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1 ÚVOD

Tématem této diplomové práce Je stylová složka
politického

zaměření

z francouzštiny do

a problematika jejího

převodu při

řečnických

simultánním

tlumočení

češtiny.

Práce je teoreticko empirická. V první

části

se pokusíme definovat a

charakterizovat zkoumaný žánr s ohledem na faktory, které mají vliv na
mezijazykového
projevů

převodu. Zaměříme

a na možnost existence

kulturně

postojů

příslušnosti

jazykové

francouzštinou a

prostředků.

češtinou

se zejména na pragmatické aspekty

mezi nimi v závislosti na jazyce a na

řečníka.

Vycházíme z předpokladu, že mezi
způsobu vyjádření

příznakových,

stylisticky

Repertoár

častěji

a s větší intenzitou. Projevy

prostředků subjektivně

prostředků

co nejucelenější přehled těchto
V další

části

práce se

vyjádření

francouzštině

převodu

mezi

ověřit.

přes

základě vědeckých pramenů

zaměříme

na postupy, které

expresivity a emocionality

se pokusíme o

umožňují tlumočníkům

prostřednictvím

rovině.

francouzštinou a

češtinou

příznakových prvků.

jazyky zanedbáván.

se v praxi

často

Domníváme se, že

Při

Existence

jazykového stylu ve

a v češtině je podle našeho názoru faktorem, který by
těmito dvěma

parajazykové

aktualizačních postupů.

problémy spojené s mezijazykovými rozdíly ve stylistické
ve

českých řečníků

motivované aktualizace výrazu je velmi

mimojazykových (posturika, proxemika)

(intonace, melodie) až po verbální. Na

rozdílů

subjektivních

expresivních jazykových

jsou naopak stylisticky neutrálnější. Naším cílem je tuto hypotézu

řešit

řečnických

Domníváme se, že ve francouzských řečnických projevech se expresivní

a emocionální složka projevuje

bohatý, od

průběh

rozdílů

existují rozdíly ve

prostřednictvím

autora

projevů

simultánním

neměl

být

tlumočení

při

mezi

setkáváme s neutralizací stylisticky

tlumočníci

k tomuto

řešení přistupují

s ohledem na znalost stylových konvencí v obou jazycích. Také tuto hypotézu by
měla

potvrdit nebo vyvrátit empirická část práce.
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Posledním cílem empirické

části

doprovázejícími proces simultánního

práce je zjistit, jakou roli mezi faktory

tlumočení

rozdílů

hraje znalost

existujících

mezi pracovními jazyky. Nejprve srovnáme povahu, frekvenci a intenzitu prostředků
aktualizace využívaných v autentických

řečnických

projevech ve

francouzštině

v češtině. Ve druhé fázi pozorování přikročíme ke srovnání projevů ve
s jejich tlumočením do
měly

češtiny.

Rozdíly ve výsledcích obou

částí

a

francouzštině

pozorování by

ukázat, do jaké míry jsou dodržovány stylové konvence cílového jazyka a jak

významně

se na zaznamenaných posunech podílejí další faktory.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Řečnické projevy a styl: zařazení, definice, klasifikace

řečnických projevů

Stylem

se dopodrobna zabývá už antická rétorika. Ta kladla

na řečníka vysoké nároky. Jejím cílem nebylo pouze přesvědčit posluchače, tedy "ad
persuadendum accommodate dicere", ale také dosáhnout dokonalé formy výrazu:
"bene dicere", "ornate dicere" (Kraus, 1981, s. 199). V antice byla rétorika

považována zajedno z vysokých umění, velkou prestiž si udržela také ve
a v renesanci - zabýval se jí

například

mělo

přesvědčit

podle

posluchačů

něj

dvojí poslání:

Blaise Pascal. Toto

správnými argumenty a

samoúčelného

manipulace a demagogie. V

současné

době

"rehabilitace", její principy nacházejí stále širší
marketing atd.).

Kromě

však

řečnické umění

zažívá období oživení,

v praxi (politika, reklama,

požadavku jasnosti, srozumitelnosti, gramatické správnosti a

estetických kvalit klade rétorika nároky také na vhodnost a
k tématu, situaci a typu publika (znalostem

účinkem

na city

formalismu a nástrojem

opět

uplatnění

argumentace"

zapůsobit

(Jeanneret, 1994). Od konce devatenáctého století však

upadá - rétorika se stává synonymem

postojům,

"umění

středověku

motivacím ... ).

Důraz

jejich

umění

znaků,

vzhledem

předpokládaným

na vztah mezi užitými jazykovými

projevu na adresáta je jedním ze

stylistikou. Z řečnického

posluchačů,

přiměřenost

prostředky

a

který rétoriku spojuje s moderní

vychází i další obory, jako teorie verbální

komunikace, textová lingvistika, pragmatika, psycholingvistika, sociolingvistika a
další (Hoffmannová, 1997).
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2.1.1 Politický projev, politický diskurz

Zkoumaným

slohovým

útvarem

JSOU

řečnické

politické

V teoretických pracích jsou politické projevy klasifikovány jako

součást

proJevy.

politického

diskurzu (Kraus, 2003, Chilton, 2004, Schiiffner, 2004 a další). Pojem diskurz

používají už Austin a Searle jako "konkrétní akt mluvení", D. Tanneová jej definuje
jako ,Jazyk za hranicemi

věty"

(Kraus, 2003, s. 17). Vymezuje se jako

součást

roviny parole v opozici k pojmu text, který spadá do roviny langue. J. Kraus uvádí
definici diskurzu jako
institucionalizované a
charakteristikami
intertextovost,

vztahů

Jednotlivé

typy

situačně

diskurzu

později

organizace

"obsahově,

tematicky a

jazykově

sociálně

vymezené,

zasazené formy textu." (2003, s. 18) Základními
Jsou

informativnost,

koherence,

situačnost,

se uvádí také institucionálnost, tj. vázanost na daný

mezi jednotlivci nebo skupinami osob v rámci
diskurzu

můžeme

klasifikovat

určité

podle hledisek

instituce.

situačních,

jazykových, stylistických a žánrových do kategorií, které se mezi sebou
vyznačují

přechody

se vzájemnými

dialogický, soukromý -

veřejný,

vyjádřené

-

připravený

dominantních funkcí (zpravodajský, odborný,
slohových postupů (popisný,

-

způsob

kříží

-

dichotomiemi monologický improvizovaný a dále podle

umělecký, přesvědčovací)

vyprávěcí, argumentační,

a podle

úvahový).

Politický diskurz definuje Le Bart (2003) jako samostatný žánr, podléhající
vlastním

pravidlům,

jehož producenti spadají

politiky. Realizuje se

individuální

definovat

předmět

připravený,
řečnických

veřejný

projev. Na

do sociologického pole

debaty, polemiky, individuálního

sdělení, otevřeného

projevu, mediálního
právě

prostřednictvím

výhradně

veřejného

dopisu aj. (Kraus, 2003) Nás bude zajímat

základě

uvedené klasifikace

můžeme

našeho zájmu jako jazykový projev monologický,

blíže

veřejný

a

jehož dominantní komunikativní funkce je persvazivní. U tohoto druhu
projevů

totiž

očekáváme

nejvyšší

příznakových prostředků.
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míru zastoupení

stylisticky

Řečnický (rétorický) styl byl v minulosti považován pouze za dílčí složku

stylu odborného nebo administrativního. Podle Krause (2003) se
v posledních desetiletích zavádí jako samostatný
nově utváří,

vnitřně

ale také

funkční

řečnický

styl

styl, který se tak nejen

diferencuje. Hoffmannová (1997)

rozděluje

rétorický

styl do následujících žánrů řečnických projevů:
agitační

(politické, soudní projevy)

naučné (přednáška,
příležitostné

referát atd.)

(slavnostní, pozdravné atd.)

církevní
Je zjevné, že tyto žánry se navzájem prolínají. Parlamentní projevy, které budou
předmětem

agitační

analýzy v empirické

obsahující prvky

naučných

(např.

persvazivnosti

či

o

slavnostního

stavu

individuální
různých

projev
či

předmět
veřejný

(příznakového)

problematiky).

S rostoucí

dochází k tomu, že

věcný

projev. I ten se však realizuje

čten.

význam

připravenosti

stupeň připravenosti

naplánování

improvizovaný,

a za

projevu, tedy to, zda je

spatra, zda vychází z předem

podle kterých lze posoudit

vyčlenili

při různých příležitostech

připravených

poznámek

rozdělení

kritérií,

textu a kterými jsou: a)

stupeň

M.Tryuková (2003) uvádí Shlesingerovo

(text

mírou

řečnických projevů

zkoumání jsme v rámci politického diskurzu

přednesen spontánně,

textu

pozdrav atd.) a

jazykového stylu.

podmínek. S tím souvisí také míra

zda je jednoduše

charakterizovat jako projevy

naopak nabývá expresivita a emocionalita, která

2.1.2 Otázka míry připravenosti

Jako

můžeme

určité

ladění často

důležitosti

se realizuje prostřednictvím

práce,

projevů příležitostných (poděkování,

zpráva

ustupuje do pozadí, na

části

spontánní

nebo

vystoupením) má vliv na koherenci a sémantickou nasycenost; b)

připravený

společné

před

znalosti

řečníka a publika, které mají vliv na závislost řečníka na připraveném textu. Čím
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méně

je

řečník

závislý na

slovní zásoby: text
hovorovější;

čtený

d) zájem

se

předloze,

tím více je jeho projev oralizovaný; c)

vyznačuje

řečníka

výběr

spisovnou slovní zásobou, oralizovaný text je
něhož

o téma, od

se odvíjí také

stupeň

závislosti na

psané předloze; e) role neverbálních prostředků, která se zvyšuje při menší závislosti
na předloze.
Z těchto

faktorů

vychází celá

oralizovanosti/psanosti. Zmíníme

řada

alespoň

tlumočených textů

typologií

podle míry

dva příklady, které uvádí Tryuková:

Typologie Kopczynského/Markiewicze rozlišuje následující druhy projevů:
nepřipravený

monolog nebo dialog

(např. přípitek,

volná debata,

odpověď

na otázku)
částečně připravený
četba připraveného

monolog nebo dialog (přednáška, oficiální projev)

monologu určeného k ústnímu přednesu

(např.

zpráva,

uvítací projev)
četba

psaného textu

(např.

závěrečné

prohlášení, rezoluce, návrh

dokumentu)
Na podobném pnnc1pu Je založena také Niedzelského typologie, která
rozlišuje texty mluvené a texty psané. Do první skupiny zahrnuje:
nepřipravený
připravený

monolog

monolog bez psané předlohy

částečně připravený

monolog

monolog připravený podle psané osnovy
monolog přednášený na základě předem nastudovaných informací
text z nahrávky
Mezi psané texty Niedzielski zahrnuje
zpaměti

a

předem

realizuje

prostřednictvím

napsaný monolog

předem

čtený.

napsaný monolog

Zatímco první skupina

tzv. produktivní formy

řeči,

ve druhém

přednášený
projevů

případě

se

se jedná o

projev pasivní (Čeňková, 1988). Produktivní projev je tvořen v průběhu procesu
komunikace, obvykle se

vyznačuje

v souladu s věcným obsahem

nižším tempem, intonace a rytmické

sdělení,

což napomáhá

ll

snadnějšímu

členění jsou

pochopení jak ze

strany

běžného posluchače,

tak i ze strany

tlumočníka.

Takovéto texty jsou
hezitačních

charakteristické vysokou mírou redundance, opakování, reformulací a
pauz a bývají
prostředky
důraz,

méně

doprovázen

mimojazykovými (gesta, mimika) a parajazykovými (intonace, melodie,
doplňují

rytmus, intenzita hlasu atd.), které

logickou strukturu. Všechny tyto faktory
smyslu a snižují
monotónnější,

více

přirozeně

sémanticky nasycené. Projev je zde navíc

časový

tlumočníkovi umožňují

tlak. Pasivní jazykový projev je naopak

struktura vět je zde

informačně

informaci a podtrhávají její

zatížené,

složitější,

přičemž

ustupuje do pozadí. Mimojazykové

jednotlivé

kondenzovanější,

logicko-intonační

jejich neverbální
prostředky

lepší uchopení

zdůraznění

bloky jsou

a segmentace

obvykle zcela mizí. Vyvstává zde

navíc problém rychlosti. Zatímco tempo spontánního projevu odpovídá rychlosti,
kterou

řečník

formuluje svoji myšlenku a která

posluchače, čtený

odpovídá rychlosti chápání

projev může být až o% rychlejší (Janovcová, 1980) Při takovémto
přetlumočit

tempu již není možné
shrnutím

zároveň

původního

projev v úplnosti, výkon

projevu a prostor na

převod

tlumočníka

je pouhým

jazykového stylu je

značně

omezen.
Jak uvádí D. Seleskovitchová (1986), simultánní

tlumočení

je

určeno

k převodu spontánního projevu. Z praxe bohužel víme, že se tato zásada jen
málokdy dodržuje. "V konferenční praxi se dnes
převáděli ústně, při

běžně

vyžaduje od tlumočníků, aby

jednorázovém sluchovém vnímání, psaný (redigovaný) text."

(Janovcová, 1980, s. 316) Podle Novákové (1993)

představují

spontánní projevy

v celkovém objemu tlumočených textů pouhých 20%.

2.2 Pragmatické hledisko

Styl
řečnický

řečnického

projev je

projevu do

utvářen

komunikační záměr řečníka

značné

míry souvisí s pragmatickými aspekty;

v závislosti na mnoha

vnějších

faktorech jako jsou

a jeho vztah k adresátovi a k tématu
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výpovědi,

presupoz1ce, vliv

prostředí

atd. V řečnických projevech

obecně

a

zvláště

v politických projevech se tyto pragmatické aspekty projevují jak v denotativní, tak i
v konotativní, tj. stylistické a expresivní
emocionalita
převodu při

řečnického

rovině

jazyka.

Právě

expresivita a

projevu, jejich vliv na stylovou složku a možnosti jejich

simultánním tlumočení jsou námětem této práce.
aspektům

Navzdory tomu, jaký význam je stylistickým a pragmatickým

projevu přičítán v antice, se moderní jazykověda dlouho drží pouze v rovině langue,
jazyka jako systému bez

přihlédnutí

ke konkrétním jazykovým realizacím. Pojem

pragmatžcs, jakožto jeden z komponentů jazykového systému, zavádí až roku 1936
teoretik sémiotiky Ch. Monis (Citterbartová, 1994). Pragmatika v jeho pojetí
vychází právě z antické rétoriky. Podle Čechové (1997) je antické řečnické umění
také základem moderní stylistiky.
A. Kopczynski (1994) definuje pragmatiku jako obor zkoumající vztahy mezi
znaky a jejich uživateli. V užším významu potom jako "the use of language in a
goal-oriented speech situation, where the speaker is using language in order to
produce a particular effect in the mind of the listener. (1994, s. 87) Tímto tvrzením
navazuje Kopczynski na teorii mluvních

aktů

formulovanou britským filozofem

J.L.Austinem a dále rozpracovanou jeho žákem J.R.Searlem (1990).

2.2.1 Teorie mluvních

aktů

Teorie mluvních

aktů

vychází z předpokladu, že lidská komunikace je

složena z úseků, které odpovídají konkrétním
úsek promluvy tedy funguje
poděkování

napříkald

komunikačním záměrům.

jako otázka, povel,

vysvětlení,

omluva,

atd. Tato teorie se stala východiskem pro mnoho dalších teoretických

prací, které využívají mluvní akt jako jednotku komunikace, na niž se lze
při

Konkrétní

srovnávání komunikativního chování.

Při
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analýze

textů

soustředit

ji využijeme také v této

práci.

Uveďme

nejprve její základní myšlenky tak, jak je shrnuje J. Hoffmannová

(1997).
Při

několika

akt

realizaci konkrétní promluvy dochází ze strany

výpovědní
zvuků,

na postoji

ve vlastní realizaci promluvy, tedy

slov a vět
předměty,

(propositional act) odkazující na

skutečnosti

ilokuční

spočívá

(utterance act)

propoziční

mimojazykové
akt

k performanci

mluvních aktů zároveň. Searle jednotlivé akty rozděluje do tří skupin:

v produkci
akt

mluvčího

osoby

či

Jevy

tj. spojující výpověď s významem a smyslem
komunikační

(illocutionary act) nesoucí

obsah

výpovědi

založený

mluvčího

Původní

nesoucí propoziční obsah),

ilokuční

perlokuční

lokučního

ilokučního

s určitými úpravami: v případě aktu

lokučního

perlokuční

sémantickou složku, akt

záměr mluvčího)

aktu na adresáta),
od sebe

výpovědi

(pronesení

(jednání, ve kterém se odráží
a

(výsledný efekt

porozumění

lokuční

Austinovu klasifikaci rozlišující akt

přejímá

odděluje

a

Searle

formální a

ve svém modelu zanedbává s odůvodněním, že

ze strany adresáta se jen velmi

obtížně

podrobuje analýze a jeho reakce

jsou nepředvídatelné.
Z hlediska pragmatiky je
Zatímco akt

důležité

rozlišení akt

propoziční

- akt

ilokuční.

propoziční je složkou výpovědi nesoucí propoziční obsah, realizujJ se

na denotativní

rovině

a

skutečnost,

ilokuční

je nositelem

akt

konotativní, jedná se o
Zjednodušeně řečeno,

vyjadřuje

vyjádření

v prvním

vztah jazykový projev presupozčního

vztahu

mluvčí

mimojazyková

obsahu a spadá do roviny

- mimojazyková

případě můžeme hovořit

skutečnost.

o významu

věcném,

v druhém pak o významu pragmatickém.
Specifickým
ilokuční

případem

realizace mluvních

aktů

jsou ty, ve kterých se obsah

funkce neshoduje s propozičním obsahem. Typickým

příkladem

je situace,

kdy má propoziční akt formálně vyjádřený jako otázka ilokuční funkci výzvy. Searle
označuje

tento druh

přičítá společenským

výpovědi

jako

nepřímé

mluvní akty, jejich vznik pak autor

konvencím, zejména zdvořilosti.
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Ačkoli

se mluvní akty staly jednou ze

v pozdějších

pracích

byly

terčem

stěžejních

kritiky

teorií pragmalingvistiky,

(Trosborg,

1994).

Jednou

z nejdiskutovanějších otázek byla jednotka mluvního aktu. Podle Sem·lea totiž jeden
mluvní akt odpovídal jedné větě. Zatímco však věta je gramatická jednotka spadající
do formální roviny jazyka, mluvní akt
komunikační

akt se tedy
Původní

označuje

úsek promluvy se specifickou

funkcí. Pragmatická jednotka komunikace

označuje

jako

teorii bylo také

výpověď,

vyčítáno,

že

která

může

být

komunikační

představující

formálně

jeden mluvní

složena z více

chování vyjádřené mluvními akty

považuje za univerzální, to zn. nezávislé na jazykové a kulturní
mluvčího.

Už sám Searle (1975) si však

pokud jde o nepřímé mluvní akty,

může

uvědomuje,

společenstvích

příslušnosti

že jazyková realizace, zejména

být v různých jazycích a kulturách rozdílná.

Otázkou kulturních norem a jejich vlivu na systém mluvních
jazykových

vět.

aktů

v různých

se zabývá kontrastivní pragmatika, obor, který v zvláště

v posledních letech nabývá na významu.

2.2.2

Kulturně

jazykové aspekty a kontrastivní studie

Pragmalingvistické pnnc1py se logicky odrážejí také v teorii
Objevuje se požadavek
obsahu

výpovědi.

nespočívá

ale

převodu

nýbrž také

presupozičního

M.Formánková (1979) k tomu uvádí: "Podstata

zpravidla v doslovnosti

především

propozičního,

nejen

převodu

tlumočení.

tlumočení

informace z jednoho jazyka do druhého,

v adekvátnosti jazykového projevu v cílovém jazyce s projevem

v Jazyce výchozím." Proti hledisku sémantické ekvivalence se staví ekvivalence
funkční,

komunikativní (Nováková, 1993) nebo pragmatická (Wierbicka, 2003),

založená na odpovídajícím
s ohledem na

účinek

převodu

jak

věcné,

tak i pragmatické složky projevu

na adresáta. Z hlediska tohoto požadavku se mnoho

zamýšlí nad rozdíly, které existují

při

realizaci konkrétních mluvních

jednotlivými jazyky.
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autorů

aktů

mezi

Anna Wierbicka definuje v reakci na

dřívější

zanedbávání kontrastivního

hlediska pojem mezikulturní pragmatika (cross-cultural pragmatics). Tento nový
směr

v pragmatice je založený na následujících předpokladech:

1.

V různých kulturách a komunitách se lidé vyjadřují různým způsobem.

2.

Tyto rozdíly ve vyjadřování jsou hluboké a systematické.

3.

Tyto rozdíly odrážejí

různé

alespoň

rozdílnou

komunikace mohou najít

vysvětlení

kulturní hodnoty nebo

hierarchii hodnot.
4.

Rozdíly ve

vyjadřování

a

způsobu

v nezávislém vytváření kulturních hodnot a kulturních priorit. 1 (Wierbicka, 2003)
Kontrastivní pragmatika se mimo jiné zabývá rozdíly mezi
z hlediska realizace nepřímých mluvních
zde otázka jazykové

zdvořilosti,

žádost, omluvu apod. Typickým
správně

salt?",

různými

aktů. Nejčastějším předmětem

projevující se v mluvních aktech
příkladem

je anglická

interpretovaná nikoli jako otázka

věta

ohledně

jazyky

zkoumání je

představujících

"Can you pass me the

fyzických schopností a

možností adresáta, ale jako výzva. Wierbicka k tomu uvádí: " ... specific differences
between languages in the area of so-called

'indirecť

speech acts are motivated, to a

considerable degree, by differences in cultural norms and cultural assumptions and
the general mechanisms themselves are cultural-specific." (Wierbicka, 2003, s. 59)
Srovnávací pohled však není žádnou novinkou. Teorie
dlouhou dobu opírá o poznatky z oboru kontrastivní
(Bečka,

1980).

Součástí

překladu

(konfrontační)

se již

lingvistiky

tohoto oborou je pak kontrastivní stylistika, která se zabývá

otázkou stylistické normy, jako souhrnu stylistických zvyklostí platných v dané
jazykové kultuře a vycházející z kulturního vývoje daného jazykového
Kulturně

jazykové rozdíly se projevují mezi

různými

společenství.

jazyky také na poli

expresivity. "Na rozdíl od běžné spisovné slovní zásoby tyto jazykové prostředky již
představují

pro

tlumočníka určitý

problém

podmiňovaný

strukturou a bohatstvím

expresívních prostředků výchozího jazyka." (Formánková, 1979, s.123)

1

Přel. autor
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Formánková v tomto ohledu uvádí

příklad

"přesycena

frazeologismy". Ch. Schaffnerová (2004) zase srovnává

němčinou.

Volba konkrétního

překladatelského řešení

jazykové politiky platné v cílové

kultuře.

"war against worldwide terrorism",
nikoliv jako Krieg, ale

méně

Když

například

německé

angličtinu

s

je podle ní výsledkem

deníky

prezident Bush vyhlásil
překládaly

slovo war

dramatickým Kampf Kerbrat-Orecchioniová (1998) si
intenzitě,

všímá toho, že kulturní odlišnosti se v jazyce projevují ve stupni,
než ve

češtiny

ruštiny, která je na rozdíl od

způsobu či formě vyjádření.

spíše

Autorka cituje G. N. Leeche, podle kterého " ...

the general functional imperatives of human communication are more or less
universa!, but [... ] their relative weights will vary from one cultural, social or
linguistic milieu to another." (1998, s. 130)
prostředků

Pokud jde o srovnání stylových konvencí a
francouzštině

a v češtině, domníváme se, že ve

francouzštině

expresivity ve

dosahuje expresivní

výraz jak vyšší frekvence, tak i vyšší intenzity. Touto problematikou se ve své
diplomové práci zabývá I. Citterbmiová, která dochází
her ke

zjištění,

"podstatně větší

že v některých

případech

při

analýze

se ve francouzském

textů

divadelních

překladu

projevuje

expresivita" (1994, s.70). Pokud jde o expresivitu a emocionálnost

ve francouzských a

českých

mohla dát empirická
konstatuje ,Jistou

část

politických projevech,

této práce. U

střízlivost

a

českého

odpověď

na tuto otázku by

politického diskurzu Kraus

vědomou antirétoričnost,

která má své

kořeny

už

v počátcích naší novodobé historie" (2003, s.l6), patrnou již v projevech
T. G. Masaryka nebo Ferdinanda Peroutky. Pozorujeme-li naopak francouzské
politické projevy, konstatujeme, že jsou

vystavěny

s velkým

důrazem

na styl.

Vytříbený řečnický projev jakoby byl otázkou společenské prestiže. Řečníci

používají vysoký styl s velkou mírou
Konstatujeme na jedné
částečně

straně

ztratily, na druhé

patetičnosti

a emocionálního zabarvení.

ustálené rétorické obraty, které již svoji
straně

prvky stylisticky

s vysokou expresivitou. Níže se proto pokusíme

ověřit

příznakové

spojené

nebo vyvrátit

podle kterého jsou české řečnické projevy stylisticky poněkud chudší.
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příznakovost
právě

předpoklad,

2.3 Jazykový styl:

vyjádření

expresivity a emocionality

"Jazykový styl bývá vymezován jako

způsob výběru

a

uspořádání

jazykových

prostředků v jazykových projevech." (Čechová, 2000, s. 376) Čechová rozlišuje styl
činitelích

objektivní, založený na

objektivních

(funkční

forma projevu a kontaktu s posluchačem,
připravenosti)

a

styl

individuální,

situační

založený

na

styl,

komunikační záměr,

kontext,

adresát,

činitelích

míra

subjektivních.

Sociolingvistika v tomto ohledu rozlišuje v rámci národního jazyka idiolekt osobitý způsob

vyjadřování

každého jedince závislý na jeho individuálních řečových

návycích a sociolekt - variantu spojenou s určitou sociální skupinou, jejíž
vyjadřovací prostředky

se

(Hoffmannová, 1997).

Právě

zaměříme

řídí

pravidly platnými pro všechny

na tuto oblast,

konkrétně

čistě

individuálním a

konkrétní

příležitosti; může

mluvčího

k tématu

výpovědi,

vyjadřováním

dané skupiny

na sociolekt politický, se

v této práci. Expresivita a emocionalita se nachází

vyjádřením

členy

někde

na pomezí mezi

konkrétní skupiny osob

při

totiž být chápána jako projev subjektivního postoje
a

zároveň

jako atribut

funkčního

stylu nebo nástroj

komunikačního záměru.

2.3.1 Nocionální a expresivní složka výpovědi

"Základná funkcia vety je objektívne komunikovat istý obsah pomocou
jazykových prostriedkov. Okrem
zdeleniu m6že

pridružiť

subjektu k opisovanej
mluvčího

čistého

v menšej alebo

skutočnosti."

výroku sa k objektívnemu logickému

vačšej

miere osobný

vzťah

hovoriaceho

(Mistrík, 1965, s. 88) Subjektivní postoj

se odráží v produkovaném textu v podobě

prostředků

expresivity a

emocionality. Upřesněme nejprve význam těchto pojmů.
Při

vymezování pojmu expresivita cituje M.Formánková J.Zimu: "dosavadní

postup ukázal expresivní výraz jako projev osobního zaujetí v jazykovém kolektivu
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zobecnělý.

Jeho základním jazykovým rysem je nápadnost v systému jazyka, a to

formální a významová ... " (Formánková, 1981, s. 219) Emocionálnost autorka chápe
čímž

jako pojem užší a hodnotí ji jako významovou složku expresivity,
s názorem

J.Mistríka:

Emocionálnosť

vobec.

"Od

expresívnosti

treba

v jazyku je sposob prejavu citu,

Emocionálnosť je

odlišovať

expresívnosť

se shoduje

emocionálnosť.

je prejav osobnosti

pojmovo podradená expresívnosti ... " (1965, s. 86) V pojetí

Formánkové zahrnuje expresivita vedle složky emocionální (citové) také prvky
volní a mimovolní,

vyjádřené

prvky jazykovými a mimojazykovými (prvky

citovosti, intenzifikace, augmentativnost, hyperbolizace), které signalizují celkový
stav mluvčího a jeho postoj k předávané informaci.
Jak už bylo
složka

věcná,

naznačeno,

v rámci jazykového projevu se

nocionální, nesoucí

věcný

expresivní, v níž se projevuje subjekt
vývoje

jazykovědy předmětem

projevuje

značná

význam

mluvčího.

vydělují dvě

(propoziční

složky:

obsah) a složka

Tato dichotomie se stala v průběhu

mnoha teoretických prací, ve kterých se však

terminologická nejednotnost: "That function which language

serves in the expression of "content" we will describe as transactional, and that
function involved in expressing social relations and persona! attitudes we will
describe as interactional. Our distinction, "transactionallinteractional", stands in
general correspondence to the functional dichotomies - "representativel expressive",
found in Biihler (1934), "referential/emotive" (Jakobson 1960), "ideational/
interpersonal" (Halliday 1970) and "descriptivelsocial-expressive" (Lyons 1977)."
(Wills, 1985, s. 226)
Domníváme se, že v zásadě jsou všechny uvedené
zdaleka není

vyčerpávající, odůvodnitelné

způsobena ničím

a

Willsův výčet

a terminologická nejednotnost není

jiným než rozdílným nahlížením na stejný jev. Pro naše

budeme užívat termíny
nocionální, nesoucí
subjektivní postoj

přístupy,

běžné

věcný

I

v české a slovenské lingvistice: složka

propoziční

potřeby

věcná

I

obsah a složka expresivní, v níž se odráží

mluvčího.
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Podstatou expresivního
mluvčího

hodnotící postoj
prostředků,

vyjádření

je aktualizace (Grepl, 1967). Citový

se projevuje použitím stylisticky

či

příznakových

které jsou v daném kontextu neobvyklé a upoutávají na sebe pozornost.

Tímto se expresivita odlišuje od subjektivity, kterou chápeme jako jakýkoli projev
osobnosti, tedy jako pojem
můj

objektivní, výraz

bratr je subjektivní,

v neutrálním kontextu
Stejným

nadřazený.

můžeme

Jestliže je pojmenování Radek Burget
stejně

např.

měří

190 cm

subjektivní),je to pěkný kolohnát

pojmenovávání jakékoli mimojazykové

(výpověď

(výpověď

stylů:

měrou.

Zásadních

rozdílů

(výpověď

objektivní), je vysoký

expresivní) atd.

Expresivní složka není ve všech typech jazykových
stejnou

bráška, který však

navíc považovat za expresivní a emocionální.

způsobem můžeme přistupovat při

skutečnosti,

můj

jako výraz

při

si všimneme už

administrativní styl se alespm1 v českém

projevů

zastoupena

pouhém srovnání

prostředí

funkčních

vyznačuje

nulovou

expresivitou. Jinak tomu bude u stylu uměleckého, kde se projevuje snaha zapůsobit
neobvyklostí výrazu,

či

u stylu publicistického. Výmluvným příkladem expresivního
například

a emocionálního výrazu jsou
expresivní složka
prostředků

zaujmout a

sportovní

komentáře.

neméně důležitá: řečník prostřednictvím

nesoucích prvek volní
přesvědčit.

Tento

či

působí

emocionální

komunikační záměr

U rétorického stylu je

stylisticky

na city

příznakových

příjemce,

prokazatelně větší

bude hrát

v politickém diskurzu než v diskurzu odborném. Zatímco argumentace
pronášených na

vědeckých

sympóziích je založena z větší

faktech, v politických projevech je
podvědomí
obecně

neméně důležité

publika. Podíl expresivity však

přirozeně

stoupá v případech, kdy dochází ke

také

snaží se

části

roli

projevů

na objektivních

působení

na city a na

kolísá i projev od projevu,

střetu protichůdných názorů,

ve

vystoupeních kritických a polemických:

Mais il y a surtout ici une colere collective, et celle-la unanime, de tout le
Parlement, contre la maniere inadmissible dont il a été traité par la Comission et le
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Conseil. Mépris total, mépris total, voire sarcastique, des chožx faits par ce
parlement aux premieres lectures. (ROC)

A

konečně,

významnou roli hraje také temperament a s ním spojený idiolekt

řečníka:

Apres un demi siecle ďaide au développement, de concerts d'Europe planétaires, de
remise de dettes, de commerce équitable et de sanglots un peu hypocrites de
l'homme blanc un peu pharisien, l 'Afrique est toujours enfermée dans sa pauvreté.
(MA)

Také na úrovni jednotlivých
složkou

1ůzný. Některé

zvolání

Běda!,

nadlehčováno

výpovědí

projevy mohou mít

jiné jsou

čistě

nocionální:

silou, která se rovná

je

poměr

čistě

mezi

věcnou

emocionální obsah,

Těleso ponořené

gravitační

a expresivní

síle, která

například

do kapaliny je

působí

na kapalinu o

stejném objemu, jako je objem ponořené části tělesa (Mistrík, 1965). Čistě
expresivní jazykové

prostředky

citoslovcí, užívaných

nejčastěji

uměleckém.

jazykové

V oblasti politického

prostředky

nacházíme pouze
ve

funkčním

řečnického

slouží v první

řadě

stylu

v kategorii
prostě

k vyjádření

věcného

významu.

může připojit,

prostřednictvím

nápadného,

pojmenování

či

výpovědi

tj.

použitím

vyjádření

namísto

sdělném,

případně

projevu nemají velký význam. Ostatní

emocionální složka výrazu se k věcné složce
aktualizace,

subjektivních

Expresívně

jak už bylo

neobvyklého

neutrálního.

řečeno,

výrazu,

Příznakovost

aktualizovaného výrazu však vychází najevo pouze na neutrálním pozadí, tj.
v kontrastu se stylisticky neutrálními

prostředky. Například

bráška ztrácí svoji výrazovou hodnotu v
Některá

uvedené pojmenování

dětské mluvě.

slova si udržují expresivní charakter nezávisle na konextu,

flákat se, malilinkatý.

Hovoříme

zde o inherentní

expresivitě

např.

držgrešle,

slova. Jindy

může

slovo nabýt výrazovou hodnotu až v konkrétním užití (strávit ve významu pochopit,
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anděl ve významu dokonalý člověe), v takovém případě jde o expresivitu

adherentní. Použitím pojmenování spadajícího do jiné stylistické roviny než jeho

okolí, vzniká expresivita kontextová, založená na napětí mezi použitým prostředkem
a kontextem. "Použití viac alebo menej kontrastujúceho prvku v texte je výraz
preJavu

subjektu

v snahe

uplatnit'

individuálne

hodnotenie.

Expresívnost'

jazykového prejavu sa može realizovat' iba v koexistencii relatívne neutrálneho
pozadia s odlišným jazykovým prostriedkom." (Mistrík, 1965, s.87) Expresivita
tedy nemusí být jazykovým

prostředkům

dána apriori. Tuto vlastnost mohou nabýt

v případě aktualizovaného užití.

2.3.2 Klasifikace

prostředků

expresivity

a

emocionality

v

řečnických

projevech

Postoj

mluvčího,

je-li

vyjádřen,

se promítá do všech složek jazykového

projevu, ale i mimo něj.

2.3.2.1 Mimojazykové prostředky

Mezi mimojazykové

prostředky patří

gestikulace, mimika, zrakový kontakt,

posturika a proxemika. Jejich užití jako projev expresivity v řečnickém stylu je
běžné,

ne však zcela automatické. Zatímco produktivní, spontánní projev jich

přirozeně
připravený

využívá jako jednoho z prostředků výrazu, projev pasivní,
a

čtený

tyto

prostředky

obvykle zcela postrádá (viz

pravidlo platí také pro parajazykové prostředky.

2

není-li uvedeno jinak, jsou příklady převzaty z monografie J. Grepla (1967)
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předem

2.1.2). Stejné

Prostředky

2.3.2.2

parajazykové

prostředky

Zde vstupují do hry
intonace,

přízvuk,

prozodické,

pauzy, rázová výslovnost atd. Tyto

jak při aktualizaci pojmenování (tónový vrchol,
mluvčího

mohou signalizovat samy o

expresivity u aktualizovaných
aj.). Jsou

jako tónový vrchol, tempo,

například

nedílnou

sobě, často

prostředků

součástí

Mimojazykové a parajazykové

důraz),

prostředky

tak i celé

hrají velkou roli

výpovědi.

Zaujetí

jsou však doprovodným výrazem

jazykových (lexikálních, syntaktických

aktualizace

prostředky

funkční výpovědní

mají

při

vyjadřování

perspektivy.
expresivity

v řečnickém stylu nezanedbatelný význam. V této práci se jimi však budeme
zabývat pouze

okrajově,

a to vzhledem k charakteru empirického výzkumu, který

provádíme (viz níže).

2.3.2.3

Prostředky

jazykové

Grepl (1967) rozlišuje

aktualizační

prostředky

signalizující expresivitu

pojmenování a ty, které se vztahují k výpovědi.

•

expresivita na úrovni pojmenování

U pojmenování Grepl rozlišuje aktualizace hláskové, slovotvorné, aktualizace
z plánu sémantického a z roviny stylistické. V konečném
případy

důsledku můžeme

tyto

zahrnout do oblasti slovní zásoby, která je podle autora hlavní doménou

expresivity. (Grepl, 1995)

rovina fonologická
Aktualizace je zde založená na neobvyklých fonémech nebo fonologických
kombinacích

(fňukat,

citoslovcí (ťukat,

trpajzlík,

kuňkat, ... )

ťulpas,

škvrne). Na rozdíl od zvukomalebných

zde zvukový efekt slouží jako výraz expresivity.
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rovina slovotvorby
Expresivní rys je zde nesen
připojeným

k neutrálnímu

pozitivního

(voděnka),

příznakovým

kořenu. Příznak přitom

odvozovacím morfémem

nabývá

nebo negativního (slepoun). Ve

různého stupně
francouzštině

zabarvení

jsou velice

produktivní pejorativní sufixy (chau.ffard, vinasse). Používají se také deminutivní a
augmentativní

morfémy,

kvalitativní, ale kvantitativní
hodnoty

opačné (měšťáček).

reduplikace (malilinký),
(baballe). Jak je

(pivečko,

je tento

nikoliv

gulášek). V ironickém užití mohou být tyto

existující, ale

méně

z příkladů, expresivita na

v obou jazycích, vzhledem k jejich typologické
francouzštině

příznak

nesoucí

Dalším expresivním slovotvorným

rovněž

zřejmé

případě

ovšem v tomto

produktivní ve
rovině

příslušnosti

prostředek méně rozšířený.

prostředkem

je

francouzštině

slovotvorby existuje
je však

zřejmé,

"Au lieu de recourir

že ve

a des

a valeur expressive, le fran9ais fait donc usage des procédés stylistiques
consistent a employer des mots hors de leur acception courante, ce qui leur

dérivations
qui

confere une plus grande suggestivité." (Sauvageot, 1957, s. 213) Zde se dostáváme
k aktualizaci na rovině sémantické.

rovina sémantická
Prostředkem

expresivity je

sémantická

transpozice,

v přeneseném významu (otrava x nuda, obr x velký

tj.

člověk).

užití

slova

Jedná se o

pojmenování, která v jazyce fungují také ve svém neutrálním významu. Signálem
aktualizovaného užití mohou být prvky parajazykové,

nejspolehlivěji

však kontext:

srov. mele totéž pořád dokola x mele kávu. Pojmenovaní v přeneseném významu
obvykle navíc oproti neutrálnímu výrazu nesou sémantický rys intenzifikace,
augmentativnosti, hyperbolizace, kladného

či

záporného hodnocení apod.

Do této roviny spadají také obrazná pojmenování, i u
různá

míra expresivity v závislosti na

míře

těch

aktualizace. Zatímco

se však projevuje
obecně

známá a

vžitá obrazná pojmenování (croissant) již nemají žádnou expresivní hodnotu, výrazy
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neotřelé,

aktualizované, mohou být velmi expresivní (une faucille

ďor

dans le

champ des étoiles -la lune) (Kerbrat-Orecchioni, 1980).

rovina stylistická
Je

zřejmé,

že všechny druhy aktualizace signalizující expresivitu promluvy

jsou prostředky jazykového stylu. Aktualizací na rovině stylistické má však Grepl na
přenesení prostředku

mysli aktualizaci pomocí stylové transpozice, tj.

stylové vrstvy jazyka do jiného stylového kontextu,
hovorového jazyka do kontextu

Výše uvedené druhy
Expresivita se tak

stylově

indikátorů

například může

expresivity se v praxi velmi

projevovat

zároveň

kořene

vrstvy hovorového jazyka je znásobena expresivní
rovině

např. přenos prostředku

neutrálního (smrad x zápach, táta x otec).

stylistické (trouillard, connasse - expresivita

1980) nebo na

z určité

fonologické a sémantické

na

slova

rovině

tak

kombinují.

morfologické a

přeneseného

příponou)

(proč

často

ze stylové

(Kerbrat-Orecchioni,

kuňkáš,

mluv nahlas -

slovo zvukomalebné je použito v přeneseném významu).

Expresivitou složených pojmenování se zabývá J. V.

Bečka

(1968). Autor

rozlišuje následující typy expresivních složených pojmenování:
expresivní determinace (pekelný kravál)
intenzivní přirovnání (hlad jako vlk)
reduplikace (znovu a znovu)
sdružená synonyma (prosil ho a zapřísahal)
rektifikace- gradační intenzifikace (odejít, což dím odejít, uprchnout!)
intenzifikace vyjádřením účinku (nesnesitelné horko, zpil se do

•

němoty)

expresivita na úrovni výpovědi

"Aby

výpoveď

bol a expresívna, to nevyžaduje

bezpodmienečnú prítomnosť

expresívneho lexikálneho prostriedku. Charakter expresívnosti može dat' výpovedi i
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jej štruktúra, jej schéma." (Mistrík, 1965, s.89) Podle Grepla (1967) zde hrají
nejdůležitější

roli aktualizace z oblasti syntaktické. Ty bývají doprovázeny také

aktualizacemi ze soustavy zvukových
úsekových

intonačních

center,

prostředků (přesuny

záměny

a

obměny

polohy

melodie ve

větných

větných

nebo

úsecích

koncových a nekoncových atd.) Otázku zvukové stránky projevu jsme již zmínili
výše (viz

prostředky

parajazykové). Pro

pokusíme od této stránky odhlédnout a

potřeby

zaměřit

dalšího zkoumání se proto

se spíše na projevy expresivity ve

struktuře výpovědi

jako takové, ovšem s vědomím, že v praxi dochází k oběma

druhům

současně.

aktualizace

Podobně

jako na úrovni pojmenování, také na úrovni

mluvčího

zaujetí

signalizováno

nápadností,

výpovědi

příznakovostí

kontextovému okolí. Vyjdeme-li z názorů J. Mistríka (1965),
výpovědi,

nápadnost docílena aktualizací formální struktury
zabarvenou funkcí,

•

změnami jejího

aktuálního

členění

je osobní

vzhledem
může

ke

být tato

její stylisticky

nebo úpravami modality.

aktualizace formální struktury

Jde o použití nápadně odlišného typu konstrukce, který

způsobí

náhlou změnu rytmu

jinak monotónního neutrálního projevu. Využívají se prostředky jako:

-

jednočlenné

nebo nápadně krátké věty

elipsa
Tímto
zůstal

prostředkem mluvčí zaostřuje

pozornost publika na kratší úsek, který

po elidování některých částí delší výpovědi.

opakování výrazu nebo konstrukce
Původně

neutrální konstrukce se opakováním stává expresivní. Opakovat se

mohou jak konstrukce syntaktické, tak modální (tázací, rozkazovací atd.).
Opakování následuje buď bezprostředně nebo
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pravidelně

po určitém úseku ve

formě

refrénu. "Opakovaním konštrukcie kontext nadobúda pozoruhodnejší rytmus a
koncentruje pozornosť prijímatel'a na opakovanú výpoved'" (Mistrík, 1965, s. 96)

apozwpeze
Expresivita se

může

nedokončením

projevit

věty.

Tím obvykle není

vysloveno jádro výpovědi a nechává se zde prostor inferenci ze strany posluchače.

osamostatnění části výpovědi
můžeme zařadit

Sem
Tento

prostředek

aktuálního

•

je sice

ve

francouzštině hojně

formálně

členění výpovědi

výrazný,

používané vytýkací konstrukce.

ještě větší

význam však má v rovině

(viz níže).

expresivita související se stylistickými vlastnostmi konstrukce

"Funkcia prejavu predpokládá istú
prostriedkov, každý prvok, ktorý túto

homogénnosť

homogénnosť

štysisticky motivovaných

porušuje, je v texte nápadný."

(Mistrík, 1965, s. 97) Takovým prvkem může být například:

enumerace
V závislosti na sémantice jednotlivých
enumerace
určována

výčtová

nebo jako enumerace

komponentů

gradační. Příznakovost

jejím kontextovým zapojením. V textech odborného

charakteru ztrácí tento

prostředek

se realizuje jako

či

enumerace je

administrativního

svoji nápadnost.

oslovení
Oslovení

při

zahájení

veřejného

projevu je prvek

Expresivitu nabývá v momentech, kdy je výsledkem
vyjadřuje jeho

subjektivní postoj k adresátovi.
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konvenční, nepříznakový.

záměrného výběru

autora- zde

•

změny v aktuálním členění výpovědi (AČV)

V češtině i ve
výpovědi

francouzštině

v neutrálním slovosledu následuje jádro

za východiskem. Tento objektivní

pořádek

subjektivního postoje k obsahu výpovědi. Tato
některou část jádrové

zde jedná o

se však

může změnit

změna umožňuje zdůraznit,

vlivem

vytknout

nebo východiskové složky promluvy. Více než o projev citu se

prostředek

emfáze,

může

však obsahovat také emocionální prvky. Jako

signál expresivity na úrovni AČV slouží následující postupy:

subjektivní slovosled
"Z hlediska aktuálního
aktualizované promluvy

členění výpovědi

záměna

objektivního

je

nejčastějším

členění

rysem

expresívně

promluvy za subjektivní.

Při

vzrušení se nechává autor strhnout svým postojem k předávané informaci a klade na
první místo jádro

sdělení."

Celý život jsem

(Formánková, 1981, s. 220)

čekal

na tuto příležitost!

zdůraznění části výpovědi uvnitř jádrové

K tomuto

zdůraznění

pomocí vytýkacích částic

dochází

či příslovcí

nebo základové složky

přesunem větného

nebo úsekového

přízvuku,

(zejména i, ani) nebo slovoslednou inverzí:

A je to otázka zásadni

osamostatnění části výpovědi

Jedná se o jeden z nejvýraznějších prostředků aktualizace v rovině AČV.
Realizuje se

prostřednictvím

dodatečným připojováním

výpovědi.

Ve

vytýkání východiska nebo jádra

východiska nebo

francouzštině

se k tomuto

(structures clivées), sloužících k

dodatečným zpřesňováním jádrové části

účelu hojně

předsazení
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před výpověď,

jádra

využívá vytýkacích konstrukcí
výpovědi

(c'est Marie qui est

venue) nebo kjeho

zdůraznění

pomocí anteponovaného odkazu- katafory (ce que

j'aime, c'est les nouilles) 3 (Maingueneau, 1994).

změny

•

modality

Izolovaně,

mimo kontext,

můžeme

slovesnému způsobu. Kontext však
oznamovací

věta může

čímž

věty

vzniká tzv.

Prostředkem

může

řečnická

otázka.

částice

nesmírně

rozdělení

je toto

aktualizace na

rovině

do

značné

míry

umělé,

systému.

věty

případech

se

prostředků vyjádření
Přitom,

v reálné situaci se

jak už bylo

často prostředky
současně

fonetické, lexikální i syntaktické vyskytují

-

přenesením větného přízvuku, příznaková

intonační

expresivity apod. V tomto ohledu je

řečníka

že repertoár

široký a spadá do všech rovin jazyka.

syntax je obvykle doprovázena

postoj

dokonce jako otázka.

být transponováno do funkce

zřejmé,

expresivní pojmenování bývá zdůrazněno

prostředky

či

nebo slova, která mohou plnit jejich funkci.

Z tohoto pokusu o klasifikaci je

řečeno,

výpovědi přehodnotit. Například

modalitu

tázací

ke konkrétnímu

aktualizace je zde zejména intonace, v některých

užívají (emocionální)

expresivity je

výpověď zařadit

v kontextu fungovat jako rozkaz

Naopak modální schéma
oznamovací,

může

každou

aktualizací,
důležité

si

případně

uvědomit,

lexikálními

že subjektivní

se nepromítá do konkrétního jazykového prostředku, nýbrž do celého

Důsledkem

toho je, že ta

část výpovědi,

(citový, hodnotící) postoj, je obvykle nasycena

mluvčí

ke které má

prostředky

subjektivní

expresivity na všech

jazykových rovinách.
Fakt, že je expresivita
do

značné

prostředky

spolupůsobí
3

ve všech složkách

míry komplikuje jakékoli zobecňování

mohli konstatovat, že
(1970),

přítomna

určitý prostředek

znaků,

výpovědi,

skutečnosti

na základě kterých bychom

je nebo není expresivní. Jak uvádí Miko

expresivity z různých jazykových rovin se

na jednotné výrazové

ve

hodnotě.

Mohou být

volně

formálně

kombinují a

vzdálené,

funkčně

Ve druhém případě hovoří Maingueneau o tzv structures pseudo clivées nebo structures disloquées.
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funkční

homogennosti proJevu. Ze

stylistického hlediska se tedy dostávají na stejnou

úroveň, přestože zůstávají

JSOU však rovnocenné a podílejí se tak na

formálně

heterogenní a nadále plní ostatní jazykové funkce (syntaktickou,

morfologickou atd.) Z tohoto
na

základě

formy

vyjádření.

důvodu

je nemožné výrazovou hodnotu identifikovat

"V emocionálnom texte niet nijakých vonkajších

formálných indícií expresívnosti. Je pravda, emocionálnost' býva napr. signalizovaná

zmenou slovosledu alebo intonáciou, ale to nie súformálne homogénne postupy[ ... ]
pri

zisťovaní

príslušnej výrazovej hodnoty sa mažeme

opierať

len o jedno. My

jednoducho vieme, že ten a ten prostriedok je emocionálny, iný expresívny, tretí že
indikuje

stručnost,

štvrtý komickosť výrazu atd'. Mažeme sa tu teda

spoliehať

len na

to, že z praxe poznáme výrazové hodnoty jazykových prostriedkov." (Miko, 1970, s.
44) Stejný postoj zaujímá také Kerbrat-Orecchioniová

při

zkoumání

indikátorů

subjektivního postoje v textu: "Pour effectuer le repérage des unités qui nous semble
légitime de considérer comme subjectives, nous nous fierons avant tout, il faut
l'avouer sans ambages, a notre propre intuition." (1980, s. 71)
Otázka posuzování expresivity se dále komplikuje
Nejde jen o to, zda daný
postoje

řečníka,

také množství

prostředek

vykazuje

či

nikoli

ještě

určité

jedním faktorem.

známky subjektivního

ale také do jaké míry. Expresivita nejenže má množství forem, ale

odstínů

a

přechodů.

Uvedené pojmy

věcný

(nocionální) a expresivní

tedy nejsou dichotomií v pravém slova smyslu, protože

přechod

mezi

oběma

extrémy je plynulý. Je proto naprosto legitimní hodnotit výraz nejen jako
expresivní/nocionální,
expresivní. Je-li

příznakový/nepříznakový

přítomna

složka hodnotící,

apod., ale také jako více
můžeme

mluvit také o

pozitivním (meliorativním), nebo negativním (pejorativním).
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či méně

příznaku

2.3.3 Výrazové aktualizace z hlediska funkce

V předchozí
prostředkům,

části

jsme se

vyjádřena.

kterými je

z pragmatického hlediska.

těchto

v projevu plní. Toto
zohledúuje J. V.

Bečka

Vyjádření

formální stránce expresivity, tj.

Podívejme se

teď

subjektivního postoje

komunikačním záměrem,

pragmatickými faktory:
k adresátovi. Na

věnovali

na stejný fenomén

mluvčího

je motivováno

vztahem k tématu

výpovědi

faktorech závisí také funkce, kterou aktualizované
funkční

hledisko ve své klasifikaci expresivity

a

vyjádření
částečně

(1968). Rozlišuje expresivitu:

zvukovou- vyjádřenou prostředky zvukomalby, citoslovci atd.
apelovou (výzvovou)- vyjadřující vůli

mluvčího

citovou (emocionální)- vyjadřující citový vztah ke
výrazovou jednotka není

vyjádřenou příznakovým

inherentně

Uvedené schéma
vytvořil

užitím slova, které jako lexikální

expresivní.

přijímáme

jednotlivé kategorie na

založena na

skutečnosti

s určitými výhradami. Domníváme se, že autor

základě

způsobu vyjádření

rozdílných kritérií. Zatímco první a čtvrtá je

expresivity (fonologickými

prostředky,

sémantického významu v přeneseném pojmenování), druhá a
její funkci

(vyjádření

třetí

aktualizací

jsou založeny na

volního/citového postoje). Zároveú zde není

zohledněna

složka hodnotící, o které se zmiúuje v souvislosti s expresivitou KerbratOrecchioniová (1980). Pro

potřeby

naší analýzy proto budeme z funkčního hlediska

rozlišovat expresivitu:
emocionální- vyjádření citového postoje autora k tématu

Dans le principe, c 'est déja scandaleux. (ROC)

apelativní - zvláštní

důraz

na oznamovanou

pozornosti posluchače, persvaze
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skutečnost

za

účelem

upoutání

... il faut toujours attendre les images

ďhorreur

qui passent sur nos écrans

pour intervenir. (IS)

evaluativní- subjektivně hodnotící postoj

Le partenariat entre l 'Europe et les pays de la Méditerranée a déja permis
des avancées signiflcatives... (PA)

Při

těmito

že mezi

prostředků

hodnocení jednotlivých výrazových

či

například jak

vědomí,

kategoriemi neexistují ostré hranice, jedná se spíše o složky

expresivity jako komplexního jevu.
apelativní

musíme brát na

Můžeme

proto

hovořit

evaluativní s tím, že jeden expresivní

o složce emocionální,

prostředek může

obsahovat

složku emocionální, tak i složku evaluativní:

La France a donc sommé Eutelsat de cesser la transmission du signal - fort
bien. (RI)

V některých
prostřednictvím

případech

záměr

bývá

mluvčího

vyjádřen

explicitních performativních formulí typu chci připomenout, že ... ,

apeluji na... , jsem rád, že ... Tyto metajazykové poznámky jsou
signálem konkrétního mluvního aktu. To nás
vyjadřující
tří

skupin:

konečně

Je
poněkud

explicitně,

subjektivní postoje
vyjádření

můžeme

přivádí

k

vlastně

domněnce,

že mluvní akty

podle výše navržené klasifikace

citového postoje,

vyjádření

emfáze

či

explicitním

rozdělit

do

volního postoje a

hodnocení.
třeba

si

uvědomit,

zjednodušující

k vyjádření citu, emfáze

že výše uvedené

ještě
či

zjednoho

hodnocení,

často
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rozdělení

důvodu.

expresivních

prostředků

je

Aktualizace neslouží pouze

je doprovázena dalšími

příznaky,

které

bychom mohli označit za adicionální. Řečník tak danému obratu může vtisknout
nádech ironický, patetický apod.

V dalších
hledisky

částech

vyjádření

práce se budeme zabývat kvalitativními a kvantitativními

expresivity v češtině a ve

definovat rozdíly mezi

oběma

řešení při

tlumočení. Přitom

simultánním

pohled na výrazové
charakterem.

naznačit,

jaké jsou možnosti

je

je však nutné

značně

složka je

předeslat,

[... ]

při

srovnávacím

uvnitř

těžko

studiu jednou

daného jazyka množství forem,

a přechodů, jednak proto, že je vyjadřována prostředky

rovin mezi sebou

že kontrastivní

ztížen jejich variantností a subjektivním

z nejproblematičtějších, jednak proto, že má
odstínů

Pokusíme se zde

jazyky v této oblasti a

prostředky

"Expresivní

francouzštině.

různých

jazykových

srovnatelnými. Generalizace v porovnávání

překladové

ekvivalence expresivních prostředků je tak značně znesnadněna."

(Bečka,

1980)

2.4Problematika převodu stylové složky

2.4.1

Překladatelské

Stejně

jako v překladu, také v tlumočení jsou

překladatelské
překlenout

postupy

různé

postupy. Jedná se o

systémové

(nominální/verbální
přizpůsobit konečnou

rozdíly

vyjadřování,

formu

sdělení

mezi

než

překladatel,

úseky

výpovědi. Překladatelské

která v některých

výchozím

postupy mu

věty)

cílovým
výraz

umožňují

jazykem
apod.)

a

zvyklostem a konvencím platným v cílovém
tlumočník
čase

umožňují

vedou ke zkrácení výrazu

konstrukce na místo vedlejší

a

kondenzovanější/volnější

protože je nucen v reálném

případech

využívány tzv.

typy transformací, které

jazyce. E. Janovcová (1982) uvádí, že simultánní
častěji

hojně

a

zmírňují
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tak

jich využívá

zpracovávat

nedokončené

nacházet operativní
(např.

ještě

řešení,

užití verbonominální

časovou tíseň.

Jedná se o

samozřejmý

velmi

pracovní nástroj simultánního

pohotově

a

přirozeně. Tlumočník

tlumočníka,

který musí být používán

řešení

neuvědomuje,

si tato

obvykle

jedná

automaticky, ovšem na základě dokonalé znalosti obou jazyků.
Překladatelské

tradičně

postupy se

dělí

na

přímé

nepřímé

a

(Vinay,

Darbelnet, 1977). Mezi přímé postupy se řadí výpůjčka, kalk a doslovný překlad.
jejich použití nedochází k zásadním
převáděné výpovědi,
čas.

ani na

Z tohoto

změnám

ve

struktuře

ani v sémantickém obsahu

jsou

při

simultánním

použití však není vždy

oprávněné. Může

působí

cizorodě,

v cílovém jazyce

tlumočení hojně

se stát, že výsledek

v takovém

případě hovoříme

výchozím a cílovým jazykem (viz 2.4.3.2). Tento problém je
převodu

tlumočníka

nekladou tedy velké nároky na pracovní kapacitu
důvodu

Při

stylové složky. "... par suite de divergences

používány, toto

přímého převodu

o interferenci mezi

obzvláště

ď ordre

výrazný

při

structural ou

métalinguistique ceiiains effets stylistiques ne se laissent pas transposer en LA sans
un boulversement plus ou moins grand de 1' agencement ou meme du lexique."
(Vinay, Darbelnet, 1977, s. 46) Zde je

třeba

aplikovat

nepřímé překladatelské

postupy - transpozici, modulaci, ekvivalenci a adaptaci.
transpozice- dochází k převodu za použití jiných gramatických

než ve výchozím jazyce.
transformace a

stejný

počet

potřebu

prostředků

I. Čeňková tyto postupy označuje jako gramatické
vysvětluje skutečností,

jejich aplikace

že ,jazyky nemají

gramatických kategorií, že ani strukturace a rozsah gramatických

kategorií se v jednotlivých jazycích nekryjí a že jejich fungování je rozdílné."
(Čeňková, 1988, s. 159) V případě slovnědruhových transpozic jsou z hlediska

francouzštiny a

češtiny

významné

adjektivum (un cas sans espoir adverbium (avec indignation réfléchirpředmětu

neuváženě).

za vedlejší

například záměny

beznadějný případ),

rozhořčeně)

větu předmětnou

potable a été constaté- bylo

předložkou

za

substantiva s předložkou za

slovesa s předložkou za adverbium ( sans

V případě syntaktických transpozic jde

soudcové žádají, aby byl odsouzen),
ďeau

substantiva s

například

o

záměnu

(les juges demandent son arrestation -

podmětu

zjištěno,
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za

větu podmětnou

že chybí pitná voda)

(un manque

či příslovečného

určení

za vedlejší

větu příslovečnou

(depuis Ia rencontre des deux délégations - od

té doby, kdy došlo k setkání obou delegací) (Janovcová, 1982).
zmíněné

Za jistý druh transpozice bychom mohli považovat také výše
přesuny vyjádření

na jinou jazykovou rovinu,

z roviny syntaxe lexikálními

prostředky, či

složkou projevu. K tomuto druhu
tlumočení jsou

dokonce mezi verbální a neverbální

změn přirozeně nemůže

dochází ke

skutečnost,

změnám

docházet při

překladu, při

vyvolaným rozdíly v nahlížení na
způsobu vyjádření.

které se projevují ve

projevuje v různých rovinách textu (na
úseků)

expresivity

naopak zcela běžné (viz 2.4.3).

modulace -

popisovanou

například vyjádření

rovině

Modulace se

slov, slovních spojení

či větných

a přijímá množství forem (generalizace, konkretizace, antonymické vyjádření

atd.)
ekvivalence- spočívá v nahrazení jednoho smyslového celku jiným, přičemž
Tlumočník

tuto

používaných

při

mezi nimi nemusí existovat žádná formální ani obsahová souvislost.
možnost volí na
konkrétních

základě

příležitostech.

"ale", zatímco

Angličan

znalosti v jazyce ustálených
Jako výraz bolesti

například

frazeologismů, idiomů

a

společenských

vylučující při převodu

jejichž užití a forma jsou dány jazykovou konvencí
ať

Francouz použije citoslovce

"ouch" (Vinay, Darbelnet, 1977). Ekvivalence se užívá

v případě ustálených slovních spojení,

úpravy,

obratů

frází,

jakékoli

formální nebo obsahové.

adaptace -

se aplikuje v případech rozdílnosti situací v jednotlivých

jazykových kulturách.

Tlumočník

hledá pro

vyjádření

situace popisované

v originálu situaci cílové kultury, kterou považuje za ekvivalentní, tj. mající shodný
komunikační

efekt.

Poslední
toho, co

případ

ještě můžeme

už se podle kanadských
považovat za

ustupuje zájmu o vyvolání stejného
se tedy

řídí

lingvistů

překlad. Věcná

komunikačního

nachází na samé hranici

informace zde mnohdy zcela

efektu.

Překladatelské

nejen systémovými vlastnostmi jednotlivých jazyků, ale také
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postupy

společnou

presupoziční

zdůrazňovat,
vyjádření

bází vlastní
že kulturní

příjemcům

sdělení

příslušnost mluvčího

v cílovém jazyce. Není

třeba

a adresáta má velký vliv také na

subjektivního postoje k předávané informaci.

2.4.2 Pojem kulturního filtru

Poznatky uvedené v kapitole 2.2.2 potvrzují, že
k dobrému výkonu pouze hluboká znalost obou
z oboru, který je

předmětem tlumočení. Zvláště

jazyků

tlumočníkovi

a faktické

v případě politických

nestačí

vědomosti
projevů

je

zásadní také povědomí o kulturních zvyklostech, konvencích a stereotypech, které se
odrážejí v jazykovém projevu. Jak uvádí J. L. Cordonnier, jazyk a kultura jsou
neodlučitelné

dvě

složky jednoho celku. " ... la traduction n'est pas seulement une

opération linguistique, mms elle est tout entiere prise dans un ensemble
ďintenelations

sociales et culturelles,

ďabord

au sein de sa propre culture, et

ensuite entre les cultures étrangeres en présence." (Cordonnier, 2002, s. 39)
Uvedená tvrzení
disparitou vyrovnat

nutně

vedou k otázce, jak se s touto

při převodu

kulturně

jazykovou

zjednoho jazyka do druhého, a tedy i zjedné

kultury do druhé. J. Houseová (1981) definuje pojem kulturní filtr jako nástroj
vytvořený

na

základě

informace originálu

znalostí výchozí a cílové kultury,

při překladu

přes

který musí projít

do cílového jazyka. " ... the translator- in order to

meet the needs of the target language adressees in their cultural setting, and in order
to achieve an effect equivalent to ST's- has to take different presuppositions in the
two language communities into account. In a covert translation, the translator has to
place a cultural filter between ST and TT; he has to, as it were, view ST through the
glasses of a target culture member." (House, 1981, s.196)
Tento model
(2003) na

tlumočení

původně vytvořený

a

zároveň

pro

překlad

aplikuje B. Díaz Labordová

jej kombinuje s teorií mluvních

aktů.

"Las fónnulas

que se utilizan para detenninados actos de habla siguen las reglas de cortesía
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características de cada cultura." (Díaz Laborda, 2003, s.l46). Ovšem s jedním
rozdílem. Zatímco Houseová
kulturně

vzdálené s tím, že
ohledu "v

zásadě

blízkých kultur,
mluvních

aktů

španělštiny.

.svůj

model koncipovala pro jazyky
angličtina

blízké jazyky jako je

srovnatelné" a před používáním
výslovně

u

jazyků

filtrů

kulturně

němčina

a

velmi

jsou v tomto

tam, kde to není nutné, tj. u

varuje, Díaz Labordová srovnává realizaci jednotlivých
kulturně

typologicky i
vždyť právě

A ne neprávem,

velmi blízkých: francouzštiny a

u blízkých jazyků hrozí největší

nebezpečí

interferencí (Seleskovitch, Lederer, 1986).
Podmínkou dosažení

funkční

kulturního filtru založeného na
mluvních

aktů

přitom může

bylo

důkladné

převod značně

dochází zde

krůzným druhům

realizace jednotlivých

intenzivnější vyjádření

převodu

doslovnému. Jak už

transformací (viz 2.4.1), ale také

projevů

francouzštině

ve

domněnka,

že

častější

a

vyžadují

expresivity, než jak je k tomu v češtině (viz 2.2.2). Z toho by

tlumočník

znalý kulturních norem platných pro oba jazyky by

nasazení odpovídajícího kulturního filtru
česky

mluvícím

měl

mít stejný

upravený text

vzdálen

expresivního vyjádření. Již zde byla vyslovena

konvence výstavby politických

originálu. V

způsobu

ve výchozím a v cílovém jazyce. Vzhledem k rozdílům mezi jazyky

intenzitě

vyplývalo, že

analýze

být adekvátní

řečeno,

k posunům v

ekvivalence Je tedy použití správného

prostředí,

částečně

neutralizovat expresivitu

do kterého je projev

komunikační

měl při

přenášen,

by takto

efekt, jako originální projev v prostředí

francouzském.
Nesmíme ztrácet ze

zřetele

ani fakt, že

při

simultánním tlumočení mohou být

posuny v oblasti expresivity způsobeny také specifiky tlumočnického módu. Velkou
roli zde hraje

souběžnost činností

(recepce, analýzy a produkce), segmentový

způsob převodu a časová tíseň (Čeňková, 1988). Jedná se o další faktory, které

mohou

ovlivňovat

posuny ve

vyjádření

subjektivního postoje

hlediska zde hrozí také velké riziko interferencí.
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řečníka,

z formálního

2.4.3

2.4.3.1

Převod

expresivity při ST

Způsob vyjádření

Již bylo

řečeno,

expresivity v projevu tlumočníka

převod

že

Vyjádření

gramatických transformací.
může přesouvat

v rámci

mezi

různých

dvěma

jazyky

často

při tlumočení

stylistických hodnot

jazykových rovin

či

dokonce mezi

na

řešení

prostředcích,

by

měl

být zájem o stejný

komunikační

kompenzovat stylisticky

příznakové

vyjádřením

přitom

může například

záleží

přímo

od

řečníka,

prvky originálu realizované na

projevu

křičí,

řešením.

Profesionální

prostředky

použití stejných

verbálními,

ze strany

se spíše pokusí

např. lexikálně.

stránku projevu, v níž je

že pokud

prostředků

tlumočník

posluchač

rovině

posluchač

sleduje jeho gestikulaci a slyší také tón,

zřejmé,

zabarvení a sílu jeho hlasu. Je

méně

lexikálními prostředky

syntaktické. Informaci o parajazykové a mimojazykové složce projevu
v zásadě dostává

se však

efekt v cílovém jazyce,

jakými bude tohoto efektu dosaženo,

(Formánková, 1981). Zkušený tlumočník tak

řadu

tlumočníka při výběru

verbálním, neverbálním a mimojazykovým. Vodítkem pro
konkrétního

vyžaduje celou

řečník při silně
tlumočníka

vyjádřit

afektovaném

není adekvátním

subjektivní postoj

Jeho úkolem je především

neznalý cizího závislý na

řečníka

zprostředkovat

tlumočení,

tu

i když je

žádoucí, aby se také v jeho výkonu promítla zvuková dynamika originálu.

2.4.3.2 Interference při ST

V porovnání s překladem hrozí
riziko interferencí, tj. nežádoucích
vyjádření

nároky na

při

projevů

jazyka cílového. Je to dáno
tlumočníkovu

simultánním

tlumočení podstatně větší

výchozího jazyka ve

především časovým

pracovní kapacitu.
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"Interferenční

struktuře

a způsobu

faktorem a velkými

proces

může

postihnout

různé

fáze

převodu

a odrazit se pak v narušení normy

různých plánů

jazyka... "

(Čeňková, 1988, s. 152) Na úrovni slova dochází k nežádoucím kalkům, používání

tzv. zrádných slov (faux amis) nebo chybným pádům a vazbám, na úrovni

výpovědi

pak ke kopírování struktury originálu bez ohledu na pravidla cílového jazyka.
Během těchto procesů

dochází k nežádoucím

posunům

jak na úrovni

věcné

informace, tak i v rovině stylistické. Jak uvádí Čeňková, interference se paradoxně
projevují více

při tlumočení

do rodného jazyka. Je to dáno

nároky na

porozumění

subjektivně

motivované aktualizace

a na analýzu výchozího
při převodu

pravděpodobně

sdělení.

z cizího do

vyššími

Vliv interferencí na
mateřského

jazyka je

také jedním z témat empirické části této práce.

2.4.3.3 K

posunům při vyjádření

Ze zkušenosti víme, že
posunům
autoři

v

intenzitě vyjádření

expresivity

při

simultánním

expresivity

či

tlumočení

dochází k určitým

dokonce k její neutralizaci.

se domnívají, že pro proces komunikace je

při převodu

Někteří

podstatné zachovat

věcnou informaci, byť na úkor stylistických a expresivních hodnot (Čeňková, 1988).
Patrně

však bude do

značné

míry záležet na druhu projevu. "If we assume that a

minimum standard for the interpreter is to render the cognitive, affective and
appellative content of the text in L 1 (T 1), then what may vary is that each of these
components may be given varying degrees ofimportance on different occasions. For
example, at scientific congresses, the cognitive content is usually the most
important, whereas in political or trade negotiations, the affective or appellative
content may come to the fore because of the need to influence people."
(Kopczynski, 1994, s. 88) Zejména v politických projevech je tedy
vystižení celkového stylového nasazení originálu. Zatímco
odhalena a napravena

(buď

věcná

důležité

chyba je snadno

automatickou inferencí ze souboru znalostí

nebo v případě pochybností otázkou apod.), špatný
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převod

také

stylu

posluchače,

může celkově

představu posluchače

zkreslit

(Déjean Le Féal, 1985).

Při

hledání konkrétních

zásadním problémem: zatímco
důkladně připraveny

improvizaci.
úroveň

informaci ve

řešení

však

často

projevy jsou

pod

časovým

tlakem

časových důvodů zároveň

vnitřní řeči dříve

příznakových prostředků

formulace na

řečnické

a to bez možnosti nápravy
tlumočník

stojí

před

s předstihem a velmi

(viz 2.1.2), simultánní tlumočení je ve své podstatě založeno na

Tlumočník

originálu. Z

řečníka,

o osobnosti

nečisto

byla

vybrousit formu a styl na

nemá možnost zpracovat

než ji vysloví. Pro adekvátní

prostředků

a

nemůže

převod

expresivity a emocionality by

zapotřebí. Tlumočník

tak svým

předávanou

stylisticky

právě

takováto

způsobem zůstává

"v

zajetí výchozího jazyka" (Déjean Le Féal, 1985, s. 57): pod dojmem originálu se mu
nevybaví adekvátní
poměrně

řešení

v cílovém jazyce. Tato

frekventované neutralizace výrazových

skutečnost může

prostředků.

být

vysvětlením

Déjean Le Féalová se

domnívá, že" ... !'interprete s'abstient, méme en !'absence de difficultés réelles, [... ]
parce qu'il ne veut pas se lancer dans l'aventure

a l'aveuglette et risquer ďalourdir

le discours par des essais de style avortés." (1985, s. 57) Čeňková považuje takovéto
řešení

za

přijatelné,

ba dokonce žádoucí: " ...

tlumočník

by

měl při

převodu

svém

respektovat zásadu, že volí o stupeň umírněnější intonaci, tón i stylistické prostředky
než řečník." (1988, s. 149)
Skutečnost,

v

expresivitě

zůstává,

při

tlumočení

simultánním

a k neutralizaci výrazových

jaká je

rozdílnosti

že

příčina těchto změn,

jazyků

je známá z praxe. Otázkou
vědomí

a kulturních konvencí a s tím spojené užití odpovídajícího

k tomu, aby

konečně, může

prostředků,

posunům

do jaké míry se na nich podílí

kulturního filtru a do jaké míry jde o
tlumočníky

dochází k určitým

obětovali

jít také o jistou

důsledek časového

stylovou složku ve

obezřetnost

tlaku, který vede

prospěch věcné

ze strany

informace. A

tlumočníků, kteří

se

raději

uchýlí k běžnému neutrálnímu výrazu, než aby pod dojmem originálu použili výraz
cizorodý, neadekvátní

či přehnaný.
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2.4.3.4

Převod

obrazných pojmenování a frazeologických konstrukcí

Obrazná

pojmenování

prostředky vyjádření

pojmenování se

a

naznačeno,

expresivity. Jak už bylo

postupně

patří

frazeologismy

mezi

specifické

používáním obrazných

stírá jejich expresivita a obraznost, dochází kjejich

lexikalizaci a vznikají tzv. klišé (Peterková, 1978). Zcela lexikalizované metafory
nepředstavují skutečný

problém,

při převodu, tlumočník

výraz v cílovém jazyce a podobné situace
druhů

ustálených

výrazů).

ekvivalencí

(stejně

jako u ostatních

Situace se komplikuje u obrazných pojmenování

aktuálních, živých. Zatímco obraz, na

němž

je metafora založená, má univerzální

výběr

charakter a je tedy nezávislý na jazyce,
ztvárnění

řeší

obvykle zná odpovídající

konkrétního obrazu a jeho verbální

s jazykem úzce souvisí. "Les langues étant différentes les unes des autres,

telle image qui se prete

a un effet de style dans une langue ne peut etre exploitée

avec le meme bonheur dans une autre." (Déjean Le Féal, 1985, s. 56) Jak uvádí
autorka citace, obrazné pojmenování nepodává
předmětu

na

něm

nebo pojmu, nýbrž využívá pouze
závislý

pojmenování se
přirovnání.

výběr
přitom

vyčerpávající

některý

zjeho

charakteristického rysu jako
v různých kulturách

Zatímco Francouzi

důvěrnou

může

popis

rysů.

označovaného

Vnímání pojmu a

základu pro obrazné

lišit. Totéž platí také pro

znalost osoby

či skutečnosti přirovnávají

ke znalosti vlastní kapsy (connaftre quelqu 'un comme sa poche), v češtině se
využívá srovnání s vlastními botami.
Při překladu

a)
může

b)

obrazných pojmenování může dojít ke třem situacím:

v obou jazycích existuje obraz se stejnou sémantickou bází - v zásadě se
provést doslovný překlad
obrazu ve výchozím jazyce odpovídá jiný obraz v cílovém jazyce založený na

jiné sémantické bázi- dochází k řešení ekvivalencí
c)

obrazné pojmenování výchozího jazyka nemá obrazný ekvivalent v cílovém

jazyce a musí být předáno neobrazně (Peterková, 1978).
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Řešení navržená pro tyto tři případy považujeme za řešení aplikovatelná za

ideálních podmínek. V případě simultánního
časový

a již

především

zmíněná

tlumočení

však vstupuje do hry faktor

ztráta jazykového citu pod vlivem originálu. To se týká

druhého z uvedených

případů,

kdy

tlumočník

hledá ekvivalent založený

na jiném obraze než výraz originálu. "Quand l'image n'est pas directement
transposable, il ne parvient pas, dans le temp s do nt il dispose, a s' en dégager
suffisament pour en faire surgir une autre plus appropriée a la langue cible. II ne lui
reste donc qu'a supprimer la métaphore ou a n'en transmettre que le sens." (Déjean
Le Féal, 1985, s. 58)
Podobnými zákonitostmi jako
převod frazeologismů.

převod

obrazných pojmenování se

řídí

také

Tyto ustálené výrazy jsou mnohdy vnímány jako klišé, svoji

expresivitu však neztrácejí

úplně (Bečka,

1968). Ideálním postupem pro

převod

frazeologických konstrukcí je ekvivalence. V případě, že frazeologická konstrukce
nemá

protějšek

v cílovém jazyce nebo že tento

časovým

jej pod

tlakem nenachází, je

rychlá orientace v přijímaném

sdělení,

důležitá

protějšek

existuje, avšak

znalost jejího významu

tlumočník
či alespoň

která umožní odhadnout význam ze širšího

kontextu. Pak je možné transponovat frazeologismus do

významově

adekvátního

slova nebo slovního spojení. Řešením však není výraz neutrální nebo dokonce
omise.

Vyjádření

v cílovém jazyce by si

mělo

zachovat stejnou stylistickou

úroveň,

stejné expresivní zabarvení jako originál (Formánková, 1979).
Oblíbeným
řečník

prostředkem řečnických projevů

všem známé

rčení přizpůsobí potřebám

skutečným překladatelským oříškům,

bohužel

často

je aktualizace frazeologismu,

svého projevu. Zde se dostáváme ke

které v podmínkách simultánního

nemohou být řešeny jinak než opisem.
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tlumočení

EMPIRICKÁ ČÁST

3

3.1 Metodologie empirického výzkumu

Empirický výzkum se skládá ze dvou
analýzu originálních

řečnických projevů

částí.

V první provádíme kontrastivní

francouzských a

českých,

tlumočením

zabýváme týmiž francouzskými texty, ovšem ve srovnání s jejich
češtiny

a

konečně

texty. V obou

tlumočnických výkonů

také srovnáním

částech

ve druhé se

s českými originálními

sledujeme jak kvalitativní, tak kvantitativní stránku

expresivity. Cílem je v první

řadě

různých prostředků vyjádření

zmapovat využití

expresivity ve zkoumaném vzorku jednak vzhledem k

funkčnímu

stylu a typu textu,

jednak vzhledem kjazykovým a kulturním normám a zvyklostem. Každý
může

shodný subjektivní postoj

různými způsoby.

Kvantitativní pohled sleduje, do jaké míry se subjekt
česky

srovnatelných textech pronesených

měl

vyjádření

řečníka

ve

a francouzsky projevuje, tj. jaká je

a jaká je jejich intenzita. Statistický výzkum by

potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, podle které je

politických projevech

zjazyků

kultuře vyjádřit

v závislosti na jazykovém typu a konvencích platných v dané

frekvence expresivních

do

expresivnější,

a

napovědět, čím

vyjadřování

ve francouzských

jsou předpokládané odlišnosti

a posuny způsobeny.
Zaměřujeme

nejčastěji

se také na to, jaké mluvní akty se ve zkoumaných materiálech

vyskytují a jakým

způsobem

se realizují. Naším cílem je

podle které je vyjádření téhož postoje ve

ověřit

francouzštině expresivnější.
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hypotézu,

3.1.1 Materiál k analýze

Analyzovaným materiálem jsou autentické proJevy z plenárních zasedání
Evropského parlamentu. Pomineme-li proceduru hlasování, která je z našeho
hlediska méně zajímavá, skládá se
přednesena

oblasti.

dílčí

přítomné

zpráva, která informuje

Bezprostředně

nebo Rady, který se

zasedání z několika

druhů textů.

Na úvod je

poslance o situaci v projednávané

po zpravodaji obvykle vystupuje zástupce Evropské komise

může během

projevy poslanců. Vystoupení

rozpravy projevit

poslanců

opakovaně,

zejména v reakci na

mají za cíl hájit zájmy dané politické frakce

v projednávané oblasti. Obvykle se jedná o projevy velmi krátké,
každého poslance je stanovený

předem

čas

vyhrazený pro

v závislosti na jeho politické

příslušnosti

a

obvykle nepřesahuje délku několika minut.
Náš empirický výzkum je založen na nahrávkách parlamentních
pronesených ve
projevů

francouzštině

o celkové délce 60 minut. Vzorek se skládá z šesti

Luise Michela, evropského

jedenácti

projevů

projevů europoslanců.

komisaře

pro rozvoj a humanitární pomoc, a

při

parlamentních rozpravách obvykle

Komise

dostává větší prostor, proto jsou také její vyjádření delší. Délka projevu může přitom
ovlivnit také zastoupení expresivních
projevu

může

být

poměr

stylisticky

prostředků:

příznakových prvků

textu nižší než u krátkých, vysoce kondenzovaných
posluchače
projevů

v krátkém

pronesených v

časovém
češtině,

domníváme se, že v dlouhém
vzhledem k celkové délce

projevů,

limitu. Tuto možnost

které musejí

přesvědčit

zohledňujeme při výběru

které využijeme v první části analýzy.

České projevy pro kontrastivní analýzu jsme získali ve formě přepisů

rozprav, které jsou dostupné na internetových stránkách Evropského parlamentu.
Jejich

výběr

zastoupení

je

podobně

vyjádření

jako u

textů

Komise (delších

francouzských náhodný,
textů)

a

zohledňujeme

projevů poslanců

(kratších

pouze

textů)

ve

vzorku. Český vzorek se skládá z pěti projevů evropského komisaře pro oblast
zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí Vladimíra Špidly pronesených

v Evropském parlamentu a

čtrnácti projevů českých europoslanců.
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Pro

potřeby

kvantitativního srovnání byla délka vzorku v češtině pokud jde o
srovnání se vzorkem ve

francouzštině

počet

slov ve

snížena. Vyjdeme-li z výzkumů A. Krušiny a

E. Janovcové, na 100 slov v češtině

připadá

přeloženém

v tomtéž textu

do

počtem

francouzštiny 130 slov (Janovcová, 1980). Je to dáno zejména nižším

determinantů a nižší frekvenci složených slovesných tvarů v českém jazyce4 • Na
základě

francouzským

určován poměrem

Jak už bylo

řečeno,

vzorku v porovnání se vzorkem

10:13.

pro druhou

francouzské projevy jako v části

část

analýzy budou použity tytéž originální

předchozí,

s přepisy nahrávek jejich tlumočení do
výkonů

českého

tohoto údaje je tedy rozsah

češtiny.

dvou tlumočnic v reálné situaci, tj.

tentokrát však budou srovnávány
Vycházíme z autentických nahrávek

přímo

na půdě Evropského parlamentu.

Každý z příkladů pocházejících ze sledovaného korpusu je

opatřen

zkratkou

projevu, ze kterého byla excerpce provedena. V případě, že se v korpusu vyskytuje
více

projevů

jednoho

řečníka,

zkratka obsahuje též

projevy převedené z francouzštiny do

3.1.2

češtiny

číslo

projevu. Zkratky označující

jsou zakončeny malými písmeny es.

Analýza a vyhodnocení materiálu

Předmětem
přednesu,

avšak

našeho výzkumu jsou politické proJevy

důkladně připravené

charakteristiky jsou
pronášené monology

příznačné

určené

pro

a zpravidla

funkční

styl

čtené

řečnický

určené

z písemné

k ústnímu

předlohy.

(rétorický): jde o

Další

veřejně

k oficiální komunikaci a využívající spisovného jazyka.

Dominantní komunikativní funkcí je funkce informativní a persvazivní, mezi
slohovými postupy převažuje výklad.
Při

a
4

analýze

především

textů

se

zaměříme

na

vyjádření

expresivity na rovině syntaktické

lexikální. Vycházíme z předpokladu, že

právě

v této oblasti je možné

Definice pojmu slovo je, zejména ve francouzštině, poněkud sporná. Vzhledem k elektronickému zpracování

zkoumaných textů považujeme zajedno slovo, podobně jako použitý textový editor, každý graficky oddělený
úsek textu, tedy i člen, pomocné sloveso apod.
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nejlépe sledovat

přenos

subjektivního

vyjádření při

simultánním

Zatímco složka extralingvistická a paralingvistická bývá
pouze v omezené
zvláště

míře, prostředky

(ST).

při tlumočení zohledněna

verbální mají z hlediska kabinového

tlumočníka

v případě politického projevu značný význam.

3.2 Srovnání originálních

3.2.1

tlumočení

Přehled

zkoumaných

Zkoumané
textů patřící

textů

české

do stejného

prostředků

a francouzské originální projevy reprezentují stejný typ
funkčního

stylu. Z celého repertoáru

expresivity (viz 2.3) využívají

veřejné

Stylové konvence zde nedovolují

například

hovorového jazyka

(například

prostředků vyjádření

politické projevy pouze
použití

vulgarismů

a

určitou

složku.

většiny prostředků

z oblasti morfologie). Jiné postupy jsou naopak hojně

využívány, a to v obou jazycích.

3.2.1.1 Zkoumané

prostředky

na úrovni výpovědi

Jedná se zejména o:

řečnickou

otázku

Sommes-nous préts

a mettre en oeuvre,

oui ou non, une tout autre politique

énergetique, durable, équitable et écologique? (AU)

Což to není jeden a týž les,

ať

už je ve vlastnictví soukromé osoby, státu nebo

obce? Mění se jeho význam v závislosti na formě vlastnictví? (BŘ2)
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enumerace výčtové nebo

gradační

Droits de l 'homme, démocratie représentative, égalité hommes - femmes,
progres social. (PA)

ať již je

Mnohé zde byly diskutovány,
v zemědělství včetně
problémy ve

to problém korupce,

bezpečnosti potravin, ať je

veřejné zprávě,

[... ]

ať

ať to jsou problémy
ať

to ochrana hranic,

to je ochrana menšin,

ať

to jsou

to jsou již

problémy, které se týkají například i tolik zmiňované romské menšiny. (ROU)

opakování shodných nebo podobných větných struktur

Continuons

a avoir

nos exigeances de bonne gouvernance, et aidons les

dirigeants, notamment africains, qui font preuve de lucidité dans les
conditions de !eur appropriation, souvenons nous

que le commerce

international apportera toujours plus en privé de ce que l'aide publique
pourra apporter, et évitons les solutions faciles qui donnent bonne
conscience ... (CO 1)

Pojd'me se například zamyslet nad tím zabránit Íránu v účasti na německém
mistrovství světa ve fotbale.
pomoci

IAEA

Pojďme

vzhledem

jadernému programu. Paní
přistávání

se zamyslet nad pozastavením technické

k současnému

znovuobnovenému

komisařko, pojďme

!rán Airu v Evropě,

stejně jako

íránskému

se zamyslet nad zákazem

se pojďme zamyslet nad tím, jak

budeme omezovat pohyb vysokých íránských představitelů. (HY2)

v obou jazycích si také musíme všimnout

nejrůznějších druhů větné

symetrie

využívaných s velkou kreativitou, které vedou k příznakové rytmizaci projevu a
upoutávají pozornost
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Dans un monde globalisé, chers collegues, la santé de chacun doit étre la
responsabilité de tous. (AR)

Rada musí
měřítka

plně

dodržovat princip univerzality lidských práv, jednoho

pro každou jednu ženu, jednoho

měřítka

pro každého jednoho

muže. (HY)

Specifickým

prostředkem

využívajícím opakování a symetrie je epanastrofa.

V rámci sledovaného korpusu se tento postup vyskytuje pouze v textech
francouzských. Domníváme se však, že je funkční také v

češtině.

Lorsqu 'on a vu, on s'intéresse et lorsqu'on s'intéresse, on donne de fac;on
beaucoup plus visible. (C02)

Vysoce expresivní je také apoziopeze, tedy

záměrné přerušení či nedokončení

výpovědi:

Je

příznačné,

že každý z předkladatelů

začíná

slovy "Jsem pro

uvolnění

pohybu pracovníků, ale ... " (FAL)

-

jistou míru expresivity konstatujeme také u

souvětí,

která jsou tvořena za pomoci

složených spojkových výrazů vyvolávajících dojem gradace, jako například:

soit, soit,
non seulement, mais aussi,
čím

více, tím více,

aťje

to, tak i

ne pouze, ale především
apod.
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Kromě postupů,

uplatňují

které jsou pro oba jazyky

společné,

se v politickém diskurzu

také postupy, které jsou každému jazyku vlastní a souvisí s jeho

typologickou

příslušností.

vytýkacích konstrukcí, v

Ve

francouzštině

češtině

je

běžná

jsou ke stejnému

emfáze

účelu

prostřednictvím

využívány

prostředky

lexikální.

... c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est nous qui devons le faire, je
pense que nous n 'avons plus aucune excuse. (MI 1)

Jak

vysvětlit dětem,

že se na rozdíl od jiných právě ony musejí vzdát toho

či

onoho? (FL2)

za pozornost stojí také projevy expresivity na úrovni morfosyntaxe. Aktuálním
může

být použití

určitého

slovesného

času

nebo

způsobu, například

historického

présentu:

.. .le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires
largement soutenu, d 'ailleurs, par !a Comission débloque de l 'argent pour
l 'achat de 42 mille tonnes de céréales revendues

a haute

nourriture contre des travaux

a bas prix et distribue de Ia

intensité de ma in d 'oeuvre. De son

cóté, le programme alimentaire mondial qui intervient en appui du dispositif
nationallance un appel de 2,3 millions

ďeuros

auquella Comission répond

en avril ... (MIS)

Běžně

používaný je imperativ v první

continuons ... V takovýchto
Imperativ ve druhé

osobě

případech

množného

osobě

se jedná o

čísla

je

vyjádření

často součástí

frází a jako takový nenese příznak expresivity:
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množného

čísla:

rappelons,

apelativní expresivity.
konvencionalizovaných

Permettez-moi également de vous de vous faire part

ďautres

iniciatives...

(MI6)

Tous nos grands groupes, et méme les petits, pardonnez-moi, ont pris cette
décision ... (ROC)

Vyskytuje-li se naopak imperativ ve druhé

osobě

množného

čísla

mimo

ustálené projevy zdvořilosti, jedná se o prvek vysoce expresivní.

Zamyslete se prosím, zkuste

konečně říci

také,

čím přispěje reálně

Evropská

unie k rozvoji těchto dvou zemí. (K02)

Obdobný postup jsme ve francouzském vzorku nezaznamenali a domníváme
se, že z hlediska kulturně jazykových konvencí by byl ve

francouzštině

vnímán jako

nevhodný.

3.2.1.2 Expresivita na úrovni pojmenování

I zde se projevují shody mezi

oběma

jazyky.

Nejvyužívanějšími prostředky

lexikální expresivity ve zkoumaném vzorkuj sou:

výrazy

inherentně

expresivní,

např.

extrémement, alerter, dramatique, nezbytný,

hrůza

několikanásobná

determinace:

a la fois

et claire (AR), velkou, jistou, novou

naději
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complet et équilibré (AR), message fort
(HY)

(často

expresivní determinace

do

značné

míry ustálené): actualité brúlante (AR),

role crucial (MB), vigoureusement lutter (MB),
přání

(Zl), zbožné

(RE)

přenesená

(RE)

nejpalčivější problémy

či

pojmenování ustálená: fléau (MB)

příliv

firem (FA),

moře peněz

aktuální: déplacer le curseur (MI4),jaro ve vztazích (HY)

(aktualizované) frazeologismy: la comparaison ne vaut pas raison (MI2)

Na rozdíl od francouzštiny má
expresivity na
řečnického

rovině

projevu

čeština relativně

velký potenciál pro

vyjádření

slovotvorby. Expresivní derivace se však do oficiálního

příliš

nehodí. Ve zkoumaném vzorku se s ní setkáváme pouze

v rámci idiolektu jednoho konkrétního poslance:

Kdo ale tuto evropskost stanovuje? [... ]

Ostatně nejevropštějším

programem

je americký film Pretty woman. (ŽEl)

To je dokonale antilisabonské, ale asi je to goteborské. (ŽE2)

Pomineme-li tento

ojedinělý případ, můžeme

konstatovat, že oba jazyky

využívají při aktualizaci pojmenování podobných postupů.

3.2.2 Projevy idiolektu v jazykovém stylu

Jak již bylo
řečníka.

řečeno,

jedním ze stylotvorných

faktorů

Ten má vliv také na využití stylisticky

je idiolekt konkrétního

příznakových

prostředků

v řečnických projevech. Také v rámci analyzovaného korpusu sledujeme
rozdíly ve

vyjadřování

jednotlivých

europoslanců.

dynamický a expresivní projev, jiní dávají

některých

konstatujeme velmi

přednost věcnému,

K přirozenému temperamentu se v některých
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U

značné

neutrálnímu tónu.

případech přidávají

špatné

řečnické

návyky projevující se nadužíváním

určitých obratů.

například

či

o adverbia vraiment (IS),

extremement (Mll). Expresivita

Mezi expresivními výrazy jde

francouzštině

ve

těchto výrazů

se

již tak velmi frekventované

přirozeně

jejich

nadměrným

užíváním oslabuje.
Předmětem

této práce není styl konkrétního

řečníka,

nýbrž stylová norma

platná pro politické projevy jako celek ve

francouzštině

av

větší

pronesených

různými řečníky.

také analyzujeme

k velikosti vzorku by

množství
neměly

projevů

mluvní návyky

jednotlivců

češtině.

Z tohoto

důvodu

Vzhledem

hrát v našem výzkumu

podstatnou roli.

3.2.3 Expresivita z hlediska funkce

Podobně

typu textu a
emocionální,

jako

výběr prostředků

funkčním

expresivity, také jejich funkce je závislá na

stylu. Expresivitu jsme z

evaluativní

funkčního

a apelativní (viz 2.3.3).

hlediska

rozdělili

První kategorie je ve

zkoumaných politických projevech zastoupena relativně málo. Citový postoj
se daleko

častěji

projevuje ve

funkčním

stylu

na

řečníka

prostě sdělném, případně uměleckém.

V oficiální komunikaci je mu vyhrazen pouze omezený prostor. Ve zkoumaných
řečnických

projevech je emocionální vztah nejčastěji

vyjádřen explicitně,

se dalo usuzovat, že nejde o projev citu spontármí, nýbrž
tak může

sekundárně

z

čehož

záměrný, vypočítaný,

by

který

plnit funkci apelativní.

... c 'est la raison pour laquelle je suis résolument optimiste. (MIS)

Je constate

aregret qu 'elle aurait pu etre mieux coordonnée. (MIS)

S radostí také

zmiňuji připravovanou

přátelství s Indonésií. (ŠP2)
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dvoustrannou komisi pravdy a

Hodnotící funkce expresivních pojmenování je v parlamentních projevech
daleko častější. Řečníci zaujímají stanovisko k projednávaným otázkám a kladným
či

záporným hodnocením se snaží ovlivnit názor
vyjádření

nejde o prosté
případů

postoje, cílem

posluchačů.

vyjádření

není pouze informovat o stavu věcí, nýbrž

Ani zde tedy obvykle

s hodnotící složkou ve

většině

opět přesvědčit.

Le risque sanitaire est une contre-publicité absolue. (C02)

Je proto z procedurálního i
příslušné

věcného

hlediska zvláštní, že vypracování

zprávy bylo svěřeno Výboru pro zemědělství... (STl)

Vzhledem k dominantní komunikativní funkci parlamentních
překvapivé,

že

nejfrekventovanější

funkcí expresivního

vyjádření

projevů

je zde funkce

apelativní. Expresivní prvek je nositelem emfáze, upoutává pozornost
v klíčových bodech projevu,
funkci textu.
nejbohatší.

Právě

zdůrazňuje

Uveďme alespoň několik příkladů,
vytvořené

posluchačů

argumentaci a podílí se tak na persvazivní

v této oblasti je repertoár

ustálených) až po ty aktuální,

není

od

prostředků vyjádření

expresivity

těch nejběžnějších

určité

(do

míry

ad hoc pro danou příležitost.

... il est impératif de trouver une solution durable ... (MIS)

Její

ústřední

role, jakožto nedílné

součásti

jak Lisabonské strategie, tak

strategie udržitelného rozvoje je nesporná... (ŠP5)

... le Conseil a !a une responsabilité écrasante, il en a apporté !a preuve
manifeste dans ce dossier. Que ce rejet lui serve de leron! (ROC)
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Cílem

přechodných opatření

umožnit

členským státům,

stanovených ve
připravily

aby se

Smlouvě

o

přistoupení

je

na co nejrychlejší dosažení

jediného a neodvolatelného cíle, ... (ŠP4)

3.2.4 Expresivita z hlediska mluvních

aktů

Řečnické projevy, které jsme vybrali k analýze, mají specifický situační
určité

kontext. Jejich struktura se do
v Evropském parlamentu, která
mluvních

aktů. Silně

předsedajícímu.
přesunem

I u

určují

míry odvíjí od pravidel komunikace

také performanci

některých

konkrétních

konvencionalizované je zejména úvodní oslovení a poděkování
těchto

postupů

ustálených

však

může

dojít k aktualizaci

mimo obvyklé postavení:

Pojďme

se zamyslet nad pozastavením technické pomoci IAEA vzhledem

k současnému znovuobnovenému íránskému jadernému programu. Paní
komisařko, pojďme

se zamyslet nad zákazem přistáváni !rán Airu v Evropě...

(HY2)

nebo

změnou

ustálené formy:

Merci, mes chers collegues. (ROC)

Dobré jitro pane předsedo, dobré jitro pan i komisařko, ... (HY2)

Pomineme-li tyto spíše okrajové

případy, patří zmíněné zdvořilostní

formule

mezi mluvní akty, které za normálních okolností nejsou nositeli expresivního
příznaku. Podobně

tomu je u dalších mluvních

konstatování faktu, citace,

změna

aktů,

jako je

například

tématu, metalingvistický odkaz,
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úvod, prosté
závěr

apod.

Předmětem

našeho zájmu jsou však ty mluvní akty, které

postoje a daleko
nejčastěji

častěji

vyjadřují

proto obsahují expresivní prvek. Uvedeme zde

subjektivní
alespoň

ty

se vyskytující.

výzva

Nous ne pouvons pas

ďavantage

des nombreux Américains,

tenir pour négligeable !a légitime colere

de Britaniques et

ďautres

contre leurs

dirigeants ... (WU)

směrnici

Zrušme

a ponechme správu kulturních hodnot tam, kde má být,

v národních státech. (ŽE)

upozornění,

explicitní emfáze

Je voulais alerter votre attention sur le volume considérable

ďargent

que

cela suppose. (COl)
... dovolte mi tedy, abychještějednou zdůraznil... (ŠP4)

hodnocení

J'ai toujours salué l'expertise

et

l'engagement

des

organisations

humanitaires ... (MI5)

Velmi

oceňuji,

že Rakousko hodlá jako jednu ze svých priorit vrátit

Evropskou ústavu zpátky do hry. (Zl)
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souhlas

Je pense que nous pouvons faire notre !a position de monsieur Michel ...
(COl)

Komise je

rovněž příznivě nakloněna

tomu, aby se zvýšilo obecné povědomí

o volném pohybu pracovníků... (ŠP4)

nesouhlas

... prétendre que l 'aide des donnateurs suffirait

paraít pas tout

afait juste.

C'est aussi

aprevenir ces crises ne me

ďailleurs

une attitude quelque peu

paternaliste et moralisatrice que je refuse. (MIS)

... nesdílím názory

těch, kteří

mají pocit, že evropský sociální model je

neúspěšným modelem ... (ŠPS)

citový postoj

J'avoue étre troublé par les propas qui ont été tenus par certaines
organisations humanitaires... (MIS)

Jsem rád, že vaše zpráva ve velké

míře

podporuje

přístup,

který zastává

Komise. (ŠP 3)

blahopřání

Je voudrais remercier etféliciter les autorités espagnoles... (Rl)
Především

gratulujeme švédskému předsedovi Valného
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shr01náždění...

(HY)

Mezi dalšími mluvními akty, které se ve zkoumaných parlamentních
projevech vyskytují,
či přání. Můžeme

zmiňme ještě poděkování, vyjádření

konstatovat, že možností realizace konkrétního mluvního aktu je

v obou jazycích velké množství, což
expresivní. Srov.

osobního názoru, omluvu

umožňuje

také

vyjádření

různé

do

míry

například:

Bohužel tato stránka oznamuje, že evropské

vzdělávací

systémy selhávají...

(ŠK)

Je mi líto, že návrh na intenzivní spolupráci s nečlenskými evropskými
zeměmi při

potírání pohybu a obchodu s drogami nebyl do

závěrečné

zprávy

zapracován. .. (MA)

Právě

proto však lze vyslovit údiv a politování nad tím, že dosud neexistuje

ucelená koncepce ... (ST)

Z důvodu
upřednostňované

zmíněné

variantnosti je nesnadné srovnat

v každém

zjazyků. Určitých rozdílů

prostředky

konkrétní mluvní akt.

Právě

zde se

Francouzský výraz je v některých
indikativu. V

češtině

je naopak z

zřejmě nejvýrazněji
případech

důvodů

často uvádějí

přímo, často

zdvořilosti

v těchto

daleko přijatelnější kondicionál:
... je tiens aféliciter monsieur B ... (MI6)
Závěrem bych chtěla poděkovat panu B. a pogratulovat mu (ŠK)
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srovnání

projevují kulturní rozdíly.

formulován

jazykové

při

si všímáme

explicitních performativních formulí, které v řečnických projevech

expresivity

za použití
případech

J'attire donc l'attention du Conseil... (AR)

...

chtěl

bych zdůraznit... (ST)

Rappelons unefois encore que... (WU)

V této souvislosti bych

chtěl

apelovat na Evropskou komisi (ROU)

3.2.5 Kvantitativní srovnání originálních projevů

V této

části

sledujeme jednak frekvenci výskytu expresivního

vyjadřování

ve

francouzských a českých projevech, jednak míru expresivity ve srovnatelných
expresivních výrazech.

Přitom

je

třeba

mít na

paměti,

že se jedná o úkol

nesnadný, protože subjektivní projevy

řečníka můžeme

s určitou dávkou subjektivity. Jak už bylo

řečeno,

posuzovat

opět

značně

pouze

projevy expresivity přijímají velké

množství forem a jejich vzájemné srovnání je tak značně znesnadněno.

3.2.5.1 Frekvence expresivního výrazu

Přítomnost

expresivity v textu závisí na mnoha mimojazykových faktorech,

od tématu projevu
řečníka.
laděné.

zjistit

přes komunikační záměr

Nacházíme proto projevy jak

až po

relativně

řečnické

nadání a temperament

neutrální, tak i

silně emocionálně

Souhrnným posouzením frekvence výskytu expresivního prvku bychom měli
průměrné

hodnoty platné pro francouzské a

české

parlamentní projevy.

Posuzujeme odděleně expresivitu na úrovni výrazu a na úrovni výpovědi.
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Ve francouzských projevech jsme zaznamenali 197 expresivních aktualizací
na úrovni výrazu oproti 132 v projevech
třetinu

nižší než ve

výpovědi:

českých. Zjištěný počet

francouzštině. Ještě markantnější

27 syntaktických aktualizací ve
svědčí

možné, že tento údaj

v češtině je tedy o

francouzštině

oproti šesti v češtině. Je

důrazu českých řečníků

o menším

stránku projevu.. Zatímco lexikální expresivita

může

úrovně

rozdíl pozorujeme na

být do

na stylistickou

značné

míry projevem

spontánním, aktualizace syntaktické struktury a její zapojení do celkové strukturace
projevu (plasticita, využití kontrastu, opakování ve
častěji

výsledkem vědomého

stylizačního

formě

refrénu apod.) je totiž

úsilí.

3.2.5.2 Intenzita expresivního výrazu

Jak už bylo
vyjádření

postoje

řečeno,

rozdíly mezi jazyky se neprojevují pouze ve

expresivity, nýbrž také v její

řečníka

jsou totiž

důležitým

intenzitě. Kromě

způsobu

intenzity subjektivního

faktorem také stylistické a kulturní normy,

kterými se (zpravidla) při realizaci projevu řídí.
Zopakujme, že posuzování

prostředků

expresivity je do

značné

míry

subjektivní. Pro statistické zpracování se však musíme pokusit zkoumaný materiál
co nejvíce objektivizovat. Tento úkol není jednoduchý vzhledem k tomu, že

stupeň

expresivity je možné u některých výrazových prostředků určit snáze a přesněji než u
jiných. Velmi nesnadno uchopitelné jsou například expresivní syntaktické struktury.
Můžeme například řečnickou

Můžeme

otázku považovat za
prostředky

mezi shodnými výrazovými

expresivnější

než opakování?

najít rozdíly v expresivitě

v závislosti na kontextu? Domníváme se, že intenzita není u syntaktických struktur
složkou expresivního
míru. Z tohoto
dílčím

příznaku, můžeme

důvodu

zde konstatovat

příznakovost,

jsme se rozhodli expresivitu na úrovni

výzkumu nezohledňovat.
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ne však její

výpovědi

v tomto

V případě expresivity lexikální je naopak možné výraz umístit na pomyslné
stupnici: výraz

nepříznakový,

nacionální

~

výraz vysoce expresivní. I zde existují

rozdíly mezi výrazy, jejichž intenzita je na první pohled
intenzita expresivity

poněkud

sporná. Do první skupiny

zřejmá

a těmi, u kterých je

patří například

adjektiva a

adverbia označující míru vlastnosti, kterou chce řečník zdůraznit:

La crise que l'Europe traverse

aujourďhui

comporte largement sa part

d'insuffisance démocratique. (ROC)
... je m 'en inspirerai tres tres largement ... (MI4)
... !a sécurité alilnentaire y est extremementfragile ... (MI5)

un espoir important (PA)
je suis tres sensible acela (MI4)
le défi reste immense (MI5)

Větší

problém

Ačkoli stupeň
označované

nepředstavuje

expresivity u nich

vlastnosti, je

ani hodnocení
přestává

poměrně

snadné

být

výrazů inherentně

objektivně měřitelný

určit,

des stratégies ambitieuses et une participation active (MI6)
ils trahiraient les valeurs de !a liberté (RA)

vyšší

images d'horreur (IS)
responsabilité écrasante (ROC)
catastrophes sanitaires aux incidences dramatiques (AR)

60

podle míry

zda je intenzita subjektivního

postoje nižší

či

expresivních.

Problematičtější

tedy u

přenesených,

vycházíme ze
přenesená

je určit

stupeň

expresivity u

obrazných pojmenování a

stupně

výrazů adherentně

frazeologismů. Při

aktualizace. Již bylo uvedeno, že

pojmenování svoji expresivitu

částečně

často

expresivních,

jejich hodnocení

používaná, ustálená

ztrácí.

... la Chine, de par son irifluence sur la Corée du Nord, détient La clef de La
paix. (RA)

Aktualizace neustálená,

neotřelá

bývá naopak

silně

expresivní.

Si nous ne sommes pas capables de répondre clairement oui a ces trois
questions au moins, alors ce grand show mobilisateur, médiatique de
chevalier blanc généreux au secours de l'Afrique ne serait, une fois de plus,
qu'unefoire aux illusions. (AU)

Je

třeba připomenout,

expresivním je plynulý. Pro

že

přechod

potřeby

aktualizovaná pojmenování do

tří

mezi výrazem nacionálním a

srovnávací analýzy se však pokusíme

kategorií, na pojmenování s nízkou,

vysokou úrovní expresivity. Do první skupiny
ustálené, ve kterých se subjektivní postoj

řečníka

zařazujeme

odráží

silně

rozdělit

střední

a

expresivní výrazy

konvenčními prostředky,

bez zřetelné snahy o aktualizaci výrazu.

En Syrie, l 'arrivée au pouvoir du président Assad a suscité un espoir
important. (PA)

Jsem přesvědčen, že zahájení činnosti čtvrté schůze Smíšeného parlamentního
výboru znamená nové a důležité období... (OU)
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Mezi výrazy se
subjektivní postoj

střední

úrovní expresivity řadíme takové výrazy, ve kterých je

určitým způsobem

zahrnujeme také ustálená

přirovnání,

záměrně

zdůrazněn.

Do této kategorie

frazeologismy a obrazná pojmenování jakožto

konvencionalizované prostředky úmyslného

ozvláštnění

stylu.

Nous avons tres fortement insisté durant ce voyage, notamment aupres du
président Assad lui-meme, sur Ia nécessité ... (PA)

To

může

Třetí
řečníka

situaci v blízké budoucnosti pouze ještě více vyhrotit. (KO)

skupina expresivních

výrazů

dosáhnout nejvyšší možné

prostřednictvím

vlastnosti

či

obsahuje obraty, u nichž je patrná snaha

úrovně

expresivity. Ta

adjektiv v superlativu, adverbií

může

označujících

být dosažena
nejvyšší míru

vysoce expresivních substantiv, aktualizací ustálených slovních spojení

a frazeologismů, užitím novotvarů, aktuálních obrazů dynamizujících projev apod.

Nous ne pouvons pas

ďavantage

tenir pour néglegeable Za légitime colere de

nombre d'Américains, de Britaniques et ďautres contre leurs dirigeants a qui
ils n 'entendent pas pardonner de les avoir trompés en les entraínant dans
cette sanglante et peu glorieuse aventure. (WU)

Opět

vidíme žhavý jícen jaderné elektrárny,

lidských životů,

opět

vidíme

děti

Tento pokus o objektivizaci
jakkoli je

nepřesný,

nám

umožňuje

opět

vidíme tisíce

zmařených

zasažené megadávkami záření. (BO)

úrovně

expresivity v subjektivním

srovnat intenzitu

vyjádření

jazycích. Výsledek srovnání ilustruje následující graf (obr. 1).
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obr. I. Intenzita expresivního vyjádření ve

francouzštině

av

češtině

Pokud jde o výrazy spadající do první kategorie, je situace v obou jazycích
srovnatelná. Rozdíly nacházíme v případě vyšší expresivity. Český vzorek obsahuje
přibližně

o

třetinu méně výrazů zařazených

expresivních

výrazů

je

zaznamenáváme velký
stupeň

intenzity je

expresivního

zde

počet výrazů

poměrně

vyjádření

takřka

do druhé kategorie a výskyt vysoce

ojedinělý.

stl·edního

stupně

frekventovaný (37

francouzštině

Ve

naopak

intenzity a také nejvyšší

výskytů).

Průměrná

intenzita

ve francouzských parlamentních projevech je podle

zjištěných údajů podstatně

vyšší než v češtině, což ukazuje na rozdíl stylových a

patrně také jazykových norem5 pokud jde o expresivitu v obou jazycích. Tím se

potvrzuje také hypotéza, podle které je

vyjadřování

ve francouzské rétorice bohatší

na subjektivní projevy řečníka. Čeští řečníci jsou častěji věcní, soustředí se na
propoziční

Ve

obsah výpovědi a jejich projevy jsou z hlediska stylu poněkud

francouzštině

naopak sledujeme silnou stylistickou

k hyperbolizaci jako nástroji persvaze.
příjemce

tj. jeho
5

originálu - rodilý
presupoziční

mluvčí

Přitom

je

příznakovost

třeba

si

střídmější.

výrazu a sklon

uvědomit,

že zatímco

vnímá projev optikou shodné jazykové kultury,

báze obsahuje pravidla komunikace v daném jazyce,

Tuto domněnku by bylo třeba ověřit na dalších typech textů
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presupozice příjemce tlumočeného textu mohou být zcela odlišné. Tento fakt by měl
být zohledněn také při tlumočení mezi francouzštinou a češtinou.

tlumočníků

3.3 Srovnání originálu s projevy

3.3.1 Posuny ve vyjádření expresivity při

převodu

do

češtiny

Vzhledem k charakteru zkoumaného tlumočnického módu vstupuje do hry při
převodu

srovnání originálu a jeho
faktorem

ovlivňujícím průběh

více

faktorů

musejí

sdělit

maximum

údajů

zvláště

v omezeném

přijímané sdělení značně

nucen

tlumočení

simultánního

v případě práce v Evropském parlamentu

filtrovat,

čímž

je

části. Důležitým

časová tíseň.

Ta hraje

významnou roli, protože

čase.

formálnímu zkrácení textu v cílovém jazyce.
tlumočení

než v předcházející

V takovéto situaci je

řečníci

tlumočník

dochází k obsahové kondenzaci a

Souběžnost činností při

simultánním

a vliv výchozího jazyka převod ještě více komplikují (viz 2.4.3). Nejvíce

se projevují v omezené schopnosti

tlumočníka

dodržet adekvátní

syntaktickou

strukturu v cílovém jazyce.

3.3.1.1

Převod prostředků

Francouzština a
fakt

při

expresivity na úrovni výpovědi

čeština

simultánním

se vyznačují rozdílnými pravidly větné sklatby. Tento

tlumočení

znemožňuje

prosté

syntaktických struktur, ke kterému se mohou uchýlit
s typologicky blízkými jazyky. Vlivem výše
převodu

do

češtiny přesto

dochází.
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paralelní
tlumočníci

zmíněných faktorů

kopírování
pracující

k němu však

při

... quel est le projet de développement soutenable que met en place la
Comission pour le Niger, mais également pour l'Afrique ... ? (IS)

.. . a jaký tedy je ten návrh, ten projekt, který bude udržitelný a který se
nebude týkat jenom Nigeru, ale celé Afriky? (IScs)

Při

velkém vytížení pracovní kapacity

může při tlumočení

dojít až k rozpadu

syntaktické struktury, a to nezávisle na originálu.

Komise tudíž navázala kontakty s různými organizacemi pomoci, abychom
pomohli jim v jejich plánech, protože zde zatím nám nepřišla žádná žádost o
financování. (MI5cs)

Ze stejného
převod

stylisticky

případech příliš
například

důvodu

je

při

příznakové

větné

prostředků,

se

převod

nasyceného projevu

nejsnáze realizuje v případě

které mají stejnou strukturu v cílovém jazyce a které
čas.

Jde například o oslovení

je situace v případě enumerací. U rychle

jedním z mála

obtížné zajistit

skladby. Jednotka orientace je v mnoha

Obecně

nekladou žádné zvláštní nároky na
Složitější

tlumočení krajně

krátká na to, aby bylo možné zachytit a v cílovém textu odrazit

rekurentní struktury.

stylistických

simultánním

tlumočník

velmi

prostředků časové

či řečnickou

přednášeného

často přistupuje

a

otázku.

informačně

k jejich zkrácení, které je

úspory. Jedná-li se však o enumeraci

příznakovou

(plnící například apelativní funkci), dochází zároveň k posunům na poli expresivity.

Les cent mille morts innocents, les destructions, l 'insécurité absolue, les
pénuries, l'humiliation de l'occupation. (WU)

...

těch

sto tisíc

přinesla.

nespravedlivě zemřelých,

(WUcs)
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všechny ty ztráty, které tato válka

V uvedeném
úspěšně

příkladu

je ztráta expresivity v syntaktické

rovině poměrně

kompenzována použitím ukazovacích zájmen.

Zvláštním druhem enumerace je triáda. V rétorice jde o prvek velmi oblíbený,
protože má mnohem vyšší expresivní
čtyřčlenná.

účinek

než

například

Zkrácením při převodu přirozeně o tento

enumerace

dvojčlenná či

účinek přichází.

Je pense que nous pouvons faire notre !a proposition de monsieur Michel qui
propase defaire plus, mieux et plus vite. (COl)

Ano, já se domnívám, že stanovisko pana Michela je i naše, jít rychleji a jít
kupředu

lépe. (COlcs)

... alors la nous serions une Union ouverte, solidaire et surtout efficace.
(COl)

Musíme být Unií otevřenou a solidárn{ (COlcs)

Pokud jde o opakování shodných

či

podobných

větných

obvykle obtížné stejný postup napodobit také v cílovém jazyce,
tlumočník při

struktur, není

zvláště

v případě, že

prvním výskytu použil strukturu shodnou s originálem a je si

vědom

významu jejího opakování.

... personne, ni le gouvernement, ni le PAM, ni les ONG ne son en mesure
ďapprécier ...

(MI5)

... nikdo, ani vlády, ani PAM, ani nevládní organizace nejsou schopny si
uvědomit...

(MI5cs)
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Situace se komplikuje tehdy, kdy

tlumočník

použije v důsledku modulace
převodu

výraz jiný, než je první výraz série v originálu. V zájmu adekvátního
stylových hodnot by v takovémto

případě měl

zachovat jednotný postup

následujících reiteracích, což může být po delším

časovém

při

všech

úseku nesnadné.

Leurs actions devront contribuer ades politiques plus crédibles, au niveau de
Za prévention,

a un acces plus large aux traitements et a des investissements

considérables... (MI6)

Musíme mít tedy lepší prevenci, musíme mít lepší přístup k léčbě a musíme
samozřejmě

mít velké investice pro další rozvoj. .. (MI6cs)

řečeno

Jak bylo

v teoretické

části

práce,

řešením může

být také

převod

stylisticky příznakové syntaxe prostředky lexikálními (viz 2.4.3.1).

Deuxieme élément que je retire de ce débat c 'est que tout concourt
!'on développe,

a ce que !'on

définisse,

a ce que l'on

a ce que

mette au point une

véritable stratégie européenne ... (Mll)

Dále bych

chtěl

skutečnou

evropskou strategii... (Mllcs)

Případů,

kdy

v této

rozpravě ještě říci,

tlumočník

zaregistruje a

v syntaktické

struktuře

syntaktických

paralelismů,

prostředků

nejčastějším řešením

je

že je nezbytné definovat a stanovit

při převodu

není ve zkoumaném vzorku

zohlední expresivitu

příliš

symetrických konstrukcí ale i u

mnoho. V případě

běžnějších

stylistických

omise, která podle našeho názoru nesouvisí se

zkoumanými jazykovými konvencemi, nýbrž s charakterem tlumočnického módu.
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3.3.1.2 Posuny při

•

převodu

expresivity na úrovni pojmenování

oslabování expresivního vyjádření

Běžně

převodu

do

vyznačují

pozorujeme

češtiny.

částečnou či

Tento jev je

úplnou neutralizaci expresivního příznaku při

téměř

výrazů,

systematický u

které se v originálu

vysokou expresivitou.

... ce débat montre évidemment

ďabord

un premier point: un consensus

extremement fort et un soutien extremement fort au choix de l'Afrique ...
(Mll)

Tato rozprava se však ukázala jako konsensuální, a to velmi

silně

konsensuální, a odpovídá výběru Afriky... (Milcs)

V tomto
nepřijatelný.

případě

není pochyb o tom, že doslovný

Stylová norma zde žádá oslabení výrazu,

převod

by byl v češtině

tlumočník neoznačuje

krajní

míru vlastnosti, nýbrž pouze vysokou míru vlastnosti.
Ve velkém
slova- adjektiva
expresivního

počtu případů
či

je oslabení expresivity

adverbia, které je

příznaku.

buď přímým

způsobeno

určujícího

nositelem nebo intenzifikátorem

Motivem takovéhoto postupu je

předchozího případu, potřeba časové

omisí

patrně,

na rozdíl od

úspory.

Je peux en tout cas vous garantir que je m 'en inspirerai tres tres largement...

(MI4)

... mohu vás ujistit, že sejí budeme široce inspirovat... (MI4cs)
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... il faut vigoureusement lutter contre le tourisme sexuel... (MB)

Je

třeba

bojovat proti sexuální turistice ... (MI3cs)

V případě dvojnásobné determinace je často jeden z určujících výrazů při
převodu vypuštěn .

... je souhaite que le Parlement européen délivre un message fort et claire...
(AR)

Já bych velice rád, aby zde vzešel jasný signál z Evropského parlamentu ...
(ARcs)

V projevech

tlumočníků

také sledujeme pravý opak expresivní determinace,

tj. determinaci oslabující intenzitu určovaného výrazu. Domníváme se, že se jedná o
důkaz

opatrnosti, s jakou tlumočníci k expresivním pojmenování přistupují. Z obavy

z překročení přijatelné meze expresivity raději

instinktivně jeho

intenzitu tlumí.

Mais il y a surtout ici une colere collective, et celle-la unanime, ... (ROC)

Je zde však vyjádřena

určitá

kolektivní nevůle... (ROCcs)

Dans le principe, c 'est déja scandaleux. (ROC)

I toto je

dostatečně skandálnf

(ROCcs)
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... l'arrivée au pouvoir du président Assad a suscité un espoir important.
(PA)

Prezident Assad s sebou nese

určitou naději ...

Zkoumané politické projevy se

výklad a

sklony k neotřelému, originálnímu,

Tlumočníci

volí naopak obraty automatizované, které mají

méně zatěžují

pracovní kapacitu. Expresivita cílového textu

aktualizovanému výrazu.
jednoznačný

vyznačují

(PAcs)

tím přirozeně klesá.

Le risque sanitaire est une contre-publicié absolue. (C02)

... sanitární riziko, to je velice důležitý element... (C02cs)

... a la

conférence de réarmement, si j 'ose dire, du Fond global contre le

SIDA, la malaria et la tuberculose ... (MI4)

... na konferenci o oživení Globálního fondu proti AIDS, malárii a
tuberkulóze ... (MI4cs)

V originálu konstatujeme také vyšší variantnost synonym, odpovídající

výrazy v přetlumočeném textu se

často

opakují, jsou vysoce automatizované a

obvykle obecnější.
La crise a laquelle nous faisons face est néanmoins plus sévere... (MIS)

Ta krize, které jsme

teď vystaveni,

to je krize ale horší... (MI5cs)

70

Případy

stylové transpozice, tedy použití

celkovému stylovému nasazení textu

(například

prostředku,

který neodpovídá

hovorového), jsou ve sledovaných

projevech řešeny neutralizací

c;a tombe un peu apic

aujourďhui ...

(MI4)

... dnes je to velice aktuální téma ... (MI4cs)

nebo použitím expresivního

vyjádření

v rámci celkového stylového nasazení.

Autrement dít motus sur la guerre, ses responsables et ses conséquences.
(WU)

To znamená

zavřít oči

nad tím, kdo zapříčinil válku a jaké jsou její důsledky.

(WUcs)

•

případy

zesílení expresivity výrazu při převodu

Nejfrekventovanějším případem, při

expresivity, je zdvojení výrazu užitím
jsme

označili

jako

prostředek důrazu

kladeného na

však

zřejmě

prostředek

potenciálně

(částečného)

dochází k zesílení

synonyma. Takovýto postup

za expresivní (viz 2.3.2.3), v jazykových projevech totiž

nejedná o

věrnost převodu,
dostatečně

kterém

označovaný

pojem. V případě

emfáze, ale o snahu

tlumočníka

často

slouží

tlumočení

o co

se

největší

to zn. rektifikaci výrazu, který nepovažuje za adekvátní nebo

výstižný,

zpřesnění

obecnějšího

pojmenování

konkrétnějším

Uveďme alespoň několik příkladů.

action lisible (COl)- čitelné a transparentní aktivity (COlcs)

71

apod.

· destruction des sites (C02)- destrukce, poškozování (C02cs)
canalyser l 'aide internationale (C02) -

namířit, nasměrovat

mezinárodní

pomoc ( C02 es)
caractéristiques spécifiques (MI2) -zvláštní, specifické rysy (MI2cs)
zone !a plus aride (MIS) -nejsušší, vyprahlá zóna (MIS es)
points essentiels (MI6) -základní, zásadní body (MI6)

Jako expresivní jsme

označili

také

zmíněnou

stylovou transpozici. Oproti

výše uvedené neutralizaci hovorového prvku zde máme na mysli postup zcela
opačný.

Domníváme se však, že ze strany tlumočníků se nejedná o postup

ale spíše o nouzové řešení v

časové

záměrný,

tísni.

.. . selon toute vraisemblance, cette assemblée va dans deux minutes, trois
minutes rejeter le projet de directive ... (ROC)

... dle

největší pravděpodobnosti

bude za

dvě

nebo

tři

minuty tato plenárka

odmítat návrh směrnice ... (ROCcs)

V tomto

případě

posluchače perfektně

oficiální

řečnický

jde o užití slangového výrazu, který je sice pro všechny

srozumitelný, avšak neodpovídá stylistické

projev,

stejně

jako v následujícím

případě,

normě

kdy

platné pro

tlumočník

volí

velmi praktický, avšak hovorový výraz .

... !a couverture des besoins nutritionnels est aujourďhui satisfaisante, meme
si elfe reste tardive dans s a mise en oeuvre... (MIS)

nyní je

dostatečné

pokrytí

nutričních potřeb,

(MIScs)
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i když jsou tam skluzy ...

Ve

výše

případech

uvedených

byť

dochází,

neúmyslně,

stylistického nasazení textu a expresivita vzniklých cizorodých
záměru řečníka.

v případě, že

Ke stejnému

tlumočník

účinku může

Zatímco ve

spisovného jazyka, v

při opačném

použije výraz vyšší stylové vrstvy.
češtinou

dochází interferencí mezi francouzštinou a
řeckého původu.

dojít i

češtině

francouzštině

prvků

k posunu
neodpovídá

postupu, tedy

Nejčastěji

k tomu

v případě slov latinského

jsou tato slova

součástí

či

běžného

bývají známkou vysokého stylu a jejich použití ve

stylisticky nepříznakovém kontextu upoutává pozornost- je expresivní.

Cette démarche me paraft étiquement désinvolte, politiquement douteuse et
strategiquement illusoire. (WU)

...

mně

to

připadá

opravdu strategicky iluzorní a politicky velice dubiózni

(WUcs)

3.3.1.3 Posuny v

expresivitě

Je nesnadné srovnat

mluvních

způsob

aktů

realizace a

mluvních aktech. K mnoha posunům totiž z
stylových konvencích. Posuny se
v některých

případech

přitom

expresivity v konkrétních

časových důvodů

dochází nezávisle na

netýkají pouze roviny stylistické, ale

dochází i ke zkreslení

k tomu, že osobní názor je prezentován jako

stupeň

věcné

obecně

informace. Dochází

platný fakt.

Pour moi, le probleme est plus grave et de nature structurelle. (AR)

A problémy strukturální také ... (ARcs)
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například

Stejně

tak

nevyjádřením

citového postoje se

sdělení

dostává na

úroveň

prostého konstatování.

... l'actualité la plus récente de la Tunisie nous montre malheureusement la
difficulté de progresser sur cette voie. (PA)

Tunisko ukazuje na překážky, které jsou na této

V něktetých

případech

v duchu cílového jazyka. Jde
vyjádření

si

přesto

například

všímáme

cestě.

(P Acs)

posunů,

které výraz upravují

o nahrazení indikativu kondicionálem

při

volního postoje .

... je souhaite que le Parlement européen délivre un message fort et claire ...
(AR)

Já bych velice rád, aby zde vzešel jasný signál z Evropského parlamentu ...
(ARcs)

Oslabování expresivity sledujeme také u mluvního aktu výzvy, který je ve
francouzštině vyjádřen

Continuons

první osobou plurálu imperativu.

a avoir nos exigeances de bonne gouvernance... (COl)

Naše požadavky na governance musíme také stále aktualizovat. (COlcs)

Podobného postupu st všímáme také u následujícího
postoje řečníka.

Je suis heureux, que le Comissaire soit ici... (C02)
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vyjádření

citového

Jsem rád, že tady je pan komisař... (C02cs)

3.3.2

Převod

adicionálního

příznak

Adicionální
uchopitelný. To

může

příznaku

expresivního výrazu

expresivity je pro

být jedním z

důvodů jeho časté

tlumočníka

prvek nesnadno

neutralizace při ST.

Cette agressivité ne sera pas apaisée par les compromissions auxquelles se
livrent quelques dirigeants européens. Au premier rang desquels se trouve

monsieur Chirac qui est allé jusqu'a inviter dans son cháteau le dictateur
communiste chinois. (RA)

Tato agresivita nebude snížena
někteří

zve až k

V uvedeném
především

lídři, konkrétně

evropští

představitele

díky

nějakými

sobě domů.

pan Chirac, který dokonce hlavní

čínské

(RAcs)

tlumočnickém řešení

výrazům konkrétně,

kompromisy, ke kterým pNstupují

je zachována jistá míra expresivity,

dokonce a až k sobě

domů.

Dochází však

k oslabení ironického zabarvení, které je obsaženo ve výrazu son cháteau a
k neutralizaci jednoznačně negativního hodnotícího prvku. Srov. compromissions -

kompromisy, se livrent
Nahrazení

expresivně

-přistupují,

dictateur communiste - hlavní představitele.

hodnotícího výrazu výrazem neutrálním zaznamenáváme i

v dalších případech.

Sommes-nous

préts

hyperindustrialisées,

a

revoir

nos

nos politiques

déloyales... ? (AU)
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politiques

agricoles

intensives

commerciales subventionnées

et

Jsme my ochotni podívat se poněkud jinak na naši

zemědělskou

politiku, na

ovládání trhu s potravinami? (AUcs)

... je voudrais remercier madame M pour son débat qu'elle a eu le bon goút
ďorganiser aujourďhui...

nejprve bych

(Mll)

chtěl poděkovat

paní M

za tuto rozpravu, kterou

zorganizovala na dnešní den. (MI 1es)

V těchto
časový

neutralizace

faktor nebo individuální

význam
které

případech

výpovědi.

Naopak

pravděpodobně

tlumočnická

obecně platnější

souvisí s větší

s francouzskou (viz 2.2.2).

příznaku

Příliš

ironie

hodnocení

strategie kladoucí

může

důraz

české

vyjadřování

hrát roli

na nocionální

je systematické oslabování

střízlivostí

patetické

či

patetičnosti,

rétoriky ve srovnání

vyznívá v

češtině strojeně

a

je proto nahrazováno výrazy neutrálnějšími.

L 'Europe, monsieur le Président, nous dit-on, a besoin de s'atteler

a un

grand dessein, et bien, en voici un. (WU)

Evropa potřebuje tento urgentní přístup. (WUcs)

cette forte espérance, qui vit aux coeurs des populations (Mll) - to, co naše
obyvatelstvo očekává (MI 1es)
pauvres du monde (Mll) - chudé země (Mll es)
sens magique de l'idée européenne (Mll)- evropská myšlenka (Milcs)
maladies de la pauvreté (MI6) -zásadní choroby (MI6cs)
éradiquer cefléau (MB)- vymýtit tento jev (MI3cs)
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Z uvedených příkladů je patrné, že nástrojem
pojmenování.

patetičnosti

jsou

často

Při převodu těchto výrazů jsou tlumočníci obecně značně

obrazná

opatrní.

3.3.3 Otázka převodu obraznosti

Při převodu

obraznosti nastává problém ve chvíli, kdy obraz ve výchozím

jazyce nelze nahradit stejným obrazem v jazyce cílovém. Existuje-li adekvátní
vyjádření,

které je však založeno na jiném obraze, je

v podmínkách ST

značně

řešení

ekvivalencí

zkomplikováno (viz 2.4.3.4) Pokud obrazné pojmenování

v originálu žádný obrazný ekvivalent nemá, jediným možným

řešením

je

vyjádření

neobrazné.

Les problemes de santé roncontrés par les pays les plus pauvres nourissent
la spirale de leur sous-développement. (AR)

... stav zdraví v těchto zemích jenom zhoršuje jejich rozvoj. (ARcs)

V následujícím

případě

se

podařilo

obraznost

vyjádření

zachovat, ovšem pomocí vysoce automatizovaného a tudíž

do jisté míry

méně

expresivního

výrazu.

Ce qui est nécessaire

aujourďhui,

c 'est bien

ďempoigner

a bras le corps au

Nord comme au Sud des questions aussi essentielles... (AU)

Jak na severu tak na jihu stojíme před podstatnými otázkami. (AUcs)
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Nejobtížnější

je bezpochyby

vytvořených speciálně

podobných stylových

pro

potřeby

experimentů

převod

aktualizovaných

konkrétního projevu.

obrazů,

Tlumočník

metafor

se obvykle do

nepouští.

Si nous ne sommes pas capables de répondre clairement oui

a ces

trois

questions au moins, alors ce grand show mobilisateur, médiatique de
chevalier blanc généreux au secours de l'Afrique ne serait, unefois de plus,
qu 'unefoire aux illusions. (AU)

Pokud na tyto otázky neodpovíme ano, tak velké show, které je nyní
rozpoutáno, pouze bude dále vést ke vzniku dalších iluzí. .. (AUcs)

Na druhou stranu je

třeba

si povšimnout

případů,

ve kterých

tlumočník

používá obrazné pojmenování tam, kde v originálu použito není. Obrazný
prostředek někdy

ve

skutečnosti může

být

výstižnější

než problematický doslovný

převod.

Cette crise, évidemment, nous interpelle... (MIS)

Tato krize

samozřejmě

nám leží na srdci... (MI5cs)

Nous ne pouvouns pas davantage tenir pour négligeable... (WU)

... ne můžeme již zavírat oči před... (WUcs)

Na rozdíl od originálních
převodu

projevů

jsou obrazná pojmenování používaná

zpravidla ustálená, automatizovaná.
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při

3.3.4

Převod frazeologismů

Obvyklým

řešením při převodu frazeologismů

ovšem platí, že v podmínkách ST

často

je

opět

ekvivalence. I zde

stylistické .hodnoty ustupují

věcnému

obsahu .

... do ne je pense que dans ce cas-ci comparaison ne vaut pas raison. (MI2)

... to si myslím, že není asi dobré srovnání. (MI2cs)

Sledovaný korpus neobsahuje takové množství
řešení

mohli jejich

jakkoli zobecnit. Je však možné

stejnými pravidly, jako

převod

frazeologismů,

předpokládat,

abychom

že se bude

řídit

obrazných pojmenování a ustálených slovních

spojení.

3.3.5

Převod

ustálených slovních spojení

Ustálená (idiomatická) spojení se v politických projevech vyskytují velmi
často.

Proto bývají také

často označována

brát v úvahu

přesně určenou

chovají jako

neoddělitelné součásti

obrazných

vyjádření).

následujících
kabinových
řečníka.

vyšších

se pokusíme

tlumočníků. Zaměříme

Následující

idiomatičnosti

řečnická

klišé.

kolokabilitu jednotlivých složek

I v případě

příkladech

za

tlumočnické

celků (podobně

těchto výrazů
ověřit,

je

Při tlumočení
idiomů,

jako u

řešením

je

třeba

které se

často

frazeologismů

a

ekvivalence. Na

do jaké míry je tento postup

úspěšný

u

na idiomy, které odrážejí subjektivní postoj
řešení

do cílového textu.
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je

příkladem

úspěšného

převodu

actualité brulante (AR) -ožehavé téma (ARcs)

Ustálená slovní spojení
obrazných pojmenování se do

často

určité

vykazují prvky obraznosti. Kategorie
míry prolínají. Proto

může

idiomů

a

dojít k tomu, že je

idiom neobrazný nahrazen idiomem obrazným, tj. ustálenou metaforou, a naopak.

solution miracle (COl)- zázračný lék (COl es)
éradiquer ce jléau (MB)- vymýtit tento jev (MB)

Ve sledovaném korpusu

často

dochází ke stírání

idiomatičnosti.

Ustálené

slovní spojení je nahrazeno výrazem neustáleným a dochází pouze k převodu

věcné

informace.

avoir un besoin vita! (MIS)- potřebovat (MIScs)
décisions d 'urgence (MIS) - rozhodnutí, která jsou velice naléhavá (MIS es)
jouer un róle crucial (MB)- být zásadní (MBcs)
c;a a été dit et redit (Mll) - bylo to

Výše uvedená
Nebezpečí

řešení

několikrát zdůrazněno

(Mll es)

na sebe neupoutávají žádnou pozornost publika.

hrozí ve chvíli, kdy se

tlumočník

snaží o

převod

idiomatický, avšak pod

vlivem originálu jej nedokáže formulovat v souladu s pravidly cílového jazyka.
Výsledný výraz neodpovídá presupozicím příjemce a může působit rušivě.

légitime colere (WU) -legitimní zloba (WUcs) (místo spravedlivý hněv)
morts innocents (WU)- nespravedlivě zemřelí (WUcs) (místo nevinné oběti)

V korpusu zaznamenáváme také
idiomem.

Podobně

případy,

kdy je neidiomatické

jako v případě obrazných pojmenování,

vyjádření

vhodně

nahrazeno

použité ustálené

slovní spojení může být velmi výstižným a elegantním tlumočnickým řešením.
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... l'éducation et la santé, c 'est vraiment le point de départ... (MI4)

...

vzdělávání a

zdraví, to je alfa a omega. (MI4cs)

... les valeurs de liberté et de démocratie do nt ils ne cessent pas de se
prévaloir et de réclamer... (RA)

... myšlenku svobody, kterou neustále skloňují ve všech pádech ... (RAcs)

Pro idiomatické výrazy je typické, že jejich význam nesouvisí nebo se
přinejmenším

přesně

neshoduje s významem jejich jednotlivých

Z toho vyplývá, že jejich dobrá znalost je
V následujícím

případě

klíčová

komponentů.

pro správný

převod.

dochází vlivem nepochopení idiomu spadajícího do

stylistické roviny hovorového jazyka k významovému posunu.

l'Afrique est mal partie (AU) -Afrika začala špatně (AUcs)

(navrhujeme

Obecně

je

řešení

Afrika je na tom

idiomatičnost

v textech originálních. Je však
spojení

uvědomují

bledě

nebo s Afrikou to jde z kopce)

v analyzovaném vzorku cílových

zřejmé,

že si

tlumočníci

a snaží se o jejich adekvátní

textů

význam ustálených slovních

převod. Příkladem může

následující případ rektifikace.
Vous avez des comptes a nous rendre. (WU)

Vy nás teď musíte informovat, musíte nám skládat
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nižší než

účty.

(WUcs)

být

3.3.6 K otázce interferencí mezi výchozím a cílovým jazykem

Na úrovni pojmenování se

interferenční

proces projevuje

nejčastěji

výrazu, který se sice vzhledem ke shodnému etymologickému

použitím

původu formálně

podobá výrazu v originálu, avšak v cílovém jazyce má posunutý nebo dokonce zcela
odlišný význam. Tato zrádná slova mohou

způsobit

nežádoucí posuny nejen

v expresivní, ale i v nocionální složce pojmenování.

Cette agressivité ne sera pas apaisée par les compromissions, auxquelles se
livrent quelques dirigeants européens. (RA)

Tato agresivita nebude snížena
někteří evropští lídři,

o o o

nějakými

kompromisy, ke kterým

přistupují

(RAcs)

Jak již bylo uvedeno, interference

ovlivňují

také převod ustálených slovních spojení.

légitime colere (WU) -legitimní zloba (WUcs)
morts innocents (WU)- nespravedlivě zemřelí (WUcs)

Převod

s použitím faux amis nemusí

nutně

Jak pozorujeme v našem korpusu, v některých

znamenat

případech

převod

neekvivalentní.

je možné zrádná slova

při

vhodné modulaci využít a zachovat tak jak věcnou informaci, tak stylistické hodnoty
výrazu.

Quelqu 'un l'a dít tant6t, ce serait peut étre bien que se fondant sur ces
politiques de développement, sur ce nouvel élan, on redonne un nouvel élan
au sens magique de l'idée européenne. (Mll
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Někdo řekl,

že by bylo možná dobré

rozvojové politice a tím

věnovat

se s novým elánem

můžeme právě podpořit

právě

také evropskou myšlenku.

(Mllcs)

... je crois qu 'on pourrait certainement programmer sur plusieurs années un
véritable schéma pour, je vais dire, un petit peu déplacer le curseur au
niveau de moyens mis sur ces deux secteurs. (MI4)

... lze naprogramovat toto na
abychom

změnili

kurz,

několik

let,

vytvořit

nasměrování prostředků

si reálné schéma, tak

do

těchto

dvou

sektorů.

(MI4cs)

Za spíše

výjimečnou

považujeme situaci, kdy jsou na

základě

formální

podobnosti dány do souvislosti výrazy, které nevykazují sebemenší podobnost po
sémantické stránce a riziko interference by proto
pravděpodobně

mělo

být minimální. Zde se

jedná o momentální nepozornost ze strany

tlumočníka,

která však

vede k poměrně výraznému posílení expresivity výrazu.

Mais Ia maniere dont cette crise a été exploitée pour critiquer Ia lenteur des
bailleurs de fonds ... (MIS)

Avšak způsob, jak tato krize explodovala, kdy byli

obviňování

ti,

kteří

mají

poskytovat finanční prostředky... (MI5cs)

Obecně

je ve sledovaném korpusu výskyt interferencí

utvrzuje v přesvědčení, že je

třeba

tomuto jevu

simultánním tlumočení věnovat velkou pozornost.
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značný.

při převodu

a

To nás jen

zvláště

pak

při

3.3.7 Kvantitativní srovnání originálních projevů s jejich

část

Tato
předcházející

textů.

rovině,

jejichž

bychom tak získat
české

tlumočníků.

češtiny

stejnými pravidly, jako

část

Zjistíme tak, jak velkou roli hrají posuny na

příklady

tlumočení

Výsledky

platná pro

do

(viz 3.2.5) s tím rozdílem, že originální francouzské projevy

srovnáváme s výkony
stylistické

řídí

statistického výzkumu se

převodem

jsme uvedli, v celkovém objemu

tlumočených

srovnáme také s českými originálními texty.

představu

Měli

o tom, do jaké míry je dodržována stylistická norma

politické projevy a jak se na převodu expresivních prvků podílí vliv

výchozího jazyka,

časová tíseň

a další faktory.

3.3.7.1Frekvence expresivního výrazu

Zde sledujeme
na jejich

intenzitě)

počet

všech

subjektivně

motivovaných aktualizací (nezávisle
výpovědi.

Na úrovni

celkem 134

subjektivně

na úrovni pojmenování a na úrovni

pojmenování jsme zaznamenali v projevech

tlumočníků

motivovaných aktualizací. Srovnáme-li tento údaj s počtem expresivních

výrazů

francouzském originálu (197), dostaneme se k téměř stejnému výsledku, jako
srovnání

českých

a francouzských originálních

je i v tomto případě o třetinu nižší.
o expresivní
zůstává

vyjádření

Poměr

projevů. Počet

při

aktualizací v češtině

mezi francouzštinou a

češtinou,

na úrovni pojmenování, tedy ve sledovaných

pokud jde
převodech

zachován.

Jiná je situace na úrovni

výpovědi.

Oproti dvaceti sedmi syntaktickým

aktualizacím ve francouzských originálních projevech jsme po
zaznamenali
ve

ve

čtrnáct případů.

francouzštině,

ovšem

převodu

do

češtiny

Výskyt těchto stylistických prostředků je tedy nižší než

znatelně

vyšší než v originálních
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českých

projevech, kde

jejich

součet činil

šest. Výsledky statistického výzkumu sledujícího celkovou

frekvenci expresivního výrazu jsou zachyceny v následující tabulce.

lexikální aktualizace

syntaktické
aktualizace

originál fr

197

27

originál es

132

6

převod

134

14

do es

tab. I. Frekvence expresivního výrazu

Z uvedených

údajů

vyplývá, že frekvence expresivního

pojmenování při převodu do
a

téměř

vysvětlení

frekvenci expresivního
počet výrazů.

zjištěnou

u originálních

by mohl být fakt, že si

vyjádření

v češtině a

projevů

zjednodušující.

Přesnější

zřejmé,

v češtině.

tlumočníci uvědomují

při převodu záměrně

nižší

neutralizují určitý

Vzhledem ke složitosti celého procesu ST a k počtu

vstupují do hry, je však

na úrovni

je o třetinu nižší než ve francouzském originálu

zcela se shoduje s frekvencí

Jedním z možných

něm

češtiny

vyjádření

faktorů,

že podobné tvrzení by bylo

které

při

značně

údaje nám poskytne výzkum sledující variace intenzity

expresivního vyjádření při převodu mezi francouzštinou a češtinou.
Pokud jde o převod aktualizací na syntaktické rovině, je zde patrný určitý vliv
výchozího jazyka.

Přestože

je jejich

počet

projevech, stále podstatně převyšuje údaj

nižší než ve originálních francouzských

zjištěný

pro

české

originální projevy.

3.3.7.2 Intenzita expresivního výrazu

Pro
originálních

přehlednost
projevů

vkládáme údaj o

ve

míře

se vracíme k tabulce ilustrující míru expresivity u
francouzštině

a

češtině.

expresivity v projevech po
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Mezi již uvedené údaje však
převodu

do

češtiny.

Posuzování

intenzity expresivního výrazu v přetlumočených textech se

opět

omezuJe na

lexikální oblast a řídí se stejnými kritérii, jako při srovnání textů originálních.

100
90
80
o:J
70
E 60-~ 50
'lií
·g 40
a.
30 -

D nízká
ILJ střední

fil vysoká míra
expresivity

20
10

o

+-~~~~~~-m~~~~~~

originál fr

převod

do originál es

es
korpus

obr. 2. Intenzita expresivního pojmenování v originálních a přetlumočených projevech

Z grafu je patrné, že
originálech a v projevech

ačkoli

je

počet

přetlumočených

do

expresivních

češtiny téměř

je značně rozdílná. V projevech tlumočníků si všímáme
vysoké a

střední

intenzity.

Výrazů

se struktura expresivního
francouzským nežli

prostředků

v

shodný, jejich intenzita

nárůstu

expresivních výrazů

s nízkou intenzitou je zde naopak méně.

vyjadřování

po

českým projevům.
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převodu

do

českých

češtiny

Celkově

podobá spíše

1!1 vysoká
51%
47%

[]střední

[]nízká míra
expresivity

53%
41%

34%

převod

originál fr

do

originál es

es
obr. 3. Struktura expresivního vyjadřování ve sledovaných textech

tlumočník

Z toho vyplývá, že

se

při převodu neřídí

značné

konvencemi platnými v cílovém jazyce. Naopak, je do
výchozím jazykem, proto je
průměrná

konečná

pouze stylovými

intenzita expresivity v

míry

převodu

vyšší než její

hodnota zjištěná u řečnických projevů v češtině.

Další informace, kterou

můžeme

ze

zjištěných údajů

získat, však ukazuje na

to, že převod byl vyhotoven s ohledem na konvence vyjadřování v češtině.
konečný poměr

mezi jednotlivými stupni expresivity podobá

francouzštině, při převodu
nejexpresivnější

nejvyšší
stupeň

stupeň

přibývá méně

do

češtiny

je patrná snaha

a naopak ponechávat výrazy
intenzity zaznamenal

o 27% a nejnižší

konečné

ovlivněn

stupeň

expresivních

při převodu

do

výrazů

převodu

na úkor

výrazů silně

českému

střední

expresivních,

stylistických hodnot se nemalou

důsledek určité tlumočnické
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čímž

se

úzu.

a s ní spojenou potřebu kondenzace výrazu, na

tlumení intenzity výrazu jako

Vyjádřeno čísly:

úbytek o 70%,

také faktory spojené se samotným charakterem ST. Na jedné
časovou tíseň

platnému ve

neutralizovat výrazy

expresivní.
češtiny

se

pouze o 18%. Ve srovnání s francouzštinou tak

schéma alespoň částečně přibližuje

Jak bylo uvedeno, na

méně

častěji

poměru

Ačkoli

měrou

straně

straně

podílí

se jedná o

druhé o záměrné

strategie. Z dostupných

dat bohužel není možné

přesně určit,

jak významnou roli tyto prvky v oslabování

expresivního výrazu v cílovém textu hrají.
Provedený statistický výzkum ukazuje na jisté tendence patrné
simultánním
no

tlumočení řečnických projevů

češtiny. Zjištěné

údaje však

nemůžeme

politického charakteru z francouzštiny
považovat za

obecně

platné vzhledem

k možnosti statistické chyby dané velikostí vzorku a s ohledem na nízký
tlumočnických subjektů,

jejichž výkony byly sledovány.
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při

počet

4 ZÁVĚR
vyjádření

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat problematiku
postojů řečníka prostřednictvím

subjektivních
ve

veřejných

simultánním

projevech
tlumočení

podle které je ve
výraznější

politiků

a

prověřit,

příznakových prostředků

jaké jsou možnosti jejich
češtinou.

mezi francouzštinou a

francouzštině

stylisticky

převodu při

Vycházeli jsme z hypotézy,

podíl expresivních aktualizací na syntaktické

rovině

než v češtině.
Zkoumaný žánr Jsme

zařadili

do oblasti politického diskurzu.

Výstavba konkrétních projevů je určována mírou připravenosti, tématem, kterému se
řečník věnuje,

jeho

komunikačním záměrem

a dalšími pragmatickými faktory. Ty

mají vliv také na zastoupení expresivní složky. Z informací uvedených v odborné
literatuře

lze usuzovat, že jedním z faktorů je v tomto ohledu také

kulturně

jazyková

příslušnost řečníka.

Expresivní složku výpovědi definujeme v opozici ke složce nocionální
(věcné)

jako projev

prostřednictvím

verbální.
převodu

subjektivního

stylistických aktualizací v

Vědecké

práce

věnované

příčiny.

tlumočení, vědomý

rovině

problematice

dochází v této oblasti k určitým

jejich možné

mluvčího,

zaujetí

se

proJevuje

mimojazykové, neverbální i

tlumočení shodně uvádějí,

posunům,

Nevíme, zda jde o

který

informace

či

při

rozcházejí se však v názoru na

důsledek

náročnosti

simultánního

postup založený na zanedbávání expresivní složky ve

kvalitnějšího převodu věcné

že

o úmyslné

přizpůsobení

prospěch

výrazovosti

konvencím cílového jazyka.
Tuto otázku jsme se pokusili

zodpovědět

v empirické

části

diplomové práce.

V první fázi jsme provedli kontrastivní analýzu výrazových
originálních

řečnických

projev ech realizovaných ve

prostředků

francouzštině

v

a v češtině.

Výsledky srovnání potvrzují platnost hypotézy, podle které se subjektivní postoje
projevují
projevů

výrazněji

ve

francouzštině

než v češtině. U zkoumaných

řečnických

francouzsky mluvících řečníků jsme zaznamenali vyšší fi·ekvenci a intenzitu
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expresivního

vyjadřování

než u

řečníků českých.

Obdobná tendence se potvrdila

také při analýze výkonů simultánních tlumočníků. Také zde je frekvence

subjektivně

motivovaných aktualizací nižší než ve francouzském originálu. Rozdíly však
nacházíme v intenzitě expresivního výrazu, která se nachází na pomezí mezi
francouzskými a
jsou

některé

českými

posuny

originálními texty. Z toho

prokazatelně

výsledkem

můžeme

přizpůsobení

vyvozovat, že

ačkoli

výrazovosti stylovým

konvencím platným v cílovém jazyce, vliv výchozího jazyka je zde nezanedbatelný.
Nemůžeme
tlumočení

opomenout ani významnou roli dalších okolností, za kterých simultánní

probíhá.

Posouzení charakteru a
dochází, je bohužel
jak velkou

měrou

necháváme nadále

značně

příčin posunů,

ke kterým

subjektivní. Z tohoto

při

simultánním

důvodu nemůžeme

tlumočení

s jistotou

určit,

se na nich jednotlivé faktory podílí. Tuto komplexní otázku proto
otevřenou.
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5 SHRNUTÍ

Aleš Burget:

Převod

stylové složky politického projevu při simultánním

tlumočení:

na materiálu francouzsko-českém

Diplomová práce

řečnických projevů

Práce se zabývá expresivní složkou
v Evropském parlamentu a možnostmi
tlumočení.

převodu

této složky

pronášených

při

simultánním

V první části autor na základě odborné literatury definuje zkoumaný žánr

jako individuální veřejný projev na politické téma a sledovaný jev jako

subjektivně

motivovanou stylistickou aktualizaci. S přihlédnutím ke starším studiím

věnovaným

expresivitě
vyjádření

a

emocionalitě

subjektivních
věnuje

Autor se dále

převodu

možnostem

oblasti dochází

při

náročnost převodu

tlumočení,

důraz

v jazyce byl zpracován také

postojů,

které jsou patrné ve všech jazykových rovinách.

faktorům

ovlivňujícím průběh

expresivní složky projevu a
simultánním
stylisticky

na

věcnou

stručný přehled prostředků

simultánního

příčinám posunů,

tlumočení,

ke kterým v této

tlumočení. Vysvětlením posunů může

příznakových prvků

složku

výpovědi

být velká

v podmínkách simultánního

nebo snaha

přizpůsobit

projev

stylovým konvencím cílového jazyka.
Ve druhé části práce se autor snaží najít odpověd' na následující otázky: Řídí
se

řečnické

projevy ve

pokud ano, jakou

francouzštině

měrou

a v češtině rozdílnou stylovou konvencí? A

se tento fakt odráží na práci kabinových

Provedená analýza autentických parlamentních
rozdílů

ve

způsobu vyjádření

projevů

tlumočníků?

odhalila pouze malý

počet

expresivity. Z kvantitativního hlediska však vychází

najevo, že sledované projevy ve

francouzštině

jsou

skutečně expresivnější

než

české

proJevy.
Poslední
stylistických
které

častěji

jevů.

část

práce se

věnuje

tlumočnickým

řešením

zkoumaných

Vychází zde najevo, že dochází k velkému množství

posunů,

vedou k oslabení výrazovosti v češtině. Z provedeného statistického
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výzkumu pak vyplývá, že frekvence expresivního
tlumočníků

vyjadřování

odpovídá stylovým konvencím cílového jazyka. V

je však patrný také poměrně silný vliv jazyka výchozího.

92

intenzitě

v projevech
expresivity

6 RÉSUMÉ
Aleš Burget: La transmission de la composante stylistique du discours politique en
interprétation simultanée: étude basée sur des textes franco-tcheques.

Mémoire de maitrise.
Le présent ouvrage est consacré

a la

composante expresstve des discours

présentés lors des débats au Parlement européen et

a

sa transmission en

interprétation simultanée. Partant des études théoriques antérieures, 1' auteur définit
l'objet de son mémoire de maitrise en tant qu'un discours individuel sur un sujet
politique présenté au public, le phénomene observé étant défini en tant qu'une
expression de la subjectivité qui se manifeste sur le plan stylistique. Une breve

classification des moyens

ďexpression

de la subjectivité dans le langage basée sur

des ouvrages antérieurs fait également partie de 1' étude. L' auteur se concentre
ensuite sur les facteurs qm entrent en jeu en interprétation simultanée, sur la
transmission des effets de style et sur les glissements par rapport au texte original
qui se produisent en simultanée dans ce domaine, ces derniers pouvant etre
expliqués par trois facteur principaux : les difficultés liées

a

l'interprétation

simultanée, l'importance accordée au sens de l'énoncé plut6t qu'aux aspects
stylistiques ou l'adaptation du style en conformité avec le génie de la langue
ďarrivée.

Dans la deuxieme partie de son étude, 1' auteur se po se les questions
suivantes : Existe-t-il des différences entre les conventions stylistiques valables pour
les discours publics en fran9ais et en tcheque? Et, dans l'affirmatif, quelles en sont
les conséquences pour le travail des interprete s de conférence? L' analyse comparée
des discours parlementaires revele peu de différences dans la maniere dont la
subjectivité de l'orateur se reflete dans l'énoncé. Cependant, du point de vue
quantitatif il s'avere que les discours prononcés en fran9ais font, en effet, plus
souvent l'usage des effets de style marqués que les discours prononcés en tcheque.
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La demiere partie de l'ouvrage est consacrée

a I' analyse des différents cas de

transmission des effets de style. On observe un grand nombre de glissements qui
sont, le plus souvent,

a 1' origine ďun affaiblissement de 1' expressivité en tcheque.

Une étude statistique démontre que la fréquence des effets de style marqués utilisés
par les interpretes correspond au génie de la langue

ď arrivée.

Cependant, en

observant l'intensité de l'expressivité on note également une influence relativement
forte de la langue de départ.
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ve sledovaných textech

Příloha

Na stranách i- v jsou na třech vybraných textech uvedeny příklady analýzy
korpusu. Jednotlivé věty jsou v textu označovány následujícím způsobem:

- expresivita na úrovni pojmenování - expresivita na úrovni

výpovědi

zvýrazněný

text

- podtržený text

- vybrané expresivní mluvní akty - kurzíva

Formální a funkční aspekty vybraných jevů jsou popsány v pravém sloupci.
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AU
Monsieur Je Président, chers collegues, "l'Afrique est mal partie",
disait l'écologiste René Dumont, i! y a plus de 30 ans. Aujourďhui, Ia voila
de retour sur Je devant de Ia scene dans un état encore plus dramatique. Et
vous devez a présent Je reconnaí'tre: Ia libéralisation dogmatique des
échanges commerciaux, les plans ďajustement structurel, les privatisations a
outrance et, bien sur, les promesses non tenues n'ont fait qu'aggraver une
situation déja tres difficile au détriment de politiques ďéducation et de santé
notamment.
Cela dit, Ia question essentielle se pose au Nord, a nous-memes.
Sommes-nous prets a revoir en profondeur notre modele de développement,
nos modes de production et de consommation, de déplacement et a repenser
l'organisation elle-meme et Je sens de nos sociétés? Ce qui est nécessaire
aujourďhui, c'est bien ďempoigner a bras Je corps, au Nord comme au Sud,
des questions aussi essentielles que, et j'en citerai trois: ďune part l'acces
aux ressources énergétiques, pétrolieres, minieres, dont nous sommes
completement beaucoup trop dépendants et qui n'ont pas profité au
développement de l'Afrique, sommes-nous prets a mettre en ceuvre, oui ou
non, une tout autre politique énergétique durable, équitable et écologique?
Deuxiemement, concernant l'acces a Ia terre, a Ia nourriture, a
l'alimentation, dans Je respect des territoires et des cultures rurales locales,
sommes-nous prets a revoir nos politiques agricoles intensives,
hyperindustrialisées, nos politiques commerciales subventionnées et
déloyales, a maí'triser Je marché et Je cours des produits du Sud de facon a ce
qu'ils soient rémunérateurs?
Troisiemement, concernant l'acces a Ia démocratie, a l'État de droit,
a Ia paix, au niveau local comme au niveau global, sommes-nous prets a
démocratiser les instances internationales, a soutenir les démocrates en
Afrique, au risque de perdre une partie des pouvoirs exorbitants du Nord sur
Ia planete, des pouvoirs que symbolise Je G8 retiré aujourďhui comme dans
une forteresse a Gleneagle?
Si nous ne sommes pas capables de répondre clairement oui a ces
trois questions au moins, alors ce grand show mobilisateur, médiatique de
chevalier blanc généreux au secours de l'Afrique ne serait, une fois de plus,
qu'une foire aux illusions. L'Union européenne ne peut plus se permettre de
décevoir. Á présent et pour notre part, nous sommes prets a prendre nos
responsabilités.

idiom
obraznost

Iemfáze
výčet

řečnická otázka +
opakování struktury
(sommes-nous prets)
obraznost
emfáze

emfáze
emfáze
řeč.otázka

+ yýčtová
triáda

řečnická otázka
hodnotící postoj

řečnická

otázka

emfáze
intenzivní

přirovnání

aktuální přenesené
pojemnování

AUcs
Pane předsedo, vážení kolegové, Afrika začala špatně, tak to říkali
ekologové před třiceti lety a dnes se zase dostává na scénu za ještě
dramatičtějších okolností. Liberalizace obchodních výměn a také
strukturální změny jakož i privatizace nedodržely sliby a pouze zhoršují
situaci jak ve vzdělání, tak ve zdravotnictví.
My na Severu však si musíme položit základní otázky a sice: je náš model
podpory rozvoje v pořádku? A je také naše organizace v našich
společnostech v pořádku? Jak na Severu tak na Jihu stojíme před
podstatnými otázkami. Nejdříve si musíme položit otázku také dostupnosti

emfáze

řečnická

otázka

emfáze

přírodních zdrojů,

které jsou využívány z Afriky, ale nepřinášejí jí nic. Jsme
my ochotni zahájit jinou politiku?
Dále je zde otázka přístupu k potravinách, také na venkovu. Jme my
ochotni podívat se poněkud jinak na naši zemědělskou politiku, na ovládání
trhu s potravinami?
Za třetí, přístup k demokracii, k právnímu státu také v globální
úrovni, zde si klademe otázku, zda jsme ochotni skutečně podporovat
demokratické síly v Africe a nebo zda musíme rozšiřovat a budeme
rozšiřovat nadváhu severu.
Pokud na tyto otázky neodpovíme ano, tak veliké show, které je
nyní rozpoutáno, pouze bude dále vést ke vzniku dalších iluzí a nikoliv
k větší odpovědnosti.

řečnická

otázka

řečnická otázka

přenesené

pojmenování

ROC
Monsieur le Président, mes chers collegues, selon toute
vraisemblance, cette Assemblée va dans deux minutes, trois minutes, rejeter
le projet de directive concernant la brevetabilité des inventions assistées par
ordinateur. Tous nos grands groupes, et meme les petits ďailleurs,
pardonnez-moi, ont pris cette décision mais pour des raisons contradictoires.
Je n'ai ici ni mandat ni qualité pour commenter ces raisons. Mais i1 est dans
cette convergence une signification commune. Sur le fond du sujet, nous
sommes partagés a peu pres moitié/moitié avec une imprévisibilité totale du
résultat en majorité relative et une impossibilité bilatérale ďarriver a la
majorité qualifiée. Chacun de nos blocs ďopinion prérere le rejet du texte a
l'adoption des opinions de l'autre. Mais il y a surtout ici une colere
collective, et celle-la unanime, de tout le Parlement, contre la maniere
inadmissible dont il a été traité par Ia Commission et Je Conseil.
Mépris total, mépris total, voire sarcastique, des choix faits par ce
Parlement en premiere Jecture. Absence totale de toute consultation de la
part de la Commission dans Ia rédaction du projet de texte pour Ia deuxieme
lecture. Tentatives répétées ďempecher meme le débat entre gouvernements
au sein meme du Conseil. Dans le principe, c'est déja scandaleux. La crise
que l'Europe traverse aujourďhui comporte largement sa part ďinsuffisance
démocratique, le Conseil a la une responsabilité écrasante, il en a apporté la
preuve manifeste dans ce dossier. Que ce rejet lui serve de lecon!
Pour la substance, l'état de l'opinion telle que nous la représentons
ici montre bien que le probleme n'est pas můr. C'est donc justement
l'approfondissement du débat qui aurait permis ďarriver par maturation a
plus de consensus. Sur ce sujet essentiel- quelques dizaines de milliards de
dollars annuels ďenjeu- et pourtant tres difficile, une prise de conscience
collective est a l'évidence en train de se faire. Le rejet a cet égard est un
message a l'Office européen des brevets. Le Parlement européen a refusé de
légaliser les récentes dérives de jurisprudence pour élargir le champ de la
brevetabilité a certains logiciels. Si ces dérives devaient continuer, il parait
clair alors qu'une majorité parlementaire émergerait pour les endiguer.

ll

aktualizace oslovení

mluvn akt - omluva

emfáze

hodnotící postoj
yÝČet shodně

strukturovaných
nevětných vy:jádření

inherentní expresivita
věta

zvolací

přenesený význam
vytýkací konstrukce

hodnotící postoj
přenesený

význam

ROCcs
Děkuji,

pane předsedo. Pane předsedo a vážení kolegové, dle
bude za dvě nebo tři minuty tato plenárka odmítat
návrh směrnice ohledně vynálezů pomocí počítačů. Naše politická skupina
se rozhodla, ale ze zcela protikladných důvodů. Já zde tedy nemám mandát,
abych komentoval tyto důvody, ale je zde určitý společný zájem. Jsme
rozdělení asi na polovinu, přičemž výsledek co se týče většiny je
neočekávatelný a nevím, zda kvalifikovaná většina bude dosažena. My tedy
preferujeme, aby tento text byl spíše stažen. Je zde však vyjádřena určitá
kolektivní nevůle vůči způsobu, jak Komise a Rada postupovala v této
záležitosti.
Je to absolutní sarkastický postup a bezohlednost při čtení. Komise
na přípravě textu do druhého čtení neprostudovala dostatečně a nedodržela
určité zásady. I toto je dostatečně skandální. Krize Evropy pravděpodobně
naznačuje, že demokratický postup je rovněž nedodržován. To odmítnutí má
být určitou lekcí.
Co se týče věcného obsahu, to, co představujeme za názor znamená,
že tento problém ještě není nazrálý a to naznačila i velmi hluboká rozprava,
která neumožnila dojít ke konsensu. Zde se jedná o několik miliard dolarů,
které jsou ve hře ročně. Odmítnutí je určitou zprávou také Úřadu pro
mezinárodní patenty. Parlament odmítl tak uplatnit zásady přijaté v nedávné
době. Děkuji, kolegové.
největší pravděpodobnosti

stylová transpozice

hodnotící postoj

hodnocení
idiom

wu
Monsieur Je Président, Madame la Commissaire, Monsieur le
Président du Conseil, le rapport qui nous est soumis sur l'engagement de
l'Union européenne en Irak estime, des son article 1, je cite, que: "il faut se
détacher des événements passés pour se toumer vers l'avenir". Autrement
stylová transpozice
dit, motus sur Ia guerre, ses responsables et ses conséquences. Cette
VÝČtová triáda
démarche me paralt éthiquement désinvolte, politiquement douteuse et
expresivní determinace
stratégiquement illusoire.
Elle est éthiquement désinvolte. De quel droit pourrions-nous
řečnická otázka IVÝČet
décider de passer par pertes et profits les indicibles souffrances que cette
idiom Iinherentně
guerre a déja imposées au peuple irakien, les 100 000 morts innocents. les
expresivní výrazy
destructions, l'insécurité absolue, les pénuries, l'humiliation de l'occupation?
zdůraznění
Rappelons une fois encore que cette guerre a été engagée contre la vólonté
hodnotící postoj
de la communauté intemationale et sur Ia base ďun double mensonge:
!'existence en Irak de stocks ďarmes de destruction massive et la présence
d'Al-Qaida dans Je pays avant 2003. Nous ne pouvons pas davantage tenir
ustálené slov.spojení
pour négligeable Ia légitime colere de nombre d'Américains, de Britanniques
et ďautres contre Ieurs dirigeants, a qui ils n'entendent pas pardonner de les
avoir trompés en les entrainant dans cette sanglante et peu glorieuse
přenesené
aventure.
pojmenování, hodnotící
Occulter les origines du fiasco ďaujourďhui serait en outre
politiquement douteux. Les premiers responsables actuels de la Commission
et du Conseil sont précisément ceux qui furent parmi les plus fervents
idiom
soutiens du Président américain. Imaginons que, par les hasards du
calendrier, le récent sommet transatlantique ait dů etre retardé de deux
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ironie
semaines. Nous aurions eu une photo saisissante de Ia rencontre:
MM. Bush, Blair et Barroso, Ia quasi-reproduction du Sommet des A9ores
řečnická otázka
de 2003. Et ils n'auraient rien a nous dire sur l'évaluation des conséquences
pour l'Europe de Ieurs décisions ďalors et sur les Iecons qu'ils en tirent
ironie I oslovení
aujourďhui? Ce serait trop facile, Monsieur Straw, de saluer l'esprit nouveau
pour solder au passage un aussi lourd passif. Loin ďavoir permis ďéradiquer
Je terrorisme, cette guerre a transformé l'Irak, pour reprendre !'analyse de la
citace
CIA elle-méme -je cite - en un laboratoire terroriste oit les djihadistes
viennent s'exercer au combat de rue, et ce pour peut-etre douze ans encore,
selon M. Rumsfeld. Vous avez des comptes anous rendre!
hodnocení
Enfin, il me paráit illusoire de croire a Ia réussite durable ďune
solution politique en Irak, qui ferait l'économie ďune condamnation de cette
struktura ni ... ni
guerre. Ni l'Europe, ni l'ONU n'ont vocation a jouer les supplétifs
I přenes.význam
ďoccupants embourbés. C'est Je moment ďadresser a toute cette région ironie
VÝČet
meurtrie des signaux positifs forts, tels que Ia décision de proscrire dans
l'avenir tout recours a Ia guerre pour régler les problemes du monde, ou
encore tels que Ia mise en ceuvre effective des engagements du quartet
hodnotící postoj
jamais tenus en faveur des droits fondamentaux du peuple palestinien, ou
encore une aide substantielle a l'émergence ďune société civile- etje salue
emfáze
les représentants de la société civile que mon groupe avait accueillis hier pozdrav
et ďune autorité, pleinement libre et souveraine, en Irak. L'Europe, expresivní determinace
oslovení I patos
Monsieur le Président, nous dit-on, a besoin de s'atteler ďurgence a un
grand dessein et bien en voici un.

WUcs
Pane předsedo, paní komisařko, pane předsedo rady, zpráva, která
nám byla předložena ohledně angažmá EU v Iráku říká hned v článku jedna,
že je třeba odpoutat se od minulosti a dívat se do budoucna. To znamená
přenesený význam
zavřít oči nad tím, kdo zapříčinil tuto válku a jaké jsou její důsledky, mně to
expresivní determinace
připadá opravdu strategicky iluzorní a politicky velice dubiózní.
řečnická otázka
Jakým právem bychom my měli rozhodnout o tom, že se bude vše
ukazovací
zájmena
odvíjet pouze aniž bychom vzali v úvahu těch sto tisíc nespravedlivě
v aktuálním užití
zemřelých, všechny ty ztráty, které tato válka přinesla? Připomeňme ještě
zdůraznění
jednou, že tato válka byla zahájena proti vůli mezinárodního společenství a
na základě dvojnásobné lži, to znamená že v Iráku údajně existovaly zbraně
hodnotící postoj
hromadného ničení a v zemi operovala Al-Qaida před rokem 2003. Takže
nemůžeme již zavírat oči před legitimní zlobou, kterou tisíce, miliony
interference
Američanů a Britů pociťují vůči svým vládám, které je zatáhly do této
expresivní determinace
krvavé a málo slavné bitvy.
přen. význam Ihodnoc.
Kdybychom zavírali oči před tímto fiaskem bylo by to i politicky
dubiózní. Ti kteří jsou zodpovědní v Komisi a Radě v současné době, jsou
ti, kteří byly vlastně největšími podporovateli VB a Spojených států. O dva
týdny kdyby se protáhlo jednání Evropské rady, tak vlastně bychom tady
viděli Azory z roku 2004: pana Bushe, Blaira a Barrosa, a vidíme, kam to
všechno vedlo, jaké důsledky to mělo pro Evropu, bylo by příliš jednoduché
zavírat oči, pane Straw. Je to příliš hluboké, příliš velké pasivum.
oslov. I emfáze
Samozřejmě nemůžeme souhlasit s tím, co dělají teroristé, ale zároveň je
rozkaz
třeba vidět, že CIA sama bere Irák jako teroristickou laboratoř. Vy nás teď
idiom
musíte informovat, musíte nám skládat účty.
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Je třeba opravdu si uvědomit, že je iluzorní myslet si, že se tyto věci
Ani Evropa ani Spojené národy nemají teď nějaký úmysl se
k tomuto připojit. Je třeba celé této společnosti vyslat pozitivní signály, do
budoucna zamezit aby se řešily problémy válečnými konflikty. Je třeba
skutečně efektivně zajistit realizaci těch cílů, které si kvarteto stanovilo
ohledně Palestiny. A pak je tady ještě otázka občanské společnosti, taje
samozřejmě přítomna svými zástupci i zde a já je hlasitě zdravím. Evropa
potřebuje tento urgentní přístup. Děkuji Vám za pozornost.
vyřešily.
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hodnotící postoj
konstrukce ani...ani

emfáze

pozdrav

