějšì a nejlépe vyjadřuje význam rčenì v originále. 
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Závěr 

 Výsledkem mé diplomové práce je komparativnì a stylistická analýza vybraných 

jevů ve třech poválečných překladech Pýchy a předsudku. Zabývali jsme se převáţně 

chybami a nedostatky, kterých se ve všech verzìch překladu vyskytuje mnoho, avšak 

zároveň překladatelky učinily mnoho správných rozhodnutì při překladu jazykových jevů, 

jeţ vytvářejì překladatelský problém. Všechny tři překlady jsou i v dnešnì době 

z srozumitelné, zachovávajì smysl a význam originálu, nicméně v dìlčìch aspektech 

posunujì význam originálu jako kaţdý překlad. 

 Hlavnìmi zdroji této diplomové práce byly čtyři verze dìla Pýcha a předsudek – 

originál a tři nejnovějšì české překlady (od Boţeny Šimkové, Evy Kondrysové a Evy 

Ruxové).  

Tématem jsme se jiţ zabývali v rámci bakalářské práce, pPřeváţná většina textu 

diplomové práce je však původnì, část textu (upravená a doplněná) je převzata z mé 

bakalářské práce (viz výše). 

 Na rozdìl od bakalářské práce, při jejìţ tvorbě jsme odhalili aţ přìlišnou podobu 

překladů Kondrysové a Ruxové, jsme při zkoumánì dalšìch jevů, předevšìm tykánì a 

vykánì, humoru a frazeologie nezpozorovali podobnou tendenci. Přesto jsou si překlady 

Kondrysové a Ruxové velice podobné. Podle Levého (Levý, Uměnì překladu, 1998) je 

takováto podoba dvou (či vìce) překladů téměř plagiátem. Ten je v překladatelstvì velmi 

častým, avšak nesnadno zjistitelným jevem (vzhledem k mnoha okřìdleným a zavedeným 

výrazům, které jsou běţně vyuţìvány). Levý shledává plagiátorstvì nekorektnì a špatné, 

zejména pokud se k němu překladatel uchýlì z pohodlnosti či pokud je vyuţìván jiný 

překlad v mìře, která ohroţuje původnì charakter překladu. 

 Pro popis zìskaných výsledků jsem zvolila rozdělenì práce na kapitoly podle 

okruhů mého badatelského zájmu, podkapitol, které se věnovaly konkrétnìm jevům, a dalšì 

dělenì, které se věnovalo jednotlivým překladatelkám. 

 Hlavnìho cìle této práce, tedy upozorněnì na nedostatky v překladech daného dìla, 

bylo dosaţeno pouze v některých oblastech, kde jsou odchylky nejpatrnějšì a které jiţ byly 

zmìněny v úvodu. Vzhledem k rozsáhlosti tématu je však nemoţné všechny nedostatky 

v rámci diplomové práce popsat a analyzovat. 
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 Překlad Šimkové je zajisté nejarchaičtějšì z námi srovnávaných verzì dìla, coţ je 

pochopitelně dáno i dobou vzniku překladového textu. Tato překladatelka sice zachovává 

historický odstìn textu, avšak pro současného čtenáře mohou být některé archaismy či 

historismy nesrozumitelné či silně přìznakové (např. některé frazeologismy – inu arci jako 

ekvivalent k by all means atd.). Dalšìm nedostatkem překladu je častá dezinterpretace 

textu, většinou plynoucì z překladatelčiny neznalosti jazyka či dobových a mìstnìch reáliì. 

 Z hlediska problematiky překladu reáliì a propriì se u Kondrysové vyskytuje 

nejméně chyb, v rámci frazeologie a humoru je jejì překlad překonán překladem Ruxové, 

která volì jazykové prostředky nejvìce odpovìdajìcì potřebám současného čtenáře. 

 Jak jiţ bylo opakovaně zmìněno, Ruxová pouţìvá modernì jazyk, který je dnešnìmu 

čtenáři blìzký, zejména v oblasti frazeologie, kde nepřekládá doslovně, sémantický 

význam frazeologických jednotek (např. rčenì Keep your breath to cool your porridge) je 

však zachován. Ve svém překladu také vyuţìvá jazykových prostředků, které nejlépe 

zachovávajì význam originálu a zároveň působì komicky i v českém prostředì. 

 Ze třì námi srovnávaných překladů hodnotìm překlad Kondrysové (i přes 

nedostatky v překladu frazeologismů a ironie) jako nejlepšì. Pro dnešnìho českého čtenáře 

je překlad Šimkové psaný přìliš archaickým jazykem. U této překladatelky se také 

setkáváme s největšìm počtem chyb, coţ je nejspìše způsobeno nedostatečnou znalostì 

anglického jazyka a britských reáliì. Verze Ruxové je psána nejmodernějšìm jazykem, dìlo 

však ztrácì historický nádech – kniha jazykově přìliš nezapadá do kontextu 18. a 19. 

stoletì, na druhou stranu však dnešnì čtenář nejpravděpodobněji zaznamená ironii, 

sarkasmus a humor, který se v knize vyskytuje. Překlad Kondrysové obsahuje zřejmě 

nejméně chyb a nedokonalostì, jazyk nenì archaický, ale ani přìliš modernì, a tak se pro 

dnešnìho čtenáře jevì jako nejvhodnějšì pro předánì smyslu uměleckého textu. 

Z námi zjištěných skutečnostì a častých chyb bychom mohli vytvořit i několik 

obecných rad pro překladatele. Jednìm z nejdůleţitějšìch by bylo vyuţìvánì pouze kulturně 

funkčnìch reáliì. V práci jsme mnohokrát prokázali, ţe doslovný překlad reáliì nenì vţdy 

nejlepšìm řešenìm. Důleţité je také uvedenì historických souvislostì (pokud čtenáři 

pomůţe s porozuměnìm textu). Nezbytné je i uvědoměnì si polysémie slov, protoţe při 

pouţitì nesprávného významu slova pak můţe celá věta zìskat úplně jiný význam, coţ platì 

i pro překlad frazeologismů a reáliì (zavedenì nové postavy mìsto názvu tance). Opačným 
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přìpadem je překlad vět, ve kterých vyskytuje ironie. Zde je ţádoucì, aby daný úsek textu 

vyjadřoval protiklad k tomu, co je ve skutečnosti řečeno. 
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