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Abstrakt 

 

Základem této bakalářské práce je překlad dvou úseků ze čtvrté části knihy Bipolar 

Disorder: A Guide for Patients and Families od Francise Marka Mondimorea                

z angličtiny do češtiny. Text překladu se týká psychického onemocnění a otázek, které 

se pojí s tímto onemocněním v praktickém životě. Překlad je následně rozebrán 

v komentáři, který se skládá z překladatelské analýzy, typologie překladatelských 

problémů a jejich řešení, typologie překladatelských postupů a posunů.  

 

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský posun, bipolární 

porucha, psychiatrický pacient, krizová situace, pojištění.  

 

Abstract 

 

This bachelor thesis consists of two parts. The first one is a Czech translation of two 

sections of the part IV from the book Bipolar Disorder: A Guide for Patients and 

Families by Francis Mark Mondimore. The text refers to a mental disorder and issues 

that are associated with the disorder in everyday life. The second part is an analysis of 

the translation. The analysis begins with an outline of the intratextual and extratextual 

factors of the original text. It is followed by an overview of the problems that appeared 

during the process, and their solutions, and then the analysis deals with the translation 

methods and shifts.  

 

Key words: translation, analysis of translation, translation shift, bipolar disorder, 

psychiatric patient, emergency, insurance. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných úseků ze čtvrté části 

knihy Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families. Za překladovým textem 

následuje komentář, který se zabývá jednak analýzou překladu, jednak typologií 

jednotlivých problémů, postupů při jejich řešení a posunů, ke kterým při práci došlo.  

Text jsem si vybrala z nabídky knihovny Univerzity Karlovy. Téma publikace, 

tedy psychické onemocnění bipolární porucha, mě dlouhodobě zajímá, protože ve svém 

okolí mám několik osob, které touto zákeřnou nemocí trpí. Přestože se jedná                  

o onemocnění rozšířené, zjistila jsem během své práce, že v českém povědomí stále 

ještě není příliš známé. Na publikaci mě však také zaujal styl textu, rozdělený na pasáže 

popisné a dialogové, které ilustrují uvedené problémy. Text je výborným materiálem 

pro překlad, protože se pohybuje na hranici mezi odborností a neodborností.  

Práce na překladu pro mě byla velice zajímavá, protože jsem se sama dozvěděla 

nové informace, ať už ve spolupráci s odborníky či laiky. Výsledný text považuji za 

potenciálně přínosný pro českého čtenáře. 
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1. Vlastní překlad 

JAK ZLEPŠIT SVŮJ STAV A UDRŽET SI HO 

V dnešním světě žijí miliony lidí s bipolární afektivní poruchou. Mnozí z nich 

žijí šťastně, ve zdraví a vedou produktivní životy. U mnohých tomu tak však není. Tato 

část knihy vám pomůže co nejvíce zvýšit šance dostat se do první výše zmíněné skupiny 

a zůstat v ní, a naopak, jak se držet co nejdál od skupiny druhé.  

Pokud hledáte jednoduchý seznam toho, co byste měli a neměli dělat, pak se 

obávám, že vás úplně neuspokojím. V kapitole 20 „Jak žít s bipolární poruchou“ jsem 

se místo toho snažil uvést hlavní zásady, které tvoří základ všech rad a doporučení,        

s nimiž se běžně setkáte v ordinacích a nemocnicích. Doufám, že vám tato kapitola 

pomůže pochopit, proč jsou některé rady lékařů a terapeutů týkající se toho, co dělat       

a co ne, tak důležité.  

Do kapitoly 21 jsem shromáždil některé zásady, jak se chovat v krizových 

situacích. Zvláště upozorňuji na případy, na které se podle mých zkušeností rodiny 

často nezvládnou připravit. Odložit na později všechno to promýšlení a plánování 

situací, do nichž se nikdy nechceme dostat, zní opravdu lákavě. V této kapitole se 

zmiňuji právě o tom, jak nepodlehnout „pokušení“ a takovou přípravu neodkládat, a jak 

je ve skutečnosti snadné se na krizové situace připravit.  

Bipolární porucha se netýká jen jednotlivců, jimž byla diagnostikována. Týká se 

nevyhnutelně i rodiny a blízkého okolí. Ti všichni jsou ovlivněni nejrůznějšími 

způsoby, ať už přímo či nepřímo. Kapitola 22 „Jakou roli hraje rodina“ se zaměřuje na 

tuto stránku nemoci. Projdeme si v ní, co mohou rodinní příslušníci dělat, a stejně tak     

i co by dělat neměli a ani se neměli snažit dělat, aby tak pomohli svým blízkým 

postihnutým touto nemocí.  

Nakonec se v krátké kapitole společně podíváme do budoucnosti na některé 

zajímavé možnosti, jež nám mohou pomoci tuto nemoc lépe pochopit. Nejen pochopit, 

ale také léčit, lépe diagnostikovat a ano, jednoho dne možná i úplně vyléčit.  
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Jak se připravit na krizové situace 

V krizových situacích jsme obvykle nuceni uchýlit se k rozhodnutím, která 

bychom za normálních okolností neučinili. Pokud tedy nastane situace, na níž nejsme 

připraveni, obvykle ji řešíme za pochodu. V této kapitole bych chtěl poukázat na 

několik potenciálně nebezpečných situací, se kterými se může nemocný a jeho rodina 

setkat. Nastíním možnosti, jak se na takové situace připravit a jak si s nimi poradit. 

Vůbec nejlepším řešením je mít po ruce krizový plán.  

Protože jsme již dokázali vyvinout účinné metody na léčbu bipolární poruchy, 

někdy zapomínáme na to, že se jedná o potenciálně smrtelnou nemoc. Pokud máme co 

do činění s nemocí, která může ohrozit náš život, pak je opravdu žádoucí být připraven 

na možnou krizovou situaci.  

 

Poslouchal jsem, jak Lisa mluví do telefonu na pohotovosti. Její hlas zněl dost 

frustrovaně.  

 „Já vás slyším, paní, ale soud nám neschválí žádost o nedobrovolnou 

hospitalizaci jen proto, že váš manžel nebere léky. Potřebuju víc podrobností, než 

budeme moci…“ 

Náhle ztichla a zavěsila. „To není možný, ona mi to položila.“ Lisa se podívala 

do svého zápisníku a pak se na mě otočila. „Říká ti něco jméno Stanley Winters? To 

byla jeho žena. Chtěla, aby někdo přijel k nim domů a odvezl jejího manžela na 

pohotovost. Prý je v těžké depresi.“ 

„Vůbec nic mi to neříká,“ odpověděl jsem. „Zkus se podívat do počítače, jestli 

už byl u nás někdy ošetřen. Možná budeme mít nějaký záznam. Pak se jí můžeme 

pokusit zavolat zpátky.“ Lisa přešla k počítači a já jsem se mezitím podíval na hodinky. 

Bylo skoro dvanáct a já měl před sebou polední přednášku. „Liso, musím teď jít 

přednášet medikům. Pokud máme nějaký záznam toho Winterse, můžeš ho sem nechat 

poslat z hlavní kartotéky? Budu zpátky něco po jedné, můžeme se podívat, o co se 

jedná, a spojit se s paní Wintersovou.“ 

Sotva odbila jedna hodina, už mi přišla zpráva, abych zavolal na pohotovost.  
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„Franku, tady Lisa. Pan a paní Wintersovi jsou tady na pohotovosti. No, vlastně, 

ne tak úplně. Paní Wintersová tady je, ale pan Winters nechce vystoupit z auta. Mohl 

bys sem přijít?“ 

Už nějakou dobu jsem terapii na parkovišti neposkytoval. Jak jsem procházel 

okolo nápisu „Nepovolaným vstup zakázán“, který střeží dveře na pohotovost, 

přemýšlel jsem, kdo a co mě asi čeká. Došel jsem na sesternu a zeptal jsem se, kde je 

psychiatrická sestra. Sotva jsem se zeptal, Lisa vešla do místnosti. „Šla jsem ven           

a přesvědčila ho, aby přišel dovnitř. Jsou v  pokoji číslo 5. On na tom není moc dobře, 

myslím, že ho budeme muset přijmout. Zavolám na oddělení a zjistím, jestli mají volná 

lůžka.“ 

„Byl tady už někdy? Podařilo se ti najít nějaký záznam?,“ zeptal jsem se.  

„Naposledy tu byl asi před osmi lety, takže záznam už je na mikrofilmu. Měli 

bychom ho tu brzo mít, ale v počítači je, že byl přijat. Závěrečná diagnóza bipolární 

porucha, manická fáze.“ 

„To nám aspoň trochu pomůže. Jdu se na ně podívat.“ 

Hned jak jsem vstoupil na vyšetřovnu a uviděl je, bylo jasné, že Lisa, jako 

obvykle, posoudila situaci naprosto přesně. Pan a paní Wintersovi vypadali zhruba na 

padesát. On seděl v rohu, civěl na podlahu a vypadalo to, že se asi tak týden neholil. 

Paní Wintersová seděla vedle něj, ale když jsem vstoupil do místnosti, vstala. „Musela 

jsem ho v podstatě odtáhnout do auta, abychom se sem vůbec dostali,“ řekla, „byla jsem 

zoufalá. Už čtyři dny nic nejedl. Jsme svoji teprve rok a já jsem si vůbec neuvědomila, 

chci říct, netušila jsem, jak špatný… Volala jsem do ordinace jeho psychiatra, ale řekli 

mi, že ta doktorka už neordinuje.“ 

Chvíli to trvalo, než se podařilo paní Wintersovou uklidnit, a ještě déle trvalo 

dostat z ní celý příběh. Pan Winters byl zcela zjevně ve fázi těžké deprese a sotva mohl 

mluvit, natož aby nám nějakým způsobem sám popsal svůj stav.  

Když se k nám dostal záznam z mikrofilmu, zjistili jsme, že byl už zhruba od 

svých třiceti několikrát léčen kvůli změnám nálad. Záznam léčby manické fáze od nás 

ukázal, že během hospitalizace dobře snášel lithium. Ze záznamu jsem vyčetl také 

jméno jeho psychiatra. Šlo o kolegyni, kterou jsem znal a která odešla do důchodu asi 
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před půl rokem. Dobře jsem však věděl, že všem pacientům písemně oznámila už rok 

předem, že se chystá ukončit praxi.  

Vyptával jsem se paní Wintersové na další informace o posledních týdnech, ale 

vyrušilo nás zaklepání. Do dveří nakoukla Lisa. „Můžu s vámi na okamžik mluvit, 

doktore Mondimore?“  

Omluvil jsem se a vyšel ven. Lisa držela v ruce seznam pojišťoven z vývěsní 

tabule. „Jeho pojištění u nás neplatí. Pokud musí být přijat do péče, pak by měl jít do 

nemocnice Harris Memorial.  

„No to je výborný,“ zaprotestoval jsem naštvaně, „určitě musí jít do nemocnice, 

ale jeho žena už si vytrpěla svoje, aby ho sem vůbec dostala. Myslím, že bychom ji 

neměli nechat znovu ho převážet. Mohla bys požádat sekretářku, aby zavolala někoho 

z převozové služby?“  

Lisa se zamračila. „Naše služba nemůže pacienty rozvážet do cizích nemocnic. 

Budeme muset zavolat normální záchranku.“ 

„To bude ty chudáky stát několik stovek dolarů. To nemůžeme na ten kousek 

použít naše lidi? Lisa se na mě podívala pohledem, který měl co nejlépe říkat „já tu 

nejsem od toho, abych pravidla vymýšlela, ale abych se jimi řídila“. Nic neřekla. 

Zhluboka jsem se nadechl a připravil jsem se na to, co budu muset říct Wintersovým – 

že to bude asi ještě pár hodin trvat, než pana Winterse přijmou do nemocnice. 

 

Lidé obvykle rádi plánují, pokud jde o dovolenou, svatbu nebo důchod. Připravit 

se na psychiatrickou pohotovost není už tak zábavné, ale o to důležitější. Na rozdíl od 

plánů na dovolenou v případě krizového plánu nebude nikdo zklamaný, když nakonec 

nedojde k jeho naplnění. Pokud ale takový plán nakonec vážně potřebujete, s velkou 

pravděpodobností budete velmi rádi, že jste ho měli předem připravený.  

Pan Winters žil zjevně v domnění, že jeho bipolární porucha už je jednou 

provždy zažehnána (chyba číslo 1). Když mu tedy přišel dopis od jeho psychiatričky     

o tom, že odchází do důchodu, neřešil registraci u někoho jiného. Ve chvíli, kdy nastala 

pohotovost, neměl pan Winters žádného ošetřujícího lékaře, který by byl obeznámen 

s jeho situací (chyba číslo 2). Manželé Wintersovi se tedy zřejmě o nemoci moc 

nebavili a nepomysleli tak ani na to, co by paní Wintersová měla dělat v případě, že se 
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objeví příznaky a pan Winters nebude schopen se sám rozhodovat (chyba číslo 3). Paní 

Wintersová neznala místní zákon a postup při nedobrovolné hospitalizaci osoby trpící 

psychickou poruchou (chyba číslo 4). Wintersovi navíc nebyli seznámeni s náležitostmi 

jejich zdravotního pojištění a vydali se do nemocnice, ve které právě kvůli tomu nemohl 

být pan Winters hospitalizován (chyba číslo 5).  

Jak dlouho by asi trvalo předejít těmto chybám? Hodinu nebo dvě? Možná tři? 

Jak lze vidět na tomto případě, rozhodně by se to vyplatilo. Proto si nyní zopakujme 

několik věcí, které je dobré znát před tím, než začneme řešit krizový plán.  

Komu zavolat?  

Vždycky jsem si myslel, že lidé, kteří zvládnou téměř cokoliv, jsou ti, kteří 

poznají, když potřebují pomoc a hlavně taky ví, komu si o ni říct. Lidé trpící bipolární 

poruchou přímo dluží sami sobě být v péči psychiatra, jenž dobře zná jejich příznaky     

a průběh nemoci. To také znamená najít si nového lékaře v případě, že změníte místo 

bydliště, váš stávající lékař odejde do důchodu a v dalších případech, v nichž zůstanete 

takříkajíc „nekrytý“. Změnu psychiatra někdy také vyžaduje změna pojištění. 

Neodkládejte novou registraci, ať už měníte bydliště nebo lékaře. Může totiž trvat          

i několik měsíců, než vaše karta dorazí z jedné ordinace do druhé. Zeptejte se proto, zda 

můžete dostat kopii vaší karty nebo průvodní dopis, který byste mohli předložit novému 

lékaři na první prohlídce.  

Zeptejte se také vašeho psychiatra, jak je zajištěna možnost konzultace mimo 

ordinační hodiny. Jak snadno se lze objednat na běžnou kontrolu? Má lékař také nějaký 

vyčleněný čas na urgentní konzultace v rámci jednoho či dvou dnů? Každý psychiatr 

nebo psychiatrická léčebna by měli v naléhavých případech umožnit pacientovi 

konzultaci do dvaceti čtyř hodin. Pokud tomu tak není, rovnou se takovému 

psychiatrovi či léčebně vyhněte.  

Ujistěte se, že víte, jak kontaktovat vašeho psychiatra v jakoukoliv denní či 

noční hodinu a jaká opatření je nutné učinit v naléhavých případech. Stará se váš 

psychiatr jen a pouze o své pacienty nebo je v ordinaci více lékařů, kteří jsou pacientům 

k dispozici podle toho, kdo má zrovna službu? Tento systém, přestože není ideální, je 

velmi častý. Pro vás to znamená, že se v naléhavém případě můžete setkat s jiným než 

vaším obvyklým lékařem. Jste připraveni i na tuto situaci, abyste byli stále v péči 

kvalifikovaného psychiatra?  
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S jakými nemocnicemi váš psychiatr spolupracuje? Může vás nechat přijmout do 

nemocnice, do které si přejete? Hradí vaše pojištění hospitalizaci v této nemocnici? 

Pokud shledáte, že vaše odpovědi na tyto otázky nejsou dostačující, zvažte další 

možnosti. Zeptejte se na doporučení vašeho praktického lékaře, známých, přátel nebo 

někoho z vaší svépomocné skupiny. Obraťte se také na nejbližší pobočku centra 

duševního zdraví nebo jiné asociace či skupiny a požádejte o doporučení (ve Spojených 

státech jsou to například Mental Health Association a The National Depressive and 

Manic-Depressive Association). Někdy se může stát, že vaše možnosti jsou omezené 

rozsahem vašeho zdravotního pojištění, což nás přivádí k dalšímu důležitému bodu, na 

který je třeba se připravit.  

Problémy s pojištěním 

Seznamte se s rozsahem služeb, které kryje zdravotní pojištění pro psychiatrické 

pacienty. Naneštěstí se totiž většina pojišťoven staví k psychickým onemocněním jinak 

než k těm ostatním. Pojišťovny mají například rozdílná a různě přísná omezení na 

úhradu hospitalizace, omezený počet hrazených ambulantních ošetření, jiná procenta či 

částky, které musí pacient zaplatit za určité služby z vlastní kapsy (tzv. spoluúčast). 

Některá pojištění nezahrnují krytí psychických onemocnění vůbec nebo jej nabízí za 

poplatek jako doplňkovou službu.  

Máte celoživotní limit na výlohy týkající se psychiatrických služeb? Může se 

jednat o počet dnů, po které můžete být hospitalizováni, počet ambulantních ošetření za 

rok či o finanční limit určený k pokrytí služeb. Jste odkázáni jen na některé nemocnice  

a ordinace? Nebo vám péči v některých zařízeních hradí pojišťovna pouze částečně? 

Pokud vaše pojišťovna odmítá uhradit hospitalizaci či několik dní hospitalizace, jakým 

způsobem a za jakých podmínek se proti tomu můžete odvolat? 

Jakýkoliv pobyt v nemocnici se čím dál tím víc zkracuje a ani hospitalizace 

psychiatrického pacienta není výjimkou. Hospitalizace je dnes vyhrazena výlučně život 

ohrožujícím případům a nemocnice propouští pacienty, co nejdříve to jde. Pacienti už 

nebývají na psychiatrických odděleních či v psychiatrických zařízeních hospitalizováni 

na týdny či měsíce. Má váš psychiatr přístup k tzv. částečné hospitalizaci (známá také 

pod pojmem denní stacionář)? Tato alternativa tradiční hospitalizační péče umožňuje 

sledovat pacienta jako v nemocnici každý den nebo část dne, přičemž mu dovoluje vrátit 

se večer domů a přespat tam. Tento systém léčby představuje velice užitečnou možnost 
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pro pacienty s bipolární poruchou. Díky němu je možné přes den sledovat pacientovy 

nálady a zajistit tak adekvátní léčbu, aniž by došlo k narušení osobního či rodinného 

života (což pobyt v nemocnici často způsobuje). Některé pojišťovny hradí částečnou 

hospitalizaci, a dokonce na ní trvají, jiné však ne. Zjistěte si proto, jak je na tom ohledně 

částečné hospitalizace vaše pojišťovna a váš psychiatr.  

V posledních dnech slyšíme ze všech stran o systému tzv. řízené péče. Pokud 

jste členem organizace HMO, jste součástí systému řízené péče (Health Maintenance 

Organization poskytuje svým členům zdravotnickou péči na základě měsíčního 

poplatku). Avšak i když nejste členem HMO, řízená péče se vás nějakým způsobem 

dotkne, ať už máte jakýkoliv typ pojištění.  

Řízená péče znamená, že organizace, která je finančně zodpovědná za vaši 

zdravotní péči (například vaše zdravotní pojišťovna nebo HMO) dohlíží na to, jaký 

rozsah zdravotní péče dostanete. Existují na to různé způsoby, některé pro vás mohou 

být očividné, ale některé ne. Hlavním cílem řízené péče je minimalizovat přístup 

k drahým službám, kterými se obyčejně myslí hospitalizace nebo léčba u odborníka.    

V HMO můžete být z důvodu pojistného krytí odkázáni místo na odborníka, jakým je 

například i psychiatr, na praktického lékaře. Laboratorní testy mohou být kryty vaším 

pojištěním, jen pokud je schválí praktický lékař (což může být někdy trochu 

nepohodlné, například když potřebujete krevní testy kvůli sledování terapie lithiem 

nebo jiné psychiatrické léky). Pokud vás hospitalizují, je možné, že se vašemu lékaři 

každých pár dní ozve někdo z HMO nebo z pojišťovny, a bude se ptát, proč jste stále 

v nemocnici a zda to opravdu nutně potřebujete. Tomuto procesu se říká revizní činnost. 

Pokud ten, kdo ji provádí (nejčastěji je to revizní sestra), usoudí, že byste měli být 

propuštěni, informuje vašeho lékaře (a vás) o tom, že vám již nebude stačit pojištění,      

a že po určitém datu si budete muset další hospitalizaci hradit sami (pokud však váš 

lékař s revizí nesouhlasí, nabízí se vám tomto bodě několik možností na odvolání). 

Řízená péče se v minulosti týkala pouze hospitalizace v nemocnici, ale dnes už se 

rozšiřuje také na ambulantní péči. Psychiatři mají obvykle za úkol vyplnit formulář, 

který má přesně stanovit plán léčby a také počet návštěv v ordinaci.  

Pokud vaše pojištění kryje také výlohy na léky, nemusí to znamenat, že si 

vyberete značku léku. Pravděpodobně se budete muset spokojit s jakýmkoliv 

generickým ekvivalentem léku, podle toho, jaký bude mít zrovna lékárna k dispozici. 

Některé organizace pod HMO dokonce ještě omezily úhradu léků pouze na některé 



15 

 

široce vymezené skupiny a nedovolují lékařům předepsat jiné léky (například jistou 

dobu některé typy pojišťění nehradily antidepresiva typu SSRI – selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu – a nutily pacienty nejdříve vyzkoušet tricyklická 

antidepresiva). 

Bývaly doby, kdy měli nad léčbou kontrolu lékaři a pacienti. Tyto časy jsou již 

ale dávno za námi. Řízená péče ušetří zdravotnictví miliony dolarů. Někteří lidé říkají, 

že se díky tomu dostane více lidí k lepší zdravotnické péči, protože celý systém je 

úspornější a efektivní. Jiní zase namítají, že řízená péče je vlastně protimluv. Pravdou 

však zůstává, že metody řízené péče jsou dnes naprosto běžnou součástí všech typů 

pojištění. Vaše zdravotní pojištění s velkou pravděpodobností určí, do jaké nemocnice 

můžete být přijati nebo jaký lékař vás ošetří. Vaše pojišťovna také nejspíše dohlédne na 

to, jak dlouho jste hospitalizováni, na kolik návštěv v ordinaci lékaře máte nárok, nebo 

dokonce jaké léky vám lékař může předepsat. To všechno jsou důvody, proč byste měli 

pečlivě prozkoumat všechny aspekty pojištění pro psychická onemocnění, vaši stávající 

pojistnou smlouvu či případně jakýkoliv nový typ smlouvy, jenž si možná budete muset 

vybrat při změně zaměstnání. Snažte se v krizové situaci pokud možno co nejlépe 

vyhnout překvapení. 

Otázky bezpečnosti a hospitalizace 

Nejnebezpečnější krizovou situaci pro pacienty trpící bipolární poruchou, která 

také často končí hospitalizací, představují myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné 

chování. Studie ze 40. let ukazují, že ve třiceti a někdy až šedesáti procentech sebevražd 

se jednalo o osoby s bipolární poruchou. Naštěstí se díky dostupnosti moderních 

léčebných metod podařilo tato neradostná čísla výrazně snížit. Nicméně míra sebevražd 

u lidí s bipolární poruchou je často mnohonásobně vyšší než ta, kterou vidíme v běžné 

populaci – podle některých studií třicetkrát až téměř osmdesátkrát.  

Zdá se, že očividně nejlepším způsobem, jak snížit riziko sebevraždy u pacientů 

s bipolární poruchou, je prevence relapsu. Když jsem v poslední kapitole zmínil, že 

„prevence relapsu je prevence sebevraždy“, mohli jste si myslet, že to až příliš 

dramatizuji. Nikdy, opravdu nikdy, však nezapomínejte na to, že bipolární porucha je 

potenciálně smrtelná nemoc. Prevence relapsu tedy opravdu je prevencí sebevraždy.  

Ti, kdo trpí bipolární poruchou, by určitě doma neměli mít žádné střelné zbraně. 

Existuje nespočetné množství vědeckých studií, které dokazují, že střelná zbraň 
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v domácnosti zvyšuje riziko násilné smrti, ať už jde o sebevraždu nebo o vraždu. Pokud 

člověk trpí nemocí, jejíž příznaky zahrnují sebevražedné deprese, zvýšenou 

podrážděnost nebo ztrátu zábran, pak neexistuje absolutně žádné opodstatnění, proč mít 

doma střelnou zbraň. Tečka.  

Sebedestruktivní myšlenky nebo podněty jsou děsivé jak pro pacienta, tak pro 

jeho okolí. Obrovské společenské stigma a ostuda, které byly po celá staletí spojovány 

se sebevraždou, stále lidem brání se se svými myšlenkami svěřit a mluvit o nich. Věty 

typu „jenom blázen zabije sám sebe“ jen zhoršují něco, co je ve skutečnosti mnohem 

jednodušším klinickým problémem: myšlenky na sebevraždu patří mezi příznaky 

bipolární poruchy, měl by je tedy co nejrychleji posoudit profesionál, aby se situace 

dala zvládnout rychle a efektivně. Pacienti se mohou za své sebevražedné myšlenky 

hluboce stydět a cítit, že sebevražedné sklony jsou určitým druhem selhání. 

Samozřejmě, že se o vůbec žádné selhání nejedná. Jedná se o příznak nemoci. Je 

důležité si uvědomit, že sebevražedné myšlenky u pacienta s bipolární poruchou 

představují velmi nebezpečný příznak velmi závažné nemoci, stejně jako například 

bolest na hrudi u kardiaka. Pokud se sebevražedné myšlenky objeví, není čas přemýšlet 

nad tím, co znamenají. Je čas zavolat pomoc. A stejně tak jako bolest na hrudi               

u kardiaka, i sebevražedné myšlenky a pocity u pacienta s poruchami nálad jsou 

důvodem k hospitalizaci.  

Mnozí lidé mohou psychiatrickou hospitalizaci vnímat jako velké selhání. Když 

se na to však opět podíváme z nezaujaté perspektivy, je to jinak. Přestože máme 

mnohem lepší metody na léčbu bipolární poruchy, tyto metody nejsou v žádném případě 

dokonalé. Někdy, i při té nejlepší snaze, dojde k relapsu, objeví se závažné příznaky 

jako sebevražedné myšlenky, a hospitalizace je nezbytná. Pokud se tak stane, není čas 

na sebeobviňování a otázky typu „co jsem jen udělal špatně?“. Je čas na léčbu. 

Vzpomeňme si, že jsme v minulosti používali místo psychiatrické léčebny 

označení „útulek pro choromyslné“, který byl definován jako „místo, které nabízí 

ochranu a bezpečí“. Jednotlivci, jejichž vůle je dočasně ochromena touto strašnou 

nemocí, a kteří jsou na pokraji hrozných a zoufalých činů, si zaslouží ochranu a bezpečí. 

Žádné omluvy ani výčitky přitom nejsou třeba. 

Nakonec si ještě připomeňme, že bipolární porucha může také vyvolat otázky 

osobní bezpečnosti. Takové otázky je třeba předvídat, mluvit o nich, plánovat a přesně 
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řešit, pokud se skutečně objeví. V krizových situacích jsou často klíčovými postavami 

rodinní příslušníci, a proto o nich budeme mluvit v následující kapitole. 

Jakou roli hraje rodina 

Bipolární porucha a to, jak se s ní vyrovnat, se netýká pouze samotných 

nemocných, ale také jejich nejbližších, tedy rodiny a přátel. Není nic horšího, než vidět 

milovanou osobu utápět se v bezútěšné depresi. Stejně tak bolestné a hrozné je přihlížet 

manické fázi. Úloha rodiny, jako u každé jiné nemoci, spočívá v podpoře, porozumění   

a dodání síly. Prvním důležitým krokem na cestě ke správné podpoře je však hlavně 

pochopit důležitá fakta o této nemoci.  

Příznaky a jak je rozpoznat 

Nikdy nezapomínejte, že osoba trpící bipolární poruchou nedokáže ovládat své 

nálady. Protože my sami netrpíme žádnou poruchou nálad, někdy máme tendenci 

očekávat, že i lidé touto poruchou trpící dokážou udržet své emoce pod kontrolou tak 

jako my. Pokud cítíme, že nad námi naše emoce vítězí, a my je chceme dostat zpátky 

pod kontrolu, řekneme si něco jako „vzmuž se“, „uklidni se“, „zkus se nad to povznést“. 

Sebeovládání je znakem vyspělosti a sebekázně, tak nás to odjakživa učili. Vštěpovali 

nám, že ti, kdo nedokážou své emoce ovládat, jsou nevyzrálí, líní, nerozumní nebo že 

jsou sami k sobě příliš mírní. Ovládat emoce však lze, jen pokud ovládací mechanismy 

pracují tak, jak mají. A u lidí trpících poruchou nálad tomu tak není. Tito lidé se nad 

svou nemoc nemůžou jen tak „povznést“ (zde je důležité poznamenat, že by to opravdu 

zoufale chtěli umět). Říct člověku v depresivní fázi, aby se „vzmužil“, je bezcitné,          

a dokonce to ještě může posílit pocity méněcennosti, viny nebo selhání, které už jsou 

součástí nemoci. Stejně tak si můžeme pouze přát, aby se osoba v manické fázi 

„uklidnila a trochu zpomalila“. V manické fázi je člověk jako náklaďák, který se řítí po 

vysokohorské silnici bez brzd.  

Ze všeho nejdřív tedy musí rodina a přátele změnit úhel pohledu na projevy, 

které mohou být příznakem nemoci. Může to být například nechuť vstát z postele, 

nedůtklivost, popudlivost, hyperaktivita, lehkomyslnost nebo také přehnané kritizování 

a pesimismus. Obyčejně takové projevy hodnotíme jako lenost, zlomyslnost, 

nedospělost a kritizujeme je. Pokud však někdo trpí bipolární poruchou, takový přístup 

to jen zhorší. Kritika jen posílí pocity méněcennosti a selhání. Hypomanický nebo 

manický pacient se akorát naštve a ještě více se nám odcizí.  
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Je to těžká zkouška. Nedělejme ukvapené závěry. Nejprve si radši položme 

otázku: „Nemohl by tohle být jeden z příznaků?“. Malé děti často říkají svým rodičům 

„nenávidím vás“, když se na rodiče zlobí. Každý správný rodič ale dobře ví, že to 

z dítěte mluví jen momentální hněv a že to nic nevypovídá o jeho pravých citech. 

Člověk v manické fázi řekne sice „nenávidím tě“, ale to z něj jen mluví jeho nemoc. 

Nemoc, která mu sebrala emoce. Člověk v depresi zase řekne „je to beznadějné, nechci 

tvou pomoc“. To však zase a znova poukazuje na nemoc a ne na to, že by milovaná 

osoba odmítala váš zájem.  

Nyní to ještě více zkomplikuji a varuji vás před druhým extrémem. Tím je 

situace, kdy každou silnou emoci hned pokládáme za příznak nemoci. I před touto 

krajností je třeba mít se na pozoru. Už jsem viděl mnoho párů, v nichž jeden trpěl 

bipolární poruchou a druhý využíval jeho diagnózu jako zbraň, aby nad ním získal 

emocionální převahu (když nad tím tak přemýšlím, to nezní zrovna „zdravě“, že?). 

 

„Musíme Vicky přizpůsobit dávku léků, to je jasná věc.“ 

Vicky zírala naštvaně na podlahu, zatímco Peter pokračoval. „Ona se prostě 

nechce vzdát té šílené myšlenky, že se vrátí zpátky do školy.“ Trochu to se mnou cuklo, 

když Peter použil slovo „šílená“. Takové slovo je pro psychiatrického pacienta jako 

facka. Uložil jsem si do paměti, že ho na to musím upozornit, ale později. Kdybych to 

udělal teď, vypadalo by to, že se stavím na něčí stranu.  

„Poslyšte“, řekl jsem Peterovi, „rád bych o tom všem slyšel od Vicky. Už přes 

dva roky si vede dobře, myslím si, že je načase vážně si o tom jejím nápadu promluvit.“ 

Vicky zvedla oči z podlahy. „Do promoce mi chybělo jen půl roku, když se mi 

to poprvé stalo. Už jsem volala do tří škol a ve všech bych mohla dokončit studium 

během jednoho roku.“ 

Vicky bylo přes třicet, byla náruživá a plná života a podle mě pravděpodobně      

i dost inteligentní. Společnost, ve které Peter pracoval, ho přeložila do města asi měsíc 

poté, co Vicky propustili z nemocnice. Málem se jí podařil pokus o sebevraždu. Musela 

být hospitalizovaná ještě třikrát, než jí konečně pořádně určili diagnózu – bipolární 

poruchu. To vše po téměř deseti letech, kdy se její nálady chovaly jako na horské dráze. 

Léčili ji jako pacienta s depresí, s poruchou osobnosti, dokonce ji považovali za 
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schizofrenika, než jí nakonec nasadili valproát a vše se obrátilo k lepšímu. Její stav se 

dokonce podařilo zlepšit natolik, že jsem ji ve své ordinaci měl během posledních dvou 

let asi jen šestkrát. Zhruba na polovinu sezení s ní přišel i její manžel. Několikrát jsem 

si v místních novinách všiml knižní recenze, kterou napsala Vicky a jednou během 

sezení zmínila, že pracuje na životopisu ženy prezidenta Abrahama Lincolna, Mary 

Todd Lincolnové. Její návrat do školy se tedy zdál být naprosto v mezích jejích 

schopností.  

Peter si povzdechnul a pokračoval: „Fakt mě to znervózňuje, když ji vidím, jak 

do noci surfuje na internetu a prohlíží si požadavky různých univerzit. Přišel nám už asi 

tucet brožurek o vysokých školách, napsala si o ně nebo zavolala. Bojím se, že se 

dostává do mánie a já to všechno nechci znovu absolvovat.“ 

Vicky se zablesklo v očích, zhluboka nasála vzduch a potom ho pomaličku 

vydechla. „Peter na to není zvyklý. Nikdy nezažil, že by mě něco tak nabudilo a dodalo 

mi sebevědomí. Jsme svoji teprve čtyři roky a skoro celé dva roky jsem byla víceméně 

pořád v depresi. Ale tohle jsem já, to není žádná mánie.“ Jen nepatrně zvýšila hlas. „On 

se ke mně chová jak k dítěti, jako k budižkničemu.“ Podívala se na svého manžela. 

„Šílenec, jo? Já se konečně snažím po deseti letech vrátit ke své kariéře a ke svým cílům 

a ty? Jsem pro tebe blázen.“ 

Teď byl už naštvaný i Peter. „Vidíte to, pane doktore? Vidíte, co tím myslím? 

Vidíte, jak se naštvala? Normálně taková vůbec není. Než jsme sem dnes přišli…“ 

„Proboha, nech toho,“ zašeptala Vicky skrze zaťaté zuby. Tekly jí slzy.  

„Tak dobře vy dva, teď se pěkně na chvilku uklidníme,“ řekl jsem. Vycítil jsem, 

že je to jen pokračování boje o moc mezi nimi, a že to pravděpodobně trvá už několik 

týdnů, ne-li měsíců. Ale zároveň jsem cítil, že Vicky zhodnotila situaci správně, a že 

Peter reagoval přehnaně. Vicky se nenechala unést svými emocemi, alespoň ne v tuto 

chvíli. Pokud něco právě projevovala, pak to bylo jen sebeovládání. Peter se k ní 

opravdu choval jako k dítěti.  

„Vicky,“ řekl jsem, „možná jen Peter nerozumí důvodům, proč se chcete vrátit 

do školy.“ 

„Přiznávám, že se to může zdát jako ztráta času,“ řekla. „Ale dodělat školu pro 

mě opravdu hodně znamená. Naprosto mě to zničilo, když jsem tenkrát musela ze školy 
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odejít. Úplně jsem selhala. Možná si prostě jen potřebuju dokázat, že na to mám, že to 

zvládnu. Že nejsem…“ Na chvilku zaváhala, ale pak dodala: „Že nejsem blázen.“ 

Peter už se také trochu uklidnil. „Nejde o to, že bychom si to snad nemohli 

dovolit,“ řekl. „Jen se bojím, že to pro ni bude velká zátěž, že se jí zase přitíží. Vždycky 

se tak rozzuří, když o tom začneme mluvit, je tou myšlenkou úplně posedlá. To snad 

není normální, ne?“ 

„Nemyslím si, že by nám v tuto chvíli pomohlo hodnotit kolik posedlosti je ještě 

normální a kolik už ne,“ odpověděl jsem. „Já to vidím tak, že Vicky vkládá spoustu 

času a energie do něčeho, co podle vás nemá úplně smysl.“ 

„To je pravda,“ řekl rozhodně Peter. 

„Ale já si myslím, že to smysl má,“ odvětila Vicky. „Jenom proto, že mám 

psychickou poruchu, snad nejsem o nic míň člověk. Neznamená to, že potřebuju 

někoho, aby za mě rozhodoval.“  

„Já se ti jen snažím pomoct, miláčku, chránit tě…“ 

Vicky odsekla: „Nepotřebuju, aby mě někdo chránil, chci žít normální život.“ 

„Počkejte chvilku,“ ozval jsem. „Myslím, že se konečně někam dostáváme. 

Pojďme si znovu probrat Vickiny důvody pro návrat do školy.“ 

 

Boj mezi Vicky a Peterem je ukázkovým příkladem problému, jenž často 

nastane v rodinách, ve kterých některý z členů trpí bipolární poruchou. Je možné rovnou 

dojít k závěru, že všechno, co se zdá být bláznivé nebo riskantní a člověk to dělá, je 

jasným příznakem. Někdy se dokonce i stane, že pacient je přímo dovlečen do ordinace 

psychiatra na „upravení dávky léků“ pokaždé, když doma dojde k nějaké hádce či 

nedorozumění. V případě Vicky a Petera vidíme začarovaný kruh, v němž odvážný 

nápad, projev nadšení, nebo obyčejná pošetilost či paličatost hned dostane nálepku 

„manická fáze“. U pacienta to vede ke vzteku a roztrpčení a v případě, že tyto pocity 

navenek projeví, rodině se jen potvrdí, že už se mu „zase přitížilo“. To samozřejmě 

vede jen k další kritice, vzteku apod. „Už se mu zase přitížilo“ je fráze, ze které se často 

stane jakési sebenaplňující se proroctví. Dojde k vyvolání vzteku a emočního stresu, což 

pokračuje relapsem, protože pacient přestane brát léky, které udržují jeho stav 
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stabilizovaný. Přestane je brát z pocitu marnosti, ze vzteku a studu: „Proč bych se měl 

snažit, když mě stejně všichni pořád berou za blázna?“  

Jak tedy rozpoznat tuto tenkou hranici a nebrat každý pocit či projev jako 

příznak bipolární poruchy, ale zároveň nepodcenit opravdové příznaky? Podle mě je 

základním kamenem komunikace, otevřená a upřímná komunikace. Zeptejte se 

nemocného na jeho pocity, pozorujte jeho chování a případné znepokojení projevte 

soucitně a s podporou. Doprovoďte ho na sezení u psychiatra a podělte se v jeho 

přítomnosti o vaše pozorování a o to, co vám dělá starosti. Hlavně nevolejte 

psychiatrovi či terapeutovi s tím, že nechcete, aby váš manžel, žena, syn, dcera nebo 

kdokoliv jiný, kdo trpí bipolární poruchou, věděl o tom, že jste psychiatrovi volali         

a sdělovali mu vaše pocity znepokojení. Není snad nic horšího a ponižujícího, než když 

vás někdo sleduje a podává o vás informace za vašimi zády. 

Na druhou stranu je ale také chyba dostatečně se nezapojit jen proto, že se bojíte, 

že z vás bude „udavač“, a že stejně tak jako vy si změn nálady nebo chování všimne       

i lékař. Jednou z nejužitečnějších věcí, co může rodina pacienta udělat a jak může 

pomoct lékařům, je právě jasný, nezkreslený pohled na věc. Z vlastní zkušenosti vím, že 

právě rodina si jako první nejčastěji všimne i těch nejnepatrnějších změn v chování, 

které mohou být počátkem relapsu. Ani bych nedokázal spočítat, kolikrát už jsem se 

setkal s pacienty, kteří mě přesvědčovali o tom, že jsou naprosto v pořádku, jejich 

chování a nálada se také zdála být v pořádku, a tak jsem je obvykle poslal domů a do 

karty jsem zapsal, že se pacient cítí dobře. Vzápětí mě však čekal vyděšený telefonát od 

manžela, manželky či jiného příbuzného, s otázkami typu: „Řekla vám, že zhubla pět 

kilo? Zmínil se vám, že tři noci nespal? Že ho vyhodili z práce?“ Navzdory obecnému 

přesvědčení, psychiatři bohužel neumí číst myšlenky. Zajímejte se o léčbu, mluvte 

otevřeně a upřímně o tom, co vás znepokojuje, buďte nápomocní – téměř vše, co se 

jinak považuje za vlezlé je v tomto případě odpuštěno. 

Pamatujte na to, že chcete v první řadě docílit toho, aby vám nemocný člen 

rodiny věřil, když se cítí nejvíc zranitelný a křehký. Už tak se potýká s pocity studu, 

selhání a ztrátou kontroly, které souvisí s psychickou nemocí. Buďte mu nápomocní,      

a ano, buďte i kritičtí, ale pouze v případech, kdy je kritika oprávněná. A především: 

buďte otevření a upřímní.  
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Nedobrovolná léčba a další právní záležitosti 

V každé společnosti existují zákony a soudní postupy na to, jak chránit jedince, 

kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat. Nejznámějším příkladem je zákon, jenž 

umožňuje odebrat děti z péče rodičů, kteří je zneužívají. Jiné zákony povolují 

v některých případech léčbu jedinců s psychickou nemocí proti jejich vůli. Jedna 

z nejtěžších věcí, ke které můžete být jako rodinný příslušník vyzváni, je zahájení 

nedobrovolné hospitalizace nebo léčby. Když si uvědomíme, jak zákeřná je tato nemoc 

(obzvláště bipolární porucha typu I), že může zatemnit úsudek a vytvořit tak 

nebezpečné situace, pak někdy nezbývá nic jiného než přinutit pacienta k nedobrovolné 

léčbě. Vždy se jedná o krajní situaci, která však může doslova zachránit život.  

Zákony o nedobrovolné hospitalizaci jsou obvykle věcí státu a mohou se tedy 

v jednotlivých státech lišit. Kromě rozdílů na státní úrovni mohou nastat i rozdíly 

v postupech soudů na úrovni lokální. Z toho vyplývá, že vám zde nemůžu podat výčet 

jednotlivých kroků, můžu vám poskytnout pouze obecné zásady. Z vlastní zkušenosti 

však vím, že lidé obvykle nejsou zmatení ze soudních postupů, ale právě z obecných 

zásad. Proto může být i naše stručné pojednání přínosné. 

Zákony a právní postupy, které řídí poskytování psychiatrické péče (nebo 

jakékoliv jiné lékařské péče) proti přání jedince, jsou založeny na faktu, že jedinec, 

jehož úsudek je ovlivněn příznaky nemoci, se obvykle rozhodne o léčbě jinak, než by 

tomu bylo za normálních okolností. Blouznící oběť dopravní nehody, která utrpěla 

velké ztráty krve a která pomalu na nosítkách ztrácí vědomí, může zasténat, že „chce 

domů“. Záchranáři budou takové přání ignorovat a budou dál pokračovat ve své práci, 

tedy v záchraně lidského života. Můžeme předpokládat, že v případě, že by raněný byl 

při plném vědomí a věděl by, jaký dopad může „jít domů“ mít, pak by pravděpodobně 

nikdy nevyřkl takový požadavek. Podobné zásady tvoří i zákon o nedobrovolné 

hospitalizaci – jedinec je léčen proti své vůli v případě, že jeho úsudek je zatemněn,      

a on tak nedokáže učinit správné rozhodnutí týkající se léčby. Pacienti v depresivní fázi 

se mohou cítit tak zoufale, že budou přesvědčeni o tom, že jim žádná léčba nepomůže. 

Co se týče pacientů v manické fázi, jejich uvažování je tak zmatené a roztěkané, že 

hledání léčby a následná spolupráce jsou nemožné. V obou dvou případech existují 

určité mechanismy, jak zajistit nutnou léčbu pro ty, kteří kvůli příznakům psychické 

nemoci nutnost nevidí.  
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Naštěstí tyto zákony obsahují také určité pojistky, aby nedošlo k omezení 

volného pohybu někoho, kdo netrpí psychickou nemocí a kdo byl hospitalizován ze 

špatných důvodů. Před několika desetiletími bylo velice jednoduché odvolat se na 

nedobrovolnou hospitalizaci. Stačil jen podpis příbuzného nebo praktického lékaře              

a pacient zůstal v nemocnici celé týdny a měsíce, někdy dokonce i roky. Lidé byli 

hospitalizováni s nejrůznějšími falešnými příznaky. Objevily se závažné případy 

zneužívání práv jedince. Aby se takovému zneužívání předešlo, zákony v 60. a 70. 

letech zpřísnily. Hlavní změnou bylo zavedení pojmu „nebezpečnost“ 

(„dangerousness“) mezi kritéria nutná k hospitalizaci. Pokud chování pacienta 

neohrožuje jej samotného (což obvykle znamená sebevražedné sklony) nebo jeho okolí, 

pak tento jedinec nemůže být hospitalizován a nedobrovolně léčen. 
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2. Překladatelská analýza originálu 

Následující část obsahuje překladatelskou analýzu výchozího textu. Při analýze 

originálu jsme vycházeli z modelu vnětextových a vnitrotextových faktorů Christiane 

Nordové (Nordová, 2005: 41), nepostupovali jsme však systematicky podle 

jednotlivých bodů, spíše jsme se zabývali faktory, které byly relevantní pro náš text. 

Spolu související faktory jsme pojednali společně, sjednotili do jednoho bodu či 

odstavce, aby tak analýza byla co nejvěcnější. 

Dále jsme také vycházeli z jejího smyčkového schématu překladatelského 

procesu (Nordová, 2005: 39). Nejprve jsme si vytvořili profil cílového textu, fiktivní 

zadání, dále jsme analyzovali samotný text a problémy, které vznikají konfrontací 

profilu cílového textu a analýzy textu výchozího. Neustále jsme se tedy při překladu 

vraceli k jednotlivým složkám smyčkového schématu a neustále jsme konfrontovali 

profil, analýzu výchozího textu, cílový text a překladatelskou strategii. Při analýze jsme 

také využili typologii jazykových funkcí Romana Jakobsona (Jakobson, 1995). 

Analýza i další části komentáře obsahují citace z práce s vyznačeným jevem, 

které jsou opatřené odkazem s označením O, v případě, že se jedná o originál, případně 

označením P jako překlad, a číslem stránky. 

2.1.  Profil cílového textu 

Pro překlad zvoleného textu jsme si nejprve definovali fiktivní překladatelské 

zadání a fiktivního zadavatele. Jelikož se v textu řeší také otázky spojené s pojištěním 

pacienta trpícího bipolární poruchou, určili jsme si za zadavatele fiktivní českou 

pojišťovnu, která nemá v pojišťování duševně nemocných příliš praxi, chystá se zavést 

na trh nové programy zacílené právě na tyto pacienty, a proto se informuje a hledá 

inspiraci v zahraničí, konkrétně v americkém modelu. Protože by uvedená pojišťovna 

ráda následně vytvořila i informační brožurku pro své klienty a potažmo i jejich rodiny 

a blízké, nechala si přeložit vybraný úsek, ve kterém se dozví nejen něco o nemoci 

samotné, ale i otázkách pojištění ve Spojených státech a v neposlední řadě také              

o konkrétních příkladech z praxe (dialogové části). Proto jsme také k textu přistupovali 

na základě exotizačního přístupu, což znamená, že seznamujeme čtenáře s cizími 

reáliemi a kulturou. Zároveň je však cílovým čtenářem běžná česká populace, a proto 
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došlo v některých případech i na srovnání s českou realitou a na přístup naturalizační 

(například přechylování ženských příjmení, viz 3.1.1, či generalizace u některých 

termínů). Dle Levého (1998: 95) je překlad vždy hybridem dvou kultur a jako takový se 

musí potýkat s různou historií a znalostmi dvou kultur, tedy s rozdílnými presupozicemi 

cílového čtenáře originálu a cílového čtenáře překladu. V případech, ve kterých to bylo 

nezbytně nutné, došlo k intelektualizaci či explicitaci (nejčastěji formou vnitřní 

vysvětlivky). V některých místech jsme volili také generalizaci, například v případech, 

kdy česká realita není natolik diferenciovaná jako realita americká, či chybí přímý 

ekvivalent. 

Jelikož překládáme pouze úsek z celé publikace, vysvětlujeme vnitřní 

vysvětlivkou či závorkou pojmy, s nimiž autor čtenáře seznamuje v předchozích 

kapitolách knihy. Zároveň však nebereme v potaz čísla v horním indexu, které odkazují 

na použité statistiky, protože nejsou pro našeho fiktivního zadavatele relevantní. Stejně 

tak jsme v překladu ponechali pouze v závorce názvy jednotlivých center a asociací pro 

psychiatrické pacienty (O: 244) a zobecnili jsme do „nejbližší pobočku centra duševního 

zdraví“. Tuto organizaci se nám jako jedinou podařilo najít v českém kontextu nejen 

národním, ale i v několika krajích (obsahuje tedy do určité míry příznak „local chapter“ 

z originálu). V České republice totiž neexistují do takové míry centra pro jednotlivé 

psychické poruchy jako v Americe. Pokud existují, tak pouze na národní úrovni (např. 

Národní ústav pro duševní zdraví), tudíž nemají žádné místní pobočky, případně tyto 

problémy řeší přímo k tomu určená oddělení nemocnic. V závorce jsme americké názvy 

nechali proto, abychom fiktivnímu zadavateli ponechali možnost vyhledat si případně 

další informace.  

2.2.  Vnětextové faktory 

2.2.1. Autor a motiv textu 

Francis Mark Mondimore je americký psychiatr a univerzitní profesor, který 

v současné době působí na soukromé univerzitě Johns Hopkins v Baltimoru                    

v americkém státě Maryland. Ve své práci se nezabývá jen bipolární poruchou, ale také 

depresemi, genetikou a homosexualitou (sám doktor Mondimore je homosexuál a žije 

se svým manželem). Na výše uvedená témata vydal několik knih, které byly celkem 

přeloženy do sedmi jazyků a získaly nejrůznější ocenění, hlavně díky obecnému 

přínosu. A to nejen přínosu do obce vědecké, ale hlavně díky zvýšení povědomí            

o uvedených problémech v běžné populaci. Doktor Mondimore se ve své praxi totiž 
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nezaměřuje jen na teorii, ale významně také přispěl svými experimenty s pacienty, 

rozhovory s nimi a celkově jiným přístupem k pacientům. Českému publiku není tento 

autor prakticky vůbec znám, protože žádná z jeho oceňovaných publikací nebyla 

přeložena. Pokud si však ze zajímavosti zadáme jeho jméno do internetového 

vyhledávače, zjistíme, že je velice známý.  

Co se týče obecně české literatury na dané téma, tak sice existuje, ale ne v příliš 

vysoké míře. K dostání jsou spíše tituly, které obecně pokrývají téma duševních chorob, 

depresí apod. Většina z těchto publikací je však spíše odborná. Podle katalogu Národní 

knihovny existuje pouze pět příruček pro nemocné a jejich rodiny, z toho jedna je 

francouzský překlad, zbývající příručky české vydává víceméně stále stejný kolektiv 

autorů. 

2.2.2. Příjemce, zařazení textu a jeho funkce 

Text oslovuje především (jak je ostatně uvedeno již v názvu) pacienty 

s bipolární poruchou, jejich rodiny a nejbližší okolí. Je adresován hlavně těm, kteří se už 

s poruchou setkali a mají o ní alespoň základní představu. Dobře ale poslouží také těm, 

kteří se s nemocí setkávají poprvé. Autor tedy počítá i s „nevzdělaným“                          

a „nepoučeným“ čtenářem a od začátku soustavně vysvětluje, o co jde, jak je na tom 

dnešní medicína v této oblasti, jaké jsou druhy léčby apod. Jeho záměrem je, jak již 

bylo uvedeno výše, zvýšit obecné povědomí. Zároveň však používá i odborné lékařské 

termíny, se kterými se ať už pacienti či jejich blízcí mohou setkat v ordinacích lékařů. 

Čtenářům, kteří už mají určitou zkušenost, neslibuje, že jim nabídne nové a revoluční 

řešení v přístupu k nemocným, ale nabízí jim cenné rady a zkušenosti ze své osobní 

praxe. 

Text můžeme zařadit k funkčnímu stylu odbornému, a to populárně-naučnému, 

neboť obsahuje odbornou terminologii, ale zároveň je napsán beletristickou formou        

a autor se v něm snaží dané téma přiblížit neodbornému čtenáři. Knittlová popisuje 

populárně naučný styl (populárně vědecký styl) následovně: „Styl populárně vědecký, 

do něhož zasahují prostředky stylu hovorového, případně publicistického, včetně jeho 

větve beletristické, není tak koncentrovaný jako styl vědecký. Snaží se zajímavě podat      

i složitosti, konstatuje charakteristické znaky věci a vlastnosti jevů. Používá bohatšího 

členění textu (to je vždy srozumitelnější), kompozičně mu vyhovuje popis. Věty jsou 

kratší, terminologie není příliš speciální, nebo se termíny v textu vysvětlují, opisují, 

objevují se bohatší názvová přirovnání, občas i expresivní výrazy. I titul je konkrétnější 
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a informativnější než u stylu vědeckého. Popularizační styl má dnes velký význam, 

protože seznamuje s výsledky vědy a techniky co nejširší lidové vrstvy.“ (Knittlová, 

2010: 150). Bečka dodává: „Výklad populárně naučný má také být co možná 

nejkonkrétnější, proto je místo abstraktního výkladu užito popisu znaků a vlastností. 

Výklad je proto konkretizován přirovnáními a příklady.“ (Bečka, 1992: 371). To plně 

odpovídá povaze našeho výchozího textu. 

Autor usiluje na jednu stranu o sdělení informací příjemci (referenční funkce 

podle klasifikace Romana Jakobsona), převažuje zde tedy slohový útvar popisný, 

setkáme se ale i s útvarem úvahovým, ve kterém je patrný postoj autora. Ten se 

projevuje například tím, že autor věty strukturuje jako vlastní názor, jako vlastní 

zkušenost, díky čemu jednak dodává na expresivitě, jednak působí jako autorita, které 

čtenář může důvěřovat. Např.: „I’ve tried to lay out general principles […]“ (O: 224),    

„[…] emergency situation that in my experience patients and their families often fail to 

prepare for […]“ (O: 224), „I’ve always thought […]“ (O: 243), „I have seen many 

couples in which […]“ (O: 249), „I think communication is the key […]“ (O: 252),        

„I don’t know how many times I have seen […]“ (O: 252). Současně autor také usiluje    

o to, aby příjemce zaujal stanovisko k tématu, aby se poučil – text tedy také apeluje na 

čtenáře. Z tohoto důvodu je vysoce kontaktový, autor často klade řečnické otázky a nutí 

čtenáře, aby se zamyslel, zda se náhodou nejedná právě o jeho situaci. Apelová (či 

konativní) funkce textu je na první pohled zřejmá. Autor ale také v některých případech 

zahrnuje sebe i čtenáře do „we“. Zobecňuje a ztotožňuje se se čtenářem, aby nepůsobil 

jen jako strohá lékařská autorita, ale také jako rádce a jeden z nás. Tento postup také 

používá, když shrnuje dosud popisované poznatky a výsledky, ať už v rámci 

jednotlivých kapitol nebo obecně na poli medicíny. V takových případech však „we“ 

poukazuje spíše na autorský plurál (v češtině často ztotožňován s plurálem skromnosti). 

V několika případech se můžeme setkat i s funkcí metalingvistickou, například když 

autor vysvětluje či objasňuje některé pojmy a termíny, nebo i s funkcí uměleckou, která 

dodává textu na dramatičnosti (např.: „a sign that guarded the door to emergency“      

(O: 241), „an illness that has hijacked the patient’s emotions“ (O: 249)). 

2.2.3. Médium, místo a čas 

Druhé vydání příručky doktora Mondimorea z roku 2006 (první je z roku 1999) 

poskytuje komplexní pohled na konkrétní psychické onemocnění, na bipolární poruchu. 

Vydalo ji nakladatelství The Johns Hopkins University Press, tedy nakladatelství 

univerzity, na které doktor Mondimore působí. Podle webových stránek se 
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nakladatelství specializuje na vydávání odborných titulů, magazínů a časopisů do celého 

světa jak pro studenty, tak pro odborníky. Jedná se o nejstarší americké univerzitní 

nakladatelství, z čehož vyplývá určitá prestiž nejen nakladatelství samotného, ale           

i všech vydávaných titulů. I navzdory tomu, že se jedná o již osm let starou knihu, její 

téma je stále aktuální. O duševních nemocech se v České republice začíná mluvit až 

v posledních několika letech a povědomí české populace se neustále rozšiřuje. 

2.3.  Vnitrotextové faktory 

2.3.1. Téma a obsah 

Hlavním tématem vybrané knihy je psychické onemocnění, bipolární afektivní 

porucha. Jedná se o velice zákeřnou duševní nemoc, která může zásadním způsobem 

ovlivnit život jedince, ale také jeho okolí, rodiny a přátel. Jedná se o nemoc, kterou ještě 

stále ani v dnešní době není jednoduché diagnostikovat. Doktor Mondimore vysvětluje 

některé aspekty, jak může být tato nemoc ovlivněna například životními či ročními 

obdobími, jak se liší u dětí, dospívajících, žen a mužů, jak ji zhoršuje alkohol nebo 

drogy. Stejně jako diagnostika, ani léčba není vždy jednoduchá a jednoznačná. Doktor 

Mondimore poskytuje čtenáři cenné rady, jak si vybrat správného psychiatra a jak vůbec 

přijmout fakt, že daná osoba trpí duševní nemocí. Rozebírá jednotlivé druhy léčby, 

používané léky a typy terapie, jejich pro a proti a také vedlejší účinky. V neposlední 

řadě popisuje, jak se tato nemoc dotýká života a životního stylu jedince, a co může 

jedinec dělat, aby si i přesto udržel kvalitu života. Zaměřuje se také na důležitost 

vybudování pevného zázemí ať už v rodině či u přátel, jak se správně pojistit, jak se 

připravit na nebezpečné situace a kdy vyhledat pomoc. 

Zatímco první tři části knihy jsou více odborné a technické, tedy popisují hlavně 

nemoc samotnou, její příznaky, do jaké míry rozhoduje genetika apod., aby ji okolí 

nemocného co nejlépe pochopilo, teprve poslední část je opravdovým praktickým 

rádcem pro rodiny a blízké. Tuto část jsem si tedy vybrala hlavně proto, že se mi jevila 

jako téměř nejpodstatnější. Teoretické a technické detaily se můžeme často dozvědět od 

lékařů samotných, ale praktickým radám (například co se týče pojištění) se lékaři už 

tolik nevěnují. Celá tato příručka je samozřejmě velmi zajímavá a velmi nápomocná 

komukoliv, kdo se potřebuje o této nemoci více dozvědět. Poslední kapitola ale také 

poskytuje výborný materiál pro překlad, právě proto, že je na hranici mezi odborností     

a neodborností. 
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2.3.2. Presupozice 

Již v předchozích bodech jsme uvedli, že autor počítá i s méně vzdělaným 

čtenářem, v zásadě však od něj očekává alespoň tu nejzákladnější znalost. Příručku si ke 

čtení pravděpodobně vybere někdo, kdo trpí bipolární poruchou nebo má ve svém okolí 

někoho takového, a má tedy alespoň nějakou představu o tom, co nemoc obnáší. Výklad 

je velice věcný. Autor jej podává srozumitelně, objasňuje, ilustruje na příkladech, 

případně uvádí důležité pojmy v kurzívě, uvozovkách nebo závorce. Bohužel v tomto 

postupu není úplně systematický (viz 2.3.3.). Autor zároveň počítá se čtenářem 

americkým, proto bylo v některých případech třeba přidat vnitřní vysvětlivku či 

generalizovat na obecný pojem, kterému porozumí i čtenář český. Od čtenáře se také 

očekává, že se seznámil s předchozími kapitolami a pojmy, a proto jsme některé z nich 

vysvětlovali, přestože v originální kapitole tak učiněno nebylo.   

2.3.3. Členění textu, neverbální a suprasegmentální prostředky v textu  

Jak již bylo uvedeno výše, celá kniha je členěna do čtyř hlavních částí. První 

pojednává o symptomech a určení diagnózy, druhá o léčbě, třetí o nejrůznějších 

variacích nemoci, o tom co ji způsobuje a co se s ní pojí, a konečně čtvrtá kapitola řeší 

stav pacienta a jak ho co nejdéle udržet v té nejlepší formě. Tato čtvrtá část je pak ještě 

členěna do dalších podkapitol, které se jednotlivě zabývají ať už praktickými otázkami 

pojištění a potenciálního nebezpečí, tak otázkami rodinnými a právními. Grafickou 

podobu a strukturu nadpisů jsme zachovali v překladu tak, jak je v originále.  

Jednotlivé situace popisované v textu jsou navíc ilustrovány příklady z praxe 

doktora Mondimorea, které jsou vždy odděleny od hlavního textu vodorovnou čarou. 

Tyto dialogové pasáže obsahují přímou řeč, kterou bylo také třeba v našem překladu 

nějakým způsobem odlišit od ostatního textu (viz 3.2.1.). Popisné i dialogové pasáže 

jsou děleny do krátkých odstavců, které na sebe navazují. Pro větší přehlednost (a také 

kvůli odlišnému řádkování naší práce) jsme v překladu mezi jednotlivými odstavci 

ponechali vždy jeden řádek.    

Na první pohled viditelným grafickým prvkem je také používání kurzívy. Autor 

ji používá u představování některých pojmů nebo u některých výrazů, které pro něj mají 

speciální význam, a u kterých nechce, aby unikly čtenářově pozornosti, klade na ně 

důraz (například když použije slovo „fool“ (O: 251), které je v tomto kontextu spíše 

hanlivé a nedůstojné). Jelikož by kurzíva v českém textu působila až příliš příznakově, 

rozhodli jsme se ji v překladu nezachovat a raději jsme pojmy doplňovali vnitřní 
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vysvětlivkou (například „tzv.“), případně jsme namísto kurzívy, která měla dodávat 

důraz, přidali intenzifikující výraz navíc. V jiném případě, kdy autor kurzívou označuje 

celou vedlejší větu, aby podtrhnul důležitost myšlenky, jsme věty rozdělili do dvou. 

Tato jednoduchá krátká věta na závěr odstavce vyvolává stejný účinek, tedy dodává celé 

situaci na důrazu: 

„When they occur, it’s not time to wonder about what they mean, it’s time to call 

for help.“ (O: 246) –„Pokud se sebevražedné myšlenky objeví, není čas přemýšlet nad 

tím, co znamenají. Je čas zavolat pomoc.“ (P: 14). 

V našem překladu jsme kurzívu ponechali pouze v závorce, ve které jsme 

zachovali anglickou podobu termínu („dangerousness“ (P: 12)). Naopak uvozovky 

(kterými autor značí hlavně vloženou přímou řeč), jsme ve většině případů zachovali      

i v překladu, případně jsme místo uvozovek pojem rozvedli. V několika případech jsme 

uvozovky přidali tam, kde překlad nabyl určitého příznaku („   pokušení   “ (P: 8)). 

Výrazným grafickým prvkem v textu jsou také pomlčky, díky kterým autor 

vsouvá do věty další, vedlejší informaci. Aby jimi nebyl český překlad příliš zatížen, 

nahrazovali jsme pomlčky závorkou či čárkami, které jsou pro češtinu přirozenější.  

2.3.4. Lexikum a syntax 

Již jsme zkonstatovali, že se jedná o text populárně naučný, který řadíme do 

odborného stylu; je tedy nasycen odbornou terminologií. Obsahuje formální i neutrální 

slovní zásobu, setkáme se i s hovorovými výrazy, s frázovými slovesy, se staženými 

tvary apod. Autor pravděpodobně používá hovorové výrazy proto, aby se více přiblížil 

čtenáři. Hovorovost i expresivitu autorova projevu jsme se snažili v překladu co nejvíce 

zachovat, ovšem ne vždy to bylo úplně možné. 

V textu najdeme různá lexikální pole. Nejen z oblasti medicíny („Medical 

Records“, „emergency room“, „nursing station“, „discharge diagnosis“, „involuntary 

commitment“, „involuntary treatment“, „support group“, „psychiatric nurse“, „relapse 

prevention“, „on-call duty“, „in-patient“, „out-patient“), ale také termíny z oblasti 

pojišťovnictví („preferred-provider“, „HMO“, „utilization review“, „lifetime cap“, „co-

payment“), práva a administrativního členění („magistrate“, „community“, „local 

procedures“, „general principles“, „confinement“, „individual rights“). 

Nejproblematičtější pojmy pojednáme v kapitole věnované terminologii (3.3.3.) 
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Při analýze syntakticko-stylistické struktury je třeba poukázat na dvě roviny, ve 

kterých se také do určité míry liší i lexikum. První rovina je rovinou autorova 

vyjadřování, střídají se zde pasáže, v nichž autor popisuje realitu. Jak již bylo naznačeno 

výše, styl této roviny je hlavně popisný a úvahový, obsahuje odborné termíny a spíše 

formální slovní zásobu. Z hlediska syntaktického se zde střídají věty jak krátké                  

a jednoduché, tak i složitější souvětí. Druhá rovina se objevuje ve dvou úryvcích 

dialogu mezi lékařem (případně sestrou) a pacienty. Každý úryvek je viditelně graficky 

oddělen od hlavního textu. Tato rovina nese typické znaky mluveného nepřipraveného 

projevu, s čímž souvisí i neutrálnější slovní zásoba. Ilustruje situace, o kterých autor 

mluví v hlavní popisné části, a vykazuje i znaky určité exprese a subjektivity. Osoby, 

které vystupují v dialogu, projevují své emoce. Proto jsou i věty kratší, přerušované 

pauzami, některé informace se opakují podle toho, jak na sebe repliky navazují. Více            

o syntaxi zmíníme v kapitole věnované jednotlivým překladatelským problémům.  
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3. Typologie překladatelských problémů 

Překladatelské problémy vychází z konfrontace profilu cílového textu (fiktivního 

zadání) a analýzy výchozího textu. Rozhodli jsme se je rozdělit do tří hlavních částí: 

3.1.  Problémy kulturní  

3.1.1. Přechylování jmen 

Přestože jsme se snažili zachovat americkou realitu a spíše ji českému čtenáři 

přiblížit a vysvětlit, bylo nutné v některých případech postupovat i naopak, a tedy 

přizpůsobit text čtenáři českému. Přestože jsme zachovali jednotky měny i anglickou 

podobu jmen, rozhodli jsme se pro jedinou změnu, a sice pro přechylování ženských 

příjmení. „V publicistickém stylu, ať mluveném či psaném, se přechylování jeví jako 

nanejvýš žádoucí pro zachování kultury českého projevu a pro obvyklou, standardní 

nasycenost textu rodovými příznaky. Přechýlením je sice úřední identita 

zkompromitována, osobnostní identita je však dotvořena. V současné praxi se – zcela 

přirozeně – jméno přechyluje a přechýlené tvary se skloňují. Nepřechýlené tvary jmen 

nesou výrazný rys nespisovnosti. Maximální možná integrace cizích osobních jmen do 

systému cílového jazyka je totiž obecně považována za překladatelsky tvořivější             

a čtenářsky vděčnější než ponechání cizích jmen v původním tvaru, tj. bez rodových 

příznaků. Při převodu osobních jmen z neslovanských do slovanských jazyků 

(a případně i naopak) vzniká tedy především problém identifikace rodu jména a potom 

vyjádření rodu v cílovém jazyce. Identifikace rodu jmen ve výchozím jazyce není vždy 

úspěšná a v cílovém jazyce se tak z mužů stávají ženy a z žen muži.“ (Sekvent, 2011). 

Sekvent sice hovoří o stylu publicistickém, náš text však také vykazuje určité znaky 

stylu publicistického (již zmíněná úvaha) a navíc obsahuje pasáž, ve které vystupují 

manželé Wintersovi. Postavy bylo třeba od sebe rodově rozlišit, aby nedošlo                  

k nedorozumění. Proto jsme připojili koncovku -ová.    

3.1.2. Rovnoprávnost pohlaví 

Originál také neustále zrovnoprávňuje pohlaví, užívá symetricky „he“ a „she“. 

V americké kultuře, kde je politická korektnost na mnohem vyšší úrovni než v kultuře 

české, jde již prakticky o nepsané pravidlo. V kultuře české však nejsme ještě na tuto 
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rovnoprávnost v rámci celého textu zvyklí a proto jsme, i kvůli zjednodušení a zkrácení, 

používali ve většině případů mužský rod. V tomto přístupu se nám také hodil 

prostředek, který má čeština oproti angličtině navíc, a sice možnost vyjádření 

posesívnosti pomocí přivlastňovacího zájmena „svůj“. Tam, kde angličtina musí právě 

kvůli korektnosti uvést mužské i ženské zájmeno, si čeština vystačí s jedním:  

„Stará se váš psychiatr jen a pouze o své pacienty […]“ (P: 11) – „Does the 

psychiatrist see his or her own emergencies […]“ (O: 243). 

3.2.  Problémy jazykové 

3.2.1. Převod přímé řeči 

Jak již bylo uvedeno výše, vybraný úsek obsahuje dva různé typy textu. Jednak 

obsahuje pasáže popisné, ve kterých autor ukazuje realitu, vysvětluje některá fakta, 

případně uvádí příklady apod., jednak dvě pasáže dialogové, na kterých autor ilustruje 

popisovanou skutečnost. Tyto pasáže jsou pro text velmi důležité, a protože                     

i v originálním textu jsou výrazně odděleny vodorovnou čarou, bylo třeba je odlišit         

i v překladu a to nejen graficky, ale i lexikálně. V dialogových pasážích bylo třeba 

převést přímou řeč pacientů, lékaře a sestry tak, aby byl zachován mluvený 

nepřipravený projev, jeho spontánnost a subjektivita. Zároveň bylo třeba dbát na 

odlišení mluvy lékaře a pacientů. Pro převod mluvené řeči jsme se rozhodli zvolit 

strategii spíše na lexikální než na syntaktické rovině. Expresivita je tedy nesena hlavně 

častým použitím ukazovacích zájmen, případně jinými hovorovými příslovci (např. 

„znovu“ – „zas“, „více“ – „víc“ aj). V některých případech jsme také volili hovorové 

koncovky přídavných jmen, avšak pouze tak, aby v textu nepůsobily až příliš rušivě 

(např.: „To není možný.“ (P: 12), „No to je výborný.“ (P: 13)). Mluvu pacientů jsme také 

odlišili například použitím slova „doktor“ namísto spisovnějšího „lékař“, které 

používáme celou dobu v popisných pasážích. 

Využili jsme také divergenci, kterou nabízí systém českého vykání a tykání. Co 

se týče vztahu mezi lékařem a sestrou, použili jsme české tykání. Sestra sice v oficiální 

konverzaci před pacienty oslovuje lékaře „doktore Mondimore“, ale jinak se v textu oba 

oslovují křestními jmény, a proto jsme se domnívali, že si tykají. Naopak u konverzace 

lékaře s pacienty jsme použili vykání, přestože lékař oslovuje pacienty taktéž křestním 

jménem. V tomto případě jsme vykáním chtěli zachovat určitý hierarchický rozdíl mezi 

lékařem a pacienty (a jejich rodinnými příslušníky). Jednou jsme i kombinovali 
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hovorové prvky s prvky spisovnými. Chtěli jsme tak naznačit, že i lidé v oficiálních 

situacích, ve kterých se snaží mluvit nadmíru spisovně, používají hovorové tvary (což je 

typický znak nepřipraveného mluveného projevu). Například v telefonátu zdravotní 

sestry jsme uvedli v jedné větě koncovku hovorovou („potřebuju“) i spisovnou 

(„moci“): „ I hear you, ma’am, but the magistrate won’t approve a petition for 

involuntary treatment just because your husband isn’t taking his medication. I need 

more information before we can –   ” (O: 240) – „  Já vás slyším, paní, ale soud nám 

neschválí žádost o nedobrovolnou hospitalizaci jen proto, že váš manžel nebere léky. 

Potřebuju víc podrobností, než budeme moci…  “ (P: 9). 

3.2.2. Rovina gramatická 

Velká část gramatických a syntaktických problémů, na které jsme při práci 

narazili, vychází ze systémových rozdílů mezi angličtinou a češtinou. Jedním ze 

základních problémů je slovosled. V angličtině jde o obligatorní gramatický prostředek, 

který určuje postavení většiny větných členů; čeština, jako syntetický jazyk, naopak            

k naznačení větných vztahů využívá spíše aktuálního členění větného. V překladu jsme 

tedy využívali možnost zacházet se slovosledem volněji. Proto jsme někdy nedodrželi 

větnou stavbu originálu, avšak vždy jsme se snažili zachovat tematickou-rematickou 

strukturu věty. V následujících příkladech jsme změnili slovosled české věty tak, 

abychom zachovali aktuální členění větné. Bezčlennost, případně neurčitý člen, nám 

v těchto případech signalizuje réma, které se v češtině objeví typicky na konci věty:  

„Inevitably, family and friends are affected in countless ways.“ (O: 225) – 

„Týká se nevyhnutelně i rodiny a blízkého okolí.“ (P: 8)  

„A variety of appeal procedures usually kick in at this point if your doctor 

disagrees.“ (O: 245) – „Pokud však váš lékař s revizí nesouhlasí, máte v tomto bodě 

několik možností, jak se odvolat.“ (P: 13). 

„Laws allowing the removal of children from the care of parents who are 

abusing them are the most obvious example.“ (O: 252) – „Nejznámějším příkladem je 

zákon, jenž umožňuje odebrat děti z péče rodičů, kteří je zneužívají.“ (P: 21). 

V následující větě ukazovací zájmeno signalizuje téma, které se v češtině 

typicky vyskytuje na začátku věty:  
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„Because family members are often a crucial part of dealing with these 

emergencies […]“ (O: 247) – „V krizových situacích jsou často klíčovými postavami 

rodinní příslušníci […]“ (P: 17). 

V souvislosti se syntetickou povahou češtiny a analytičností angličtiny vyvstává 

další problém – vysoká nominálnost a s ní spojená kondenzovanost angličtiny. 

Typickým projevem nominálnosti angličtiny jsou polovětně vazby a verbonominální 

konstrukce. Angličtina využívá ekonomické vyjadřování a může tak řetězit informace 

do mnohem delších vět. Právě odborný styl tíhne k těmto prostředkům a syntaxi 

s komplikovanější strukturou. V češtině bylo většinou nutné tyto syntaktické konstrukce 

rozvolnit a vyjádřit například verbálně či vedlejšími větami, aby se text dalo lépe 

sledovat a aby čtenáři dobře plynul. Navíc vyvstává další problém: zatímco polovětná 

vazba je na větu hlavní obvykle napojena volně a vzájemný vztah výpovědí vyplývá       

z kontextu a smyslu celé věty, čeština vyžaduje jasnější a konkrétnější logická napojení 

vět. Je proto nutné doplnit logické konektory a spojky či doplnit vedlejší větu, aby byly 

větné vztahy jasné. Dochází tedy k formálnímu vyjadřování větných vztahů (viz 

intelektualizace 5.2.). V následujících příkladech nepokryjeme všechna řešení, spíše 

nastíníme možné strategie: 

„I have collected some principles for dealing with emergencies […]“ (O: 225). 

Polovětnou vazbu vyjádřenou gerundiem jsme nahradili vedlejší větou přívlastkovou: 

„[…] jsem shromáždil některé zásady, jak se chovat v krizových situacích […]“ (P: 8). 

„People usually enjoy making plans […]“ (O: 242) jsme vyjádřili verbálně: 

„Lidé obvykle rádi plánují […]“ (P: 13). 

„[…] when the letter came from the office of his psychiatrist announcing her 

retirement, he put off making arrangements to get hooked up with a new one.“           

(O: 242). Tuto větu jsme se snažili co nejvíce zjednodušit, jednak jsme nivelizovali na 

„od jeho psychiatričky“ namísto „from the office of his psychiatrist“, jednak jsme 

polovětné vazby nahradili v prvním případě vedlejší větou, v druhém případě verbálně, 

přičemž jsme nivelizovali na pouhé „neřešit“: „[…] když přišel dopis od jeho 

psychiatričky o tom, že odchází do důchodu, neřešil registraci u někoho jiného.“        

(P: 14). 

„Once usually limited to in-patient treatment, managed care is now becoming 

very interested in out-patient treatment as well, and psychiatrists are being asked to fill 
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out forms specifying a treatment plan […]“ (O: 245). Souvětí kondenzované na začátku 

příčestím minulým a na konci příčestím přítomným jsme rozdělili do dvou vět. Podmět 

věty hlavní jsme přesunuli na začátek, přičemž jsme intelektualizovali obsah věty 

vedlejší. Příčestí přítomné jsme přeložili za použití vedlejší věty přívlastkové: „Řízená 

péče se v minulosti týkala pouze hospitalizace v nemocnici, ale dnes už se rozšiřuje 

také na ambulantní péči. Psychiatři mají obvykle za úkol vyplnit formulář, který má 

přesně stanovit plán léčby a také počet návštěv v ordinaci.“ (P: 16). Navíc jsme 

intenzifikovali příslovcem „přesně“, abychom obsáhli sémantiku slovesa „specify“ – „to 

state something, especially by giving an exact measurement, time, exact instructions, 

etc“. 

Někdy jsme věty rozdělovali i tam, kde to nebylo vyloženě třeba. V takových 

případech jsme rozdělením vět chtěli přispět k výraznější dynamice a posílit účinek, 

který má věta na čtenáře mít. Například: 

„But you can only exert self-control if the control mechanisms are working 

properly, and in people with mood disorder, they are not.“ (O: 248). 

„Ovládat emoce však lze, jen pokud ovládací mechanismy pracují tak, jak mají. 

A u lidí trpících poruchou nálad tomu tak není.“ (P: 15). 

Co se týče verbonominálních konstrukcí, nevyskytovaly se v textu v tak vysoké 

míře jako polovětné vazby. Ve většině případů jsme tyto konstrukce nahrazovali 

verbálním vyjádřením. Někdy jsme přitom využívali i kategorii vidovosti, kterou 

čeština na rozdíl od angličtiny disponuje. Angličtina má však jiné způsoby jak 

ukončenost děje naznačit, jedním z nich je právě verbonominální konstrukce. Např.:      

„I hope that after reading this chapter, you’ll have a better understanding […]“        

(O: 225) – „Doufám, že vám tato kapitola pomůže pochopit […]“ (P: 15) nebo „I took  

a deep breath […]“ (O: 242) – „Zhluboka jsem se nadechl […]“ (P: 13), případně 

„Let’s try the computer to see if he’s ever had any treatment here before.“                  

(O: 240) – „Zkusíme se podívat do počítače, jestli už byl u nás někdy ošetřen.“ (P: 9

   

K syntaktickým problémům bychom mohli zařadit také vkládání vsuvek. 

Poměrně často se tak děje pomocí pomlček (viz 2.3.3.):  
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„In an HMO you may have to be referred by a primary physician to any 

specialist – inlcuding psychiatrists – in order to be covered.“ (O: 245) – „V HMO 

můžete být z důvodu pojistného krytí odkázáni místo na odborníka, jakým je například i 

psychiatr, na praktického lékaře.“ (P: 13). V překladu jsme volili místo pomlček čárky 

či závorky, na které je český čtenář spíše zvyklý. 

Častým vyjadřovacím prostředkem v angličtině je také pasívum. Čeština dává 

přednost vyjádření aktivnímu, avšak v některých typech textu, například v textu 

odborném, má i čeština tendenci využívat pasívum. Jde o věty vyjadřující všeobecného 

lidského konatele či o autorské pasívum, které se uplatňuje právě v odborném stylu, kdy 

má být pozornost obrácena na předmět sdělení, zatímco osobnost autorova ustupuje do 

pozadí (Dušková, 2006: 259). Také v našem textu jsme se setkali s těmito případy, 

protože i náš text je částečně odborný. Na druhé straně je však autor do našeho textu 

zapojen, nejen jako autor, ale i jako rádce a člověk. Přílišná míra pasíva v češtině by 

působila příznakově, a proto jsme nedodržovali poměr originálu mezi pasívem               

a aktivem, a věty jsme překládali do aktiva. Např.:  

„[…] ask if you can be given a copy of your records […]“ (O: 243) – „[…] 

zeptejte se také, zda můžete dostat kopii vaší karty […]“ (P: 11). V tomto případě jsme 

změnili nejen pasívum v aktivum, ale také úhel pohledu, došlo k modulaci.  

Co se týče syntaktických figur, autor využívá syntaktický paralelismus, díky 

kterému klade do opozice, zdůrazňuje apod. Bohužel ne vždy se nám jej podařilo úplně 

zachovat. Následující příklad ukazuje dvě situace. V první situaci se nám paralelismus 

podařilo alespoň částečně zachovat díky uvozovkám, v druhé situaci jsme, stejně jako 

originál, zopakovali sloveso:  

„[…] is labeled as “getting maniac”, leading to feelings of anger and 

resentment in the person with the diagnosis. When these angry feelings get expressed, 

they seem to confirm the family’s suspicion that the person is “getting sick again”, 

leading to more criticism, more anger […]“ (O: 251) – „[…] hned dostane nálepku 

„manická fáze“. U pacienta to vede ke vzteku a roztrpčení a v případě, že tyto pocity 

navenek projeví, rodině se jen potvrdí, že už se mu „zase přitížilo“. To samozřejmě vede 

jen k další kritice, vzteku apod.“ (P: 17). 
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3.3.  Problémy odborné 

3.3.1. Bipolární porucha versus maniodepresivní psychóza 

Vůbec první terminologický problém vyvstal už s ústředním pojmem „bipolar 

disorder“. Přestože se již i v české realitě používá termín „bipolární porucha“, stále 

ještě častější a zaužívanější je synonymní pojem „maniodepresivní psychóza“. Naše 

publikace je však z roku 2006 a proto je nasnadě operovat s moderním termínem             

i v českém překladu. Termín bipolární porucha už lékaři u nás a odborné příručky 

používají. V našem případě však vyvstává otázka, do jaké míry je tento termín znám 

české veřejnosti. Naším cílovým čtenářem totiž není odborník, ale laik. Pro výběr 

ze dvou překladových možností jsme se rozhodli udělat malý průzkum v okolí. 

Vytvořili jsme krátký dotazník, který jsme šířili prostřednictvím sociálních sítí a získali 

jsme tak odpověď od čtyřiceti pěti respondentů ve věku od šestnácti do šedesáti let. 

Výsledky průzkumu můžeme sledovat v následujících grafech: 

 

Graf č. 1 – Co je to maniodepresivní psychóza? 

Graf č. 2 – Co je to bipolární porucha? 

 

Graf č. 3 – Víte, jaký rozdíl je mezi maniodepresivní psychózou a bipolární poruchou? 
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Přestože náš průzkum je spíše symbolický a relativní (neuvažovali jsme 

například vzdělání respondentů), výsledek dopadl víceméně tak, jak jsme předpokládali. 

Zatímco u maniodepresivní psychózy většina ví, o co jde a dokáže tento pojem 

vysvětlit, u bipolární poruchy si více respondentů nebylo jistých a nedokázalo popsat,    

o co se jedná. V tomto případě bylo mnoho odpovědí typu „už jsem to někdy slyšel, ale 

netuším, co to přesně je“. To, že se jedná o synonyma, vědělo jen pouhých šestnáct 

respondentů (tedy zhruba třetina), přičemž několik z těchto šestnácti respondentů 

odpovídalo otázkou typu „to je to samé?“, „není to totéž?“ apod., tedy nemůžeme 

s jistotou určit, do jaké míry si byli odpovědí jisti. Tento výsledek je samozřejmě spojen 

s tím, že naprostá většina respondentů se s touto nemocí nikdy nesetkala. Přímo ve 

svém okolí má člověka trpícího touto chorobou pouze sedm respondentů 

Jak tedy s takovým výsledkem naložit? Samozřejmě, že potřebujeme zajistit, aby 

cílový čtenář klíčovému termínu rozuměl. Z tohoto ohledu bychom se tedy spíše 

přiklonili ke známé maniodepresivní psychóze. Na druhou stranu však má náš překlad 

být překladem moderním, tedy odrážet i dobu svého vzniku a případně i, stejně jako 

originální text, poučit své čtenáře. Navíc můžeme předpokládat, že většina ať už 

pacientů či jejich příbuzných a známých se s tímto novým termínem v ordinacích lékařů 

setká. To nám potvrdil i MUDr. Petr Příhoda z bohnické léčebny, podle kterého je 

bipolární afektivní porucha oficiální název dle současné klasifikace nemocí. 

Maniodepresivní psychóza je tedy pojem už zastaralý, přestože mezi lidmi stále velmi 

rozšířený. Proto jsme se rozhodli pracovat jen a pouze s moderním termínem bipolární 

porucha. 

3.3.2. Kontextová synonyma 

V překladu bylo také třeba vyrovnat se s kontextovými synonymy a pojmenovat 

ty, kteří trpí bipolární poruchou. Na rozdíl od angličtiny je totiž v češtině nežádoucí 

opakovat slova, čeština mnohem více využívá synonyma. Ano, v našem případě se sice 

jedná o zčásti odborný text, kde je naopak velice žádoucí zachovat přesné názvy            

a nesnažit se je nějak kreativně obměňovat. Proto tedy bipolární poruchu stále uvádíme 

jako bipolární poruchu a nenahrazujeme ji žádným synonymem, ani rozšířenějším 

pojmem maniodepresivní psychóza. Tam, kde autor pracuje s obecnými pojmy „mental 

illness/disorder“, „psychiatric disorder“ apod. jsme volili v češtině taktéž obecné          

a zaměnitelné pojmy „psychická nemoc/onemocnění/porucha“ nebo „duševní 

nemoc/porucha“. Pojmenování pacientů již není tolik odborné jako název nemoci 

samotné, a proto jsme se rozhodli neopakovat stále slovo „pacient“. Anglický originál 
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pracuje v podstatě jen se dvěma slovy – „bipolar“ a „patient“ – která užívá buď 

jednotlivě, nebo společně. V několika případech uvádí originál také slovo „client“, které 

však zní v češtině až příliš příznakově a používají ho nanejvýš, i když také v omezené 

míře, soukromé lékařské ordinace a kliniky. Jako ústřední pojem pro náš překlad jsme si 

tedy zvolili slovo „pacient“, které jsme volně nahrazovali synonymy „psychiatrický 

pacient“, „nemocný“, „duševně nemocný“ (tento výraz navíc oficiálně používá 

ministerstvo zdravotnictví ČR), případně jsme rozváděli do vedlejší věty („ten, kdo trpí 

bipolární poruchou“ apod.). Termín „postižený“ jsme z kontextových synonym vyřadili, 

protože je až příliš příznakový a v našem kontextu by zněl hanlivě.  

Co se týče synonym pro výrazy „clinic“, „psychiatric hospital“, „mental health 

clinic“, které autor v textu volně zaměňuje, užívali jsme buď zastřešující pojem 

„psychiatrická zařízení“ nebo synonyma „psychiatrická léčebna“ a „psychiatrická 

nemocnice“. Například asi nejznámější česká léčebna v Bohnicích se sice podle svých 

stránek oficiálně jmenuje „Psychiatrická nemocnice Bohnice“, ale v rámci stránek 

operuje s oběma termíny stejně. Pokládali jsme tedy „nemocnici“ i „léčebnu“ za úplná 

synonyma.  

Výrazy „primary doctor“, „general practitioner“ a „family doctor“ jsme se 

rozhodli sjednotit do českého „praktický lékař“. Přestože se nejedná o úplná synonyma 

a rozsah péče jednotlivých lékařů se liší mimo jiné také podle toho, zda je to lékař 

britský či americký, rozhodli jsme se ke konvergenci tří výrazů v jeden. Všechny tři 

výrazy anglické totiž v sobě zahrnují společný sém a) „a doctor based in the 

community“, b) „a doctor who treats people with less serious conditions and refers them 

to a hospital“. Oba tyto sémy zahrnuje i český „praktický lékař“, přestože jinak je česká 

realita mnohem méně diferenciovaná než realita anglosaská.  

3.3.3. Terminologie 

K terminologickým pojmům jsme přistupovali dvojím způsobem. V případě, že 

se jednalo o pojem obecnější, volili jsme ve většině případů částečný ekvivalent, kterým 

jsme opsali anglický pojem tak, aby byl co nejsrozumitelnější. Nejčastěji jsme se 

uchýlili k nivelizaci či generalizaci, např. „discharge diagnosis“ jsme nahradili 

„závěrečnou diagnózou“ a ochudili jsme tak pojem o příznak odchodu z nemocnice. 

„Emergency-room phone“ a „emergency room’s computer terminal“ jsme zobecnili na 

„telefon na pohotovosti“ a „počítač“. Postupovali jsme tak hlavně proto, aby text zůstal 

co nejvěcnější a neobsahoval zbytečně přívlastky, vedlejší věty apod. Věříme, že tato 
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zobecnění nejsou pro text nikterak zavádějící a naopak podporují co nejjednodušší 

pochopení textu. 

Ve druhém případě, kdy se jednalo o konkrétní termíny, které by bylo nežádoucí 

nahradit obecným pojmem či jinak zjednodušit, jsme se buď snažili najít co nejbližší 

český ekvivalent, případně jsme zachovali v závorce výraz anglický nebo jsme pojem 

vysvětlili, nejčastěji formou vnitřní vysvětlivky. U termínů „support group“, 

„psychiatric nurse“ a „relapse prevention“ jsme si ověřovali užití a frekvenci užití        

u MUDr. Petra Příhody z bohnické psychiatrické léčebny a také u České asociace pro 

psychické zdraví. V češtině termínům odpovídají pojmy „svépomocná skupina“, 

„psychiatrická sestra“, která je uvedena i v Národní soustavě povolání, a „prevence 

relapsu“, která je podle MUDr. Příhody mnohem vžitější a používanější než druhá 

varianta „prevence recidivy“. Pro termíny „involuntary treatment“ a „involuntary 

commitment“ jsme našli úplné ekvivalenty „nedobrovolná léčba“ a „nedobrovolná 

hospitalizace“. 

V případě „utilization review“ jsme nejprve chtěli ponechat v závorce originální 

název, nakonec se nám však po konzultaci s odborníkem podařilo najít český 

ekvivalent, který odpovídá originálu – „revizní činnost“. České pojišťovny mohou u již 

hospitalizovaných dělat tzv. revizi či kontrolu, kdy revizní lékaři pojišťoven kontrolou 

dokumentace hospitalizovaného pacienta zjišťují, zda je hospitalizace skutečně nutná. 

Děje se tak občas především na tzv. odděleních následné péče, kde jsou pacienti             

s chronickými potížemi hospitalizovaní dlouhodobě. Pojišťovna tak může usoudit, že 

pacient je hospitalizován především ze sociálních důvodů, odmítnout platby a chtít po 

nemocnici vrátit částku za již proplacenou péči. Vzhledem k tomu, že v našem systému 

není vyřešena péče o chronické pacienty (komunitní péče, ústavy sociální péče), se tak 

děje zřídka, ale občas ano a v psychiatrických nemocnicích je to vnímáno jako jakási 

možná hrozba. 

Co se týče administrativního členění, největší problém nám činil zdánlivě běžný 

pojem „community (level)“. Oxfordský slovník (internetová verze) pojem vysvětluje 

jako: „a social group of any size whose members reside in a specific locality, share 

government, and often have a common cultural and historical heritage“. Autor tento 

pojem staví do protikladu ke „state (level)“. Na rozdíl od úrovně státní se však v případě 

„community“ nejedná o administrativní jednotku, ale o jednotku spíše neformální. Po 

konzultaci s rodilým mluvčím jsme navíc zjistili, že každý americký stát má pod sebou 
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tyto jednotky, avšak v každém státe se liší také jejich organizace a pojmenování. Proto 

se často „community“ používá jako zastřešující pojem, aby například autoři knih 

nemuseli vypisovat názvy užívané v různých státech jinak. Přímý český ekvivalent 

„komunita“ je v češtině použitelný jen v některých kontextech a v našem překladu nebyl 

ani v jednom z případů vyhovující. Proto jsme v překladu, vždy s ohledem na daný 

kontext, zobecňovali na „společnost“, „místní“ nebo „na lokální úrovni“.   
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4. Překladatelské postupy  

K popisu překladatelských postupů jsme použili některé z tradičních 

překladatelských postupů podle Dagmar Knittlové (Knittlová, 2010) v kombinaci se 

systémem Aleny Tionové (Tionová a kol., 2000).  

4.1.  Transkripce 

U transkripce se jedná o přepis více či méně adaptovaný úzu cílového jazyka. 

V našem případě se jednalo hlavně o transkripci z hlediska morfologického, tedy           

o přidávání českých pádových koncovek k anglické podobě jmen, např.: „Vickiny 

důvody“ (P: 10). 

4.2.  Substituce 

Substituce v překladu znamená, že nahradíme jeden jazykový prostředek jiným, 

ekvivalentním (např. substantivum osobním zájmenem a obráceně). Formou substituce 

je také kompenzace, kterou prosazovala škola Otokara Fischera. Informace z textu se na 

některých místech překladu ztrácejí, a nejčastěji se poté v textu nahrazují jinými 

prostředky na jiném místě. V následujícím příkladě vidíme, že sloveso „recognize“ 

z hlavní věty jsme v hlavní větě překladu zobecnili na „vyčetl“, přičemž příznak „to 

know who sb. is“ jsme kompenzovali až ve vedlejší větě: 

„I recognized the name of the psychiatrist in the records as a colleague who had 

retired about six month before.“ (O: 242). 

„Ze záznamu jsem vyčetl také jméno jeho psychiatra. Šlo o kolegyni, kterou jsem 

znal a která odešla do důchodu asi před půl rokem.“ (P: 10). Tuto kompenzaci nám 

umožnil fakt, že jsme v rámci koherence větu rozdělili do dvou.  

V dalším příkladě jsme kompenzovali kurzívu z originálu („cure“) příslovcem 

„úplně“. Zachování grafické podoby originálu, tedy kurzívy, by na sebe v překladu 

zbytečně upozorňovalo a rušilo by pozornost čtenáře. Zároveň jsme však chtěli zachovat 

důraz, který autor na slovo klade: 

„We end with a short chapter that looks into the future and explore some of the 

exciting possibilities we hope will help us to better understand bipolar disorder, to 

better diagnose and treat it, and yes, perhaps one day to cure this illness.“ (O: 226). 
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„Nakonec se v krátké kapitole společně podíváme do budoucnosti na některé 

zajímavé možnosti, které nám mohou pomoci tuto nemoc lépe pochopit. Nejen pochopit, 

ale také léčit, lépe diagnostikovat a ano, jednoho dne možná i úplně vyléčit.“ (P: 8). 

4.3.  Modulace 

Modulace je obměna ve výpovědi, k níž dochází změnou hlediska. Modulací se 

mohou zdůraznit určité (jiné) obsahové příznaky pozorované skutečnosti, může se 

uplatnit jiná sémantická motivace (Tionová, 2000: 447). Modulace může být dvojího 

typu: buď se týká jednotlivých slov a jedná se tedy o modulaci lexikální, nebo se týká 

celé větné struktury. V tom případě mluvíme o modulaci syntaktické:  

„I don‘t think we should let het transport him.“ (O: 242) – „Myslím, že bychom 

ji neměli nechat znovu ho převážet.“ (P: 10).  

Častěji jsme však volili modulaci lexikální: „V posledních dnech slyšíme ze 

všech stran […]“ (P: 12) – „Everyone these days seems to be talking about […]“       

(O: 244). V tomto případě jsme modulací zahrnuli mezi konatele děje i autora a čtenáře.  

4.4.  Transpozice 

V překladu často docházelo k transpozici, a to jak slovního druhu, tak 

k transpozici syntaktické. Transpozice je v mnoha případech nutnou gramatickou 

změnou, ke které dochází v důsledku odlišného jazykového systému. Při této transpozici 

mění větné členy svou funkci, sloveso může změnit svůj rod z pasívního v aktivní          

a naopak, nebo může být to, co je v jednom jazyce vyjádřeno jedním členem, být ve 

druhém jazyce vyjádřeno vedlejší větou (Tionová: 409). Právě k tomuto typu 

syntaktické transpozice jsme se uchylovali nejčastěji. Jedním z hlavních důvodů byla, 

jak jsme již naznačili výše, vysoká nominálnost angličtiny a časté používání 

polovětných vazeb. 

„[…] number of scientific studies showing that having a firearm in a home 

increases the chances of violent death […]“ (O: 246) – „ […] mnoho vědeckých studií, 

které dokazují, že střelná zbraň v domácnosti zvyšuje riziko násilné smrti […]“ (P: 17). 

V tomto případě jsme příčestí nahradili vedlejší větou. Gerundium, které následuje, 

jsme úplně vypustili, a předmět „firearm“ jsme syntakticky transponovali do podmětu 

vedlejší věty. Odlehčili jsme tak struktuře věty, která by při doslovném překladu a 

zachování větných členů zněla příliš těžkopádně. 
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V následujícím případě jsme transponovali anglické pasívum do českého aktiva:  

„[…] and patients are discharged as soon as possible.“ (O: 244) – „[…] a 

nemocnice propouští pacienty, co nejdříve to jde.“ (P: 13). Aktivním vyjádřením jsme 

navíc explicitně vyjádřili, odkud jsou pacienti propouštěni (což jinak pouze implicitně 

naznačuje předchozí kontext).  

Jednou jsme se také uchýlili k transpozici nejen v rámci slovesného rodu, ale 

také času: „We are taught that self-control is a sign of maturity and self-discipline. We 

are indoctrinated to think of people […]“ (O: 248) – „Sebeovládání je znakem 

vyspělosti a sebekázně, tak nás to odjakživa učili. Vštěpovali nám, že ti, kdo […]“       

(P: 17). Pasívum zde vyjadřuje, že podmět není původcem děje. V aktivu je vztah 

podmětu ke slovesnému ději mnohem rozmanitější, podmět může být nejen konatelem 

slovesného děje, ale i jeho nositelem nebo může být slovesným dějem nějak zasažen. 

V překladu jsme použili všeobecný nevyjádřený podmět. Minulý čas nám v tomto 

případě připadal logičtější, implikuje fakt, že se jedná o něco zažitého, stereotypního, 

což jsme ještě intenzifikovali příslovcem „odjakživa“.  

4.5.  Diluce a koncentrace 

Tionová (2000: 425) mluví také o těchto dvou postupech, a přestože je aplikuje 

na francouzštinu, mohou nám být užitečné i v angličtině. Význam, který je v jednom 

jazyce vyjádřen jedním slovem, jsme někdy nuceni při překladu „rozředit“ do dvou         

i více slov (tzv. diluce). Naopak i cílový jazyk nám dává možnost shrnout jedním 

slovem to, co bylo v originálu řečeno slovy dvěma či několika (koncentrace). V češtině 

se nám přímo nabízí systém předpon u dokonavých sloves, např.:  

„Suddenly she stopped and put the phone down.“ (O: 240) – „Náhle ztichla a 

zavěsila.“ (P: 9). Anglická frázová slovesa se ve většině případů dají v češtině nahradit 

jednoslovně, v tomto případě navíc sémantika slovesa „zavěsit“ již obsahuje „telefon“. 

Není tedy nutné opakovat slova a koherence zůstává zachována. 

Naopak k diluci jsme přistupovali například u některých sloves, jejichž 

sémantika zahrnuje více příznaků, které jsme chtěli zachovat: „    reat  , I grumbled.“  

(O: 242) – „  No to je výborný,  zaprotestoval jsem naštvaně.“ (P: 10). Sloveso „grumble“ 

totiž vyjadřuje jednak „to complain“ („zaprotestoval“), jednak „in a bad-tempered way“ 

(„naštvaně“). 
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5. Typologie překladatelských posunů 

Při překladu nevyhnutelně došlo k posunům, a to z důvodu rozdílnosti 

jednotlivých pracovních jazyků. Někdy se jedná o změny stylistické či syntaktické, 

jindy se jedná o posuny v citovém zabarvení nebo dokonce o částečné posuny ve 

významu. Vždy jsme se však snažili zachovat celkový smysl výpovědi a naším hlavním 

cílem bylo porozumění pro cílového čtenáře. Při typologii posunů vycházíme z Jiřího 

Levého a jeho Umění překladu (Levý, 1998). Ke změnám a posunům samozřejmě 

docházelo v celém textu, tato kapitola však slouží pouze pro ilustraci a neklade si za cíl 

popsat veškeré posuny, ke kterým v překladu došlo. Některé posuny jsme zmínili již 

v kapitole 2. 

5.1.  Nivelizace a intenzifikace 

Již výše jsme uvedli, že autor k umocnění některých pasáží využívá syntaktický 

paralelismus. Ne vždy však bylo možné tento paralelismus úplně zachovat, aniž by se 

věta stala zbytečně komplikovanou nebo doslovnou. Proto zvláštně u těchto pasáží 

docházelo k nivelizaci:  

„No apologies are ever necessary, no reproach ever justified.“ (O: 247) – 

„Žádné omluvy ani výčitky přitom nejsou třeba.“ (P: 16). V originále je navíc příslovce 

„ever“ v kurzívě. My jsme překlad o tento příznak ochudili, sjednotili jsme obě věty do 

jedné a celkově jsme tak zmírnili dopad autorových slov.  

Dále jsme ochudili například vyjádření věku: „early fifties“ (O: 241), „mid-

thirties“ (O: 250), které jsme přeložili neutrálnějšími výrazy „vypadali zhruba na 

padesát“ (P: 10) a „přes třicet“ (P: 16). Postupovali jsme tak proto, že česká realita není 

natolik diferenciovaná jako realita anglosaská, která desetiletí rozděluje na early, mid a 

late.  

Ve třetím případě „As in any illness, the role of the family includes support, 

understanding, and encouragement of the person who is ill.“ (O: 11) – „Úloha rodiny, 

jako u každé jiné nemoci, spočívá v podpoře, porozumění a dodání síly.“ (P: 8) jsme 

překlad ochudili o celý předmět na konci věty. Domníváme se, že z předchozího 

kontextu již logicky vyplývá, komu je podpora rodiny určena.  

V některých případech naopak docházelo na intenzifikaci, tedy na přidání 

příznaku či expresivity, která v originále nebyla explicitně vyjádřena: „Do not ever lose 
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sight of the fact that bipolar disorder is a potentially fatal disease: relapse prevention is 

suicide prevention.“ (O: 246) – „Nikdy, opravdu nikdy, však nezapomínejte na to, že 

bipolární porucha je potenciálně smrtelná nemoc. Prevence relapsu tedy opravdu je 

prevencí sebevraždy.“ (P: 14). Výrazy z originálu, které jsou vyznačené tučně, se 

v textu objevily v kurzívě. My jsme tento příznak vyjádřený graficky nahradili slovně. 

V obou případech jsme intenzifikovali, abychom podtrhli důraz, který tato věta má 

nejen díky uvedeným slovům v kurzívě, ale také proto, že se objevuje na konci odstavce 

a má tedy určitý shrnující charakter. 

5.2.  Intelektualizace a explicitace 

Levý (1998: 91) rozlišuje tři typy intelektualizace: zlogičťování textu, vykládání 

nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických vztahů. Jelikož text je v některých 

pasážích složitější, považovali jsme za nutné u některých obtížněji pochopitelných vět či 

výrazů přistoupit k intelektualizaci. I přesto jsme se ale snažili zachovat text tak, 

abychom nezměnili jeho celkový charakter. Například u vyjádření „stricter limits“      

(O: 244) jsme pokládali za vhodné doplnit překlad na „různě přísná omezení“ (P: 11). 

Pokud bychom zanechali komparativ „přísnější omezení“, bylo by třeba v češtině 

specifikovat, s čím srovnáváme. V originále je tento fakt vyjádřen pouze implicitně. 

Také u „nurse“ (O: 245) jsme doplnili „revizní sestra“ (P: 13), abychom se vyvarovali 

zavádějícímu pojmu. Překlad už totiž obsahuje pojem „psychiatrická sestra“, a je tedy 

třeba přesně určit to, co je v originále vyjádřeno elipticky (tedy která sestra je která) tak, 

aby nedošlo ke zmatení. Ze stejného důvodu jsme doplnili informaci i k „We’ll need to 

call an ambulance […]“ (O: 242) – „Budeme muset zavolat normální záchranku […]“ 

(P: 10), protože se v předchozích několika větách mluví o převozové službě nemocnice 

(tedy aby opět nedošlo ke zmatení pojmů).  

Autor v textu občas uvádí informace v anglicky mluvícím prostředí dobře 

známé, které však v cílovém prostředí tak známé nejsou. Implicitní informace originálu 

bylo tedy třeba v překladu explicitovat. Jedná se například o vnitřní vysvětlivku: 

„biography of Mary Todd Lincoln“ (O: 250) – „životopisu ženy prezidenta Abrahama 

Lincolna, Mary Todd Lincolnové“ (P: 16). Vnitřní vysvětlivku jsme také použili 

v případě, ve kterém autor používá uvozovky:  

„[…] or does everyone in the practice group rotate emergency “on-call” duty?“ 

(O: 243) – „[…] nebo je v ordinaci více lékařů, kteří jsou pacientům k dispozici podle 

toho, kdo má zrovna službu?“ (P: 11).  
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Intelektualizace (formální vyjadřování syntaktických vztahů) nám také pomáhala 

udržovat kohezi textu. Prvky koheze jsme doplňovali nejčastěji pomocí částic, spojek, 

ukazovacích zájmen či příslovcí, např.: „ale“, „také“, „proto“, „naopak“, „již“:  

„Some insurers cover a partial hospitalization – even insist on it – but others do 

not. Know where your insurance company and your psychiatrist stand on partial 

hospitalization.“ (O: 244) – „Některé pojišťovny hradí částečnou hospitalizaci, a 

dokonce na ní trvají, jiné však ne. Zjistěte si proto, jak je na tom ohledně částečné 

hospitalizace vaše pojišťovna a váš psychiatr.“ (P: 12).  

Nebo: „ Peter’s not used to me being this confident and energized about 

anything. We’ve only been married for four years, and for nearly two of those       I was 

more or less depressed. This is me, not mania.  “ (O: 250) – „  Peter na to není zvyklý. 

Nikdy nezažil, že by mě něco tak nabudilo a dodalo mi sebevědomí. Jsme svoji teprve 

čtyři roky a skoro celé dva roky jsem byla víceméně pořád v depresi. Ale tohle jsem já, 

to není žádná mánie.  “ (P: 16). 

5.3.  Generalizace 

Naopak jsme v překladu také využili generalizaci, tedy zobecnění na slova 

známější a běžnějšího pro českého čtenáře. Důvodem ke generalizaci byla na jedné 

straně nemožnost převodu kompletní informace, vyplývající z rozdílnosti jazyků či 

kultury. Na straně druhé jsme generalizací text také zjednodušili a vyhnuli se 

explicitaci, která pro cílového čtenáře v některých případech nebyla nutná. Jsme toho 

názoru, že překlad nebyl případy generalizace nijak poškozen. Generalizace většinou 

neměla na vyznění textu a předání informace zásadní vliv, navíc často bylo zobecněné 

na pravou míru uvedeno kontextem. Z textu jsme vypustili například názvy univerzit, na 

které se hlásí účastnice druhého dialogu. Ze „State, St. James College, and Everett“   

(O: 250) jsme udělali „do tří škol“ (P: 16), „tractor trailer“ (O: 249) jsme generalizovali 

na „náklaďák“ (P: 15). Doslovně by se sice jednalo spíše o „tahač s návěsem“, 

domníváme se však, že pro vizualizaci čtenáře je lepší obecnější „náklaďák“, který 

vyvolává srovnatelný dojem o velkosti, váze a rychlosti. Tyto posuny nejsou zásadní 

pro naše zadání. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo přeložit vybrané kapitoly Bipolar Disorder: A Guide for 

Patients and Families tak, aby plnily v českém kontextu stejnou funkci jako v kontextu 

výchozím. Věnovala jsem se především tomu, aby byl konečný text co nejvíce 

srozumitelný a koherentní. Bylo třeba vyrovnat se s terminologií, komplikovanými 

pasážemi a jejich srozumitelným převodem do češtiny. Toho jsem dosahovala hlavně 

díky intelektualizace a generalizace, a jiných kompromisních řešení, která však, jak 

doufám, usnadňují pochopení cílovému příjemci, a plní svůj účel.  

Druhou částí mé práce je komentář, ve kterém se věnuji analýze výchozího 

textu, popisuji překladatelské postupy, ke kterým jsem se nejčastěji uchýlila, dále 

zmiňuji hlavní problémy, které jsem při překladu musela řešit, a posuny, ke kterým 

došlo. Samotný překlad mi poskytl velice cennou zkušenost. Poprvé jsem se dostala 

k překladu textu o delším rozsahu, který se zabývá odvětvím, ve kterém se příliš 

neorientuji. Z tohoto důvodu jsem musela konzultovat nejen s odborníky, ale také 

s laiky ve svém okolí. Díky psaní komentáře jsem se mohla do hloubky zamyslet nad 

některými svými řešeními a vidět je v širším kontextu. Pevně věřím, že mi tato 

bakalářská práce pomohla zdokonalit se v překladatelských schopnostech                       

a dovednostech, a doufám, že nabyté zkušenosti v budoucnu zúročím. 
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