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Abstrakt (česky) 

Cílem naší diplomové práce je podat úvod do tématiky odborných textů v kontaktu česko-

německém, přesněji řečeno pro překlad hospodářských textů do cizího jazyka. V teoretické části 

nejprve prezentujeme dosavadní výsledky na poli odborných textů, resp. překladu odborných 

textů, na což navazujeme pojednáním o textech a překladech hospodářských. K těmto prvním 

dvěma částem vždy vytváříme nejprve úvod formou historického přehledu o vývoji daného 

bádání ve třech cizích jazycích, kterými disponujeme – primárně jde o anglofonní, německou a 

českou oblast – v menší míře o španělskou. Věnujeme překladu do cizího jazyka a počítačovým 

technologiím pro překlad, a to ve vztahu k textům zkoumaným v empirické části, kde se 

zabýváme analýzou typického textového druhu z hospodářství – výročními zprávami. Výsledky 

porovnáme s teoretickými poznatky. Jako doplnění slouží analýza rozhovoru vedeného ve 

společnosti, jež poskytla zkoumané texty. V závěru diplomové práce shrnujeme dosavadní 

bádání a usouvztažňujeme jej s výsledky naší translatologické analýzy. 

 

Abstract (in English): 

The aim of this thesis is to provide an introduction into the topic of specialized texts in 

relation to Czech and German, or to be more precise, into the topic of translating business 

administrative texts into a foreign language. The theoretical part begins with an introduction 

of the research results hitherto achieved in the area of specialized texts and the translation 

thereof. After that, we deal with business administrative texts and their translation. Within these 

first two parts, we always first give an introduction into the particular topic giving an historical 

overview of research formulated in our three languages of main interest – English, German 

and Czech, with, Spanish being mentioned to a much lesser extent. We address the issue of 

translation into non-mother tongues and translation associated computer technologies in 

relation to the text we analyze in the analytical part of the thesis. There, we analyze a typical 

type of business-administrative text – annual reports. We compare the results with the theory 

knowledge. The analysis of the interview led in the company that provided the texts for the 

analysis serves as supplementary information. Finally we sum up the hitherto carried out 

research and correlate it with the results of our translatological analysis. 
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diplomové práci připojí alespoň výběrově vzorky zkoumaných textů. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod 

Tato diplomová práce si klade za cíl odpovědět na některé otázky týkající se překladu 

hospodářského jazyka do němčiny. Jde nám o to prozkoumat, zda jsou hospodářské texty, 

konkrétně výroční zprávy, pro překlad do cizího jazyka vhodné, resp. jaké z těchto textů lze 

ideálně pro takovýto typ překladu využít. Zároveň chceme zjistit, zda se, přinejmenším v námi 

zkoumaných textech, projevuje tendence, která je překladům do cizího jazyka přisuzována 

obecně, tj. zda se vyskytují typické chyby pro překlad do nemateřského jazyka. 

Za tímto účelem nejprve popíšeme současnou situaci bádání na poli odborných textů, 

na níž navážeme analogickým popisem u textů primárně hospodářsky orientovaných. Obě 

úvodní kapitoly zahajujeme krátkým úvodem do historie odborného překladu, resp. do překladu 

hospodářských textů, abychom bádání kontextualizovali. V první kapitole přitom historické 

pojednání dělíme dle hlavních zkoumaných jazykových oblastí. Zvlášť také vyčleňujeme 

historii českého, německého a angloamerického překladu odborných textů. 

Následně definujeme a specifikujeme odborný překlad jako takový dle současných 

uznávaných publikací a uvádíme, jakým způsobem se běžný jazyk (Gemeinsprache) liší od 

jazyka odborného (Fachsprache). Klasifikujeme rovněž jednotlivé oblasti odborného, resp. 

hospodářského jazyka, dle jejich zaměření, abychom nastínili, že odborné texty (OT) i 

hospodářské texty (HT) mohou být velmi rozmanité a zdaleka se nejedná o jednolitý celek. 

V případě první kapitoly, o odborných textech/odborném překladu navíc od sebe oddělujeme 

základní kategorie odborného textu, tj. společenskovědní tématiku (Sozial- und 

Geisteswissenschaften – SGW) na straně jedné a přírodovědní oblast (Natur- und 

Geisteswissenschaften – NWT) na straně druhé. Pro úplnost uvádíme rovněž alespoň základní 

údaje o překladech uměleckých textů. 

Poté následuje lingvistický popis textů odborných, resp. v další kapitole textů 

hospodářských. V obou těchto kapitolách se nejprve zabýváme primárně lingvistickou stránkou 

daných projevů, což vzhledem k informační hustotě odborných a hospodářských textů do 

značné míry odpovídá terminologii. Následuje popis specifických gramaticko-syntaktických 

jevů a poté stylistických charakteristik. V neposlední řadě se věnujeme také obraznému 

vyjadřování, počínaje metaforami, přes méně obrazné či expresivní idiomy, až po relativně 

volné kolokace. Ke konci obou prvních kapitol následuje pasáž, zabývající se vyššími, tj. 
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textovými lingvistickými celky a také pojednání o kulturních aspektech. Texty lze přitom 

z určitého pohledu také chápat jako kulturně specifické projevy. Obě první kapitoly 

zakončujeme shrnutím a specifikací kompetencí, které jsou zapotřebí pro zdárný překlad 

daného typu textů. 

Třetí kapitola se zabývá překladem do cizího jazyka. I zde opět včleňujeme nejprve 

krátký historický úvod, abychom danou tématiku zasadili do patřičného kontextu. Uvádíme 

základní pojmy týkající se překladu do nemateřského jazyka, přičemž se podrobně věnujeme 

kritické analýze jejich dosavadní obsahové roztříštěnosti. Překladem do cizího jazyka se 

zabýváme z pohledu lingvistiky i se zohledněním společensko-politických faktorů. Popisujeme 

odlišnosti mezi překlady do cizího jazyka (CZJ) a do jazyka mateřského, přičemž zmíníme 

v neposlední řadě také direkcionalitu samotnou, resp. jednotlivé typy direkcionality. Po této 

pasáži uvedeme, v čem spočívá rozdíl mezi překladem do cizího a mateřského jazyka a shrneme 

klíčové kompetence pro překlad do CZJ. Posléze se věnujeme častým zdrojům chyb při 

překladu do cizího jazyka i názorům společnosti, resp. odborníků na tento směr překladu, kde 

se do značné míry projevuje sociokulturní, resp. geopolitická dominance angličtiny. Jako 

pojítko k praktické části, kde analyzujeme právě překlady z češtiny do němčiny, nám poslouží 

pojednání o vlivu jazykových kombinací na překlad do CZJ, resp. pasáž věnovaná právě 

jazykové kombinaci čeština-němčina. 

Téměř na závěr praktické části následuje krátká kapitola o počítačem podporovaném 

překladu v širokém slova smyslu. Včlenili jsme ji do diplomové práce, protože u 

standardizovaných textů se využití počítačových technologií doporučuje či téměř předpokládá. 

Opět zahajujeme kapitolu krátkým historickým přehledem. Následuje typologický popis 

jednotlivých technologií využívaných na podporu či dokonce automatické vyhotovení 

překladu, včetně kritického pojednání o vlivu technologií na překlad. Definujeme rovněž 

základní pojmy, abychom sjednotili výrazivo v této diplomové práci. Kapitolu uzavíráme 

zmínkou o terminologické stránce překladu za pomocí počítačových technologií. Abychom 

mohli překlenout mezeru mezi teoretickými a praktickými poznatky, uvádíme na závěr kapitoly 

o PC technologiích na příkladu několika komunikačních situací, jak jsou technologie 

využívány, resp. jak je uspořádán překladatelský proces. Rovněž tuto kapitolu na závěr 

shrnujeme. 

Předěl mezi teoretickou a praktickou částí tvoří, dle zadání diplomové práce, popis 

modelu translatologické analýzy dle Kathariny Reissové, zveřejněný v roce 1971 v dnes již 

klasické publikaci Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, dle něhož analyzujeme 
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výroční zprávy od společnosti Import Volkswagen Group, které jsme vybrali pro praktickou 

část, jakožto typický příklad hospodářských textů – navíc výrazně standardizovaných. 

V praktické části tak analyzujeme jednotlivé jevy, které vzešly při zkoumání 

překladového textu, tj. při rozboru originálu a překladu výročních zpráv od společnosti Import 

Volkswagen Group s.r.o. Obzvlášť se přitom věnujeme obraznému, idiomatickému, resp. 

expresivnímu vyjadřování. Dále také poznatky z translatologické analýzy podpoříme shrnutím 

rozhovoru vedeného dle rámcového dotazníku, který připojujeme, včetně audionahrávky jako 

přílohu pouze v elektronické podobě. Praktickou část uzavíráme závěrečným shrnutím 

poznatků získaných během analýzy a porovnáváme je s teoretickou částí. Vyzdvihujeme 

společné, nezapomínáme ale ani zmínit případné odlišnosti. 

Práci jako celek završuje celkové shrnutí výsledků teoretické i praktické části naší 

diplomové práce, s výhledem na další možné bádání v dané oblasti a případné podněty v této 

práci pro totéž. 
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2 Přehled stavu zkoumané problematiky odborného překladu 

V této kapitole se nejprve věnujeme historickému úvodu do tématiky OP (odborného 

překladu) dle jednotlivých zemí, načež následuje stratifikační popis odborného jazyka, resp. 

odborného překladu, odlišení jazyka běžného od jazyka odborného, resp. distinkce 

společenskovědní, přírodovědní a umělecké tématiky. Posléze se zabýváme nejprve 

lingvistickými jevy v širokém slova smyslu, textově-lingvistickými i kulturními tématy 

relevantními pro odborný překlad (OP), resp. pro OP ve vztahu k naší diplomové práci. 

2.1 Stručný historický přehled vývoje odborného překladu v hlavních 

jazykových oblastech 

2.1.1 Angloamerické prostředí – jeho vývoj a publikace 

Překlad byl již od pradávna velmi důležitou součástí mezilidské komunikace a 

překladatelé (resp. tlumočníci při ústní komunikaci) hráli v mezistátním komunikačním procesu 

nezanedbatelnou roli. Svůj největší rozmach zažil odborný překlad zejména od doby 

industrializace. Za období systematického přístupu k OP lze považovat nanejvýš uplynulých 

100 let, kdy se „věda a technologie“ (Byrne 2012: 6) prosazovaly čím dál více (ibid.) Hlavní 

fáze systematického bádání nastala až v druhé polovině 20. století. Překladatelství jako takové 

označuje Byrneová provokativně jako „second oldest profession in the world“ (ibid. 3). 

Zatímco v ranných fázích překladu šlo spíše o inventio či contaminare (ibid., 5), tedy pravý 

opak tzv. věrného překladu, prosadila se dle něj zejména od doby vynálezu knihtisku 

Johannesem Gutenbergem zásada loajality. Díky novým možnostem vznikal nespočet nových 

publikací. Je zcela nabíledni, že právě v souvislosti s industrializací a objevy její doby vznikla 

i potřeba četných odborných knih. Vzhledem k jejich šíření tak stoupala i poptávka po překladu 

odborných textů. 

Beier (1998: 1404) poukazuje ve svém článku o anglickém OP na to, že na začátku 20. 

století byla v popředí zájmu tzv. Wirtschaftslinguistik, hospodářská lingvistika. Vzhledem 

k hospodářskému rozvoji byl zájem o popis jazykových změn v obchodní sféře, zatímco 

například Pražský lingvistický kroužek (PLK) byl zaměřen na synchronní výzkum. Po 2. 

světové válce se Velká Británie orientovala na didaktiku OP, zatímco v USA vznikaly 

pragmalingvisticky orientované směry, kde podíl „ryzí“ lingvistiky klesal. 

Od šedesátých let 20. století byly zkoumány nejen vyšší jazykové celky jako syntax, 

nýbrž i situační faktory, pragmatika, a to také díky tzv. Washington School (Beier 1998: 1409). 

V následujících desetiletích se dostala do popředí aplikovaná lingvistika, v rámci níž se 
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zkoumaly například komunikační koncepty (ibid.). Všeobecně lze říci, že se OP od svých 

počátků posunul od primárně lingvistického bádání směrem k lingvisticky 

kontextualizovanému bádání, jehož významnými odvětvími jsou pragmatika, sociolingvistika, 

psycholingvistika, ale i textově orientovaná jazykovědná témata (Schröder 1991: 1), včetně 

zapojení textových druhů do komunikačního kontextu. Do jisté míry tak lze říct, že dnešní OP 

je natolik rozvětvený, že jej nelze v krátkosti shrnout natolik komplexně, abychom 

neopomenuli některé důležité aspekty. 

S výjimkou didakticky orientovaných děl jako dvoudílné publikace Michaela Hanna The Tey 

to Technical Translation z roku 1992, či Scientific and Technical Translation Explained z pera 

Jody Byrneové, které popisují hlavní (nejen) lingvistické aspekty odborného textu (OT), je 

souhrnných publikací relativně málo. Spíše se vyskytují kompendia a sborníky zaměřené na 

určité klíčové téma – například terminologii. Sem patří, mimo jiné: Terminology, LSP, and 

translation: studies in language engineering in honour of Juan C. Sager z roku 1996, 

Indeterminacy in terminology and LSP: studies in honour of Heribert Picht či především na 

lexikální rovinu zaměřená publikace A basis for scientific and engineering translation: 

German-English-German Michaela Hanna. Existují i interdisciplinárně zaměřené publikace, 

kupříkladu Subject-oriented texts: language for special purposes and text theory editora 

Harmuta Schrödera, Insights into specialized translation vydavatele Mauricia Gottiho, či 

poměrně mladá publikace Current trends in LSP research: aims and methods, vydaná 

Margarete Petersenovou a Janem Engbergem. Paradoxem je, že mnohá z těchto děl vůbec nepíší 

angloameričtí autoři. Viz například zmíněné tituly německého badatele a vyučujícího 

z germersheimského překladatelského centra Michaela Hanna. O možných důvodech této 

publikační činnosti se zmíníme na patřičných místech v následujících kapitolách. Závěrem lze 

k angloamerickým publikacím a tamnímu vývoji OP říct, že se v naprosté většině soustředí na 

dílčí témata, která jsou ale zkoumána velmi podrobně, jako je tomu například u Terminology, 

LSP, and translation. V podobném duchu fungují početné odborné časopisy jako Jostrans, 

érudit, Target či Babel, přinášející nejnovější dílčí informace také o OP. Tato díla je však nutno 

považovat nikoliv za národní, nýbrž za mezinárodní kolektivní translatologická díla. Publikovat 

v nich může každý, kdo splní publikační požadavky. 

2.1.2 Německé prostředí a jeho publikace 

Pro německy mluvící oblasti platí do značné míry, co již bylo řečeno v rámci 

angloamerického prostředí/OP, neboť i zde hrál odborný překlad velmi důležitou roli. Vaňková 

ve svém článku Historische Fachsprachenforschung vs. Fachprosaforschung  považuje za 

jeden z prvních doložitelných odborných překladů texty z 8. století, resp. tzv. Basler Rezepte, 
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prozaické odborné lékařské texty. Další z důležitých milníků spatřuje v 14.–15. století 

(Vaňková 2001). Podobně Fluck řadí počátky odborného překladu mezi 9. –14. století (Fluck 

1996: 27–34). Dlužno podotknout, že právě ve čtrnáctém, resp. patnáctém století se začaly 

v hojnější míře objevovat texty psané (Vaňková 2001). Koneckonců odborný jazyk je spojován 

právě s písemným záznamem. Knihtiskový rozmach jako první zemi zasáhl Německo a měl i 

velmi výrazný nábožensko-politický dopad. Martin Luther čelil kvůli přímému překladu bible 

do němčiny velkému nebezpečí. Pokud jde o lingvistiku, lze přitom bibli považovat jak za 

odborný text (z hlediska teologie a religionistiky), tak za umělecký, resp. literární. Podobně 

jako v Británii byly s postupem času a dle historického vývoje i potřeb publikovány odborné 

slovníky. Je zřejmé, že tak nejprve byly zapotřebí informace o zemědělství, později – zejména 

v průběhu průmyslové revoluce – vznikla poptávka po odborných znalostech o nových 

vynálezech, objevech apod. V neposlední řadě je zapotřebí pamatovat na to, že i koloniální 

rozmach – nejen Německa – ale zejména Británie či Španělska – také zvyšoval potřebu 

domluvit se o mnohých odborných tématech.  

Stručně můžeme říci, že v odlišných obdobích byl kladen důraz na různé jazykové, resp. 

komunikační úrovně. V době průmyslové revoluce, kdy bylo nutné seznámit se s novinkami, 

se tak odborná veřejnost zabývala především odbornou terminologií (Satzger 2013), zatímco 

od 30. let minulého století se zkoumání více systematizovalo, o čemž svědčí – mimo jiné – 

strukturalistická orientace Pražského lingvistického kroužku, jehož činnost kvituje Satzger s 

velkým povděkem (ibid.). Po druhé světové válce se výzkum rozvětvil. Kromě primárně 

lexikálně-lingvistických témat se badatelé zabývali již také stylistickými aspekty překladu 

(ibid., srov. historie OP v Roelckově publikaci Fachsprachen, či ve Fluckově Fachsprachen: 

Einführung und Bibliographie). Čím dále postupovalo bádání, tím více se pohybovali lingvisté 

od nižších jazykových úrovní směrem k vyšším1. Díky zohlednění stylistiky a kontextu byl 

reflektován způsob užívání jazykových prostředků. Zároveň se etablovala textová lingvistika, 

vznikaly textové typologie, resp. publikace věnované textovým druhům. Mimo jiné také 

nastoupily statistické metody a snaha o strojový překlad, který ale dosud v původně zamýšlené 

podobě, tedy jako plně automatizovaný strojový překlad, dosažen nebyl. Satzger považuje 

zahrnutí pragmatiky a zohlednění kontextu terminologie od sedmdesátých let za další důležitý 

milník (ibid. 2013). Pragmatika tak svým způsobem i v kontextu odborného překladu přispěla 

k tomu, co bývá v translatologické literatuře nazýváno jako „svržení originálu z trůnu“ (Prunč 

                                                 
1 Srov.: Schröder 1991: Schröder rozlišuje v historii OP 3 základní fáze: 1) lexikální, 2) morfo-syntaktickou, 3) 

textově orientovanou a dále cituje Hahnovu osmifázovou klasifikaci z roku 1981: a) externí klasifikace OT, b) 

referenční charakterizace OT, c) lexikálně orientovaný přístup, d) syntakticky orientovaný přístup, e) dodatečný 

textově-lingvistický popis OT, f) komunikativní založení OT, g) Pragmatiku: analýzy a vysvětlení v rámci teorií 

akce, h) pragmatické analýzy: strategie řešení problémů. (překlad z anglického originálu: D.R.). 
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2012: 229). Schröder též velmi přínosně znázorňuje v tabulce, o jak výrazný posun bottom-up 

se jedná: 

 

Lingv. úroveň 1965–1969 (sic) 1975–1979 (sic) 1980–1986 

Lexikální 44 % 32 % 30 % 

Syntaktická 9 % 13 % 14 % 

Textová 4 % 35 % 43 % 

Tabulka 1: Zaměření translatologických publikací na různé lingv. úrovně v jednotlivých 

obdobích (Schröder 1991) 

 

Zatímco v šedesátých letech 20. stol. ještě se 44 % dominovala lexikální témata, která 

v osmdesátých letech pokrývala „jen“ 30 %, v období 1980–1986 již podíl textových rozborů 

vystoupal z původních 4 % na 43 % (Schröder 1991). Pozoruhodné je také, že rozbory 

syntaktických charakteristik sice začínají být prováděny častěji, avšak dosáhly pouze z 9 % na 

14 %. Satzger (2013) přičítá nárůst zájmu o odborné texty (nikoliv ve vztahu k výše uvedené 

statistice, nýbrž všeobecně ve vztahu k Německu/ům) nejen celkovému rozvoji společnosti, 

nýbrž i rozsáhlejší výuce odborného jazyka pro neodborníky v bývalé NDR. 

Schröder kritizuje, že v době sepsání publikace, z níž pochází daná statistika, nebyla 

textová úroveň ještě dostatečně probádána, avšak už o sedm let později vznikla právě takto 

zaměřená kniha s názvem Fachtextsorten kontrastiv od Evy Cassandry Trumppové (1998). 

V nynější době se i do německé odborné komunikace zahrnují četná další témata jako například 

sociologická, kulturní, takže lingvistická stránka věci je i v německé literatuře vnímána „pouze“ 

jako článek celkové komunikace. 

Celkově ale lze říct, že publikace o odborném překladu v němčině jsou z námi 

zkoumaných jazyků, propracované patrně nejsystematičtěji, resp. celá bibliografie je rozvíjena 

nejsystematičtěji. Vyskytují se jak souhrnná díla, jež můžeme brát nejen jako úvod do tématiky 

a ucelené pojednání, nýbrž také jako bibliografický zdroj. Řadíme sem například 

Fachübersetzung z roku 1999 od Radegundis Stolze, či novější edici této knihy 

Fachübersetzen, Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis (2009). Dále stojí za zmínku zejména již 

uvedený textově-lingvistický sborník  Fachtextsorten kontrastiv (1998), podobně zaměřená 

publikace Integrative Fachtextlinguistik (Baumann 1992), či taktéž souhrnná díla 

Fachsprachen (Fluck 1996) či Fachsprachen: Einführung und Bibliographie (Roelcke 1999), 

primárně didakticky orientovaná díla (např. Didaktik der Fachsprachen: Aufgaben und 

Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch z roku 1992), nebo 

literatura pragmatická (Schröder: Fachtextpragmatik, 1993). V posledních letech vycházejí 

mnohé kulturně orientované publikace Kulturspezifik in der Fachübersetzung Sylvie 
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Reinartové (2009) a četné interdisciplinárně zaměřené články, z nichž jmenujme alespoň 

Kulturelle Aspekte beim Fachübersetzen Radegundis Stolzeové (2010). K významným 

časopisům o OP lze řadit například rakouský Fachsprache – International Journal of 

Specialized Communication, který vychází již více než 30 let. 

Schröder uvádí již v roce 1991 v úvodním článku sborníku Subject-oriented texts: 

language for special purposes and text theory jako vysvětlení, proč je výzkum odborného 

jazyka v německy mluvících oblastech natolik probádaný, že právě textová lingvistika a 

odborný překlad jako takový jsou charakteristickým prvkem evropské badatelské sféry, kde 

první monografie o odborného jazyka (OJ) vznikla již v roce 1900 (Schröder 1991). 

2.1.3 České prostředí – jeho vývoj a publikace 

Ve srovnání s německým a anglickým prostředím byl vývoj českého odborného 

překladu, resp. překladatelství jako takového v základech podobný, avšak vykazuje některá 

velmi výrazná specifika. Koláříková se ve své dizertační práci Historie a současnost odborného 

překladu u nás v popisu počáteční fáze historického přehledu opírá primárně o texty sakrální 

tématiky2, což je ale vzhledem dominanci církve ve středověku pochopitelné. Také u nás 

především díky knihtisku, resp. díky skutečnosti, že Martin Luther přeložil bibli, vznikl 

informační rozmach. Začaly se vydávat různé příručky a odborné texty rozličných témat, která 

se primárně odvozovala od praktické potřeby. Je pochopitelné, že kromě témat týkajících se 

víry sehrálo nemalou roli i lékařství, zemědělství apod. Rovněž začaly vznikat první slovníky. 

Ať už se jednalo o Silva Quadrilinguis z roku 1598, či o Thesaurus linguae Bohemicae Váslava 

Jana Rosy ze 17. stol.3 

V době národního obrození pak šlo primárně o prosazení českého jazyka, který byl do 

té doby oproti němčině upozaďován. Vzhledem k velkému rozmachu věd a techniky bylo 

přirozené, že vznikaly rozsáhlé terminologie, a to ve snaze pojmenovat – pokud možno co 

nejpřesněji – vše objevené4.  

Pokud jde o kontakt němčiny a češtiny, stojí za zmínku například Slovník česko-německý 

Josefa Jungmanna (1834–1839). Dlužno podotknout, že němčina měla v dané době „roli spíše 

praktického jazyka“. Vzhledem ke společensko-politickému uspořádání hrála dominantní roli 

zejména v oblasti odborných textů, přičemž české edice byly považovány za nehospodárné. 

Tato situace trvala až do počátku, 20. století, kdy snahy o prosazení češtiny vyústily nejen 

                                                 
2 Koláříková 2007: 32–38. 
3 ibid: 32–55. 
4 ibid: 55–67. 
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v založení mnohých velkých nakladatelství a vydávání většího počtu odborné literatury, nýbrž 

i k založení První republiky5. 

Přes veškerý tento vývoj se ale odborná literatura často omezovala na lexikální úroveň, 

což vyplývá, mimo jiné, i z údajů v historickém přehledu Koláříkové6. Tento vývoj je 

pochopitelný, jelikož nejprve bylo nutné osvojit si základní výrazivo, tj. termíny. Teprve 

posléze bylo možné posunout se na vyšší, nejen čistě lingvistické úrovně výzkumu. 

S postupem času se hlavní témata přesouvala rovněž u nás směrem od nižších 

jazykových celků k vyšším. Marie Těšitelová ve svém přehledovém článku o českém OP 

z Hoffmannova sborníku Fachsprachen vyzdvihuje velký přínos Pražského lingvistického 

kroužku a jeho strukturalistického přístupu k jazyku, kde se rozlišovala funkce: (1) 

komunikativní, (2) odborně-praktická, (3) odborně teoretická, (4) estetická (Těšitelová 1991: 

1545). S postupem času se i zde začaly zkoumat rozsáhlejší jednotky a byly systematicky 

členěny jednotlivé stylové oblasti. V návaznosti na PLK se tak v rámci funkční stylistiky 

odlišovaly: (1) styl běžný, (2) odborný styl, (3) publicistický styl, (4) beletristický styl (ibid: 

1546). Později odlišil Bečka v dnes již klasické České stylistice jako základní kategorie a) styl 

umělecký na straně jedné a b) styl odborný na straně druhé, přičemž styl odborný dále klasifikuje 

na aa) styl odborně-teoretický, a na ab) styl odborně-praktický. Odborný text vnímá Bečka jako 

výsledek, či jazykovou formulaci výsledku vědeckého bádání (1992: 31–33). 

Jak jsme již naznačili, na území České republiky (resp. také na území Slovenska) 

vznikaly odborné publikace poměrně brzy. Již v roce 1953 tak vyšla Kniha o překládání, která 

ale obsahovala tématiku OP pouze z malé části. Více publikací v oboru začalo vycházet cca od 

sedmdesátých let, z nichž pocházejí dva významné sborníky: Preklad odborného textu z roku 

1977 a Preklad společenskovedných textov vydaný o rok později. V těchto publikacích se již 

badatelé zabývali hojně stylistickými, komunikačními otázkami, pragmatikou překladu či 

kompetencemi překladatele, tj. i zde se odrazila kontextualizace lingvistických jevů nižšího 

řádu a jejich zapojení do větších celků. Kromě uvedených sborníků je vhodné zmínit např. ještě 

sborník Kurs Odborného technického překladu pro pracovníky VTEI. S časopisecky 

vycházejících děl nesmíme opomenout nepravidelně vydávané sborníky Translatologica 

Pragensia z UK, z nichž citujeme některé z článků relevantních pro naši diplomovou práci. 

V těchto publikacích se zdaleka nevyskytují pouze statě k OP, i zde jsou v některých vydáních 

odborné texty zastoupeny. Dále se odborných informací můžeme dočíst i ve sbornících „x-krát“ 

o překladu – zde jsou ale odborné texty v běžném slova smyslu, tj. odborné texty k neliterárním 

                                                 
5 ibid.: 68–75. 
6 ibid.: 55–72. 
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tématům, zastoupeny v mnohem menší míře. Co se kontaktu česko-německého týče, nemůžeme 

opomenout sborníky Germanistica Ostraviensa7, které se hojně věnují nejen lingvistickým 

otázkám odborného překladu, nýbrž i pragmatickým, kulturním a dalším, pro příslušné 

výzkumy relevantním tématům. Ze současného slovenského prostředí jmenujme alespoň 

sborníky z řady Odborný preklad, vydávané Slovenskou spoločností prekladateľov odbornej 

literatury v Bratislavě. V roce 2010 pak byla editorským týmem složeným z Edity Gromové, 

Milana Hrdličky a Vítězslava Vilímka vydána velmi reprezentativní Antologie teorie 

odborného překladu obsahující nejvýznamnější články o daném tématu. Kromě těchto děl 

panuje v posledních letech také snaha souhrnně popsat tématiku odborných textů. Do této 

skupiny řadíme dizertační práci Dagmar Koláříkové Historie a současnost odborného překladu 

u nás z roku 2007 či diplomovou práci Elišky Chmelařové Odborný překlad a organizovaná 

činnost překladatelů ve 2. polovině 20. století z roku 2012. Příkladem více aplikačně 

orientované studie je diplomová práce (DP) Bohuslavy Fořtové Překlad odborných textů z 

němčiny do češtiny, zaměřená primárně na lékařské texty. 

2.1.4 Shrnutí současného bádání v oblasti odborného překladu v popisovaných 

zemích 

Z jednotlivých přehledů bychom mohli při letmém pohledu nabýt dojem, že se 

translatologie a literatura o ní vyvíjela ve všech oblastech – víceméně – stejným směrem, a že 

se nyní témata OP, bádaná po celém světě, do značné míry shodují. Není tomu však zdaleka 

tak. Za skutečně jak teoreticky, tak prakticky orientované a souhrnné dílo o OP lze, dle našeho 

názoru, označit primárně jen Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis od 

Radegundis Stolzeové, resp. jeho dřívější edici z roku 1999. Jak jsme již naznačili, dostupné 

publikace z angloamerického prostředí fungují spíš jako didaktické příručky, resp. popisují 

hlavní tematické oblasti OP. Ambice komplexního pojednání i na teoretické úrovni jim ale, dle 

našeho názoru, připsat nelze. Pozoruhodné je, že několik málo interdisciplinárně orientovaných 

anglicky psaných děl o OP (byť sestavených ze článků) vzniklo na základě koordinační práce 

německých autorů. Odlišná situace v angloamerické sféře je pravděpodobně důsledkem 

rozšířenosti angličtiny, fungující jako lingua franca. Tudíž se používá v jazykově i kulturně 

velmi různorodých regionech, které mohou ve výzkumu sledovat odlišné zájmy, používat 

odlišné metody, takže vznikají různorodě koncipovaná díla. Oproti tomu, má němčina 

z pragmatického hlediska jednodušší výchozí pozici, jelikož jediné státy, kde je němčina 

                                                 
7 Tyto sborníky neuvádíme v bibliografii zvlášť, nýbrž citujeme, dle normy, pouze články vybrané pro účely naší 

diplomové práce. 
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úředním jazykem, jsou sousedními státy ve střední Evropě a dá se tudíž předpokládat, že 

v Německu, Rakousku i Švýcarsku bude výzkum OP také z důvodu této blízkosti, podobnější. 

Menší roztříštěnost pak v němčině usnadňuje již tak komplikovaný počin, jako je právě 

souhrnné pojednání o odborném překladu, zatímco anglicky psané publikace jsou rozmanitější. 

Zároveň je složitější pojednat o nich souhrnně v jednom díle. 

Českých publikací o OP je poměrně mnoho, avšak, jak jsme popsali v závěru pasáže o 

českém prostředí, s výjimkou posledních let souhrnná díla o OP v Čechách ani na Slovensku 

nevznikala. I v tomto smyslu lze již zmíněné shrnující práce o českém, resp. československém, 

prostředí OP považovat za velmi přínosné. Na závěr dlužno podotknout, že jakýkoliv výzkum 

je zapotřebí zasadit do předchozího badatelského kontextu. Právě díky tomu mohou vyniknout 

i některá zdánlivě nepatrná dílčí bádání. Naopak klade-li si publikace příliš rozsáhlé nároky, 

často jim nemůže dostát, a zbytečně tak devalvuje svou hodnotu. Abychom se vyhnuli podobné 

situaci, kontextualizujeme naši práci o překladu hospodářských textů do cizího jazyka v rámci 

diskurzu o OP. Je zapotřebí chápat námi zkoumané hospodářské texty jako určitý druh 

odborných textů (OT), přičemž konkrétní textový příklad zdejších výročních zpráv je „pouze“ 

jedním z druhů hospodářských textů a zdejší poznatky nelze automaticky plně aplikovat na 

všechny ostatní druhy hospodářských textů (HT), či dokonce na odborné texty všeobecně, aniž 

bychom si ověřili jejich případnou podobnost či odlišnost. 

 

2.2 Definice a specifikace odborného jazyka 

„Odborný jazyk představuje soubor veškerých jazykových prostředků, 

používaných v odborně limitovaném komunikačním prostředí pro účely zajištění 

dorozumívání lidí činných v této oblasti.“8 

(Hoffmann 1984: 53)9 

 

Hoffmann ve své lingvocentrické definici označuje odborný jazyk jako soubor všech 

jazykových prostředků, které se využívají za účelem odborné komunikace. Tu označuje 

Stolzeová za komunikaci, která probíhá mezi odborníky na určité téma (Stolze 2009: 23). 

Pozoruhodné je, že Hoffmann zohledňuje, zdá se, pouze prostředky ryze jazykové, přičemž 

                                                 
8 Překlad: D.R. 
9 V angloamerické literatuře se používají jako přibližně ekvivalentní pojmy německé Fachsprache výrazy LSP 

(Language for Special Purposes, Jazyk pro specifické účely). Převádění LSP pak bývá nazýváno jako LSP-

translation, specialized translation či technical translation (zejména pokud jde o vysloveně technická témata). 

Až zarážející ale je, že se tyto základní pojmy někde používají jako téměř synonymní, jinde naopak jako zcela 

odlišně – tj. velmi nejednotně. Např. Jody Byrneová poznamenává, že hranice mezi technical communication a 

scientific communication splývá (2012: 1–3). 
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v současné době se velký zřetel bere i na pragmatické prostředky (byť lingvisticky vyjádřené – 

jako například metafory). Oproti tomu považuje Josef Hendrich odborný jazyk za „systém 

prostředků, jejichž výběr a uspořádání slouží k ústní nebo písemné komunikaci odborného 

obsahu, vědeckého, technického či jiného“ (Hendrich 1988). Hendrichova definice také 

orientovaná primárně na jazyk, zdůrazňuje ale mluvenou komunikaci a mohli bychom v ní najít 

prostor i pro prvky jiné než ryze jazykové. 

Odborný jazyk je stále poměrně nejasně formulován, a to navzdory důležitosti odborné 

komunikace celkově, i stále většímu objemu odborného překladu. V podobném duchu se 

vyjadřuje i Vaňková ve svém článku Historische Fachsprachenforschung versus 

Fachprosaforschung, kde popisuje, že navzdory dosavadnímu dlouhému vývoji odborného 

vyjadřování nemá ještě plně standardizovanou základní terminologii, neboť i výrazy jako 

odborný jazyk, výzkum odborného jazyka, odborná literatura, odborná próza, či výzkum 

odborné prózy jsou definovány různě (2001). Tuto neustálenost považujeme za jednu 

z nejpalčivějších otázek odborné komunikace, neboť ztěžuje porozumění. Pokud však chceme 

vést skutečně diskuzi, která má být přínosná v globálním kontextu, není možné neustále znovu 

definovat tytéž pojmy, nýbrž je zapotřebí vytvořit terminologickou tradici. 

Odborný jazyk považujeme za soubor primárně jazykových prostředků, k nimž ale 

můžou přibýt i mimojazykové, obrazové materiály, či silně s danou kulturou spojené jazykové 

výrazivo. Lingvistické prostředky jsou stále hlavním aspektem OP, často je ale nelze správně 

pochopit bez kontextu, např. bez kulturních znalostí (presupozic). V tomto smyslu pak jazyk 

hraje již jen méně důležitou roli.  

V podobných úvahách zachází Hahn tak daleko, že se táže, zda je hlavním znakem 

odborného jazyka odbornost či stupeň odbornosti, který se liší podle toho, jak náročný je daný 

text, anebo zda důležitější role připadá „textově specifickým, sémantickým, pragmatickým či 

jiným argumentům“10 (Hahn 1983: 63). Za charakteristický překladatelský problém ji považuje 

Baumann, přičemž z jeho článku vyplývá, že srovnání odbornosti výchozího textu (VT) a 

cílového textu (CT) je jedním z faktorů pomáhající posoudit ekvivalenci textu.  

Zde se zabýváme právě jednotlivými úrovněmi odborného jazyka vždy ale 

přinejmenším ještě s ohledem na kontext. Vzhledem k různorodým definicím považujeme za 

dobré, kompromisní řešení, zvolit alespoň prozatím, spíše tentativní definici odborného jazyka 

jakožto instrumentalizovaného, nežli vést neplodnou diskuzi (Hahn 1983: 65). Hoffman 

popisuje ve svém anglicky psaném článku Texts and Text Types in LSP ve sborníku Subject-

oriented texts: language for special purposes and text theory odborný jazyk jako nástroj a 

                                                 
10 Překlad: D.R. 
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výsledek zároveň (ed. Schröder 1991) Je lepší stavět na pevných základech, nežli specifikovat 

předmět natolik, že nebude panovat shoda a převažovat tak budou diskuze o jiném pojetí místo 

možností, jak rozvíjet bádání. 

Jako „komplikující faktor“ totiž přibývá u odborného jazyka skutečnost, že velmi rychle 

zastarává. Koneckonců posláním odborného jazyka je sdělovat specializovanou látku, primárně 

takovou, která je výsledkem nejnovějšího, neustále se kupředu posouvajícího, bádání.11 

Za charakteristický znak odborného jazyka a jím vytvářeného odborného stylu je 

považována „jasnost, stručnost, správnost“ (Herman 1993: 11–20). V odborném jazyce jde 

primárně o sdělení denotátu, o „snahu sdělit publiku téma“ (Byrne 2012: 27), jeho funkce je 

„odborně sdělná“ (Čechová 2003: 175), proto se vyzdvihují právě výše zmíněné vlastnosti. Jak 

ještě později uvidíme, neznamená to, že by byl odborný jazyk, resp. jím vytvářený odborný styl 

bezbarvý (ibid: 175). To potvrzuje i Knittlová, která mu přisuzuje účelovost, avšak právě kvůli 

utilitárnosti se brání označit odborný styl (OS) za neobratný (Knittlová 2010: 208). Nelze tak 

zcela souhlasit názorem Stolzeové, že by byl odborný styl zcela bez příkras, lineární a 

nahuštěný12 (Stolze 1999: 43). Neoddiskutovatelné ale je, že se OS vyznačuje jistou strohostí, 

dále též anonymizovanými vyjádřeními, nebo například tím, že vytváří určitou identitu 

(Roelcke 1999: 29–31)13. 

Vzhledem k pojmovosti odborného stylu je zřejmé, že se promítá hlavně na lexikum, 

jak potvrzuje Fluck, který ovšem jako další charakteristický prvek považuje syntax odborného 

textu (Fluck 1996: 161). Větná stavba se vyznačuje hojnými nominalizačními tendencemi. 

V kapitolách o OP a hospodářský překlad (HP) se podrobněji zabýváme jednotlivými oblastmi, 

kde se odborný styl projevuje. 

2.2.1 Koncepce odborného překladu – jazyk odborný versus jazyk běžný 

Pokud se na specializované rovině zabýváme OP, je jedním z nejdůležitějších úkolů 

popsat hranice mezi jazykem odborných textů (odborným jazykem, Fachsprache) a běžným 

jazykem (Gemeinsprache). Na různých místech se jak německé, tak české publikace shodují 

v zásadním názoru, že striktní oddělování odborného jazyka od jazyka běžného způsobuje 

nemalé potíže (srov. např. Arntz 2004: 20, Grigová 2010 in: Knittlová 2010), jelikož „Hranice 

mezi odborným jazykem a jazykem běžným jsou plynulé.“14 (Fluck 1996: 11). Explicitně na to 

                                                 
11 Srov. např. Stolze Fachübersetzung (1999: 21), kde uvádí, že se vlivem nových poznatků „výrazové prostředky 

jednotlivých jazyků (…) multiplikují“. 
12 Překlad: D.R.: Stolzeová používá termíny schmucklos (Stolze 1999: 43), linear (ibid.) a dicht (ibid.). 
13 Srov. hesla Anonymisierung, explizite Spezifizierung, Kondensierung, která v tomto kontextu uvádí v. Hahn (v. 

Hahn 1983: 117). 
14 Překlad: D.R. 
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poukazuje Arntz, přičemž zdůrazňuje, že „(…) stejně jako formalizovaný jazyk (…) nemůže 

existovat bez jazyka přirozeného, ani běžný jazyk není myslitelný bez jazyka 

formalizovaného.“15 (Arntz 2004: 21) 

Obě oblasti jsou různorodě propojeny. Stanovit jejich styčné body přesně není 

jednoduché. Stolzeová uvádí souhrnně, že „… každý text čerpá jak z odborného tak z běžného 

jazyka“ (Stolze 1999: 22–23), přičemž v již novém vydání suše konstatuje, že hranice mezi 

oběma základními oblastmi dodnes nebyly zřetelně vytyčeny (Stolze 2009: 43). Aby bylo něco 

takového možné, bylo by nejprve zapotřebí spolehlivě stanovit, zda odborný jazyk vznikl jako 

první, či naopak. Z naší podrobné rešerše vyplývá, že „Odborný jazyk vznikl z jazyka 

běžného“16 (Stolze 2009: 43), či jak uvádí Hrdlička (1990: 69–79): odborný jazyk je součástí 

spisovné sféry a čerpá z ní. Tato varianta se jeví jako více logická, neboť nejprve se lidé museli 

nějak dorozumět v tzv. běžném životě a až posléze bylo možné vymýšlet sofistikovanější 

vynálezy, pro něž se stal odborný jazyk nutným nástrojem k jejich popisu.  

Otázkou je také, jak jsme již uvedli, na jaké rovině jsou obě základní podoby jazyka 

propojeny a jak ze sebe navzájem čerpají. Vzhledem k jevům jako terminologizace a 

determinologizace se dá předpokládat, že tomu tak bude zejména na rovině lexikální, potažmo 

frazeologické, kde se vzájemně obohacují, což dokládá mimo jiné Fluck, když zdůrazňuje 

propojenost odborného a běžného jazyka na vícero úrovních, lexikální a syntaktické. Ta se 

projevuje nominalizačním stylem OT - zejména pak v oblasti frazémů (Fluck 1996: 160–161). 

Podobného jevu si všímá i Ilek ve svém článku „Místo teorie překladu v soustavě věd o 

překladu“, či Burger, který tvrdí že zejména tzv. semiodborné texty jsou doslova plné 

specifických frazeologizmů (Burger 2010: 50). Faktem ale zůstává, že odborný jazyk si bez 

běžného nelze představit a naopak. V návaznosti na tuto problematiku si Hahn dokonce pokládá 

otázku, zda u odborného jazyka nejde mnohem spíše než o odbornost samotnou o textově 

specifické, sémantické, pragmatické či jiné argumenty (Hahn 1983: 63). O těchto tématech ještě 

pojednáme níže. Namísto striktní definice tak Hahn argumentuje právě ve prospěch tentativního 

popisu odborného jazyka (OJ) jakožto instrumentalizovaného používání jazyka s určitým 

zřetelně definovaným cílem, nežli vést neplodnou diskuzi o kontrastivním pojetí odborného 

jazyka a jazyka běžného (ibid.: 65)17 

I další autoři, například Klaus-Dieter Baumann zdůrazňují, že nelze redukovat 

odbornost, jíž se OT vyznačují, na lexikální úroveň, nýbrž musíme zohlednit také gramatiku, 

syntax, resp. následně vzniklý konglomerát mimojazykových a jazykových jevů odbornosti. 

                                                 
15 Překlad: D.R. 
16 Překlad: D.R. 
17 V podobném duchu navrhuje obecný popis odborného jazyka i Barke (1991 in: Vaňková 2001). 
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S tímto názorem se plně ztotožňujeme. Důležité je také podotknout, že se jak odborný, tak 

běžný jazyk neustále vyvíjejí. Podle Satzgera (Satzger 2013) je otázka, zda se odborný jazyk 

(OJ) bude vyvíjet stejně rychle jako běžný jazyk. Podstatné je, že odborný jazyk a běžný jazyk 

jsou propojeny. Denně čteme o technických novinkách, právní problematice apod. Propojenost 

obou sfér vyplývá z potřeb komunikovat odborná témata nejen s oborníky. 

V angloamerické literatuře se u OT rozlišuje, místy ne zcela zřetelně, resp. s různými 

kritérii tzv. scientific texts (tj. vědecké texty v širokém slova smyslu) a technical texts 

(technicky orientovaná tématika), přičemž dle Byrneová jde v tzv. technické komunikaci 

primárně o snahu „pomoci publiku pochopit téma“ (Byrne 2012: 1-3). Sama Byrneová ale 

přiznává, že hranice mezi těmito základními kategoriemi není zcela zřetelná (ibid.: 1–5). 

Podobně argumentuje i Paráová a Moseová, která vnímá technical translation pouze jako 

součást překladu odborného celkově. De facto tak máme v angloamerické literatuře několik 

situačních ekvivalentů českého výrazu odborný překlad: specialized translation; dále dílčí ale 

přesto rozsáhlé oblasti scientific translation a technical translation. Nesmíme ani zapomenout 

na označení LSP (language for specific purposes)18 jakožto protipól od LGP19 (language for 

general purposes).20 I tato terminologická nesourodost, kdy jednotlivé termíny nejsou vždy 

zřetelně odděleny, resp. kdy existuje více termínů pro podobné, nebo i tytéž jevy, nám 

napovídá, že není možné od sebe jazyk odborný a běžně užívaný oddělit zcela jasně. Navíc 

podle Flucka hrozí kvůli rostoucí specializaci a rychlému technicko-výzkumnému pokroku 

nesrozumitelnost. Problém také představují nepřesně použité výrazy či rozkol právě mezi 

znalostmi jazyka obecného a jazyka vědy. Dle něj je nutné dbát na správnou formulaci textů, 

tak aby určený adresát textu porozuměl a termíny nebyly používány pouze pro chlubivé, či 

dokonce manipulativní účely (Fluck 1996: 41–43).  

Mnohem přínosnější je pochopit funkci daného textu, komunikátu, či jazyka 

používaného v určitých situacích a podle toho rozhodnout, zda se jedná o odborný jazyk, či o 

každodenní vyjadřování. Hranice jsou však přechodné (ibid.: 11–15). Jak uvidíme v dalších 

částech kapitoly, nejenže hranice jsou plynulé, ale také se často objevuje názor, že překlad OT, 

zejména pak technických texů je v zásadě jednoduchý (Mueller 2008), je mylný. 

2.2.2 Klasifikace odborného překladu 

Základní členění odborných textů, tj. oblastí odborného překladu, se provádí dvěma 

směry. Jedná se o členění horizontální (trichotomické uspořádání) a vertikální členění (k němuž 

                                                 
18 Tj. jazyk pro specifické účely. 
19 Tj. jazyk pro všeobecné účely. 
20 Překlad: D.R. 
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řadíme poznámkový aparát jako takový, bibliografické poznámky a odkazy).21 U vertikálního 

členění se de facto jedná o stupeň odbornosti, tedy to, co Stolzeová nazývá dle Kalverkämpera 

stupeň odbornosti jazyka22 (Stolze 2009: 46), resp. čemu odpovídá Roelckeho abstrakční 

stupeň v rámci oboru (Roelcke 1999: 38). Členění horizontální tedy označuje oblast odbornosti. 

Schröder nazývá vertikální polohu sociolektem. (Schröder 1991: 1–6). Tato posloupnost 

napovídá, že „vnitřní dělení jakékoliv nauky není nikdy absolutní a jednou provždy dané, v 

souvislosti s hromaděním materiálu a poznatků, s rozvojem práce v oboru a s potřebami praxe 

dochází neustále ke změnám a štěpení“ (Hrala 1984: 91–103). Právě rozvoj i neustálého bádání 

zamezují ustrnutí odborného jazyka v mrtvém bodě, v určitém slova smyslu ale též komplikují 

porozumění, neboť se výrazivo neustále mění. 

Arntz navrhuje celkem 7 modelů pro vertikální resp. horizontální členění odborného 

jazyka. (Arntz 2004: 10–20). Konkrétní členění do značné míry závisí na zvolených 

klasifikačních kritériích. Vhodným kompromisem zde může být klasifikační kritéria alespoň 

srozumitelně vysvětlit, odůvodnit je a zasadit do kontextu, aby bylo možné, v duchu 

intersubjektivní koncepce ve smyslu Reissové23, pochopit motivy ke konkrétnímu rozřazení. 

Jen takový postup, zaručí, abychom se v nepřeberném množství různých klasifikací, které 

jednotlivé publikace uvádějí (viz v. Hahn 1983, Roelcke 1999, Arntz 2004) mohli zorientovat. 

Dlužno však podotknout, že ideální by bylo směřovat k určitému modelu, který by byl 

dostatečně flexibilní pro přijetí, resp. vyjmutí nově vznikajících, případně zanikajících oblastí 

výzkumu. Právě takový postup navrhuje již v roce 1984 Hoffmann, kdy ve své publikaci 

Kommunikationsmittel Fachsprache vyzdvihuje jako nejlepší takové řešení, které ponechává 

volná místa pro eventuálně další disciplíny (Hoffmann 1984: 58–59). 

 

                                                 
21 Viz Knittlová 2010: 209. 
22 Překlad: D.R. 
23 Srovn. pojem „intersubjektivita“ v publikaci Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik“(Reiss 1971). 
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Obrázek 1   Rozložení jednotlivých oblastí odborností (Hoffmann 1984: 58) 

 

Pro úplnost uvádíme, že české publikace většinou člení jazyk dle funkčních stylů, jako 

např. styl prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, řečnický, umělecký, 

esejistický (Čechová 2003: 39)24. Odborný styl Čechová dále člení na „styl vědeckých 

(teoretických) textů“ a „styl prakticky odborných textů“ (ibid.: 189) Jedná se o odbornost 

v užším slova smyslu s modifikacemi např. v hospodářské, právní, či vojenské sféře. Dále 

rozlišuje styl populárně naučný a uvažuje o stylu učebním (ibid.: 177) či dále uvádí styl 

esejistický (ibid.: 41). Zde je vidět, že členění neprovádí, přísně vzato, dle vertikálního směru 

(odbornosti) nebo dle horizontálního členění (oblasti specializace). Anglicky psané publikace 

natolik podrobná členění jako německé neprovádějí. Charakteristické je ale, že často poměrně 

podrobně charakterizují jednotlivé, ze svého pohledu důležité tématické oblasti, čili de facto 

člení odborné texty horizontálně, aniž by ale explicitně poukázaly na to, že se jedná o členění 

horizontální. Podobnou cestou se vydává dvoudílná publikace The Key to Technical 

Translation. 

2.2.3 Sociálněvědní, přírodovědní a umělecké obory 

V předchozí části jsme se zabývali členěním odborného jazyka, resp. odborných textů 

všeobecně. Nyní se zmíníme o dvou hlavních odvětvích OP, tj. o přírodovědných oborech 

(zkratka NWT – Naturwissenschaften, u Stolzeové (2009: 63), resp. anglická zkratka NS, 

znamenající natural sciences), na straně jedné; a o společenskovědní tématice (SGW – 

Fachsprache der Sozial– und Geisteswissenschaften) (ibid.: 81), resp. HSS označující human 

and social sciences) na straně druhé. Obě tyto základní kategorie uvádí i Knittlová: 

                                                 
24 Srov. (Hoffmannová 2012: 151) – styl: 1) vědecký, teoretický, 2) praktický, pracovní, 3) popularizační, 

populárně naučný, 4) učební. 
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„Odborné texty jednotlivých vědních disciplín se však do značné míry liší. 

Nejmarkantnější rozdíly jsou patrné mezi humanitními disciplínami a přírodovědnými 

disciplínami“ 

(Knittlová 2010: 206) 

 

Stolzeová zdůrazňuje, že se u prvního jedná o pojmově velmi zřetelně strukturovaný 

systém, v němž jde o vytvoření jednoznačného pojmového aparátu a o zevšeobecnění, abstrakci 

(Stolze 2009: 63–65). Často vznikají sofistikované terminologické systémy s bohatou 

strukturou, tj. více vrstvami nadřazených, resp. podřazených pojmů (ibid.: 69-73), jejichž 

správě v dnešní době navíc často slouží elektronické pomůcky. Naopak společenskovědní 

tématiku (SGW) označuje Stolzeová za hermeneuticky založený systém, přičemž za 

charakteristickou vlastnost těchto systémů považuje Stolzeová právě možnost jejich 

interpretace. Je tak možné považovat je za souborné dílo skupiny osob účastnících se daného 

diskurzu (ibid.: 83– 85). Na rozdíl od přírodních věd, kde jazyk slouží ryze instrumentálně 

k popisu odborných přírodovědných témat (ibid.: 30), a případná změna terminologie klade 

nemalé formální nároky, vyplývá z výkladu Stolzeové, že je u SGW v závislosti na 

hermeneutickém (interpretativním25 – pozn. autora DP) přístupu možné změnit jazykové 

prostředky snáze (ibid.: 81– 86). Je tomu tak mimo jiné proto, že společenské vědy disponují 

relativně otevřeným systémem, zatímco vědy přírodní poměrně uzavřeným (ibid.: 87). 

Společenskovědní texty přitom bývají formálně méně stereotypní. Tomu odpovídá 

hermeneutické založení společenskovědních textů, tj. jde o výklad, který může vždy dosáhnout 

maximálně intersubjektivity, tedy pochopení ve smyslu porozumění argumentaci protistrany.  

Dále je užitečné poukázat na problematiku literárního a neliterárního překladu, mezi 

nimiž dle Hatima a Masona neexistuje vždy jasná hranice; je těžké definovat jednoznačná 

kritéria (Hatim a Mason 1990: 2). Stolzeová se vydává ještě dále, když říká, že v zásadě 

neexistuje z hermeneutického pohledu rozdíl mezi tím, jak zacházíme s texty odbornými (ve 

smyslu NWT a SGW – poznámka autora diplomové práce) a literárními (Stolze 2002). S tímto 

názorem si dovolíme nesouhlasit. OP má oproti beletrii výrazně odlišné zaměření. V beletrii je 

třeba přeložit dílo tak, aby mělo – pokud možno – stejný efekt (Levý 1998: 84–89, 112–119), 

kompozici, resp. aktualizace jazykových prostředků jsou charakteristickým znakem a je třeba 

zachovat specifické prvky (ibid.: 112–119). Naopak v OP musíme dbát na terminologickou 

                                                 
25 Srov. Stolzeové článek Hermeneutik und Translation z roku 2003, kde akcentuje odlišnou pojmovou koncepci 

SGW a NWT. 



 

32 

přesnost a jasnost. V tomto smyslu mají odborný překlad (OP) i překlad uměleckých textů 

(UMP) společné, že je nutné zachovat určitý invariant, jehož podoba se odvíjí od konkrétní 

komunikační situace. Tvrdit ale na základě zjevné odlišnosti obou základních kategorií textů a 

jejich určení, že přístup k oběma typům překladů je stejný, by bylo příliš. Koneckonců sám 

David Lodge v  The Art of Fiction praví, že „Zlatým pravidlem fikční prózy je pravidlo, že 

žádná pravidla neexistují, s výjimkou těch, která si autor, či autorka sami stanoví“26 (1992: 

94). Aulis Rantanen hovoří o soustředění na makroúroveň u uměleckých textů, zatímco 

v odborném překladu jde spíše o mikroúroveň – zejména pak o terminologii (Rantanen 1997)27.  

Slovy Dagmar Koláříkové bychom mohli říct, že z této pasáže, podobně jako z obecné 

klasifikace textových druhů, vyplývá především jedno: „Nelze tedy obecnou teorii překladu a 

teorii odborného překladu a uměleckého překladu od sebe zcela oddělit.“ (Koláříková 2007: 

30). Mnohé případy praxe i příklady z odborné literatury28 totiž ukazují, že mnohem spíš než 

strnulé hranice existují přechodová pásma. 

2.3 Lingvistické a mimolingvistické aspekty odborného překladu 

V teorii překladu se poměrně brzy začalo diskutovat o tom, zda jsou důležitější 

jazykové, či mimojazykové znalosti. Hanáková argumentuje ve svém článku z roku 1988, 

Odborný překlad: znalost oboru nebo jazyka, že OP je sice často posuzován primárně jako 

lingvistická záležitost, avšak přecenění lingvistiky vede k nepochopení. Proto také překladatel 

neznalý oboru pracuje často velmi neobratně. Přinejmenším je ale již v této době překonán 

Horeckého silně lingvocentrický názor, že překlad OT zahrnuje pouhé substituování výrazů. 

Pouze pokud jsou neustálené, je prý nutný překlad jako takový (Horecký 1978). Jak si později 

ještě ukážeme, i v oblasti terminologie se mohou objevit velmi výrazné potíže, takže hovořit o 

pouhé substituci29 by bylo krajně nepřesné, s čímž plně souhlasí např. i Schröder a požaduje 

multidimenzionální přístup. Přiklánějí se k němu i mnozí další autoři, z nichž zde jmenujme 

alespoň Radegundis Stolzeová a její hermeneutické pojetí překladu. Stolzeová zdůrazňuje 

nutnost kulturních znalostí u překladatelů, jakožto zprostředkovatelů interkulturní odborné 

komunikace (Stolze 1999: 13–14). O propojenosti jazyka s kulturou hovoří i Fluck, který jej 

považuje za nejvýraznější prostředek k vyjadřování kulturních rozdílů, přičemž rozlišuje 3 typy 

ekvivalence odborně gramatickou, odborně textovou, a odborně kulturní (Roelcke 1999: 144–

                                                 
26 Překlad: D.R. 
27 Srovn. Umbreit 1997: U OP vyzdvihuje textově specifické normy, zatímco UMP charakterizuje vždy autorovo 

specifikum. Dokonce zachází tak daleko, že i UMP považuje do značné míry za řemeslný, nicméně uznává, že 

mnohé z UMP se nachází mimo řemeslnou sféru. 
28 Např.: Schmitzberger 2012. 
29 Srov. Horecký 1977. 
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145). Jazyk je tak sice nepochybně spjat se všemi, neboť všechny tyto aspekty v konečném 

důsledku vyjadřujeme jazykově, avšak vždy v určitém kontextu – gramatickém, textovém či 

kulturním. Redukovat překlad jen na lingvistiku by znamenalo ochudit vědu o překladu o její 

podstatnou část. V následující části se budeme zabývat jednotlivými dílčími aspekty odborného 

překladu. Začneme primárně lingvistickými, budeme pokračovat textovými, a na závěr se 

budeme věnovat kulturně-pragmatickým specifikům. 

2.3.1 Lexikální, terminologické aspekty odborného překladu 

Lexikum bývá často považováno za alfu a omegu odborného překladu. Z Fluckovy 

publikace Fachsprachen vyplývá, že v OT odborné lexikum dominuje. Má jím na mysli 

jednoslovné termíny, složeniny, ale i odvozená slova a zkratky. Odborný text se vyznačuje 

zestručňujícím nominálním stylem, přičemž chybí hodnotící slova a obraty (Fluck 1996: 47nn). 

Typickým jevem jsou dále funkční větné vazby a tendence ke stručnosti. Vidíme, že termín 

není jediným důležitým aspektem. Přesto jej však můžeme považovat za jeden z pilířů 

odborných témat. 

Sager jej chápe jako lexikum reprezentující koncepty, které vytvářejí systém znalostí 

příslušné tématické oblasti, v níž se následně používají (Sager 2001: 258–262). Termín je tedy 

zapojen do určitého komunikačního kontextu, jímž je definován, a který zároveň sám popisuje. 

V podobném duchu jej chápe i Poštolková (1983: 24). Je tedy důležitou součástí 

specializovaných textů, což zdůrazňují mnozí autoři30, avšak nelze jej vnímat izolovaně. 

V tomto kontextu je zapotřebí ujasnit si některé základní pojmy, a to výraz pojem 

(Begriff), označující „kognitivní myšlenkové jednotky jakožto koncepty“31 (Stolze 2009: 63), 

které Stolzeová chápe jako určité mentální reprezentace, zatímco myšlenkový obsah označuje 

za význam slova (ibid.: 63). Termín pak tento obsah vyjadřuje díky svým konkrétním 

vlastnostem, ať už jde o jeho formu, odvození apod. Jedná se o „jednoznačné pojmenování 

pojmu oboru“ (Čechová 2003: 184), přičemž užívání termínů spoluvytváří styl daného oboru 

(ibid.: 186). Zároveň se zde mohou vyskytovat i tolik charakteristický slang či profesionalizmy. 

Arntz poznamenává, že v případě nejednoznačného usouvztažnění pojmu (Begriff) 

s označujícím slovem (Benennung) se mohou vyskytnout pro terminologii nežádoucí jevy jako 

synonymie, polysémie a homonymie (Arntz 2004: 125–130). 

                                                 
30 Např. Crystal/Davy (1993: 380), Hoffmann (1984: 158–172), Arntz (2004: 25n), Čechová (2003: 140, 142, 184). 
31 Překlad: D.R. 
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Obrázek 2   Synonymie, Polysémie a homonymie dle pojetí Arntze (2004: 125) 

 

Za nejzávažnější překážku dobrému porozumění přitom považuje synonymii, stav, kdy 

existuje vícero variantních výrazů či termínů (Ausdruck), vyjadřující tentýž obsah (Inhalt). 

Synonymie může vzniknout opětovnou tvorbou termínů k téže skutečnosti v různých situacích. 

Vede ke konkurenci několika výrazů (Arntz 2004: 125–126), které jednoduchosti domluvy 

rozhodně nenapomáhají. Naopak u polysémie, tedy vícevýznamovosti jednoho výrazu, Arntz 

uznává, že se jazyk bez ní nemůže obejít, jelikož má k dispozici jen omezený kontingent 

prostředků. Polysémii přisuzuje spíše běžnému jazyku nežli odbornému a její příčinu vidí místy 

i v metaforizaci některých výrazů (ibid: 129–30). Homonymii, tj. vnější podobnost, resp. 

stejnost (zvukovou či grafickou) slov s různým významem, resp. obsahem označuje Arntz za 

mnohem méně častý jev, přinejmenším v němčině. Rozdíl oproti polysémii přitom dle něj tkví 

v tom, že zatímco jsou mluvčí u polysémie schopni pochopit souvislost mezi oběma 
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souvisejícími výrazy (etymologickou či jinou), u homonymie tomu již tak není. Kde přesně ale 

tato hranice leží, není dle něj snadné stanovit (ibid.: 130–131). 

Je zapotřebí zmínit se také o terminologické ekvivalenci v jednotlivých jazycích, již 

poměrně rozsáhle analyzuje Arntz v publikaci Einführung in die Terminologiearbeit. Rozlišuje 

1) úplnou pojmovou ekvivalenci, 2) překrývání, 3) inkluzi a 4) neexistující pojmové ekvivalence 

(2004: 153–157; viz obrázek)32. 

 

 

Obrázek 3   Obsahové ne-/shody pojmů (Arntz 2004: 153 – citováno dle Felber 1983) 

 

                                                 
32 Překlad: D.R. 
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Do kategorie úplné ekvivalence řadí případy, kdy je vztah odpovídajících si termínů ve 

výchozím jazyce (VJ) a cílovém jazyce (CJ) vyjádřen vzorcem: jeden : jeden, jeden : mnoho, 

mnoho : mnoho, přičemž poslední jmenovaný případ považuje za hodně častý typ ekvivalence. 

Je nápadné, jak moc se tyto ekvivalence podobají Kollerem zmiňovaným typům denotativní 

ekvivalence (Koller 2004: 228–240). U překrývání existují dva základní typy: za prvé může být 

překrývající se část dostatečně velká na to, aby se mohlo jednat o ekvivalenci, a tím pádem je 

překlad možný. Za druhé může být společný jmenovatel natolik malý, že ekvivalence neexistuje 

(Arntz 2004: 154–155). Jak již napovídá název, o překrývání se jedná v případě, že výchozí 

pojem obsahuje kromě cílového ještě další (ibid.: 155). Pokud se vyskytne případ neexistující 

pojmové ekvivalence, může dle Arntze jít o tzv. falešné přátele. Jako metodu pro překlad 

navrhuje přejímky, jež zmiňuje i Stolzeová (Stolze 1999: 78), vytvoření nového výrazu 

v cílovém jazyce, anebo vysvětlující ekvivalent (Arntz 2004: 156–157)33.  

Další charakteristické znaky OT jsou dle Knittlové „ustálená nomenklatura, 

multiverbizace, nominalizace, internacionalizace“ (Knittlová 2010: 211)34, přičemž poslední 

jmenovaný proces se urychluje – a to i díky masmédiím (ibid.: 210–211). Tendenci k 

internacionalizaci můžeme i vzhledem k postupující globalizaci, potažmo standardizaci obecně 

považovat za charakteristický jev, přičemž i tak zůstává nutností porovnávat terminologie 

v jednotlivých státech. Jak jsme viděli výše, je tento proces možný, i když se termíny neshodují 

ze 100 %, je ale nutné použít určité strategie, abychom ekvivalence dosáhli. Stolzeová například 

navrhuje použít v případě neúplné ekvivalence vysvětlivku (Stolze 2010). Vzhledem 

k charakteristice terminologie považuje za důležité, abychom interpretovali i termíny a 

zohlednili jejich jazykový i kulturní horizont. Termíny přitom nejsou „fixní stavební kameny“35 

(Neubert 1985: 281 in: Stolze 1999: 88). Vždy se nacházíme v určitém bodě mezi póly termín 

– běžná mluva, procesy pohybu na této škále nazýváme terminologizace, resp. v opačném 

směru determinologizace.  

Hoffman považuje terminologizaci za snáze ohraničitelnou než opačný proces 

determinologizace (Hoffmann 1984: 52), což je svým způsobem pochopitelné, protože tvorba 

termínu znamená upřesnění obsahu označovaného konkrétním výrazem, zatímco se při 

determinologizaci může význam rozšiřovat až bezbřeze – ať už díky pronikání odborného 

výrazu do obecného jazyka, či do jiných specializačních sfér. Terminologická synonyma se 

přitom vyskytovat mohou – zajímavý je v tomto ohledu názor Stolzeové, dle něhož sice 

                                                 
33 Srov. také: Stolze 2010. 
34 Podobně Čechová jmenuje následující jevy: multiverbizace, univerbizace, tendence k nominalizaci, přejatá 

slova, nevlastní předložky (Čechová 2003: 187) a do určité míry i stereotypnost slovní zásoby (Čechová 2003: 

182).  
35 Překlad: D.R. 
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ekvivalenty v rámci jedné odbornosti existují, avšak pouze na různých specializačních 

úrovních, tj. jde opět o pohyb na vertikální ose, pragmatikou silně ovlivněný. Řečeno slovy 

Odlřicha Mana: 

 

„Věrný, doslovný překlad založený jen na ekvivalenci slov nebo termínů by tu 

nevystačil, pociťoval by se v jednom i druhém směru jako stylisticky ne úplně 

ekvivalentní“ 

(Man 1978) 

 

Termíny jsou tak uspořádané jak dle horizontálního členění do oborů, tak je možné 

použít na různých specializačních úrovních jednoho oboru dané situaci odpovídající 

ekvivalenty. Faktem zůstává, že pochopení terminologie je zcela zásadní pro zpracování 

odborného textu. 

 

Víceslovní úroveň 

Hovoříme-li o specifické charakteristice lexika odborných texů, neměli bychom ale 

zapomenout, že se nejedná pouze o termíny, nýbrž že se v těchto textech kvůli popisu nových 

skutečností vyskytuje kromě značné substantivizace také mnoho adjektiv charakterizující 

jednotlivé jevy (srov. např. Stolze 2009: 161–180, Čechová 2003: 175–193, Byrne 2012). 

Kromě toho hrají v odborných textech velkou roli i zkratková slova, jež zmiňují např. Daum 

(2005: 20), a Čechová (2003: 199–200). Akronyma jsou dle našeho názoru obzvlášť ožehavým 

tématem, protože zkratková podoba vytváří pomyslnou značku, jejíž vzhled se ale, v důsledku 

překladu, mění. Kromě těchto jevů bychom, v závislosti na jednotlivé pozici dle vertikálního či 

horizontálního členění mohli najít ještě další jevy. 

Nyní však přejdeme na vyšší než lexikální úroveň – frazeologickou. V části o 

metaforách se zmiňujeme o frazeologizmech, které lze dále rozčlenit do jednotlivých 

subkategorií. Je ale pravdou, že frazeologizmus sám může být termínem, často poměrně 

důležitým, jak zdůrazňuje Wrightová (1993: 82–84) s poukazem na to, že pouhá správnost 

nestačí. Je totiž zapotřebí respektovat i kolokabilitu slov, či kolokační paradigma ve smyslu 

Čermáka (2007: 27), a to i u frazeologických termínů (Wright 1993, Čechová 2000: 78). Z 

Duhmeho publikace Phraseologie der deutschen Wirtschaftssprache vyplývá, že frazeologické 

termíny mohou být jak metaforické, tak nemetaforické (Duhme 1991: 62–64) – což zároveň 

popírá tezi o strohosti terminologizovaných OT. 
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V souvislosti s lexikem, nelze opomenout lexikografii, jakožto nedílnou součást práce 

se slovním materiálem. Vachková velmi důrazně kritizuje neutěšený stav české lexikografie, 

který se sice v poslední době lepší, avšak stále je daleko od uspokojujícího stavu (Vachková 

1999). Specializované lexikologické, lexikografické či terminologicky orientované publikace 

vznikají v hojném počtu v obou jazycích. Jmenujme zde z německé literatury alespoň Arntzovu 

Einführung in die Terminologiearbeit (2004), z anglicky psané literatury přinejmenším 

kolektivní dílo Terminology, LSP and translation a z české např. Manuál lexikografie z pera 

Františka Čermáka (1995). Ze všech jmenovaných publikací lze více než zřetelně vyvodit, že 

překlad terminologie zdaleka není jen substituce, jak se ještě v roce 1978 domnívá Horecký 

(1977), nýbrž je nutné zohlednit i kontext jednotlivých termínů. Zároveň je zde vidět, jak 

výrazně metaforické mohou termíny být a přibližovat méně známé jevy pomocí analogií. 

Na závěr této části je vhodné uvést, že termíny mají centrální roli v textech odborných, 

avšak mimo jejich sféru mohou mít i funkci koloritovou, a to například, pokud jsou využity 

k dokreslení atmosféry v literárně-faktografických textech, kde zvyšují věrohodnost 

popisovaného děje. Řečeno slovy Schmitzbergerové – pokud odborné výrazivo nahradí běžně 

užívaná slova, nejedná se již jen o částečná synonyma, s nimiž se pojí odlišné konotace, resp. 

které nejsou zaměnitelné ve všech kontextech (Schmitzberger 2012). Vidíme tedy, že v oblasti 

lexika nejsou důležité jen termíny, nýbrž i jejich kontext, přičemž ani ostatní, neterminologické 

výrazivo nelze opomenout. 

2.3.2 Gramaticko-syntaktické prvky odborných textů 

České i zahraniční publikace o OT hovoří shodně o tom, že odborný jazyk má specifické 

rysy, ať už z hlediska gramatických jevů, či syntaxe. (Roelcke 1999, Karstberg 2007, Čechová 

2003). Dlužno podotknout, že tzv. komplexní syntax bývá důsledkem specifických 

gramatických jevů. Odlišný názor, tj. že OT nemají typickou syntax, formuloval v roce 1983 

ve své publikaci Fachkommunikation Walter von Hahn (1983: 111). 

Roelcke zdůrazňuje, že komplexní syntax je typická zejména pro německý odborný styl, 

a je tak jeho charakteristickým znakem (Roelcke 1999: 80–84). Jiní autoři zmírňují toto 

extrapolované stanovisko tak, že syntax je taktéž nutno zohlednit, avšak prim hrají dle nich 

právě odborné výrazy (Fluck 1996: 12, Karstberg 2007). Lze předpokládat, že syntaktická 

specifičnost se projevuje nejen v délce souvětí, ale přirozeně i na jeho jednotlivých stavebních 

částech, jak dokládá Fluck s poukazem na nominalizační tendence (Fluck 1996: 206), pramenící 

ze snahy o kondenzaci, která je rovněž typickým znakem mnohých textů, přičemž někteří autoři 

(např Mostýn) se na ni soustředí velmi výrazně (Mostýn 2007, ibid. 2011a, ibid 2011b). 

Ohledně syntaktické komplexnosti uvádí Čechová, že sice je považována za charakteristický 
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znak OT, avšak ne ve všech odborných textech se projevuje ve stejné míře (2003: 182). Mohli 

bychom tedy usuzovat, že syntaktickou podobu velmi výrazně ovlivňuje jak textový druh, tak 

pragmatika. Zajisté bude detailní rozbor technických komponent či právnická tématika 

obsahovat složitější souvětí, než následně sepsaný návod pro uživatele. Je zapotřebí zdůraznit, 

že syntax OT sice bývá často označována jako složitá, avšak jejím cílem není působit 

nesrozumitelně – naopak (srov. Knittlová 2010: 210), a i poměrně náročná fakta lze podat 

přehledně, například pomocí explicitních spojek, na jejichž funkci pokazuje Čechová (2003: 

182). V poslední době je dle názoru Roelcka navíc vidět tendence ke zjednodušení větné stavby 

(1999: 83). Do této linie se řadí i Stolzeová, která dodává, že tématicko-rématické členění v OT 

je neutrální (Stolze 2010; Čechová 2003: 183).  

Lze předpokládat, že snaha o ekonomičnost se projevuje, mimo jiné, na již zmíněných 

nominalizacích, formou atributivních konstrukcí, přímém pojmenování příčiny a jejím 

následku, tj. nerozvláčným stylem; ale také polovětnými vazbami, o nichž pojednává Mostýn 

(2008, 2009). Při překladu pak v žádném případě nelze mechanicky kopírovat strukturu – 

musíme dbát na správnou reformulaci v cílovém jazyce, kam nepochybně řadí i případné 

přerozdělení vět (Herman 1993). Řečeno Roelckovy slovy – je zapotřebí najít tzv. „odborně-

gramatickou ekvivalenci“ (Roelcke 1999: 144), tedy odpovídající gramatické prostředky 

v cílovém jazyce. Tolik zdůrazňovaná jasnost, potažmo jednoznačnost OT nemusí být vždy 

dodržena. Dokonce ani v právnickém textu, kde bychom jednoznačnost mohli předpokládat, je 

často právě ambiguizace přímo cílem autora (Daum 2005: 15). 

Z hlediska gramatického se na konečné výstavbě vět projevují mimo jiné funkční větné 

vazby, preference pasiva (jímž anonymizujeme, což je mimochodem další charakteristický 

znak OT), tendence k již zmíněné nominalizaci (deverbalizovaná substantiva) či k finitním 

vazbám „um zu“, dále narazíme kondenzovanou syntax, kdy se vedlejší věty zkracují na 

participiální či gerundiální vazby (Stolze 1999: 92–94). Roelcke uvádí jako charakteristické 

syntaktické rysy OJ nominalizační tendence, tzv. funkční větné vazby, řazení vztažných souvětí 

či atributů, což vesměs zvyšuje komplexnost větné stavby (1999: 80–84). Podobné názory lze 

vypozorovat nejen v německé, nýbrž i v české či anglicky psané odborné literatuře (srov. např. 

Čechová 2003: 179–188; Höppnerová a Kernerová 2008; Hrdlička 1990; Hermann 1993, 

Crystal/Davy 1993: 380). Z uvedeného můžeme usoudit, že syntax odborných tetxů zajisté svá 

specifika má, avšak odlišné oblasti odbornosti mohou využívat poměrně odlišné jazykové 

prostředky. Záleží na konkrétní tématické oblasti, potažmo na tom, kdo komu a jaký text píše 

– tj. svou roli sehrají i pragmatické a textově-specifické faktory. 
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2.3.3 Ustálené výrazy – obrazné i neobrazné 

Obrazná vyjádření řadíme zvlášť, byť se z ryze lingvistického hlediska jedná o lexikální 

úroveň a měli bychom je v tomto smyslu včlenit do předchozí části. Oddělením však 

zdůrazňujeme, že specifické jazykové jevy jako např. metafory, či další obrazná vyjádření, resp. 

stylistické figury mohou mít kromě primárního významu ještě velmi výraznou stylistickou či 

jinou funkci, čímž díky své ustálenosti lexikální úroveň v užším slova smyslu přesahují. 

 

Jednotlivé typy obrazných vyjádření 

Základní členění stylistických figur je dle Eromse následující: a) Stylistické figury 

nahrazující, b) Figury založené na přidávání, c) Figury založené na protikladu, d) Figury 

založené na vynechávání, e) Figury založené na přeřazení (Eroms 2008: 9). Nás zde bude 

zajímat především kategorie a), kam, mimo jiné, řadí metaforu, metonymii, synekdochu, pars 

pro toto. Kategorie b)–e) zmiňujeme pouze doplňkově a primárně, jelikož chceme uvést 

klasifikaci dle Eromse v úplné podobě. Frazeologii sice přičítá oblasti Hinzufügung (ibid.: 184–

187). Protože se ale vyskytují jak výrazně idiomatické frazémy, idiomy, tak i téměř neustálené 

a neidiomatické, a mezi znatelně obraznými výrazy na straně jedné a téměř neobraznými na 

straně druhé, existuje posloupné pásmo, kde nelze stanovit pevnou hranici, řadíme – na rozdíl 

od Eromse - frazeologizmy (v širokém slova smyslu) právě ke stylistickým figurám. Vzhledem 

k tomu jsou dílčím aspektem, jímž se budeme v rámci analýzy v praktické části zabývat, právě 

vyjádření obrazná, která spadají do kategorie Ersatzfiguren, tj. stylistické figury nahrazující 

původní zamýšlený význam 

Ersatzfiguren – stylistické figury nahrazující 

Metafory, jakožto nejcharakterističtější obrazné vyjádření jsou velmi působivým, 

výrazně expresivním prostředkem vyjadřování. Mohlo by nás tedy překvapit, že se vyskytují i 

v odborných textech, avšak nejpozději podíváme-li se na motivaci použití metafor, názor se 

změní. Nepochybně budou obrazná vyjádření například v komentářích, či fejetonech velmi 

působivá, i četnější, než například ve strohých hospodářských analýzách. Zde však mimo jiné 

mají funkci persuazivní, takže je nelze automaticky hodnotit stejně jako například metafory ve 

vědeckých či vysoce technických textech, kde naopak plní funkcí zobrazovací, znázorňující, 

resp. vizualizační, což potvrzují Stolzeová (2009: 144) i Arntz (2004: 116), který zdůrazňuje, 

že nám právě ona podobnost pomáhá pochopit např. nové skutečnosti, vynálezy apod. 

(ibid.:116). Další výhodou je dle Stolzeové, že metafora díky názornosti může posloužit k fixaci 

významu – ba dokonce tímto způsobem mohou vznikat nové termíny, které díky podobnosti 

vyzdvihují vlastnosti daného vynálezu (Stolze 2009:140–143) a mohou tak díky znázorňující 
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funkci pomoci vysvětlit nové objevy (Corbacho-Sánchez 2014; srov. Čmerjková 1999: 220). 

Byl by tedy omyl myslet si, že odborné texty jsou, vzhledem k požadavku jednoznačnosti zcela 

nemetaforické – opak je pravdou. 

Metodologií, jak překládat metafory, je takřka nepřeberné množství. Vybíráme Tourym 

ocitovanou Dagutovu klasifikaci překladů metafor. Ta obsahuje následující základní možnosti:  

1) překlad metafory stejnou metaforou – v daném případě se jedná o překlad sensu 

stricto 

2) překlad metafory jinou metaforou – v daném případě se jde o substituci 

3) překlad nemetaforického výrazu metaforou – v daném případě se jedná o parafrázi 

Dále Toury kritizuje, že v daném výčtu chybí následující možnost: 

4) Vynechání metafory v překladu 

Podle něj se varianta 4 skutečně vyskytuje, nicméně autoři tuto možnost přiznávají 

neradi. Toury zastává názor, že nám právě možnost nepřekladu poskytuje dobré vodítko k 

prozkoumání motivace pro příslušnou vynechávku. Dále ještě přidává pátou a šestou možnost, 

tj.: 

5) Překlad nemetaforického výrazu metaforou 

6) Překlad místa, kde se metafora ve VT nevyskytuje, pomocí metafory. 

Toury (1995: 81–84)36 

 

Z hlediska aktuálnosti člení Newmark metafory na metafory mrtvé, klišéovité, ustálené, 

adaptované, nedávno vytvořené a originální37 (Newmark 1988: 106), přičemž lze zjednodušeně 

říct, že expresivnost směrem od první jmenované k poslední postupně stoupá. 

V závislosti na možnostech cílového jazyka se tak může stát, že v cílovém textu je více 

nebo naopak méně metafor, či je překladatel kompenzuje, aby vyrovnal protichůdné tendence 

variant 4) a 6). Existuje i možnost, že některé metafory cílový jazyk jednoduše nepovolí, 

přičemž odlišnost může být, dle Touryho, zapříčiněna kulturními či textově specifickými 

faktory (Toury 1995: 84). 

Mohou dokonce hrát ústřední roli, a to v podobě metaforických termínů. Podobný názor 

o jejich ubikvitě zastává přední stylistik Eroms (2008: 175)38, jež zdůrazňuje, že jejich výskyt 

je spíše determinován textovým typem. V návaznosti na Aristotela definuje metaforu jako 

„…přenesený význam slova (...) dle pravidel analogie…“ (Eroms 2008: 179), což se de facto 

                                                 
36 Překlad: D.R. 
37 Překlad: D.R. 
38 Podobně i Corbacho-Sanchez (2014) říká, že ani OT není nemetaforický. 
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rovná Lakoffově a Johnsonově definici metafory (2014: 50) a přibližně tomu, čemu Čechová 

říká vnější podobnost(i) (2003: 65). 

Metonymii chápeme ve stejném slova smyslu jako Eroms, tj. jde o jev manifestující se 

sémantickou kontinuitou (Eroms 2008: 183)39. Naopak synekdochu Eroms kupodivu 

neoznačuje explicitně za poddruh metonymie, jak činí např. Burger (2008: 85) nebo Čechová, 

pro niž jsou definičními znaky metonymie „věcné, zvláště vnitřní souvislosti“ (2003: 65–66). 

Dle věcných souvislostí definujeme metonymii i my. Synekdochu považujeme jako Čechová 

za „pojmenování části předmětu (…) pro označení předmětu celého, celku, nebo naopak“ 

(Čechová 2000: 66); pars pro toto, považujeme, podobně jako Eroms, za specifický typ 

synekdochy (2008: 182–184). 

 

Nyní se věnujme frazeologii o něco podrobněji, neboť bude jedním z témat praktické 

části DP. Burger je definuje jako: 

 

„Výrazy, které „jsou zaprvé složené z více než jednoho slova, a zadruhé se jedná 

o slova nespojená pouze pro tuto jednu příležitost, nýbrž jde o kombinace slov, jsou nám 

jakožto německy mluvícím známy přesně v této kombinaci (eventuálně v jejích 

variantách), podobně, jako známe německá slova (coby samostatné jednotky)“40 

(Burger 2008: 11)41 

 

 Na této definici je vidět, že frazeologizmy jsou úzce spjaty s kulturou, proto jsou 

také velmi vděčným tématem pro translatologickou analýzu. Za synonymum slova 

frazeologizmus považujeme, podobně jako Burger, výrazy ustálená slovní spojení, 

frazeologická spojení na opačném pólu se pak nachází volné slovní spojení (Burger 2008: 11), 

resp. kolokace. Odlišněji je pak zapotřebí chápat, pokud se píše, že výrazy „kolokují“, tj. že se 

z uzualizačního či stylistického hlediska k sobě hodí, avšak nemusí se nutně jednat o ustálené 

obraty, nýbrž pouze o kombinatoricky spojitelné. 

Vidíme tedy, že slovo frazeologizmus, resp. frazém vnímá poměrně široce, což ale má 

své výhody. Navíc je klasifikace, kterou Burger předkládá, navzdory propracovanosti velmi 

přehledná a snadno uchopitelná. Vhodně použitý nadřazený pojem je nejen přínosný, nýbrž i 

nutný. Burger usuzuje, že zatímco dříve panoval terminologický chaos, je v současné době 

                                                 
39 Srov. opět Čechová a její pojetí metonymie v „Čeština- Řeč a jazyk“ (ISV 2000 : 66). 
40 Překlad: D.R. 
41 Srov. definici Kjelmera, formulovanou v podobném duchu: „structured patterns, which recur in identical 

form“ (Kjelmer 1991 in: Bassey Edem 2000: 122). 
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názvosloví poměrně ustálené. Jinak tomu bylo ještě v době vydání Duhmeho klasické publikace 

Phraseologie der deutschen Wirtschaftssprache, kde si autor výrazně stěžuje na tehdejší 

roztříštěnost terminologie a sám používá výraz frazeologizmus i pro metaforická vyjádření 

(Duhme 1995: 56–63, 77–79), čímž se liší od Burgerovy terminologie. 

Burger vyzdvihuje, že určitá možnost tvorby frazémů ad-hoc „nejenže zůstává, nýbrž je 

dokonce záhodna“ (Burger 2010: 33). Ze stejného důvodu tak nebudeme příliš zabíhat do 

porovnání jednotlivých definicí, klasifikací. Obrazná a ustálená vyjádření jsou sice významným 

tématem naší diplomové práce a její praktické části. Vzhledem k translatologické analýze dle 

modelu Reissové, který reflektuje více aspektů, ale nemůžeme do jednotlivých složek analýzy 

zabíhat příliš hluboko, na úkor ostatních analyzovaných jevů. V praktické části tak použijeme 

klasifikaci na takové úrovni, aby byla přínosem pro práci celkově. 

Se svou klasifikací se Burger snaží pokrýt celé frazeologické pole a dělí frazeologii 

jakožto vědu na frazémiku a frazeotextémiku (viz obr. 1), jejich příslušné jednotky jsou frazém, 

resp. frazeotextém (ibid.: 34–35), tj. textotvorný frazém. Jak již napovídá název, v prvním 

případě se jedná spíše o kratší vyjádření, zatímco v druhém jde o delší úsek, tj. v prvním případě 

jde o klasické frazémy o délce několika slov tak, jak je chápe např. Čechová (2003: 66). 

 

Frazeologie 

 

Frazémika   Frazeotextémika 

Obrázek 4   Frazeologie v Burgerově pojetí (Burger 2010: 34)42 

 

Frazeologická jednotka 

 

Frazém   Frazeotextém 

Obrázek 5   Frazeologická jednotka dle Burgera (ibid.: 35)43 

 

Následně dělí frazeologizmy na tzv. referenční, strukturní a komunikativní, přičemž 

referenční kategorii dále rozčleňuje na frazeologizmy nominativní a propoziční. Nominativní 

frazeologizmy mají dle Burgera funkci větných členů, zatímco frazeologizmy propoziční 

vytvářejí buďto věty či dokonce celý text (ve smyslu delšího úseku – pozn. autora DP). 

                                                 
42 Překlad: D.R. 
43 Překlad: D.R. 
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Pokud jde o frazeologizmy nominativní, navrhuje Burger klasifikovat je do třech 

kategorií, znázorněných následující grafikou: 

 

Nominativní frazeologizmy 

 

Kolokace (Kollokationen)  Částečné idiomy (Teilidiome) Idiomy (Idiome)44 

Obrázek 6   Rozložení jednotlivých oblastí odborností (Burger 2010: 38)45 

 

 Kolokace představují nejvolnější typ. Jde „pouze“ o jakési ustálenější neobrazné 

slovní spojení, zatímco idiomy již vykazují výraznou obraznost. Částečné idiomy, jak lze 

usoudit z jejich názvu, se pak nacházejí mezi oběma póly metaforičnosti. 

Za specifické třídy frazeologizmů považuje Burger vytváření modelů (slovních spojení 

vytvořená dle určité charakteristické struktury, jako je tomu např. spojení sklenici po sklenici 

vytvořené dle modelu x po x), párové formulace (např. stručně a jasně), komparativní 

frazeologizmy (tj. porovnávající frazeologická vyjádření), kinegramy (popisující pohyb), 

okřídlená slova, autorské frazeologizmy (spjaté s literárními díly či literáty), onymické 

frazeologizmy (plnící funkcí vlastních jmen), frazeologické termíny (Burger 2010: 40-49)46 - 

(víceslovná terminologická vyjádření, která dle Burgera nabývají zejména poslední dobou na 

významu), klišé (tzv. otřepané fráze či až reklamně, resp. heslovitě používané, potažmo 

nadužívané výrazy). Burger navrhuje označit jako kolokacemi „veškerá ustálená slovní 

spojení, která nejsou nebo jsou pouze mírně obrazná“ (ibid.: 52), a tím pádem ještě nenáleží 

do skupiny částečných idiomů. Dále pak k frazeologizmům počítá ta víceslovná vyjádření, která 

náleží de facto do více kategorií, přičemž zdůrazňuje, že nemá cenu rozlišovat dle kategorií 

rigidně (ibid.: 52). S tím souhlasí i Graser, když říká, že je někdy obtížné rozlišit přesnou hranici 

mezi víceslovnou metaforou na straně jedné a frazeologizmem na straně druhé (Graser 2001). 

Jinými slovy je znát, že si Burger sám uvědomuje, jak důležité je použít správnou klasifikaci, 

tak aby odpovídala realitě a pomáhala rozčlenit skutečné jevy. Celou záležitost navíc 

                                                 
44 Čermák označuje za frazém ustálené slovní spojení, pokud má na mysli jeho strukturu, zatímco termínem idiom 

označuje sémantiku (obraznost) daného, idiomatického, slovního spojení (2007: 32–34). Podobně činí i druhý díl 

slovníkové řady Duden (1998: 579–580), který chápe kolokaci jako souhrn jednotlivých slov, zatímco idiom má 

„nadsumativní“ význam. Jeho části znamenají dohromady více než pouhý součet stavebních dílů daného idiomu. 
45 Klasifikací existuje poměrně značné množství. V českém kontextu je nepochybně nutné poukázat na Fr. 

Čermáka a jeho rozsáhlou slovníkovou publikaci o frazémech (Čermák 2007) či čtyřdílný slovník frazeologie 

(Čermák 2009a, Čermák 2009b, Čermák 2009c, Čermák 2009d). Zde však používáme Burgerovu klasifikaci nejen 

z důvodu její propracovanosti, snadné uchopitelnosti a přehlednosti, nýbrž i kvůli tomu, že se jedná o klasifikaci 

formulovanou v jazyce, do něhož jsou přeloženy texty analyzované v praktické části naší práce. 
46 Srov. Duhme 1991: 62–64: Za frazeologický termín se považuje víceslovný terminologický výraz. 

Frazeologické termíny sice mohou být i neidiomatické, hlavními znaky jsou ale přesto idiomaticita, stabilita a 

lexikalizace. 
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komplikuje fakt, že ustálenost frazémů se může měnit (ibid.), a to v důsledku jejich používání 

či nepoužívání v průběhu času. Další důležitou kategorií stylistických figur jsou přísloví, které 

kromě Burgera (2010: 41, 105–128) chápe jako poddruh frazému, mimo jiné, i Čechová (2003: 

66–67)47   

 Za jistých okolností lze navíc i frazém považovat za termín, který vytváří tzv. 

„frazeologický termín“ (Duhme 1991: 62–65). 

Kromě již zmíněných figur nahrazovacích (Ersatzfiguren) vyjmenovává Eroms 

personifikaci, allegorii, litotes, ironii, hyperbolu, understatement, perifrázi a antonomasii 

(ibid.: 183–184). 

Další kategorií, rozlišovanou Eromsem, jsou stylistické figury založené na přidávání, 

tzv. Hinzufügungsfiguren (ibid.: 184-187), figury založené na protikladu, tzv. 

Gegensazzfiguren (ibid.: 187–189); pak figury založené na vynechávání (Figuren der 

Auslassung)48, kam patří – mimo jiné – elipsa –; a figury založené na přeřazení (Figuren der 

Umstellung)49, k nimž řadíme – kromě jiných – parentezi, polysémii (pokud je použita jako 

slovní hříčka) či řečnickou otázku. Ve srovnání s první skupinou ale následující hlavní kategorie 

dle Eromse pro naší diplomovou práci (DP) nejsou zdaleka natolik významné. Proto jsme také, 

pro přehlednost, uvedli pouze, jak jsme také předeslali na začátku pasáže o obrazných 

vyjádřeních, pouze názvy těchto kategorií a jen několik hlavních jevů uvnitř jednotlivých 

skupin. 

Závěrem této části zbývá říct, že odborné texty zdaleka nejsou natolik těžkopádné a 

strohé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je důležité seznámit se nejen s metaforami a 

idiomy, ale i s frazémy. Že tato problematika nepatří právě mezi jednoduché, dokládá velký 

počet specializovaných publikací o metaforách či frazeologizmech, které jsou v naprosté 

většině úzce spjaty s kulturou, s jazykovým prostředím, v němž vzniknou. Často také záleží na 

konkrétním textovém druhu a úzu používání téhož, zda – popř. která obrazná vyjádření budou 

využita (Malá 2008). O specificky kulturních jevech se ještě zmíníme níže. Závěrem pojednání 

o skupině stylistických figur tedy lze říct, že obecná poučka o strnulosti odborného jazyka 

zdaleka není pravdivá. Důležité je ale také všímat si, v jakém kontextu se stylistické figury 

založené na nahrazování objevují. 

                                                 
47 Srov. Karlík, Grepl eds. (1995: 72). Jak Karlík, tak Čechová rozlišují frazémy větné, či nevětné. 
48 Eroms 2008: 190. 
49 ibid. 2008: 191–192. 
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2.3.4 Překladatelská problematika související s typologií textu 

Výše jsme se zmínili o jednotlivých nižších jazykových úrovních, počínaje úrovní slov 

či slovních spojení (frazeologizmů) a došli jsme až na úroveň syntaktickou. Nyní se budeme 

zabývat úrovní textovou, kterou řadíme na pomezí mezi jazykovými a kulturními jevy. Nejprve 

je nutné upřesnit naše pojetí textu. Chápeme jej ve smyslu Nordové, tj. text vnímáme jako „(…) 

realizát intence textového producenta (…)“ (Nord 1991: 19), přičemž rozdíl mezi textem a 

netextem spočívá v tom, že text vykazuje strukturální a pragmatické charakteristiky, které se 

vážou k určité situaci (Schmidt 1976 in Nord 1991: 15)50. V součtu je pak čtenář schopen 

identifikovat daný komunikát jako text, který je koherentní i kohezní. Pokud by byl zcela 

nesouvislý a nesrozumitelný, stěží bychom jej jako text identifikovali. 

Základní členění textových typů přináší v roce 1973 Katharina Reiss v publikaci 

Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, kde rozlišuje texty informativní, 

expresivní, apelativní (Reiss 1971: 31–34) a audiovizuální (ibid.: 49–52), jakožto nejnovější 

typ textu, kde se projevuje propojení psaného projevu a dalších možností pro přenos informací. 

Odborný text je komunikát vyskytující se uvnitř odborného diskurzu, přičemž odbornost může 

být na různé úrovni. Každý z těchto textových typů je zapotřebí překládat odlišně a každý se 

taky může projevit poměrně širokou škálou textových druhů (ibid.: 32–52). S jistou mírou 

nadsázky bychom mohli říci, že se jeden textový druh může být zařazen i do různých základních 

kategorií. Dá se ale předpokládat že většinou tomu tak spíše nebude a textový druh tedy může 

posloužit jako poměrně dobré vodítko pro klasifikaci textu dle textového typu, a tím pádem i 

pro translatologickou analýzu a překlad samotný51. Sager definuje textový typ jako 

determinátor pro překlad, který je nejzřetelnější možnou metodou pro vyjádření kýženého cíle 

(Sager 1997). Na to navazuje Emertovo (1979 in: Vater 2001: 159) pojetí textového druhu, 

který chápe „(…) zcela všeobecně jako třídu textů, kterou lze přiřadit komplexnímu vzorci 

jazykových jednání“52. Ještě větší důležitost přisuzují textovým druhům Wrightová a Wright, 

pro něž představují textová typologie a terminologie základní orientační body (1993: 5–7).  

 

 

 

 

                                                 
50 Halliday a Hasanová (1976: 4–5) definují 7 kritérií textovosti, jimiž jsou: koherence, koheze, intencionalita, 

akceptabilita, informativita, situativita a intertextualita. Vidíme tedy, že i zde je zdůrazněn kulturně-pragamtický 

aspekt textů. Podobný výčet uvádějí i Beaugrande - Dressler (1981 in: Roelcke 1999: 87). 
51 Srov. Nordová (1993: 248), či Sager (Sager 1997: 30 Halliday 31). 
52 Překlad: D.R. 
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Odborné texty lze primárně označit za informativní ve smyslu Reissové, jelikož jde o 

„…informačně orientovanou, komunikačně účinnou věcnou správnost…“53 (Reiss 1971: 35). 

Jinak řečeno, jde o již tolik zdůrazňované sdělování nových, odborných informací. Vznikají tak 

odborné texty jakožto: 

 

„Nástroj a výsledek jazykově-komunikační činnosti vykonávané v souvislosti se 

specializovanou společensko-produktivní činností; odborný text se skládá z konečného, 

uspořádaného množství logicky, sémanticky a syntakticky koherentních vět (textémů) či 

větných jednotek, které jakožto komplexní jazykové znaky odpovídají komplexním 

propozicím v povědomí člověka a komplexním okolnostem v objektivní realitě.“54 

(Hoffmann 1984: 233f)55 

 

Odborné texty se nadto vyznačují výraznou intertextualitou. Koneckonců podstatou 

vědecké komunikace je silná vázanost na předchozí výzkum, tedy intertextualita je dána již 

samotným pojetím odborné/vědecké komunikace a citační etiky. Podle Kornetzké 

intertextualita prostupuje různé jazykové úrovně – jmenovitě text, styl, žánr, rejstřík a diskurz 

(2012). Doposud o textových druzích uvedeného vyplývá, že ani odborný jazyk určitého oboru 

není zcela jednolitý, nýbrž jednotlivé textové druhy se mohou lišit (Baloun 1986) a to i velmi 

výrazně.  

Je potěšující, že zatímco Hahn ještě v roce 1983 o textových druzích konstatuje, že „ 

(…) o málokteré oblasti bádání o odborném jazyce bylo doposud řečeno natolik málo 

povzbudivého (…)“56 (v. Hahn 1983: 119–120), máme nyní k dispozici podrobně 

rozpracovanou textovou typologii dle Reissové, která po Möglichkeiten und Grenzen einer 

übersetzungsrelevanten Texttypologie (1971) vydala další textově orientovanou 

translatologickou publikaci v podobě Texttyp und Übersetzungsmethode (1993), kde navazuje 

na předchozí poznatky. Naštěstí tak již není nutné vytýkat neprobádanost oblasti, jak činil ještě 

v roce 1991 Schröder, kdy kritizovat, že textová rovina byla dlouho opomíjena (1991: 10–11). 

Vznikají četné publikace specializované právě na textové druhy, jako například Fachtextsorten 

Kontrastiv od Evy Cassandry Trumppové či sborník Text Typology and Translation editovaný 

Annou Trosborg. Zkoumáme-li lingvistiku odborných textů, jde dle Flucka o „Fachtext-

Linguistik“, zatímco v případě, kdy se soustředíme na odborné texty určitého oboru, jedná se o 

                                                 
53 Překlad: D.R. 
54 Překlad: D.R. 
55 Srov. Snel-Hornby: The turns of Translation Studies (2006: 39–40). 
56 Překlad: D.R. 
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„Fach-Textlinguistik“ (Fluck 1996: 207–208). První případ se týká této kapitoly, o druhém 

pojednáme v kapitole následující. 

Zohledníme-li také angloamerickou literaturu, nemůžeme si nepovšimnout, že anglický 

výraz text type se potenciálně hodí pro označení jak německého Texttyp (textového typu), tak 

Textsorte, jak poměrně důrazně kritizuje Kussmaul (1997: 69-71), přičemž problém nastává 

zejména při rozhodování, zda zachovat cizí strukturu a riskovat změnu efektu, nebo zda 

zachovat efekt a narušit původní strukturu (srov. Crystal/Davy 1969 In: Kussmaul 1997: 70). 

Tento pragmalingvistický problém by ale u odborných textů neměl být natolik výrazný, jelikož 

se jedná primárně o texty informativní ve smyslu Reissové, kde bude spíše převládat 

dokumentární překladatelská metoda. Jednotlivé textové typy velmi výrazně determinují výběr 

výraziva (Schröder 1991: 22). Stolzeová je považuje za prostředky k vyjádření textové funkce 

– jde prý o kognitivně-komunikační schémata, jež se mohou v jednotlivých jazycích, resp. 

kulturách dosti lišit (Stolze 2003; Stolze 2009: 305–328). Tato situace může nastat, pokud 

například předpisy v jednotlivých státech vyžadují některé informace navíc, nebo vypuštění 

jiných či odlišnou kompozici, jako je tomu například u specifického druhu odborných 

lékařských textů – příbalových letáků57. Vždy je tedy nutné textový typ nejen rozpoznat, nýbrž 

i znát jeho funkci a výrazové prostředky ji naplňující. Poněkud snadnější je situace např. u 

mezinárodních dokumentů, kde pragmatický faktor hraje přinejmenším v tom smyslu menší 

roli, že jsou různé jazykové mutace zpravidla formulovány zároveň a vzhled/výstavba 

dokumentu jsou stejné. (Stolze 2010). Zároveň vidíme, jak se textově-lingvistické a 

pragmalingvistické, resp. kulturní faktory prolínají. 

Jak důležitou roli může naplňovat textový typ, resp. textová úprava ukazuje i současný 

vývoj translatologických profesí, kde se objevují nové druhy práce jako authoring, nebo 

technical writing, a texty se výrazně preeditují. Dalo by se sice také argumentovat, že právě 

standardizace textu snižuje význam textového typu, jelikož při následném překladu již 

nemusíme tolik dbát na textové úpravy. Opak je ale pravdou – právě standardizace textu dává 

najevo, jak důležitá je konkrétní úprava komunikátu. 

2.3.5 Překladatelská problematika související s kulturou a pragmatikou 

V pasáži o textové úrovni jsme se zmínili o textových specifikách a jejich jazykové, resp. 

kulturní determinovanosti. Uvedli jsme, že se translatologické bádání posouvá směrem ke 

komplexnějším jednotkám. Navíc hrají textová specifika zejména pro porobný výzkum dílčích 

jevů důležitou. Proto ani nepřekvapí, když zjistíme, že v současné době je kulturní tématika 

                                                 
57 Srov. publikace Fachtextsorten kontrastiv editovanou Evou Cassandrou Trumppovou (1991). 
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v translatologicky orientované literatuře zastoupena poměrně hojně. Nejprve si však upřesníme, 

jak chápeme pojem kultura. 

 

„Kultura je vším tím, co musíme znát, ovládat či cítit, abychom byli schopni posoudit, 

kde se místní ve svých jednotlivých rolích chovají v souladu s normami nebo kde se od nich 

odchylují; resp. abychom se v dané společnosti uměli sami chovat v souladu s očekáváním, 

pokud tak učinit chceme -  nikoliv snad z důvodu, že bychom byli ochotni snášet důsledky 

plynoucí z chování, které vznikajícím konvencím odporuje.“58 

(Göhring 1978 in: Vermeer 1992)59 

 

Kultura tedy obsahuje vše, co musíme ovládat pro účely správně fungující komunikace. 

V tomto smyslu by bylo nutné uznat i jazyk jako kulturní jev. Ve skutečnosti tomu také tak je, 

neboť jazyk je dorozumívací prostředek uvnitř určitého společenství, tj. určité kultury. 

Koneckonců Reissová s Vermeerem definují překlad právě jako „Nabídku informací v cílové 

kultuře a cílovém jazyce o nabídce informací ve výchozí kultuře a výchozím jazyce“, což 

vyjadřují následujícím vzorcem: 

 

    Trl. =IAZ (IAA)60 

Obrázek 7   Znázornění vzorce pro překladatelský proces 

 

Překlad se tak stává základním prostředkem pro překonávání jazykových překážek (Nastasi 

2011) a rovněž bariér kulturních. 

Komunikace probíhá v jednotlivých kulturách dle určitých komunikačních postupů. 

Základní komunikační styly byly definovány sociologem Galtungem, jenž rozlišoval styl saský, 

teutonský, galský a niponský61, přičemž saskému, který se používá v anglofonních oblastech, 

přisuzuje nedialektický postup a orientaci na teze (Galtung 1985 in: Müller 1993: 35–36). O 

teutonském také soudí, že je orientován na teze a je nedialektický, avšak na rozdíl od saského 

buduje na rozsáhlých teoretických základech, nežli na dílčích, propojených argumentech. 

Dialektickými styly jsou dle Galtunga a Müllera nipponský, který charakterizuje a galský. 

                                                 
58 Překlad: D.R. 
59 Srov. Karstberg (2007), jenž kultuře přisuzuje hodnotová měřítka, soubor naučených zvyků, přičemž dle něj 

jsou kulturně podmíněny i věda, technika resp. tamní pojmy ad. 
60 Reiss/Vermeer (1991: 35–94, 119) – Překlad: D.R. 
61 Stolzeová navíc rozlišuje v knize Fachübersetzen, ein Lehrbuch für Theorie und Praxis ještě tzv. „Elaborovaný 

styl východní Evropy“ (Stolze 1999: 215), který obsahuje menší počet odboček, vysvětlivek, složitých formulací 

(ibid). 
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Nipponský čerpá z východní filozofie a projevuje v něm snaha o dosažení harmonie. Galský 

styl je poměrně pestrý a obsahuje typickou křivku napětí (Müller 1993: 35–36). Je více než 

zřejmé, že takto odlišné postupy dávají vzniknout typově odlišným komunikátům.62 

Není tedy překvapením, že jazykové a kulturní potíže představují např. dle Radiszewské 

(2010) hlavní překladatelské problémy. Rakšányiová dokonce považuje kulturu za vůbec 

nejdůležitější faktor překladu (Rakšányiová 2006 in: Fišer 2010: 44). Podobný názor má i 

německá badatelka Witte, jež požaduje po překladateli primárně, aby disponoval „kompetencí 

ve vlastní kultuře“ a „kompetencí v kultuře cizí“ (Witte 2007: 165f)63. Z tohoto důvodu 

požaduje Karstberg po překladateli jako naprostý základ tzv. nabytou interlingvistickou 

kompetenci, která mu umožní formulovat komunikáty ve dvou jazycích. K této kvalifikaci ale 

přiřazuje hned dvě další, již primárně kulturně determinované. Jedná se o disimilativní 

kompetenci a dále i transferovou kompetenci. Disimilací míní, že je nutné rozeznat jednotlivé 

jazykové jevy a správně je interpretovat. Transfer, jak již jméno napovídá, označuje přenos 

disimilovaných informací do cílové kultury. Dnes již převládá názor, že v zásadě lze přeložit 

vše, resp. sdělit příslušný obsah – byť si autoři uvědomují případnou nutnost adaptace některých 

prostředků (Snell-Hornby 1988: 20). Při mezikulturní komunikaci je ale důležité zůstat 

obezřetný a nepřisuzovat sobě sama úplnou znalost protějšku, jelikož bychom tak riskovali 

závažné neporozumění (Năstasi 2011). Kultuře a pragmatickým faktorům jsou tak věnovány 

mnohé publikace či sborníky, což ještě více dokládá důležitost těchto témat.64 Ze sborníků 

jmenujme alespoň Translation as Intercultural Communication vydaný v rámci mezinárodní 

translatologické konference v Praze z roku 1995. 

Jak důležité je vnímat právě kulturní aspekty, dokládá změna, či současná organizace 

mnohých translatologických studijních programů na „Mezikulturní komunikaci“65, ale také 

všudypřítomné zdůrazňování mezikulturní komunikace v literatuře. Také již zmíněná 

determinovanost termínů kulturou, resp. determinovanost jevů (pojmenovaných příslušnými 

termíny) kulturou je výrazná. Poukazuje na ni i německá badatelka Müllerová. Na příkladu 

ruské a německé svářečské terminologie dokládá, jak odlišně mohou být definovány jednotlivé 

pojmy, resp. jak různě lze rozčlenit určité sémantické pole příslušným výrazivem. 

                                                 
62 Odlišná pojetí komunikace či náhled na svět, také kulturně, resp. geograficky determinované jsou popsána např. 

u Sapir a Whorfa (cit. dle Jiří Černý: Dějiny Lingvistiky (1996: 405–407)), nebo u Mounina (1999: 49–62). 
63 Srov. Fišer (2010: 37–43). 
64 Viz. např. (Nord 1991: 12). 
65 Takováto reorgranizace proběhla, resp. takovýto typ studijního programu se nachází např. na Technické 

univerzitě v Berlíně, na germersheimské odnoži mohučské univerzity Johanesse Gutenberga a podobným směrem 

se ubírá i reorganizovaný studijní program na ÚTRL (https://fakultaeten.hu-

berlin.de/de/philfak2/lehre/magister_lehramt_diplom/ordnungen_romanistik_html, http://www.fask.uni-

mainz.de/). 

https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/philfak2/lehre/magister_lehramt_diplom/ordnungen_romanistik_html
https://fakultaeten.hu-berlin.de/de/philfak2/lehre/magister_lehramt_diplom/ordnungen_romanistik_html
http://www.fask.uni-mainz.de/
http://www.fask.uni-mainz.de/
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Nerespektování rozdílů může dle autorky vést až ke katastrofálním nedorozuměním (Müller 

2008). 

Kulturně podmíněné rozdíly se mohou vyskytnout na různých rovinách komunikace. 

Stolzeová rozlišuje: 

1) skutečné inkongruence (neobeznámenost s reáliemi v kultuře), 

2) formální inkongruence (překladatelské problémy u textů, známých v cílové kultuře (CK), 

avšak odlišně vyjádřených), 

3) sémantické inkongruence (kulturně specifické konotace, asociace, ideově podmíněné 

skutečnosti), 

přičemž jako kompenzatorní řešení navrhuje buďto explikovat, parafrázovat, odkázat na 

podobnou skutečnost formou analogie, či modifikovat (Stolze 1999: 224–226). 

Dalším pragmaticko-kulturním aspektem, který je nutno respektovat, je určení komunikátu. 

Stolzeová cituje ve své publikaci Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis 

Möhnovu adresátovi orientovanou klasifikaci komunikace, která může být buďto a) 

vnitrooborová, b) mezioborová, c) oborově externí (1977 in: Stolze 126–131)66. S velmi 

podobným členěním přichází také Koláříková ve své rigorózní práci Historie a současnost 

odborného překladu u nás z roku 2007. Poslední jmenovaná sklupina je adresována (i) 

neodborné veřejnosti mimo obor samotný. Obě členění se plně shodují v tom, že v závislosti na 

odborných znalostech recipienta je nutné sdělovaný text upravit. O témže tématu by mělo být 

ve všech třech případech pojednáno odlišně, a to právě z důvodu různé znalosti tématu u 

adresátů. Děje se tak proto, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace. Pokud opomeneme 

tento faktor, hrozí závažná nedorozumění. Eventuálně potřebná úprava komunikátů se dotýká 

jak pragmatiky, tak textové lingvistiky. Mohli jsme ji tedy zařadit i do oddílu, v němž 

pojednáváme o textech. Neučinili jsme tak, poněvadž uvedené adaptace vyplývají přímo 

z pozic, v jakých se účastníci komunikace nacházejí a jaké mají znalosti, což je právě záležitost 

pragmatická. 

Podle Horn-Helfové vyvstávají pragmatické potíže v případě inkongruence jazykových 

prostředků zejména, pokud se v obou jazycích používají přinejmenším formálně stejné, jež ale 

mají odlišnou funkci (Horn-Helf 2001). Je na překladateli, aby nalezl správné metody, 

kompenzační strategie, a vyrovnal tak případný nesoulad.67 Neméně důležité je pamatovat vždy 

i na to, že: Každý překlad je nevyhnutelně odrazem životních postojů překladatele i jeho 

kulturního rozhledu (srov. např. Knittlová 2010: 204). Je jedině dobře, pokud si v dnešním 

                                                 
66 Srov. Gommlichovu klasifikaci v Text Typology and Translation-Oriented Text Analysis (1993: 175–185); nebo 

Jedlička, Formánková a Rejmánková: 1970). 
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globalizujícím se světě uvědomujeme právě takovéto rozdíly, neboť nám znalost ostatních 

kultur umožní lépe je pochopit, nehledat podobnosti, natož je předpokládat tam, kde nejsou, 

avšak tam kde se vyskytnou je umět správně vysvětlit a napomáhat tak vzájemnému 

porozumění. 

2.4 Souhrn potřebných kompetencí a souhrn kapitoly o odborném překladu 

Z výše uvedených částí této kapitoly můžeme jednoznačně usoudit následující: Překlad 

odborných textů má nejen dlouhou tradici, nýbrž jeho důležitost nadále stoupá. Lze 

předpokládat, že se tak děje v důsledku technologizace, potažmo globalizačních tendencí. 

Projevy v jednotlivých základních kategoriích odborných textů (např. společenskovědní vs. 

přírodovědní obory) se mohou lišit velmi výrazně, nejinak je tomu ale i v rámci těchto kategorií. 

Textové druhy OP mohou mohou, v závislosti na mnoha faktorech, nejen pouze na odborné 

tématice, nýbrž například i v závislosti na příjemci, konkrétní komunikační situaci ad. být velmi 

výrazně odlišné. 

Překladatel musí disponovat nejen ryze lingvistickými, nýbrž i rozsáhlými věcnými 

znalostmi (téma samotné, kultura etc.). Na Wilssovu otázku, zda má být překladatel lingvista-

odborník s věcnými znalostmi, nebo naopak znalec v příslušném oboru s jazykovými znalostmi 

(Wilss 1998 in Stolze 1999: 11)68 v  zásadě není možné ani nutné jednoznačně odpovědět – 

zapotřebí je obojí. V závislosti na konkrétních podmínkách mohou být důležitější lingvistické 

či naopak věcné znalosti. 

Postupně autoři upřesňovali profil požadovaných kompetencí pro překladatelské povolání. 

Roelcke rozklíčoval, že se u jazykových znalostí jedná o znalosti běžné mluvy VJ69, odborného 

jazyka (z VJ), znalosti běžné mluvy CJ70, odborného jazyka (z CJ) a již dříve uváděné věcné 

znalosti (1999: 146). Za velmi vhodný výčet potřebných kompetencí považujeme Karstbergův 

seznam z článku Cultural Issues Facing the Technical Translator (2007), kde vyjmenovává 

následující:  

1) Znalosti běžného jazyka – VJ a CJ 

2) Znalosti odborného jazyka – VJ a CJ 

3) Znalosti relevantní domény 

4) Překladatelská kompetence ve směru L171 <–> L272  

                                                 
68 Podobně „provokativní“ otázku si kladou i Henry Niedzielski a Leonid Chernovaty v článku Linguistic and 

Technical Preparation in the Training of Professional Translators (1993 in: Wright 1993). 
69 VJ: Výchozí jazyk. 
70 CJ: cílový jazyk. 
71 Mateřský jazyk. 
72 Cizí jazyk. 
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5) Kulturní kompetence VK73 a CK74 

Kromě jazykových a věcných znalostí tak explicitně jmenuje jako základní stavební kámen 

také znalosti kulturní, což je nezanedbatelný posun, jelikož se dbá na širší komunikační kontext. 

Za posun lze považovat rovněž zmínku o schopnosti převádět informace mezi oběma 

překladovými jazyky. Poslední jmenovanému tématu je v této diplomové práci věnována 

kapitola o překladu do cizího jazyka. Jeden z nejnovějších kompetenčních modelů, představený 

v rámci škol náležících do sdružení European Masters of Translation - EMT 2009 uvádí jako 

potřebné dovednosti a schopnosti následující:  

- Jazykové 

- Interkulturní 

- Rešeršní 

- Technologické 

- Tématické 

- Schopnosti poskytování translačních služeb75 

Přínos závěrečného bodu spatřujeme zejména v tom, že zohledňuje celý komunikační 

proces - od tvorby VT až po odevzdání překladu, a to včetně mnohých zdánlivě jen dílčích, 

avšak přesto důležitých témat. Tématem naší diplomové práce není analyzovat potřebné 

kompetence. Proto také zmiňovaný model již dále zkoumat nebudeme. Na vhodných místech, 

která budou výše uvedený model potvrzovat, na něj ale odkážeme, jelikož je také, či spíše 

zejména, u natolik specifického tématu, jakým je překlad hospodářských textů do němčiny 

důležité si uvědomit, jakými prostředky docílíme optimálního výsledku – plně odpovídajícího 

textu v cílovém jazyce. Zde ale již můžeme říct, že překladatelství v posledních letech prochází 

určitými změnami. Je vnímáno nejen jako mezijazyková, nýbrž i jako mezikulturní 

komunikace76, kde se i díky rychlému technologickému rozvoji (překládaných témat i 

překladatelských nástrojů) mění profesní profil, resp. vznikají nové profese. V následující 

kapitole se budeme věnovat tématům analogickým kapitole první, avšak ve vztahu k oblasti 

naší specializace, tj. budeme se zabývat hospodářskou tématikou. 

  

                                                 
73 VK: Výchozí kultura. 
74 CK: Cílová kultura. 
75 Gambier (2009). 
76 Srov. Snell-Hornby (1998: 345–348): Za mezikulturní a mezijazykovou komunikaci považuje překlad i Snell-

Hornbyová, která mu přisuzuje osobitou funkci, neboť říká, právě díky propojení dvou prostředí vzniká díky 

překladům určitý hypertext odborné komunikace, a tím pádem i specifický typ samostatného kulturního prostředí. 
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3 Přehled stavu zkoumané problematiky hospodářských textů 

Jak jsme již předeslali v závěru první kapitoly, resp. v úvodu diplomové práce, tato kapitola 

je vystavěna analogicky ke kapitole první, tj. rovněž se zde nejprve zabýváme historickým 

vývojem odborného překladu, který se jako takový etabloval sice de facto až s průmyslovou 

revolucí, avšak již o staletí dříve se začaly objevovat první formy hospodářské komunikace. 

Kriticky rozebíráme dosavadní spíše okrajové teoretické pokrytí této oblasti, k jehož rozvoji 

bychom chtěli naší diplomovou prací a specielně touto kapitolou, resp. praktickou částí DP 

přispět. Sféru hospodářských textů rozčleňujeme podobným způsobem jako u (OT) odborných 

textů, načež navazujeme nejprve lingvistickou a posléze textovou, resp. kulturní typologizací 

hospodářských textů (HT). 

3.1 Stručný historický přehled vývoje hospodářských textů v hlavních 

jazykových oblastech 

V této kapitole definujeme hospodářství, resp. hospodářský jazyk jako takový a zároveň 

se věnujeme stejným aspektům jako v kapitole první, avšak s přihlédnutím ke specifické 

tématice hospodářské sféry. Historický přehled vytváříme společný pro všechny zkoumané 

jazykové oblasti, a to z jednoduchého důvodu. Jak poznamenává Bolten v roce 1991, 

s hospodářským jazykem bylo doposud zacházeno spíše macešsky (Bolten 1991: 71) a 

přehledových materiálů je tak k dispozici pramálo. Většinou se navíc jedná o pouhé krátké, 

někdy dokonce jen okrajové, poznámky. Jako rozumnější než uvádět kusé informace pro 

jednotlivé jazykové oblasti, se nám tak jeví napsat souhrnně krátký úvod do dějin 

hospodářského jazyka, resp. hospodářského překladu tak, aby zde uvedené údaje vhodně 

uvozovaly navazující části této kapitoly. 

S jistou nadsázkou bychom mohli říct, že hospodářský jazyk byl důležitý odjakživa, 

vlastně již od doby, kdy se začaly objevovat z dnešního pohledu banálně se jevící směnné 

obchody. Tehdy ale ještě de facto nešlo o hospodářský jazyk tak, jak funguje dnes – tedy jako 

svébytný prostředek komunikace v definované oblasti. Mostýn tuto důvodnou domněnku 

potvrzuje, když uvádí, že hospodářský jazyk v užším slova smyslu vznikl již za doby Římanů. 

Později začal jeho rozvoj v nelatinských, tedy dnes používaných jazycích. Byl podmíněn 

merkantilismem 17. století, kdy panovala snaha vytvořit jím protipól vůči tehdy všudypřítomné 

latině, což platilo zejména pro britské ostrovy či Itálii, odkud se německé oblasti inspirovaly. 

Později měli na ekonomickou terminologii vliv teoretici jako Adam Smith či Marx (Mostýn 

2013). 
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Podobně i Rossenbeck řadí výraznější projevy odborného jazyka hospodářského až do 

18. století, kdy se začaly objevovat první odborné hospodářské slovníky, jejichž specializace 

se s postupem času výrazně prohlubovala, až se v 19. a 20. století začaly objevovat i dnešnímu 

čtenáři tématicky bližší slovníky na témata národní hospodářství (VWL) a podnikové 

hospodářství (BWL).77 Na tomto příkladu je vidět, jak se vzájemně ovlivňují společenský vývoj 

a lingvistické projevy k němu náležící. Wolff (2009: 180 ff in: Mostýn 2013) vyzdvihuje 

anonymizaci, která se začala projevovat přibližně od přelomu 19. a 20. století. 

Mostýn (2013) a Hundt (1995: 17–23) rozlišují tři hlavní směry hospodářské lingvistiky 

v uplynulém století. Zaprvé historizující směr, tzv. „Wirtschaftslinguistik“, zabývající se 

diachronním studiem hospodářského jazyka, například kancelářským, což mělo mimo jiné 

metodologicko-pedagogické cíle. Za druhé „Wirtschaftsgermanistik“, k níž velmi výrazně 

přispěl Pražský lingvistický kroužek, a dále ještě strukturálně, funkčně orientovanou 

hospodářskou lingvistiku orientující se dle pražské školy. Po druhé světové válce bylo toto 

bádání přerušeno (Mostýn 2013, Hundt 1995: 13–24), přinejmenším na našem území, resp. 

posléze se i z lingvistického pohledu ubíralo – z politických důvodů – jiným směrem. Pokud 

jde o německou jazykovou oblast, nemůžeme se alespoň krátce nezmínit o politicky podmíněné 

odlišné hospodářské terminologii v SRN na straně jedné a bývalé NDR na straně druhé, což je 

další doklad o úzké propojenosti hospodářského jazyka s okolním světem. Po sjednocení obou 

Němecek tak bylo nutné nejen sjednocení politické a hospodářské, ale i hospodářsko-

terminologicko-lingvistické. Anglicky mluvící oblasti podobně výrazný hospodářsko-

lingvistický předěl nezaznamenaly. V poslední době se pak čím dál více objevují publikace, 

které zkoumají zejména kulturní aspekty hospodářské komunikace v širokém slova smyslu, 

přičemž ryze lingvistická stránka v některých z nich hraje spíš jen marginální roli78. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Viz: Rossenbeck 1998 in: Hoffmann 1998. 
78 Např.: Nový, Ivan a Schroll-Machl, Sylvia. Interkulturní Komunikace v řízení a podnikání česko-německá 

(2007). 
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3.2 Definice a specifikace hospodářského jazyka 

Hospodářství bývá často definováno podobně, jako v následující pasáži: 

 

„Soubor všech zařízení a opatření lidského tvoření, která se vztahují k výrobě a 

spotřebě tzv. vzácného zboží. Soubor probíhajících procesů výroby a spotřeby se souhrnně 

nazývá hospodářským procesem, jehož významným charakteristickým znakem je v současné 

době dělba práce.“79 

(Schwachula (ed) 1994: 97) 

 

Jedná se tedy o soubor předmětů, produktů a činností lidí v ekonomické sféře, čímž tato 

německá definice, o níž se opírá také Mostýn ve svém článku Eine diachrone Untersuchung 

zum Stil theorievermittelnder Wirtschaftstexte z roku 2013, odpovídá stručnému pojetí dle 

Alexandera, podle stručného vyjádření platí: „Ekonomika znamená to, co ekonomové dělají“80 

(Alexander 1998). Právě slovy jako hospodářský, potažmo ekonomický popisujeme vztahy 

vznikající mezi lidmi na základě jejich výdělečné činnosti. Tím pádem je také zřejmé, že je v 

této oblasti teorie velmi úzce propojena s praxí a obojí se vzájemně ovlivňuje. Jinými slovy: 

vznikající hospodářský jazyk je výsledkem: 

 

„…všech odborných jazyků, resp. všech jazykových prostředků, používaných v 

omezeném komunikačním prostoru hospodářství za účelem zajištění dorozumívání lidí 

činných v této oblasti.“81 

(Buhlann/Fearns 1989: 85 in: Dejica-Cartis a Chirimbu 2014) 

 

Je zřejmé, že takováto sféra zahrnuje velké množství různých textových druhů, tematických 

oblastí, tj. že hospodářská sféra je z jazykového hlediska velmi rozmanitá.82 

Vzhledem k důrazu, který se v současné době klade na ekonomické výsledky, je až 

překvapující, že hospodářský jazyk byl dlouhou dobu zanedbáván. Podobně jako výše uvedený 

Bolten, také Schröder kritizuje doposud neúplné lingvistické prozkoumání hospodářské sféry, 

ať už mluvených, či psaných projevů (Schröder 1991: 27). Byť si ekonomové jsou již dlouho 

specifik jimi používaného jazyka vědomi, představuje hospodářský jazyk, podle Hahna, dosud 

                                                 
79 Překlad: D.R. 
80 Překlad: D.R. 
81 Překlad: D.R. 
82 Srov. např. Álvarez 1999, či Mostýn 2011, 15–20. 
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spíš jen heuristický pojem (Hahn 1983: 64), či neprobádané území – terra incongnita (Hundt 

1995: 8). 

Dlužno ale podotknout, že např. Hundtova Modellbildung der deutschen 

Wirtschaftssprache či právě Boltenem editovaný sborník Interkulturelle 

Wirtschaftskommunikation pomyslnou mapu hospodářského jazyka svými poznatky a postřehy 

do značné míry zpřesňují. 

Hundt usuzuje, že možný důvod dosavadního nesouhrnného pojednání o hospodářském 

jazyku tkví v jeho heterogenitě. Tak jako jsou jednotlivé hospodářské kontexty odlišné, liší se 

i jazykové projevy, které je popisují. Naopak i těmito projevy lze zpětně ovlivnit hospodářství 

(Hundt 1995: 72–73). Jakmile se hospodářská sféra institucionalizuje, manifestuje se i 

ustálením textových druhů (ibid.: 73), které mohou být velmi rozmanité. Ještě před vydáním 

Hundtovy knihy považuje Paulsell za jeden z možných důvodů dosavadní neplodné analýzy 

vývoje hospodářského jazyka následující: 

 

„Je možné, že se tento výzkum neposouval kupředu, protože lidé ve skutečnosti 

nepovažují hospodářský jazyk za oblast hodnou lingvistického bádání.“83 

(Paulsell 1988 in: Hundt 1995: 37) 

 

Schneeweiß se naopak domnívá, že někteří vědci považují hospodářský jazyk za danou věc, 

kterou ani možná ani zkoumat nechtějí, zatímco druzí narážejí na definiční problémy u již 

natolik základních pojmů jako „obor“ (Schneeweiß 2000: 8–10). Zdá se, že tento problém se 

týká spíše němčiny, než angličtiny, kde se již výrazně etabloval výraz „Business English“, 

zatímco německý hospodářský jazyk se analogicky prosazuje jen pomalu. Za samostatný typ 

OJ ale považuje Schneeweiß hospodářský jazyk mimo jiné proto, že se hospodářskou tématikou 

zabývá nemálo lingvistických publikací. 

V první kapitole jsme uvedli členění jazykových projevů podle jednotlivých funkčních stylů 

(dle Pražského lingvistického kroužku, resp. dle Čechové) s tím, že právě jednotlivými 

odbornými jazykovými projevy se vytváří pomyslný oborný styl. Poněkud odlišné členění 

provádí Bečka, který dělí styly na tzv. základní (dále na umělecký a odborný) a pragmatické 

(nutné na „organizaci života ve společnosti“) a celospolečenskou interakci lidí v širokém slova 

smyslu. Mezi pragmatické styly řadí Bečka styl publicistický, normativní, jednací a právě 

hospodářský (Bečka 1992: 30–35). Dle něj obsahuje hospodářský styl především 

korespondenční texty či další komunikáty praktického dopadu; dále názvosloví, a v neposlední 

                                                 
83 Přeaklad: D.R. 
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řadě literaturu propagační (ibid.: 35). Jak ještě ukážeme v následujících pasážích, dotýká se 

takovéto pojetí spíše jen nejnižší abstrakční roviny ze tří dnes běžně klasifikovaných úrovní 

HP. 

Podobně jako u se u odborného překladu obecně předpokládá, že je strohý, takřka bezbarvý, 

či řečeno slovy Stolzeové bez příkras, lineární a nahuštěný84 (Stolze 1999: 43), popisují mnozí 

badatelé i hospodářský jazyk, resp. styl jako velmi jednoznačný, což odpovídá jeho poslání. 

Uvědomují si ale také, že mohou existovat výjimky, popř. že tím může být text též úmyslně 

zkreslován (Álvarez 1999). S tímto názorem souhlasíme, pouze doplňujeme, že prezentační 

charakter, či negativně řečeno charakter manipulativní, je často velmi výrazně cítit, jako 

například v přehnaně chlubivých novinových článcích o hospodářství. 

Za další charakteristický prvek hospodářského stylu považuje Mostýn odstraňování prvků 

redundance (Mostýn 2008). To odpovídá zejména strohosti mnohých krátkých zpráv, či 

stručným přehledům z výročních dokumentů. Vzhledem k rychlému rozvoji hospodářství, 

technologiím a roli, kterou ekonomika sehrává v každodenním globalizovaném, rychle se 

rozvíjejícím světě, je však zřejmé, že hospodářský jazyk je velmi bohatý85, a že se jednotlivé 

projevy, resp. textové druhy mohou od sebe také výrazně lišit. Tento názor sdílí Mostýn ve své 

publikaci (Mostýn 2011: 26–27). 

Může přitom působit až paradoxně, že jako velmi přesné definované HT tak mohou právě 

kvůli rychlosti vývoje obsahovat polysémii či homonymii. Vzhledem k nutnosti pojmenování 

nových jevů, vynálezů apod. se ona variabilita projevuje zejména na úrovní lexikální. Álvarez 

Garcíaová taktéž vyzdvihuje lexikální stránku HT, přičemž dělí hospodářskou lingvistiku na 

„lenguaje económico“ (tj. doslova: jazyk ekonomiky) a „lenguaje commercial“ (tj. doslova: 

jazyk komerční), aniž by ale obojí od sebe oddělil striktně. (2011). 

Navíc se hospodářský jazyk šíří do ostatních sfér života velmi výrazně, přičemž rychlost 

pronikání těchto výrazů do jiných komunikačních sfér považuje Alexander dokonce za 

„explodující“86 (Alexander 1998). Do jisté míry bychom mohli říci, že hospodářské výrazivo 

díky významné roli ekonomiky proniká do takřka všech sfér společenské komunikace. Řečeno 

slovy Höppnerové, je důležité si uvědomit, jak jsou jednotlivé „termíny, specifické fráze či celé 

věty spojovány“ (Höppnerová 2013), abychom hospodářskou komunikaci mohli pochopit a 

správně analyzovat. V následující části se právě o takovýto krok pokusíme, a to jak na 

lingvistické, tak na mimolingvistické úrovni. 

                                                 
84 Překlad: D.R.; Stolzeová používá termíny schmucklos (Stolze 1999: 43), linear (ibid.) a dicht (ibid.). 
85 Srov. Álvarez Garcíaová, která se rovněž tvrdí, že projevy hospodářské sféry mohou být jazykově velmi pestré 

(2011). 
86 Překlad: D.R. 
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3.3 Koncepce hospodářského překladu – jazyk odborný versus jazyk běžný 

3.3.1 Klasifikace hospodářského překladu 

V úvodu této kapitoly jsme naznačili, že díky přispění předních evropských škol, mezi něž 

patřila i pražská, začaly být hospodářské texty uznávány jako variety odborného jazyka 

poměrně brzy (Baumann, Kalverkämper 1992: 12). Uvádí zde členění jednotlivých projevů 

z hospodářské oblasti. Bolten usuzuje, že „členění dle jednotlivých oborů lze ve vztahu 

k hospodářskému jazyku nahradit členěním oblastí podnikání“87 (Bolten 1991: 77). Tudíž 

podobně jako bylo u odborného jazyka zřejmé, že členění může být mnoho, v závislosti na 

zvolených kritériích, lze de facto totéž říct i o jazyce hospodářském. 

V hospodářské sféře nacházíme například Mostýnovo dělení na Theoriesprache (Mostýn 

2011: 21–22), zahrnující četné teoreticky orientované publikace, Handlungssprache (ibid.: 21–

22), tj. hospodářský jazyk využívaný přímo v ekonomické sféře lidmi do ní zapojenými, a 

Vermittlungssprache (ibid.: 21–22), což označuje jazykové projevy různých úrovní 

z hospodářské sféry, které pronikají do běžné mluvy, resp. bývají i laikovi známé. Dlužno 

podotknout, že všechna uvedená hrubá trojdílná členění hospodářských projevů jsou velmi 

podobná88. Hundt navrhuje mikrotypologii hospodářského jazyka pro primární a terciární 

sektor, tj. spíše prakticky orientované členění, zároveň ale uvádí i teoreticky orientovaná 

členění, kde dle něj hraje podnikové hospodářství (BWL – Betriebswirtschaftslehre) a národní 

hospodářství (Volkswirstchaftslehre – VWL) důležitou roli.  

Dle našeho názoru ale jádrem hospodářských textů zůstávají spíše prakticky orientované 

texty, tj. texty druhé a nejnižší abstrakční úrovně, které popisují reálný stav bezprostředněji. 

Tím nechceme upírat důležitost teoretickým úvahám ekonomickým – naopak. Na druhou stranu 

teoretické publikace slouží k obecnému pochopení zákonitostí, které si následně můžeme 

praktickými zkušenostmi ověřit. Je tedy pravděpodobné, že praktické zkušenosti budou 

převažovat. To naznačuje i Stolezová, když tvrdí, že jádro hospodářských textů tvoří především 

rozvahy, formuláře, smlouvy a podobné (Stolze 1999: 182). 

Hospodářský jazyk tak lze na obecné rovně rozčlenit poměrně přehledně do základních 

kategorií, avšak viděno v celkovém kontextu, mohou být jednotlivé projevy velmi, rozmanité. 

                                                 
87 Překlad: D.R. 
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3.3.2 Publikace o hospodářském překladu, o hospodářských textech 

Publikací o hospodářských textech je v současné době poměrně velký počet. Dosud patrně 

nejkomplexnější průzkum hospodářského jazyka provedly Hundt (Modellbildung der 

Wirtschaftssprache – 1995), byť často nestaví na výrazně teoretickém základě, nýbrž podporuje 

své názory konkrétními praktickými příklady, Schneeweiß (Journalistische Wirtschaftssprache 

in Österreich – 2000), jež se ovšem zabývá velmi specifickým jazykem (rakouské) hospodářské 

žurnalistiky, či Boltenův sborník Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (1991). Podobně 

systematický přehled HP, jako jej realizovala souhrnně pro odborný překlad (OP) Stolzeová, 

zatím ale nevznikl. Z Hundtova výkladu vyplývá, že se nejdříve zkoumaly spíše nižší jazykové 

úrovně jako morfologie, posléze syntax, a poté byl hospodářský jazyk podroben důsledné 

kritice, a to i z hlediska ideologického, přičemž důležitou roli u něj zaujímá též didaktika 

hospodářského jazyka. S politováním konstatuje, že se nepodařilo zasadit toto bádání do širšího 

kontextu (Hundt 1995: 13–55). Lingvistika orientovaná na hospodářství se ovšem přirozeně 

často dotýká také právní tématiky, neboť mezinárodní obchod zahrnuje i příslušné právní 

regulace. Proto na tuto tématiku v patřičných pasážích této kapitoly také poukážeme. Dílčí 

poznatky uvádějí jednotlivé ekonomicky zaměřené články Hoffmmannem editovaným 

sborníkem Fachsprachen, např. Alexanderův článek The Recent English-language register of 

economics and its present importance for world commerce and trade in the late 20th century, 

či Rossenbeckova analýza hospodářské lexikografie Die Fachlexikographie des 

Wirtschaftswesens: eine Übersicht. Z českého prostředí je zapotřebí zmínit se zejména o 

diplomové práci Problematik des Übersetzens von Wirtschaftstexten / Problematika překladu 

hospodářských textů Janiny Martynkové z roku 2012 zaměřenou na populárně naučné texty, tj. 

na texty nejnižší úrovně abstrakce. Podrobně se gramatickými tématy hospodářského jazyka 

v česko-německém kontaktu zabývá i Mostýn, jehož články v časopise Germanistica 

Ostraviensis a monografie Grammatische Mittel der Informationskondensierung in 

Wirtschaftstexten se zabývají především nominalizačním stylem hospodářských textů.  

Co se dostupných publikací týče, je z anglofonní oblasti zapotřebí zmínit se zejména o 

didakticky orientované Teaching Business English Marka Elise a Christine Johnson (1994), či 

The Language Factor in International Business editorského týmu, vedeného Priscillou 

Heynderickxovou, který se zabývá aplikovanými tématy hospodářské lingvistiky, jako jsou 

mezikulturní komunikace a výhody plynoucí ze znalosti komunikace v hospodářství89. 

                                                 
89 Srov. příspěvek Judith Ainsworthové The Compettitive Advantage of learning Languages for Specific Business 

Purposes ze sborníku Priscilly Heynderickxové. The Language Factor in International Business:new perspectives 

on research, teaching and practice z roku 2012. 
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Na straně jedné tedy již existuje poměrně značné množství publikací o dílčích 

lingvistických tématech, která jsou místy více, jindy méně usouvztažněna s prostředím, ve 

kterých se dané jevy vyskytují. Na straně druhé pak existují četné publikace, kde lingvistická 

témata hrají, jak jsme již uvedli výše, téměř pouze marginální roli. Obecně tak lze říct, že na 

rozdíl od dříve neutěšeného stavu je nyní hospodářský jazyk probádán lépe, zároveň ale – dle 

našeho názoru – doposud chybí komplexní pojednání o lingvistických charakteristikách a jejich 

zapojení do situačního kontextu. Klást si takovýto cíl v rámci diplomové práce ve vztahu ke 

všem textovým typům v hospodářství by nepochybně bylo velmi troufalé, jelikož jazykové 

projevy s hospodářskou tématikou jsou velmi různorodé. Pokusíme se však učinit tento krok 

přinejmenším směrem k tradičnímu a typologicky specifickému typu hospodářských textů, a to 

výročních zpráv. 

Clyne považuje písemnou hospodářskou komunikaci za čím dál důležitější. Zdůrazňuje, 

že tím pádem stoupá i role pragmatiky (Clyne 1993). Je tudíž nutné zkoumat nejen lingvistické 

kategorie, gramatiku apod., nýbrž kompletně pojmout komunikační situaci. Do té se čím dál 

více promítá rychlý rozmach hospodářství, který je vidět téměř ve všech sférách každodenního 

života, čímž i v souvislosti s tím, že angličtina funguje jako lingua franca, stoupá i 

internacionalizace termínů. Prosazují se pochopitelně i termíny jiného původu, avšak 

dominantní postavení angličtiny ji nechává proniknout do více cizích jazyků, než kterýkoliv 

jiný. Dominance angličtiny vyplývá z významného hospodářského postavení anglicky 

mluvících zemí, přičemž dle badatelek Paráové a Moseové v některých případech vede až ke 

komickým výsledkům při překladu do národních jazyků. Uvádějí názorný příklad, kdy Francie 

či Norsko chtěly nechat některé termíny přeložit zpět do svých národních jazyků, avšak 

výsledky byly spíše neuspokojivé (Pará a Mose: 2009). Stolzeová zastává názor, že v důsledku 

internacionalizace může v krajním případě dojít ke stírání jazykových hranic (Stolze 1999: 

187), podobně jako je tomu u nezdařilých jazykových produktů czenglish a denglisch, o nichž 

se ještě zmíníme v kapitole o překladu do cizího jazyka. Internacionalizaci si, vzhledem 

k dominanci angličtiny, spojujeme spíše s tímto jazykem. Jak ale správně poznamenává 

Schneeweiß, určitá forma internacionalizmu, byť v rámci jednoho jazyka, se vyskytuje i v rámci 

němčiny, a to když například rakouská němčina přejímá německé výrazivo (ze SRN) tam, kde 

původně využívala své (Schneeweiß 2000: 25–72). Je pozoruhodné, že internacionalizaci lze 

najít i u méně dominantních jazyků resp. u takových kde jediná území, na nichž se jimi hovoří, 

spolu přímo sousedí. V daném případě tedy jde o velmi specifický typ tohoto procesu.90 

                                                 
90 Schneeweiß například uvádí ve své publikaci Journalistische Wirtschaftssprache in Österreich „slovník“ 

německé a rakouské němčiny (2000: 142-167). Některé alternativní výrazy jsou zcela ekvivalentní, jindy mohou 
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Souhrnně lze tedy na základě dosavadního pojednání usoudit, že je slovní zásoba je 

důležitou součástí hospodářských textů, avšak nelze ji chápat izolovaně, a to ani natolik 

ustálené výrazivo, jakým jsou termíny. O některých dalších, především expresivnějších 

lexikálních jevech pojednáme v pasáži o obrazném vyjadřování. Dlužno podotknout, že tzv. 

frazeotermíny, či frazeologické termíny mohou, pakliže disponují idiomaticitou, vytvářet 

přechodové pásmo mezi terminologickými výrazy jako takovými a obraznými. 

3.3.3 Translatologické diplomové práce z ÚTRL se vztahem k hospodářské 

tématice v širokém slova smyslu 

Již výše jsme poukázali na Boltenovo tvrzení o tom, že s hospodářskými texty bylo dosud 

zacházeno spíše macešsky (Bolten 1991: 71). Tomu ale ne zcela odpovídá počet diplomových 

prací na Ústavu translatologie (ÚTRL), které se v užším slova smyslu dotýkají hospodářské 

tématiky. Za období od roku 1967 jsme napočítali celkem 58 takovýchto diplomových prací, 

přičemž 17 z nich se týkalo angličtiny, 12 francouzštiny, 7 němčiny, 7 španělštiny a 5 ruštiny. 

Jedná se tedy o podobné pořadí v zastoupení jazyků, jaké uvádí Svoboda ve své studii o 

překladatelském trhu v ČR z roku 2012 (Svoboda 2012: 101). Tabulku s výběrem těchto 

diplomových prací přikládáme na konci této DP jako přílohu. Dalo by se sice argumentovat, že 

za celou dobu existence ÚTRL, resp. jemu předcházejících, odpovídajících institucí tak 

v průměru vznikla za rok jen jedna hospodářsky orientovaná translatologická DP. Je však 

zapotřebí zohlednit, že jsme při vybírání diplomových prací brali pouze takové, které měly 

v názvu morfém fin-(anční...), hospod-(-ářský, -ářství), obchod- (-ní)91, či se – dle našeho 

názoru – v užším slova smyslu dotýkala sféry hospodářství. Jestliže takto úzce 

definovaná kategorie obsahuje 58 diplomových prací, nelze říci, že by hospodářská 

tématika byla v diplomových pracích na ÚTRL opomíjena, nýbrž toto téma je 

zastoupeno poměrně obstojně. Většina diplomových prací se sice zabývá 

terminologickou stránkou, což bude mít příčinu v pojmovém, resp. informativním 

charakteru těchto textů, avšak vyskytují se i některé práce orientované na vyšší 

lingvistické celky. Ty však pochází vesměs z období po r. 1990 či jsou ještě pozdějšího 

data. I zde se tak projevuje postupná orientace na vyšší lingvistické celky. 

                                                 
mít mírné významové nuance, nebo se může lišit rod. Za velmi zrádné pak považuje, pokud totéž slovo má v obou 

varietách němčiny odlišný význam (ibid. 2000: 160-163). 
91 Seznam obhájených diplomových, rigorózních a disertačních prací. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v 

Praze [online]. Praha, 2010, 21.08.2014 [cit. 2015-07-23]. Dostupné z: http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-

221.htmlSNELL-HORNBY, Mary. Translation studies: an integrated approach [online]. Amsterdam: J. 

Benjamins, 1988, viii, 163 p. 
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3.3.4 Vybrané hospodářské slovníky 

Jak ukážeme v následujících částech této kapitoly, lexikum, resp. terminologie, a tím 

pádem i slovníky hrají při překladu hospodářských textů velmi důležitou roli. Hospodářské 

texty sice mohou být typově velmi rozmanité, avšak informativní složka v nich bude vždy 

nezanedbatelná. O důležitosti terminologické a terminografické práce pro hospodářství svědčí 

také počet slovníků hospodářského zaměření evidovaných v centrálním registru Národní 

knihovny České republiky. Při zadání slov hospodářský, ekonomický, finanční a obchodní 

(v různých tvarech) do hlavního vyhledávače nalezneme pro námi popisované jazyky, tj. 

angličtinu, němčinu, případně ještě španělštinu souhrnně několik set slovníkových děl o 

hospodářství. Zde uveďme alespoň některé základní pro jazyk německý, kterým se zabýváme 

v naší diplomové práci. 

Za nejzásadnější hospodářsky orientovanou slovníkovou publikaci považujeme Slovník 

odborného názvosloví pro daňové poradenství z nakladatelství DATEV. Velkým přínosem 

tohoto slovníku je mimo jiné, že obsahuje praktické vysvětlivky termínů, kde se uvádějí např. 

i právní nařízení relevantní pro daný pojem. Velmi prakticky orientované jsou také následující 

dvě publikace: Česko-německý hospodářský slovník, resp. Hospodářský slovník německo-český, 

česko-německý (elektronický slovník), kde lze kromě terminologie nalézt i příklady 

hospodářské korespondence formou paralelních textů. Tato kontextualizace výrazně napomáhá 

pochopení uvedených pojmů. Vzhledem k tomu, že při obchodování dochází, ať již 

automatizovaně, či plně vědomě, k uzavírání právních aktů, je zapotřebí být alespoň rámcově 

obeznámen i s právní terminologií prostřednictvím slovníků jako Česko-německý právnický 

slovník a Německo-český právnický slovník od Mileny Horálkové či Česko-německý slovník 

z pera JUDr. Martina Aleše. Bez nich lze právní aspekty obchodních textů mnohdy pokrýt 

pouze s velkými obtížemi. Nejinak tomu je i v ostatních jazycích, jimiž disponujeme. V této 

práci jsme ale uvedli pouze několik málo zásadních publikací, nejvíce relevantních pro naši 

diplomovou práci – tj. pro jazyk německý. Kdybychom se snažili v plné míře pokrýt rozsah 

slovníků zjištěných v databázi národní knihovny, zcela by se změnil charakter naší práce a 

neodpovídal tak zadání, jelikož by se z ní stala práce lexikografická. Zde však šlo o to poukázat 

na ústřední roli, kterou slovníky hrají pro hospodářství obecně a vyzdvihnout některá základní 

díla, která mohou usnadnit každodenní hospodářsko-translatologickou práci. Níže navážeme 

pojednáním o jednotlivých ryze lingvistických i mimolingvistických úrovních hospodářských 

textů. 
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3.4 Lingvistické a mimolingvistické aspekty hospodářských textů 

V úvodní části analogické pasáže první kapitoly jsme naznačili, že kromě lingvistických 

aspektů je i u specializované terminologie důležité respektovat pragmaticko-kulturní faktory. 

Podobně jako v kapitole o odborném překladu (OP) se i nyní budeme nejprve zabývat ryze, či 

primárně lingvistickými faktory v oblasti HP, na něž posléze navážeme pragmaticko-kulturními 

tématy spojenými s HT. 

3.4.1 Lexikální, terminologické aspekty 

Mostýn (2011: 26–27) uvádí jako jeden z nejvíce charakteristických rysů 

hospodářských textů lexikum, jelikož v HT jde o neutuchající pojmenování nových skutečností. 

Obecně se tvrdí, že hospodářský jazyk je spíše stručný. Mnohé publikace také stručnému 

vyjadřování, či spíše kondenzačnímu, věnují značnou část rozsahu, či se dokonce věnují 

výhradně jemu (např. Mostýn 2011). V kapitole o OP jsme se zmínili o tom, že polysémie, 

homonymie a synonymie bývají v odborných textech označovány za nežádoucí jevy. Vzhledem 

k rychlému rozvoji hospodářství se ale HT bez těchto jevů občas neobejdou. V opačném případě 

by se nepřeberné množství zcela nově vytvářených výrazů ani nedalo přehlédnout (ibid.: 33–

34). Do jisté míry tak HT vykazují i různé typy ekonomického vyjadřování: Tři její tři hlavní 

kategorie nazývá Mostýn (ibid.: 37–41): 

 

1) systémová ekonomie, 

2) informačně-relevantní ekonomie, 

3) ekonomie ve vztahu k regionálnímu a sociálnímu uplatnění systému spisovného 

jazyka. 

 

Z ryze lingvistického hlediska je patrně nejpozoruhodnější první bod. Zaprvé jde o 

úsporné využívání jazykových prostředků, dále o větší využití existujících jazykových 

prostředků, a zatřetí o ekonomické využívání při tvorbě nových jazykových prostředků (ibid.: 

37–40). Stručnost výrazu zdůrazňují i další autoři (Herman 1993: 11–20) či Roelcke (1999: 

např. 29–31). 

Stolzeová dále vyzdvihuje roli performativ, která hrají sice v právních textech větší roli, 

avšak ani jejich funkce v hospodářských textech není zanedbatelná (Stolze 2002). Klíčový 

pojem stručnost, potažmo kondenzace, bychom si ale neměli vyložit jako bezbarvý, vždyť 

mnohé hospodářské texty jsou bohaté na obrazná vyjádření92 Álvarez Garcíaová dokonce 

vnímá jazyk hospodářské sféry jako bohatý, kde vyzdvihuje roli neologizmů, akronymů či 

                                                 
92 Srov. kapitolu o metaforách v Journalistische Wirtschaftssprache in Österreich od Schneeweiße (2000: 105-

123). 
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internacionalizmů, přičemž sem řadí ale zároveň neutrální výrazivo, četná adjektiva, parenteze, 

perifrastická vyjádření a výčty (2011). Nehledě na to musí četné HT, vzhledem k popisu 

hospodářských veličin apod. obsahovat nemálo grafů, tabulek a dalšího nelingvistického 

znázorňujícího materiálu. Jak česká, tak anglicky i německy psaná, ale také španělská literatura 

vyzdvihují i funkci zkratek (např: Čechová 2003: 131, Mostýn 2011: 52-4, Schneeweiß 2000: 

60-61, Hann: 1992, Corbacho Sánchez 2007). 

Höppnerová považuje v hospodářské sféře za důležitou především terminologii, což 

koneckonců vyplývá z učebnic HT (např.: Höppnerová a Kernerová 2008, Buhlmann a Fearns 

1989). Důraz tomu dodává i tím, že její prakticky orientované publikace jsou vybaveny 

glosářem odborného výraziva (Höppnerová 2002, Höppnerová a Kernerová 2008). Význam 

terminologie vyplývá nejen z odbornosti hospodářských textů, nýbrž stoupá vzhledem k tomu, 

že se hospodářství mění a je nutné nové jevy pojmenovat. Podobně vyzdvihují terminologii i 

další autoři, vesměs si však jsou vědomi nutnosti kontextualizovat termíny, resp. kritizují 

lingvocentrismus (Álvarez 1999, Alexander 1998, Müller 1991). Alexander zcela jednoznačně 

říká, že terminologie sice je velmi důležitou součástí HT, avšak překlad bez usouvztažnění 

termínů je zcela neadekvátní, a tudíž „(…) v žádném případě není dostačující (…)“93 

(Hoffmann 1998). Translatologové si tak jsou většinou velmi dobře vědomi, že lingvistika tvoří 

nedílnou součást jejich práce a zároveň, že pouze lingvisticky překladatelské problémy 

nevyřeší. 

3.4.2 Gramaticko-syntaktické prvky hospodářském překladu 

O syntaxi odborného překladu se obvykle říká, že je složitá, výrazně kondenzovaná94, 

hojně využívá pasiva apod. Kde se ale přesně nachází hranice mezi syntaxí složitou a 

jednoduchou? Dle našeho názoru je nejen obtížné na tuto otázku odpovědět, nýbrž na ni de 

facto jednoznačně ani odpovědět nelze95. Domníváme se, že lepší by bylo používat výrazy jako 

jednodušší nebo obtížnější či složitější syntax. V podobném duchu argumentuje Stolzeová, když 

poukazuje na fakt, že větná stavba hospodářských textů je obvykle jednodušší než u textů 

právních (Stolze 1999: 182). Usouvztažněnost je dle našeho názoru vhodnější, než často 

arbitrárně zvolená rigidní kritéria. Jak uvádí Eroms, mohou mít dlouhá souvětí kromě toho zcela 

                                                 
93 Překlad: D.R. 
94 Srov. např. Mostýn 2011 ad. 
95 O tzv. složitosti syntaxe se zmiňuje i Hrdlička ve Slovníku translatologických pojmů, kde uvádí, že panují spory 

o tom, zda je syntax odborných textů jednoznačně složitá či naopak. Jisté však je, že se v odborných textech často 

vyskytuje pasivum bez udání konatele či polvětné vazby, přičemž převažuje věta dvojčlenná. Bohatá je syntax 

v tom smyslu, že se uplatňuje snaha o úplnost, neeliptičnost výpovědi a velký výskyt vsuvek, předložek či 

ukazovacích zájmen či přísloví a také výrazy, které bychom v jistém slova smyslu mohli označit za kolokvializmy 

(Ilek: 1977; Hrdlička 1998: 65). 
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odlišné funkce (Eroms 2008: 157). Rovněž záleží na příjemci. Právníkovi se zcela zásadní a 

složitý text bude, nejspíš, jevit jako žánrově adekvátní, zatímco přinejmenším laikovi budou 

některé tamní syntaktické konstrukce činit problémy. Za charakteristické znaky syntaxe HT 

považuje Höppnerová „trpný rod, vyjadřování číselných údajů, infinitivní vazby s zu a bez zu, 

verbonominální vazby, rekce sloves a podstatných jmen aj.“ a také se věnuje na úrovni slov tzv. 

falešným přátelům (Höppnerová 2002: 10). Mostýn připisuje hospodářským textům zejména 

nominalizaci, kondenzované struktury, z nichž některé mohou fungovat jako ekvivalenty vět. 

Dále dle Mostýna hrají důležitou roli atributivní či infinitivní vazby. Zdůrazňuje přitom, že 

kondenzace je možná i jinak než jen na bázi lingvistiky, např. pomocí symbolů (Mostýn 2011: 

55), což vytváří určitý přechod mezi textem samotným a mimotextovými sdělovacími prvky. 

Podotýká, že struktura hospodářských textů nemusí být nutně jednoduchá, byť se tak často 

uvádí, neboť i zde hrají vedlejší věty velmi důležitou roli (Mostýn 2009).  

Pro názornost využijeme některé statistické údaje z Mostýnova článku Eine diachrone 

Untersuchung zum Stil theorievermittelnder Wirtschaftstexte“ z roku 201396. Získáme tak 

referenční hodnoty. Některé z nich porovnáme se syntaxí námi zkoumaného textu: 

 

 Vahlens 

Kompendium 

Gebrauchsanleitungen Wirtschaftswoche 

Jednoduchá věta 38 % 64 % 48 % 

Souvětí souřadné 6 % 7 % 11 % 

Souvětí podřadné 56 % 29 % 41 % 

Tabulka 2: Podíl jednotlivý typů vět v odlišně odborných hospodářských textech 

(Mostýn 2011: 84) 

 

Z této statistiky, která porovnávala hospodářské texty všech tří základních vertikálních 

úrovní (tj. ze všech úrovní abstrakce/komplexnosti) poměrně jasně vyplývá, že běžnému čtenáři 

dostupné HT mají přinejmenším v tom smyslu jednodušší syntax, že obsahují více 

jednoduchých vět. Ve Wirtschaftswoche, hospodářsky orientovaném novinovém titulu, je 

téměř každý druhý syntaktický celek větou jednoduchou, zatímco ve Vahlenově odborném 

kompendium méně než 40 %. Navíc je průměrná délka věty ve větě celé na jednotlivých 

úrovních abstrakce v teoreticky orientované sféře (Theoriesprache, tj. v Mostýnově publikaci 

ve Vahlenově  kompendiu 22,98, ve středně odborných textech (Handlungssprache), obsahující 

například návody: 13,47, a v běžně užívaném jazyce pojednávajícím o hospodářských tématech 

                                                 
96 Mostýn (2011: 83). 



 

67 

(tj. v tzv. Vermittlungssprache, kde Mostýn zkoumá zmiňované novinovou Wirtschaftswoche) 

17,42. 

V neposlední řadě je třeba zmínit se o tématicko-rématickém členění hospodářských 

textů. V návaznosti na Eromse lze i pro hospodářské texty říci, že tématicko-rématické členění 

bude rychlejší, pokud se vyskytuje velké množství krátkých větných celků, než u obsahově či 

jazykově mnohaúrovňového textu (Eroms 2008: 157). Mostýn ale trefně poukazuje na 

rozmanitost hospodářského stylu, když zdůrazňuje, že abstraktní témata zpomalují tempo a 

zesložiťují strukturu (Mostýn 2011: 41). Syntax hospodářských textů tedy může být velmi 

různorodá a sahat od jednoduché větné stavby, až po velmi složité celky. Zároveň je třeba 

pamatovat, že se syntaktické charakteristiky hospodářského textu (HT) mohou v průběhu času 

měnit. 

3.4.3 Jednotlivé typy ustálených výrazů obrazných i neobrazných 

V kapitole o OP jsme uvedli klasifikaci jednotlivých obrazných vyjádření. Zde se 

soustředíme na vyjádření badatelů o obrazných vyjádřeních v pojednáních o hospodářské 

tématice, přičemž v analytické části využijeme klasifikaci z druhé kapitoly. Zopakujme krátce 

jen to nejdůležitější, tj. že podstatou metafor je pochopení kognitivního fenoménu 

prostřednictvím znalosti jiné kognitivní charakteristiky (Lakoff a Johnson 2014: 15–18)97, což 

umožňuje pochopit i složité okolnosti (Corbacho Sánchez 2010). Dle Sáncheze právě 

hospodářské texty vyvinuly vlastní specifickou metaforiku v širokém slova smyslu, což 

potvrzuje i Mirella Agorniová, která se domnívá, že za bohatou metaforičností v hospodářské 

sféře stojí právě její rychlé změny (2014: 85–98), pro jejichž popis i pochopení je znázornění 

velmi vhodné98. Henderson zachází dokonce tak daleko, že přisuzuje metaforám kromě jejich 

zobrazovací funkce v rámci „běžného používání jazyka“99 také to, že plní heuristickou funkci 

a jsou „funkčním a instrumentálním prvkem pro rozšiřování domény hospodářského 

uvažování“ (Henderson in: Agorni 2014) 

Co se obrazných vyjádření týče, připisují jim badatelé následující vlastnosti: 

terminologicko-tvornou funkci, stylistickou roli (Höppnerová 2009), přičemž zejména 

v burzovním prostředí jsou časté personifikace nebo animizace a jiné tzv. zvířecí metafory 

(srov. býčí a medvědí trh). Terminologickotvornou funkci metafor si uvědomuje i Agorniová 

(2014). Metafory dělí na konstitutivní, ontologické, orientační a strukturní. Zdůrazňuje také 

                                                 
97 Resp. pochopení na základě podobnosti. 
98 Podobně i Álvarez García (2011) považuje metaforičnost za jednu z inherentních součástí HT a striktně odmítá 

názory, že obraznost není odborným textům vlastní. Velmi podobně argumentuje ve stejném sborníku, Tradurre 

Figure, také badatelka Tcaciuc.  
99 Překlad: D.R. 
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kulturní determinovanost metaforických vyjádření. Některé metafory mohou být složitější, ať 

už strukturně nebo z hlediska jejich inovativního charakteru. To bychom mohli říci například o 

Newmarkových nových metaforách, zatímco metafory standardizované (stock metaphors), jsou 

v hospodářských textech velmi časté100, což potvrzují četné publikace. Metaforičnost 

jednotlivých oblastí hospodářství se přitom může velmi výrazně lišit, dle našeho názoru právě 

v závislosti na prostředí, kde metafory vznikají – vždyť jejich ústřední rolí je znázornění, takže 

zrcadlí právě oblast, o níž pojednávají. 

Co se aktuálnosti metafor týče, můžeme za standardní klasifikaci považovat 

Newmarkovo členění na „metafory mrtvé, klišéovité, ustálené, adaptované, nedávno vytvořené 

a originální“101 (Newmark 1988: 106), kde stupeň jejich aktualizační funkce stoupá od tzv. 

mrtvých metafor až na nejvyšší hladinu metafor originálních. Dlužno podotknout, že 

metaforické vyjadřování jistě často pomáhá zestručnit svou názorností text, namísto dlouhých 

a složitých popisů. To potvrzuje – mimo jiné – Čmejrková, považující jej za „praktické“ 

(Čmejrková 1999: 220). Někteří autoři dokonce zastávají názor, že odmítáním, ba až tabuizací 

metafor v odborných textech, bychom se vystavovali nebezpečí nereálného přístupu, čímž 

navazuje na výše zmíněnou funkci metafor pomáhajících šířit, znázornit nové poznatky, což je 

jednou z nejdůležitějších funkcí OT vůbec (Roelcke 1999: 69). 

O důležitosti metafor v hospodářských textech svědčí také prostor, který jim věnuje 

odborná literatura, ať už jde o články (např. Agorni 2014) či obsáhlejší publikace jako 

Journalistische Wirtschaftssprache in Österreich od Schneeweiße (2000), který metaforám 

věnuje celou kapitolu, o frazeologicky zaměřenou monografii Phraseologie der deutschen 

Wirtschaftssprache (Duhme 1991), kde se rozlišují různé stupně metaforičnosti frazémů, o 

Hundtvou Modellbildung der deutschen Wirtschaftssprache (1995), či diplomové nebo 

rigorózní práce, které rovněž věnují pozornost obrazným vyjádřením (Koláříková 2007, 

Fořtová 2012). Původ metafor může být velmi různorodý, což potvrzuje – např. Höppnerová 

ve svém článku Metafory v hospodářské němčině z roku 2009. Uvádí, že metafory často 

přecházejí i do běžného úzu, pokud jsou takto využitelné (Höppnerová 2009). Schneeweeiß v 

Journalistische Wirtschaftssprache in Österreich považuje za hlavní zdroj hospodářských 

metafor oblast bankovní sféry a burzy (107), konjunktury (112), války (113), dále personifikace 

(117), zvířecí metafory (119), metafory vyjadřující vlny (120), přičemž se dle Schneeweiße 

v HT vyskytují metafory jak ryze odborného charakteru, tak metafory běžně využívaných 

jazykových vrstev (105–122). Důležitou roli metafor, resp. metaforických vyjádření, tedy i 

                                                 
100 Tento názor zastává např. Lapeňa ve svém článku La traducción de la metáfora en el lenguaje de la economía. 

Correspondencia en lenguas afines: italiano-español z roku 2012 
101 Překlad: D.R. 



 

69 

frazeologizmů si uvědomuje i Stolzeová, přičemž z jejího výkladu vyplývá – podobně jako 

později u Schneeweiße, že frekvence i expresivita metafor se může dle jednotlivých 

hospodářských oblastí lišit (Stolze 1999: 191). Lze očekávat, že v expresivně psaném 

novinovém článku o hospodářské situaci bude více působivých, invenčních obrazných 

vyjádření než ve standardizovaných účetních dokumentech. Obzvlášť mnoho prostoru 

poskytuje dle Schneeweiße (hospodářským) metaforám hospodářská žurnalistika (Schneeweiß 

2000). 

Ve druhé kapitole jsme uvedli Burgerem požívanou a jako ustálenou platící klasifikaci 

na částečně idiomatické a plně idiomatické frazémy (Burger 2010: 38). Toto základní třídění 

využijeme i u námi zkoumaných textů, jelikož pomáhá odlišit nejen míru obraznosti vyjádření 

samotného, nýbrž také, zda jsou idiomatické všechny komponenty sousloví či jen některé. 

Částečně idiomatické obraty tak mají jen jednu obraznou složku, zatímco u plně idiomatických 

obratů jsou obrazné veškeré složky, resp. plně idiomatický frazém má obrazotvornou funkci 

jako celek. Často mu také bývá přisuzována tzv. nadsumativita, tj. celek znamená více, než 

součet jeho složek. 

Hospodářskou frazeologii považuje za specifický jev i badatelka Stolzeová. Vyzdvihuje 

přitom dominantní roli podstatných jmen v akuzativních vazbách. Četné nové kolokace jsou 

dle ní reakcí na proměnlivé hospodářství (Stolze 2002). O jejich důležitosti pro přirozené znění, 

často velmi standardizovaných, hospodářských, textů, hovoří – mimo jiné – Bretthauer (2000: 

147– 152). Hojně se opakující frazémy se označují jako rutinní formulace, resp. Routineformeln 

(Gülich 1997: 146). Syntagmata se pak liší nejen mezi jednotlivými jazyky, nýbrž i jednotlivé 

tématické oblasti mají typizovaná vyjádření. Někdy je natolik žádoucí dodržovat určité 

výrazivo, že se vytváří speciální stylistické příručky. Jak důležité je dodržovat tyto obraty, 

dokazuje například tzv. style guide pro patentové spisy zmiňovaný v kontextu patentových 

spisů (Haertinger 2010), což je zároveň doklad, že metaforičnost hraje důležitou roli nejen pro 

popis nových skutečností, nýbrž také vidíme, že i texty, které bývají často označovány za 

těžkopádné a strohé, mohou mít rozvětvený metaforický systém. 

Z hlediska struktury lze frazeologizmy dělit na a) substantivní, b) adjektivní, c) 

adverbiální, d) verbální (Duhme 1991: 102–108). Nejčastěji se dle Duhmeho vyskytují v 

hospodářských textech verbální frazémy (ibid.). Dělení dle morfosyntaktických kritérií na 

straně jedné a dle sémantických na straně druhé je dle Duhmeho výhodné, jelikož nám, 

v případě nutnosti, umožní třídit frazémy dle různých kritérií a v rámci těchto základních 

kategorií dále (ibid.: 102–121). Pokud se frazeologické vyjádření ustálí, může z něj, analogicky 

k jednoslovnému termínu, vzniknout tzv. frazeologický termín (ibid.: 116,       120–121). 
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Němčina má specifickou vlastnost v tom smyslu, že díky jejím bohatým možnostem složenin 

usnadňuje vznik jednoslovných frazeologizmů. 

Vzhledem k prolínání obecně používaného jazyka a odborného je často těžké rozlišit, 

zda určitý frazeologizmus patří stále spíše do obecné, nebo oborné jazykové sféry (ibid.: 126–

128). Některá často používaná vyjádření totiž zdomácní v běžné mluvě, či mohou dokonce 

nabýt metaforického významu. Stačí si vzpomenout na uzualizované výrazy jako „být v kurzu“, 

pocházející z bankovní oblasti. 

Podobně jako je tomu u metafor, vyskytují se i frazeologizmy v odlišných 

hospodářských textech v různé míře. Hospodářská žurnalistika je pro ně doslova živnou 

půdou102. Kromě názornosti ale skrývají i jedno nebezpečí, kterým je eventuální manipulační 

charakter. Březina jej ve svém článku Kaufhaus-Aktien aneb titulky burzovních zpráv v 

německém tisku z roku 2012 tvrdě kritizuje s poukazem na případ, kdy byl akciový kurz uměle 

zvyšován, po němž následoval rychlý propad (Březina 2012)103 Vidíme tedy, že metaforická 

vyjádření různého druhu hrají i v hospodářství, či možná právě zde, velmi důležitou roli. Jejich 

frekvence i intenzita se může dle kontextu značně lišit. Negovat ale jejich význam či využití 

v hospodářských textech jen proto, že se jedná o odborné, nebo dokonce strohé téma, ale 

v žádném případě nelze. 

3.4.4 Překladatelská problematika související s typologií textu 

V kapitole o odborném překladu jsme uvedli základní členění textových druhů na 

informativní, expresivní, apelativní (Reiss 1971: 31–34) a multimediální (ibid.: 49–52). 

Vzhledem k tomu, že posláním hospodářských textů je především sdělovat informace o 

obchodních záležitostech, potažmo o nových pracovních postupech, lze očekávat, že zde budou 

dominovat texty informativní. Možná i tato skutečnost vede Stolze k tomu citovat Gläserovo 

tvrzení, že „Hospodářský jazyk se nemanifestuje formou slovníku cizích slov, nýbrž 

v odborných textech“ (1998: 205 in: Stolze 1999: 182, resp. in: Stolze 2009: 265). Stolzeová 

usuzuje, že druhy hospodářských textů jsou velmi rozmanité, přičemž se metaforika v nich 

vyskytující může dle oblasti publikace do značné míry lišit. Za jádro hospodářských textů však 

považuje například smluvní či výkazové texty (Stolze 1999: 181–182). Podobně i Höppnerová 

                                                 
102 Srov. Stolzeovou, která uvádí, že žurnalistické texty disponují bohatou metaforičností, zatímco „jádro 

odborných hospodářských textů“ (Stolze 1999: 181–182), které taktéž obsahují charakteristické obrazné výrazivo, 

avšak v menší míře, tvoří různé výkazy, smlouvy a podobné dokumenty (ibid.: 181–182): Podobně pokazuje na 

pokročilý stupeň metaforizace i Höppnerová ve svém článku Metafory v hospodářské němčině z roku 2009. 
103 O možnosti manipulovat pomocí metafor se zmiňuje i Hundt (1995: 39), přičemž doslova říká, že metafory 

„příspívají k zastírání hospodářského procesu“ (ibid.: 37–39, překlad: D.R.). 
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zdůrazňuje, že frekvence metaforických prostředků může být v jednotlivých textových typech 

velmi různorodá. 

 

„Na pokročilém stupni, kde se pracuje s aktuálním hospodářským tiskem, výskyt metafor 

rapidně stoupá a je třeba je systematicky procvičovat“ 

(Höppnerová 2009) 

 

Za povšimnutí stojí také aplikačně orientované členění hospodářských textů dle Karin 

Herrmannové, která jej opírá o Möhnovu/Pelkovu, resp. Wehrlichovu klasifikaci. Rozlišuje 

texty narativní, které se vyskytují jak v ryze odborné, tak profesně orientované sféře 

hospodářství a jejichž hlavním posláním je podávat zprávy. Dále vyčleňuje deskriptivní texty, 

jakožto prostředky k seznamování se s novými skutečnostmi. Třetí kategorii tvoří explikatorní 

texty, které se dle ní vyskytují spíše v ryze odborném kontextu, v žurnalistických článcích o 

hospodářství pak prý spíše jen v souvislosti s argumentativními pasážemi. Jako další klasifikuje 

texty argumentativní, jež se vyskytují v ryze odborném, ale i v profesně-aplikačním kontextu 

(Herrmann 1990: 13). Předposlední kategorií jsou pak texty instruktivní. Vzhledem k tomu, že 

se se jimi udělují pokyny, je evidentní, že se primárně jedná o návody apod. tj. jde opět o texty 

z oblasti pracovně-aplikační. Herrmannová však zároveň zdůrazňuje, že právě návody jako 

takové patří již na pomezí technicko-hospodářské (ibid.). Jako poslední uvádí Herrmannová 

kategorii apelativních textů, jež se často prolínají s texty instruktivními, avšak zde se jedná 

spíše než o jednoznačně strohou instrukci o „přímou/nepřímou prosbu/žádost“ (ibid.: 14). 

V praxi se jedná například o různé typy primárně zdvořilostních žádostí (ibid.), tj. jde o jistý 

typ výzvy, avšak direktivnost ustupuje ve prospěch diplomatické formulace. Jak vidno, 

hospodářaská sféra má nejen co se terminologie týče, nýbrž i v oblasti textových typů co 

nabídnout, komunikáty mohou být velmi rozmanité, což je o důvod více zohlednit textový typ 

a kontext komunikace při analýze textů. Nejinak budeme postupovat v praktické části této 

práce. 

Informativní texty jsou sice v hospodářské sféře zastoupeny velmi výrazně, avšak 

expresivita mnohdy dosáhne neméně důležité úrovně – mimo jiné v hospodářských periodikách 

(srov. např. Schneeweiß 2000), kde se dá předpokládat větší pestrost metaforických prostředků, 

patrně podmíněná propojením hospodářské tématiky s košatým jazykem novinářským, což také 

potvrzuje výše uvedená citace článku Věry Höppnerové z roku 2009. Podobně poukazuje i 

Karin Herrmannová na méně terminologizovaný jazyk žurnalistických textů o hospodářství, 
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který využívá spíše jen základní hospodářský slovník (Herrmann 1990: 15–16). Texty jsou tak 

srozumitelné i pro širší veřejnost, která se může seznámit s hospodářskou tématikou snáze. 

Kromě toho je důležité dbát na to, ke které ze tří základních rovin vertikálního členění, 

uvedených v rámci klasifikace HT zkoumaný text patří – tj. zdali náleží do oblasti 

Theoriesprache, Handlungssprache, nebo Vermittlungssprache (Mostýn 2011: 21–22), jelikož 

například frekvence termínů, složitých syntaktických konstrukcí či obrazného výraziva se může 

na těchto třech úrovních znatelně lišit.  

Mnohé textové druhy mají standardizovanou podobu nejen v rámci jednoho jazyka, nýbrž 

se sjednocují i na mezinárodní úrovni. Stačí si vzpomenout na různé mezinárodní smlouvy, 

obchodně-právní texty, rozsudky mezinárodně příslušných soudů apod. Toho si všímá 

Stolzeová již ve své publikaci Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis z roku 

2009. Protipólem internacionalizačního trendu je pak textotvorná tendence vytváření firemně-

interních stylistických příruček apod. (1999: 189–190), které mají jednotlivým oddělením 

pomoci dorozumět se pomocí standardizovaných výrazů. Je problematické, pokud jednotlivé 

společnosti používají zcela odlišné výrazivo, trvají na svém a očekávají, že se komunikační 

bariéry vyskytovat nebudou. Textové druhy jsou navíc značně variabilní. Álvarezová například 

říká, že „(…) tentýž text může být uveden v různých podobách (…)“ (1999: 144), čímž, mimo 

jiné, zdůrazňuje textově pragmatický aspekt, kdy je brán ohled na čtenáře. Výrazný 

pragmatický dopad mají i lokalizační úpravy textů. Souhrnně tak lze pro tuto část říct, že 

lingvistické jevy jednotlivých hospodářských textů mohou být velmi výrazně odlišné, a to 

v závislosti na tom, do které ze základních sfér abstrakčních úrovní dle Mostýna (2013) patří, 

či ke kterému textovému typu je lze přiřadit. V závislosti na těchto charakteristikách, včetně 

kombinace překládaných jazyků a případných stylistických příruček, je třeba využít příslušné 

strategie, aby daný text byl adekvátně přeložen. 

3.4.5 Překladatelská problematika související s kulturou a pragmatikou 

V závěru výše uvedené části kapitoly uvádíme pragmaticko-kulturní dopad textových 

druhů, resp. úprav textových druhů. Všeobecně lze říci, že se autoři shodují na důležitosti 

kulturních aspektů, což dokládá nejen důraznost jejich tvrzení, nýbrž i prostý počet kulturně-

lingvisticky orientovaných knih. Poněkud vyčítavě se tak Bernd-Dietrich Müller táže, proč se 

tématizuje kultura ve zvýšené míře „teprve nyní“ (Müller 1991: 28). Není přitom radno 

předpokládat automatickou znalost kultury (ibid.: 32), a je zapotřebí chápat komunikační situaci 

komplexně (Clyne 1993). Bohužel, ačkoliv důležitost hospodářské komunikace kontinuálně 

stoupá, lidé hospodářské texty stále často podceňují – například, když se domnívají, že rozumí 
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termínům, aniž by nabyli příslušné hermeneutické znalosti (Stolze 2002)104. Přitom právě ony 

jsou nezbytné pro zdárnou interakci, která se v globalizujícím se světě nejen čím dál více 

proplétá, a možná i komplikuje105. Paráová kupříkladu zastává názor, že svět se sice zdánlivě 

zmenšuje, více propojuje, avšak zároveň v souvislosti se snahou zlepšit kulturní porozumění 

vychází najevo, že i u něčeho natolik standardizovaného jako je terminologie není nutně vždy 

možné pouze substituovat, nýbrž musíme využít vyspělejších metod. Podle Álvarez Garcíaové 

je globalizace, i s ohledem na terminologii, komplikujícím faktorem, neboť se na straně jedné 

výrazivo slučuje, na straně druhé ale nelze popřít národní specifika (Álvarez García 2011), která 

mohou být globalizací tendenčně stírána, jelikož dochází k unifikaci. V rámci interní 

komunikace, resp. při kontaktování klientů, se firmy snaží o corporate identity – což má sloužit 

jasnější identifikaci s danou společností, produktem atd. Proto také vznikají různé stylistické 

příručky (firemní style-guidy). 

Vzhledem k tomu, že angličtina stále funguje jako lingua franca, je zřejmé, že i díky dosud 

výrazné hospodářské roli anglicky mluvících zemí hraje prim také v oblasti hospodářské 

komunikace, kde jako společný jazyk funguje často taktéž. Svět se čím dál více prolíná, 

modelové komunikační situace ale zároveň jako kdyby se čím dál více diverzifikovaly. Čím dál 

více se tak v odborné literatuře objevují poznámky o rostoucím vlivu kulturně komunikačních 

faktorů. Bernd-Dietrich Müller považuje mezinárodní komunikaci obchodu dokonce za méně 

jazykovou než kulturní (Müller 1991), s čímž se ve své diplomové práci Basch plně ztotožňuje 

(2002). Ve své práci analyzuje primárně kulturní aspekty hospodářských textů, které mohou 

být v mnohých případech – navzdory unifikaci/globalizaci, či právě s ohledem na ni, velmi 

významné (viz odkaz na citaci Alberta Schweizera). 

V neposlední řadě se i zde musíme alespoň okrajově zmínit o čtyřech hlavních, geograficky 

od sebe oddělených, komunikačních stylech dle Galtunga, tj. o saském, galském, teutonském a 

nipponském, jež se od sebe poměrně výrazně liší (srov. kap. o OP). S ohledem na typologicky 

odlišné komunikační styly uvádí Riskuová, že překladatelství dnes již není pouhým 

překládáním pomocí tužky a papíru, nýbrž jde o IFK106, tj. o interkulturní odbornou komunikaci 

v širokém slova smyslu (Risku 2009: 16–17, podobně také Stolze 2009: 386–392). Müller 

označuje překladatele za kulturní asimilátory (1991). Je přitom nutné, abychom v ideálním 

případě vždy zamezili tzv. critical incidents, tj. určité klíčové, či kritické události (Müller 

                                                 
104 Srov. podobný názor Iulia Pará + Judith Mose ve článku Translating Economic Texts (2009). 
105 Srov. např. citaci Alberta Schweizera v publikaci New Introduction Into Legal English od Marty Chromé, kde 

Schweizer uvádí, že narůstající znalosti vyvolávají více otázek než odpovědí: „As we acquire more knowledge, 

things do not become more comprehensible, but more complex and more mysterious.“ 
106 Jedná se o německou zkratku názvu Interkulturelle Fachkommunikation (Risku 2009: 16–17), tj. jde o 

mezikulturní komunikci. 



 

74 

1991), tj. komunikačním úskalím. I proto jsou dnes, dle našeho názoru, tak hojné kulturní 

tréninky či příručky. 

Obecně vzato platí zásada přizpůsobování se prostředí klienta, kterou již před více než 

čtvrtstoletím formuloval německý kancléř Willy Brandt: „If I am selling to you, I speak your 

language. If I am buying, dann müssen sie Deutsch sprechen”. Porozumění i na jiné než pouze 

lingvistické úrovni propagují rovněž publikace jako Němčina v mezikulturní komunikaci 

(2007)  od autorské dvojice Nový, Schroll-Machlová; či Interkulturelle 

Wirtschaftskommunikation editovaná Berndem-Dietrichem Müllerem (1991).  

Dle Clynea je pragmatika důležitá i proto, jelikož se v hospodářských textech zdar obchodu 

často odvíjí od toho, zda jsou právě pragmatické aspekty zohledněny správně (Clyne 1993 in: 

Schröder 1993). Podobně dnes v četných publikacích o hospodářském jazyce, jako je například 

Němčina v mezikulturní komunikaci, lingvistika dokonce ustupuje do pozadí a prim hrají 

pragmatické faktory, základní komunikační postoje lidí z odlišných států apod., které v případě 

odlišností, resp. nepochopení odlišností a potřeby adekvátně na ně zareagovat, působí 

komunikační problémy či vysloveně nepochopení. 

Obecně vznikají (a to nejen v hospodářské komunikaci) problémy, pokud účastníci uvíznou 

ve svém prostředí a nesnaží se o pochopení protistrany. Také z tohoto důvodu lze z kulturně-

komunikačně orientovaných publikací vydedukovat, že o mimolingvistické pochopení usilují 

mimo jiné proto, že ryze lingvistický přístup vede k šablonizaci. Skutečná komunikace se 

skládá jak z komunikace tzv. tvrdé a dále ještě z komunikace měkké (Hahn 1983: 136). 

Nevýhodou tzv. měkké komunikace je, že kulturní znalosti nejsou bezprostředně uchopitelné. 

Mnozí proto právě propojení kultury a jazyka propagují – ať už ve výuce či mimo ni (Müller 

1991, Hanáková 1990). 

3.5 Odlišné kulturní a právní prostředí 

V této části se budeme věnovat odlišnostem kulturního a právního prostředí při překladu 

hospodářských textů, jelikož odlišné kulturní i právní podmínky i požadavky různých států 

mohou mít na hospodářskou komunikaci velmi výrazný vliv. Jedná se rovněž o kulturně 

pragmatický aspekt, avšak vzhledem k výraznému vlivu právních či jiných norem týkajících se 

hospodářských textů si zasluhuje separátní pojednání. 

Obecně bychom mohli hospodářský jazyk definovat, jako jsme uvedli výše, tj. jde o jazyk 

používaný ekonomy při jejich profesní činnosti107. Na to navazuje definice právního jazyka 

často propojeného v hospodářské sféře s právní tématikou. Šarčević jej definuje jako „(…) 

                                                 
107 Podobně jej definuje také Tomášek (2003: 25). 
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specializovanou komunikaci mezi odborníky, čímž je komunikace mezi právníky neprávníky 

vyloučena (…)“108 (1997: 9). Právní jazyk se nachází tak trochu na pomezí právní teorie, teorie 

jazyka a teorie překladu (Joseph 1995). Podobně jako se neustále mění hospodářství tak i v 

právu kontinuální změny komplikují komunikaci. Kromě toho lze hospodářským textům 

přiřknout rovněž souvislost s texty administrativními, jak přinejmenším nepřímo vyplývá 

z výkladu Knittlové (2010: 134). V našich textech se administrativní, resp. administrativně-

právní charakter projevuje zejména v auditorských pasážích. 

Rovněž mnoho dalších autorů si více než dobře uvědomuje vzájemnou propojenost práva a 

hospodářství. Álvarez Garciaová vyzdvihuje právě provázanost právních změn, jejich dopadů 

na hospodářství a naopak (2011). V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že právní texty jsou 

velmi hojně zastoupeny, Schmitt (1998: 87 in: Stolze 2009: 276) je uvádí jako třetí nejhojněji 

zastoupenou kategorii. Z výzkumu realizovaného Svobodou v roce 2009 vyplývá, že právo je 

dokonce zastoupeno nejvíce - 18 %, následováno ekonomikou, bankovnictvím (13 %), zatímco 

ryze obchodní témata zabírají 8 % (Svoboda 2012: 102). Je tedy neoddiskutovatelné, že oblast, 

které se týkají námi zkoumané texty, je z překladatelského hlediska nesmírně důležitá, neboť 

pokrývá potenciálně téměř 40 % veškerého objemu přeložených textů. Údaje o procentuálním 

zastoupení tematických oblastí ze Svobodova dosud nepublikovaného výzkumu CETMS – 

souhrnné zprávy, kde jsou uvedeny podrobnější kategorie, vedou k podobně vysokému 

procentuálnímu zastoupení109. 

Typickým znakem textů ovlivněných právem navíc je, že oscilují mezi postulovanou, 

terminologizovanou jednoznačností a v reálné situaci projevenou nejednoznačností (Arntz, R., 

Sandrini, P., 2007 In: Bassey Antia ed.: 2007, Harvey 2002)110, k čemuž může přispívat i to, že 

se kromě jednoznačných právních termínů objevují i nejednoznačné právní termíny (Stolze 

2009: 104). Z praktického hlediska Stolzeová doporučuje zejména u mezinárodních smluv co 

nejjednoznačnější, standardizované vyjádření (ibid.: 278). Při překladu právní tématiky se tak 

vždy rozhodujeme mezi dvěma základními možnostmi:  

1) přeložit výraz pomocí co nejbližšího výrazu v cílovém jazyce, anebo  

2) přeložit jej pomocí opisu.111 

Stolzeová uvádí, že v případě nesouladu je důležité zajistit alespoň určité základní 

pochopení, které označuje Bleckmannovou terminologií jako gemeinsames Minimum (ibid.: 

279), tj. jako určitý společný základ, na jehož základě lze napsané pochopit.  

                                                 
108 Překlad: D.R. 
109 Svoboda, Tomáš. CETMS – souhrnná zpráva. 2015 (dosud nepublikováno). 
110 Srov.: Daum (2005: 13), který dokonce tvrdí, že nejednoznačnost je často velmi žádaná. Podobně se vyjadřuje 

i Tomášek (2003). 
111 Daum 2002: 22. 
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Je pozoruhodné, že doporučuje kontrolu překladu právních pasáží ze strany právníka (ibid.). 

Na jednu stranu je vhodné, aby správnost zkontroloval „nejen“ odborník na překlad, nýbrž i 

odborník v dané tématické oblasti. Na stranu druhou Stolzeová svým postojem relativizuje 

kompetentnost překladatelů. 

Navzdory strohosti, která bývá právním textům přisuzována, Malcolm Harvey uvádí, že 

kombinují „(…) nápaditost literárního překladu a terminologickou precizností překladu 

technických témat (…)“112 (2002). Nelze tedy označit právní texty paušálně za strohé. 

Nepochybně i ony skýtají mnohá expresivní, byť pravděpodobně častěji uzualizovaná 

vyjádření. V kombinaci s hospodářskou sférou tak ale mohou texty kombinující obchodní i 

právní tématiku klást velmi specifické požadavky.  

Potenciální problémy vznikají u právem ovlivněných textů rovněž, pokud nadnárodní firmy 

chtějí celosvětově standardizovat výrazivo. S  nadsázkou bychom tento fakt mohli považovat 

za určité ohrožení překladatelské profese, která žije – mimo jiné – právě z rozdílnosti. Ovšem 

ani tak nelze hovořit o tom, že by se v právních textech termíny pouze substituovaly, neboť se 

podobně jako výrazivo hospodářské v průběhu času proměňují, a je tak nutné překládat 

obezřetně, nikoliv bezmyšlenkovitě či automaticky. Nelze se spoléhat na to, že termín, který 

platil např. ještě před několika lety, je stále využitelný. Nové poznatky, skutečnosti a vynálezy 

mohou v důsledku vzniku nového výraziva vést ke změně dělení sémantického pole, a tudíž 

mechanicky překládat nelze. Tyto úvahy potvrzují ve svých výkladech mnozí autoři (např. 

Tomášek 1990, Tomášek 2002, Biel 2006, Stolze 2009: 276–295). 

Překládání vždy vyžaduje hermeneutický přístup, aktivní interpretaci významu a jeho 

pochopení. Musíme si uvědomit skutečný obsah pojmu (Begriff, resp. Begriffsinhalt), 

vyjádřeného pomocí příslušného výrazu (Ausdruck). Navíc je nutné kromě globalizačních 

tendencí brát při překladu právní i hospodářské tématiky v potaz i opačnou tendenci, tzv. 

kulturní lokalizaci – přizpůsobení se místnímu úzu (Göpferich 2004 in: Fleischmann, E., 

Schmitt, P.A., Wojtjak G. 2004). Jednotlivé pojmy jsou úzce vázané na prostředí, v němž 

vznikají. Místy se tak v právních textech dokonce objevuje tendence k preferování slov 

v lokálním jazyce i při překladu, a výhody cizích slov jsou přehlíženy (Daum 2005: 16–17). 

Obtíž u právní terminologie dle Stolzeová představuje, pokud jsou výrazy odvozeny z běžně 

užívaného jazyka a jejich význam je v odborné sféře terminologizován (Stolze 1999: 47), což 

často vyžaduje dodatečné vvysvětlení, zejména pak u „abstraktních právních pojmů“ (Stolze 

1999: 49). 

                                                 
112 Překlad: D.R. 
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Pro úplnost ještě uvádíme, že k dalším charakteristickým znakům právního jazyka patří 

zdvojené, či někdy dokonce ztrojené formulace, potažmo orientátory (Stolze 2009: 287), dále 

pak performativa, komisiva, reprezentativa (ibid.: 289, Chromá 2003). Dále se v nich často 

vykytuje pasivum, deagentizace hraje poměrně výraznou roli (Daum 2005: 18). Obecně lze říci, 

že vzhledem ke komplikovaným faktům popisovaným v právních textech lze očekávat, že i 

syntax bude složitá, přinejmenším složitější, než v hospodářských textech. Referenční tabulky 

s hodnotami délky vět jsme ale pro tuto oblast bohužel nenašli. V průběhu rešerše jsme narazili 

pouze na výše uvedené údaje, týkající se hospodářských textů. Zdejší část kapitoly slouží 

především k tomu, abychom si uvědomili propojenost právní tématiky s hospodářkou, o níž 

nám jde především. Proto v této práci uvádíme pouze takové právní aspekty, které nám 

pomohou pochopit následně analyzované texty. Právní dopad má nepochybně celá výroční 

zpráva, již budeme zkoumat, primárně se ale tato pasáž vztahuje na auditorské části výročí 

zprávy (VZ) a usiluje tak o teoretickou kontextualizaci jevů vypozorovaných v tamních textech. 

3.5.1 Normy platné v dané oblasti 

V této části se zabýváme normami platnými v hospodářské, resp. obchodní sféře, které 

považujeme za důležité zmínit, abychom uvedli naši práci do celkového kontextu. Pasáž 

analogickou této bychom již bývali mohli včlenit na do kapitoly o OP. V takovém případě by 

ale obecně platné terminologické normy, na něž odkážeme, byly uvedeny dvakrát. Jednou 

v kapitole o OP a jednou zde, a vznikala by vcelku zbytečná repetitivnost, které se chceme námi 

zvoleným postupem vyhnout. Nehledě na to, v naší diplomové práci jde o překlad 

hospodářských textů, nikoliv všeobecně o překlad textů odborných. 

Pokud jde o normy, platné v oblasti hospodářství, resp. v oblasti překladu hospodářských 

textů, resp. hospodářské terminologie, je zapotřebí nejprve zmínit všeobecně platné normy, tj. 

především normu o překladatelských službách a požadavcích na poskytování těchto služeb EN 

15038:2006 a její českou mutaci ČSN EN 15038: 2006. v Německu se překladatelskými 

službami zabývá norma DIN 2345 nesoucí název Übersetzungsaufträge. S těmito 

terminologickými normami souvisejí např. „Mezinárodní norma Systém managementu kvality 

(QMS) s číslem ISO 9001: 2008. Další jsou ČSN ISO 1087–1 (01 0501) Terminologická práce 

- Slovník - Část 1: Teorie a aplikace, ČSN ISO 1087–2 (01 0501) Terminologická práce - 

Slovník - Část 2: Počítačové aplikace, ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu 

kvality - Základní principy a slovník a ČSN ISO 12616 42 (01 0506) Terminografie zaměřená 

na překlad. Norma s názvem Systém řízení bezpečnosti informací nese označení ISO/IEC 

27001:2005 (ČSN ISO/IEC 27001:2006).“ (Fořtová 2014: 41–42). Dále je zapotřebí 

vyzdvihnout funkci specifických oborových norem, kterými mohou v německém prostředí být 
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normy VDI Svazu německých inženýrů (Verband Deutscher Ingenieure). Pokud jde o finanční 

aspekty, nesmíme opomenout roli Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, tj. IFRS, na 

něž se opakovaně odkazuje ve všech námi analyzovaných výročních zprávách – ať již těch, u 

nichž zkoumáme překlad (výroční zprávy od společnosti Import Volkswagen Group) či 

nepřekladových, původních českých, resp. nepřekladových, původních německých. Tyto 

standardy určují základní pravidla pro výkaznictví a jsou v jednotlivých státech doplňována 

aplikačními doložkami. V poslední době se také mnoho firem, zejména v zahraničí (primárně 

nadnárodní koncerny s významným zastoupením v USA), orientuje podle Všeobecně 

uznávaných severoamerických účetních principů US-GAAP. Dalšími zákonnými či 

normativními požadavky se zabýváme již v praktické části, a to ve vztahu k námi zkoumaným 

výročním zprávám. 

3.6 Souhrn potřebných kompetencí a souhrn kapitoly o hospodářském 

překladu 

Podobně jako tomu bylo u textů odborných obecně, je také u hospodářských textů zapotřebí 

disponovat celou škálou znalostí a schopností, neboť pouze lingvistická obratnost nestačí. 

Zapotřebí tak jsou veškeré body uvedené v již zmíněném textu od European Masters of 

Translation - EMT: jazykové, interkulturní, rešeršní, technologické, tématické, schopnosti 

poskytování translačních služeb113, To vše v kontextu hospodářské tématiky, kde je nutné dbát 

i na příslušná právní nařízení a zejména hospodářskou sférou daná pravidla, jako mezinárodní 

standardy účetního výkaznictví (IFRS, či nověji v důsledku globalizace stále častěji 

nadnárodními koncerny využívaná pravidla US-GAAP, tj. pravidla pocházející z USA). 

Zejména je v tomto kontextu třeba zdůraznit praktický dopad aplikace pravidel dle US-GAAP, 

dle nichž je možné posunout předěl mezi jednotlivými účetními obdobími (roky) na jiné datum, 

než je předěl jednotlivých let. 

Nadto dosud chybí podrobnější systematické pojednání o hospodářských textech. Touto 

prací si sice nemůžeme klást za cíl zacelit celou mezeru, avšak doufáme, že alespoň přispěje 

k systematizaci poznatků, nebo že dokonce podnítí další výzkum. Hospodářský jazyk totiž 

nemusí být vždy oním domněle strohým útvarem. Na straně jedné se může jednat o projevy 

rigidnější, jako jsou analýzy hospodářských výsledků, zatímco na druhé straně například 

hospodářská žurnalistika mnohdy obohacuje jazyk celkově. Zejména se pak prosazují 

metaforické výrazy zobrazující růst či pokles, jako je tomu například u uzualizovaných idiomů, 

jako již dříve uvedené, býčí trh či medvědí trh. V praktické části diplomové práce na zdejší 

                                                 
113 Gambier (2009). 
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poznatky navážeme na příkladu analýzy výročních zpráv společnosti Import Volkswagen 

Group, jež porovnáme s výročními zprávami z ČR, které překládány nebyly a taktéž 

s původními německými VZ. Tím usouvztažníme nejen výzkum praktické části zejména s touto 

kapitolou, a také zasadíme do patřičného praxeologického kontextu samotný výzkum VZ od 

společnosti Import Volkswagen Group (IVG) ve vztahu k úzu psaní VZ v České republice a 

Německu. 
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4 Problematika překladu do cizího jazyka 

V této kapitole se zabýváme různými aspekty překladu do cizího jazyka. Nejprve podáváme 

krátký historický přehled o vývoji tohoto typu překladu, avšak se zaměřením nikoliv pouze na 

odborné texty, nýbrž na veškerou převáděnou tématiku. Důvod je prostý. Dějinně přehledových 

materiálů o překladu odborných textů (OT) do cizího jazyka navzdory jeho důležitosti příliš 

není. 

Dále vysvětlujeme základní pojmy při překladu do cizího jazyka (CZJ), popisujeme 

rozpoznatelnost překladů do cizího jazyka a do mateřštiny, a to včetně zdrojů chyb u prvního 

jmenovaného směru, resp. i s ohledem na společensko-politické faktory podmiňující překládání 

tzv. opačným směrem a přijímání daného druhu překladu. Závěrem kapitoly popisujeme vliv 

jazykových kombinací na překlad do cizího jazyka, včetně kombinace němčiny a češtiny. 

4.1 Krátký historický přehled o překladu do cizího jazyka 

Překlad do cizího jazyka má již velmi dlouhou tradici, v různých obdobích byl dokonce 

dominantně zastoupen, či jej lidé přinejmenším nepovažovali za nic zvláštního, ani se nad ním 

nepozastavovali. Nejinak tomu bylo například při vzniku křesťanství, kdy do latiny překládali 

nerodilí mluvčí (Beeby Lonsdale 2009: 65), nebo v případě překladů z chalkidštiny do řečtiny, 

kdy rovněž nepřekládali lidé, jejichž mateřštinou byla řečtina (Pokorn 2005: 34). Zatímco v 

antickém Římě byli velcí překladatelé rodilými mluvčími latiny, první křesťanští překladatelé 

latinského jazyka byli naopak Řekové (ibid.). Jak ale stručně uvádí Alison Beeby Lonsdaleová, 

například mateřštinou známého učence z italského Stridonu a patrona překladatelů sv. 

Jeronýma, který se proslavil překladem Bible (tzv. VUlgaty) do latinského jazyka, latina nebyla 

(Beeby 2009: 65). Posléze vstupujeme do období, kdy se překládalo do cizího jazyka velmi 

hojně, byť mnoho známých děl bylo přeloženo rodilými mluvčími jazyka cílového, přičemž 

obecně lze říct, že se tzv. inverse translation, tedy v jistém slova smyslu překlad v opačném 

směru než běžném, objevoval jak na Západě, tak na Východě (Pokorn 2005: 34–35). 

V následujících obdobích humanisté plně akceptovali i překlad do cizích jazyků. Italský 

humanista Leonardo Bruni (známý také pod jméněm Bruno Aretino), zastával názor, že 

překladatel musí dokonale ovládat jak jazyk výchozí, tak cílový (Beeby 2009: 65). Naopak 

během období romantizmu114 se prosazovalo dodržování pravidla o překladu pouze do 

mateřštiny, kterou romantici považovali za jedinečný prostředek vyjadřování (ibid: 31), který 

bylo zapotřebí náležitě ovládat, a zjevně se domnívali, že takovéto kompetence dosáhne pouze 

                                                 
114 Tak, jak jej chápe jako velmi široký pojem Pokornová (2005: 31), která nespecifikuje, o jaké území, na němž 

se projevoval humanismus, se vlastně jedná. 
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rodilý mluvčí. Patrně prvním, kdo přispěl do debaty o prosazování překladu výhradně do 

mateřštiny, byl dle Alison Beeby Lonsdaleové patrně Martin Luther, a to díky jeho velmi 

úspěšnému překladu originálu Bible do němčiny (Beeby Lonsdale 2009: 65), kdy se snažil 

využít prostředky cílového jazyka tak, aby ideálně vystihl orignál a příjemci v cílové kultuře 

tak mohli pochopit přeložené dílo ve stejné šíři jako příjemci v jazyce výchozím115. Názor, že 

by se mělo překládat pouze do mateřského jazyka, zastával například Friedrich Schleiermacher 

ve své knize Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens (O odlišných metodách 

překladatelských)116 (Pokorn 2005: 31). Byť se dle Pokornové nikdy tímto způsobem nevyjádřil 

explicitně, lze takový postoj z jeho publikace vydedukovat (ibid.). Následně tento názor 

zastávali například velmi striktně Walter Benjamin, který uvádí: 

 

„Úlohou překladatele je uvolnit ve svém vlastním jazyce onen ryzí jazyk, který 

je zaklet jazykem druhým, a osvobodit tak jazyk, který je uvězněn v díle tím, že dané dílo 

znovu vytvoří.“117 

(Benjamin 1982 in: Pokorn 2005: 31) 

 

Podle něj není možné, aby natolik dokonalé schopnosti dosáhl mluvčí nerodilý. Později 

dle Pokornové zastávala odborná veřejnost názor, že by se mělo překládat jen do mateřského 

jazyka například George Steiner (který tvrdil, že disponuje třemi mateřštinami)118, nepřímo se 

tak vyjadřovala rovněž Mary Snell-Hornbyová (1995: 81), i Lawrence Venuti (1995: 37 in: 

Pokorn 2005: 33–34). Na druhou stranu mnoho autorů ignorovalo reálnou situaci, kdy se nejen 

v malých či postkoloniálních společnostech překládalo i do cizího jazyka, nýbrž také v případě 

velkých geopolitických celků, jakým je například Čína (Pokorn 2005: 34–36; Beeby Lonsdale 

2009: 64–65). V průběhu této kapitoly ještě doložíme, že v současné době lze překlad do cizího 

jazyka považovat za nedílnou součást překladatelské praxe. 

4.2 Překlad do cizího jazyka – základní pojmy 

V rámci pojednání o překladu do cizího jazyka je vhodné definovat na začátku termín 

rodilý mluvčí a mateřský jazyk, tedy co vlastně za mateřský jazyk považovat lze a kdo je 

mluvčím takového jazyka. Je neobvyklé, že právě nedostatečně teoreticky podchycené. 

Pokornová sice uvádí názory různých translatologů, kritizuje však vágnost a 

                                                 
115 Srov. Lutherův Sendrief vom Dolmetschen. 
116 Překlad: D.R. 
117 Překlad: D.R. 
118 Pokorn 2005: 32. 
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mnohovýznamovost pojmu rodilý mluvčí (native speaker) v jejich užívání. Navíc nejsou 

zohledněny případy, kdy lidé vyrůstají v monoglotní společnosti, aniž by její jazyk ovládli 

alespoň k určité dokonalosti, ani ty, v nichž se výjimečně nadaní naučí jazyk téměř jako 

pomyslní rodilí mluvčí. Hlavní kritika směřuje na presupozici definovanosti pojmu rodilého 

mluvčího (Pokorn: 6–22), čímž se překladatelé patrně vyhýbají diskuzím s možným 

nejednoznačným závěrem. 

Objevují se tak například názory, že rodilým mluvčím je každý, kdo internalizuje 

pravidla (ibid: 9–10), a umí tudíž adekvátně používat daný jazyk. Dalšími uváděnými kritérii 

pro identifikaci rodilého mluvčího jsou: a) přirozená intuice, b) naučení se danému jazyku 

během dětství, c) kreativní užívání jazyka (což ovšem mohou ovládat i nerodilí mluvčí jako 

tomu bylo například u Vladimíra Nabokova), d) schopnost produkovat plynulé a bezchybné 

texty (ibid.: 6–10) 

Nedůsledné používání základního výraziva tak v konečném důsledku vede k tomu, že 

se i natolik základní pojem jako je rodilý mluvčí, ale i například „domácí“ či „cizí“ kultura, 

často používají nediferencovaně, s odlišnými významy, což Pokornová kritizuje zejména 

s ohledem na nerealistické názory, týkající se odmítání překladu do nemateřského jazyka (ibid. 

2005: 30–35).  

Ani výraz mateřský jazyk není méně problematický. Zdá se, že jej translatologové 

považují za natolik zřejmý, že jej ani jednoznačně nedefinují, resp. definují jej, ale podle 

různých měřítek. Obecně tak bývá nazýván jako lingua maternalis, lingua vulgaris (Prunč 

2000: 9), přičemž označení mateřský jazyk (mother tongue) se dle Pokornové vžilo díky tomu, 

že jazyk učí děti především matky (Pokorn 2005: 2–3). Crystal však nahrazuje pojem mateřský 

jazyk souslovím první jazyk (first language), jelikož se tento jazyk učí lidé právě jako první 

(Crystal 1994: 368 in: Pokorn 2005: 2). Dalšími výrazy jsou dominantní jazyk (dominant 

language), domácí jazyk (home language). Poslední jmenovaný se dle Pokornové vztahuje na 

jazyk používaný primárně v domácím prostředí, který se ovšem s tzv. dominantním jazykem 

nemusí krýt, jelikož dominantní jazyk se může v průběhu času měnit. Například mateřštinou, 

či spíše dominantním jazykem dětí slovinské minority v Rakousku je zpočátku slovinština. 

S nástupem času, s nástupem do školy, ale nabývá na významu němčina, takže původně 

převažující slovinština může ztratit své výsostní postavení, byť je u dané skupiny lidí prvním 

jazykem, který se učí (Pokorn 2005: 2). O mnohovýznamovosti, nedefinovanosti a proměnném 

charakteru označení mateřský jazyk hovoří nejen to, že se pod jedním označením často skrývají 

různé významy, ale i bohaté spektrum výrazů používaných pro tutéž, resp. velmi podobnou 

skutečnost. Jako variantní označení pro mateřský jazyk tak například Nataša Pavlovićová uvádí 
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také nativní jazyk (native language) a běžně používaný jazyk (language of habitual use), byť 

v posledním jmenovaném případě jde spíše než o mateřský jazyk v užším slova smyslu o jazyk, 

jejž běžně používáme (Pavlović 2007b: 80). Na druhé straně spektra se pak nachází výrazy jako 

cizí jazyk, tj. nemateřský, (foreign language), jazyk, který se učíme po mateřském jazyce (second 

language). (ibid.). 

Mateřský jazyk lze definovat dle kritéria a) původu (či pořadí), b) kompetence (stupně 

ovládání jazyka), c) funkce (nejčastějšího užívání), d) vnitřní a vnější identifikace (tj. zda se 

s daným jazykem identifikujeme my sami, resp. jestli nás s ním spojuje okolí)119 Podobný názor 

zastává ve své rigorózní práci o tlumočení do cizího jazyka Alžběta Malkovská, kde uvádí, že 

lidé, jež se odstěhují do zahraničí (např. za prací), mohou mít dále jako svou původní mateřštinu 

češtinu, avšak ve svém oboru mohou využívat jinou, tzv. sociální mateřštinu (Malkovská 2009: 

16–18). Také uvedený pojem first language nemusí nutně znamenat, že se jedná o první 

naučený jazyk, jak mohl výraz napovídat, nýbrž dle badatelky Pavlovičová tak označuje 

nejpříhodněji užívaný jazyk (Pavlović 2007b: 80). Jednou z příčin dosud neuspokojivé diskuze 

o cizím jazyku a rodilém mluvčím je tak nepochybně mnohovýznamovost, resp. odlišné 

definice těchto pojmů. 

Doposud jsou základní pojmy vykládány různým způsobem. Pro jejich lepší pochopení 

a zapojení teoretických znalostí do praxe, je také vhodné položit si jinou otázku, a to jak se 

nejlépe naučit cizímu jazyku co nejlépe, resp. kdy s výukou začít? Pokud by se tzv. nerodilý 

mluvčí totiž mohl naučit (cílový) jazyk stejně dobře jako rodilý mluvčí (cílového jazyka), 

mohly by tím pádem odpadnout některé obtíže související s překladem do cizího (cílového) 

jazyka, jelikož by se v daném případě původně nerodilý mluvčí, pokud jde o jazykové 

kompetence v cílovém jazyce, de facto rovnal rodilému mluvčímu cílového jazyka.  

Vzhledem k tomu, že schopnost naučit se cizímu jazyku souvisí s lateralizací mozku, tj. 

s jeho dělením na levou jazykovou a pravou hemisféru, a protože je tento proces dle názoru 

neurofyziologů zahájen cca v 4–5 letech120, je dobré začít se učit cizímu jazyku již dříve. Před 

tímto zlomovým obdobím121 se jazykové kompetence nabývají snadněji (Pokorn 2005: 16–17). 

Pokud totiž zahájíme výuku dříve, jsme schopni osvojit si jazyk (language acquisition), tedy 

přirozeně vstřebáváme jazyk ještě v dětském, mladém věku, zatímco později se jazyk pouze 

učíme (language learning) (ibid.: 14–15). Ve věku dospělém je vstřebávání jazykových znalostí 

vzhledem k fyziologickému vývoji o dost těžší. Svým způsobem bychom zde mohli vytvořit 

paralelu k označení Heidi Röschové „Deutsch als Zweitsprache“, tj. němčině jako druhému, 

                                                 
119 Pokorn 2005: 2–5, citace kritérií dle Skutnabb Kangas and Phillipson. 
120 Podle některých dokonce již ve 3 (srov. Pokorn 2005: 17–19). 
121 Překlad: D.R. 
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eventuálně druhému mateřskému, jazyku a „Deutsch als Fremdsprache“ (němčině jako cizímu 

jazyku) ze Steinmüllerovy knihy Deutsch International und interkulturell. (1993: 7–22), jako 

osvojení si němčiny „pouze“ uvedenou méně internalizovanou formou učení. Dlužno ale 

podotknout, že je podle některých badatelů možné, abychom se i ještě v 12 letech mohli naučit 

cizí jazyk na úrovni rodilého mluvčího.  

Z uvedeného vyplývá, že pokud někdo ovládá jazyk velmi přirozeně, přinejmenším 

takřka bezchybně, mohli bychom jej považovat za bilingvního rodilého mluvčího. Patrně nikdo 

ale nepoužívá jazyk v jeho plném rozsahu, nemůže ani znát všechny oblasti odbornosti. Často 

používá více rovin jazyka zároveň, resp. je ovládá v různé míře. Přesnou definici bilingvizmu 

tak Hardingová a Riley považují téměř za nemožnou, jelikož při určení tohoto pojmu hraje roli 

mnoho psychologických a sociálních faktorů (Harding-Esch, E., Riley, P.: Bilingvní rodina, 

2008: 54). Dle nich je více než polovina populace v té či oné míře bilingvní122, což dokládají 

„monolingvními“ zeměmi, kde lidé z různých důvodů používají více jazyků, zatímco 

v leckterých „bilingvních“ zemích jako například Kanadě, lidé často využívají pouze jeden 

(Harding-Esch, E., Riley, P.: Bilingvní rodina, 2008: 45–50). Margaret Rogersová uvádí jako 

faktor, který v případě angličtiny komplikuje definici bilingvizmu, také velký celosvětový počet 

jejích variet, kdy je těžké se rozhodnout, zda za mluvčího určité variety považovat rodilého 

mluvčího angličtiny jako takové, či právě za rodilého mluvčího té které variety (Rogers 2005). 

V současné době lingvisté zastávají názor, že přirozený bilingvizmus, který vzniká 

v rodině, kde s dětmi rodiče hovoří konstantně různými jazyky, je možný, i že stejně tak jako 

souřadný bilingvizmus (Hajná 2012: 44–6), který se objevuje například u dětí emigrantů, kteří 

doma mluví původním jazykem, zatímco např. ve škole jazykem země, do níž přišli, děti nijak 

nezatěžuje. Důležité prý je, aby rodiče v případě, kdy se pro bilingvní výchovu rozhodnou, tuto 

také důsledně zachovávali a nekladli na děti přílišné nároky, nýbrž pozitivně podporovali vývoj 

jejich jazykových schopností (ibid.: 44–46)123. 

4.3 Direkcionalita – její typy a náročnost 

Direkcionalitu lze stručně popsat jako směr, kterým překládáme, resp. jako směr, kterým 

převádíme jazykové, významové, resp. stylistické jednotky z jedné řeči do druhé. 

V translatologické literatuře se pro překlad do mateřského/cizího jazyka (obě adjektiva zde 

používáme jako synonyma) kromě nejpádnějšího označení translation into the mother tongue 

                                                 
122 Z textu nepřímo vyplývá, že tuto formulaci lze chápat velmi obecně, tj. že de facto v každé zemi ovládá 

polovina populace více než jeden jazyk, byť ve velmi odlišné míře (Poznámka autora diplomové práce). 

123 Podobné myšlenky nalezneme také u Krestové (2011). 
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vžilo označení direct translation (viz např. Campbell 1998, 65, 67), zatímco překlad v opačném 

směru označujeme jako indirect translation (Stewart 2000).124 

Marmaridouová ve svém článku rozlišuje kromě již zmíněné direkcionality jazykové, 

resp. promítání struktur z výchozího jazyka (VJ) do cílového jazyka (CJ), ještě další typ (určitou 

direkcionalitu navíc), kdy převod funguje opačným směrem. Jinak řečeno – podle 

Marmaridouové projikujeme nám známé (kognitivní) struktury při překladu na zdrojový text, 

abychom tak zprostředkovali komunikaci (Marmaridou 1996: 49). Se zajímavou myšlenkou, 

kterou lze označit jako kulturní direkcionalitu přichází Prunč, jež hovoří o kulturním exportu i 

importu při překladu (Prunč 2000: 7). 

Otázkou ale zůstává, jak si názorně představit rozdíl v  požadavcích na překlad do 

mateřského či cizího jazyka. Než odpovíme na otázku „Který směr překladu je těžší?“, uveďme 

si nejprve klasifikaci jazyků, resp. jazykových kompetencí tak, jak ji chápe AIIC. Mezinárodní 

organizace sdružující konferenční tlumočníky, rozlišuje jazyky A, B a C podle toho, do jaké 

míry je dotyčný tlumočník/ice dokáže při své práci využívat. Jazyk A představuje mateřský 

jazyk tlumočníka125, jazykem B rozumíme aktivní jazyk, z něhož i do nějž může dotyčný 

tlumočit a plynule jej ovládá126. Jazyk C pak představuje pasivní jazyk, který tlumočník využívá 

pouze pro převod do mateřštiny, přičemž tomuto jazyku především dokonale rozumí127. 

Domníváme se, že tuto klasifikaci lze využít také pro účely překladu, jelikož jak ústní tak 

písemný převod mají společného jmenovatele – mezijazykovou a mezikulturní komunikaci. 

S odvoláním na Tanaku uvádí Gile, že k porozumění spotřebujeme cca 30 % procesní 

kapacity, zatímco produkce zabere více než 70 %. Za těchto okolností se dobírá následujících 

výsledků, pokud jde o náročnost tlumočení (v obou směrech). Tento model lze, analogicky 

k odůvodnění klasifikace jazyků dle organizace AIIC, rovněž využít pro překlad: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Za specifický typ direkcionality bychom mohli považovat dirrecionalidad distornada, tedy zkreslenou 

direkcionalitu, která vzniká díky výměnným studentským programům v překladatelských kurzech, jelikož se 

v nich při 2LT vyskytují nejen rodilí mluvčí VJ, nýbrž i rodilí mluvčí výchozího jazyka (Guatelli-Tedeschi and Le 

Poder 2003 in: Stewart 2014). 
125 Working languages. AIIC. AIIC: AIIC - World English [online]. AIIC, 2015 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

http://aiic.net/page/4004/working-languages 
126 ibid. 
127 ibid. 

http://aiic.net/page/4004/working-languages
http://www.aiic.net/glossary/default.cfm?ID=52
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Při překladu z jazyka A do jazyka B: 

Požadavky na porozumění a produkci = 30 (x 60 %) + 70 (x 100 %) = 88 jednotek 

Při překladu z jazyka B do jazyka A: 

Požadavky na porozumění a produkci = 30 (x 100%) + 70 (x 60 %) = 72 jednotek. 

Obrázek 8   Znázornění náročnosti překladu do MJ128 a CZJ129 (Tanaka 1991 in: Gile 

2005)130 

 

Vycházeje z uvedeného předpokladu by tak dle Gilea vyplývalo, že je vhodnější 

překládat do mateřštiny. Avšak hodnoty, které uvádí na začátku svého výpočtu, jsou pouze 

orientační, přičemž si Gile velmi dobře uvědomuje, že vzhledem k určité arbitrárnosti 

výchozích hodnot nelze brát výsledek ad absolutum (Gile 2005). Tím také chce podpořit aktivní 

uvažování nad direkcionalitou. Jako opačný příklad uvádí předpoklad Goldman-Eislerové, že 

procentuální rozložení nároků na porozumění a produkci je právě opačné, čímž bychom se 

dopočítali zcela odlišných výsledků (Gile 2005, Goldmann Eisler 1972 in: Gile 2005). Za 

podstatné považujeme především, abychom k dosavadním výsledkům a úvahám nejen v oblasti 

direkcionality přistupovali náležitě uvědoměle, nikoli přehlíživě, avšak ani nekriticky. 

Z hlediska direkcionality je také velmi přínosná Dollerupova kritická úvaha o tom, že 

se de facto neustále nacházíme na pomyslné škále učení se jazyku, přičemž na škále od 0 do 

100 % jako nerodilí mluvčí nemáme šanci dosáhnout kompetenční úrovně mluvčího rodilého. 

Jako možné řešení problému při překladu do cizího jazyka zvažuje týmové překlady, čímž se 

do jisté miry neutralizuje faktor překladu do jazyka nemateřského, resp. vytváří se určitý 

týmový bilingvizmus, čímž se problematika překladu do cizího jazyka de facto obchází. Na 

akademické úrovni může dle Dollerupa být jazyk v některých oblastech natolik žargonizovaný, 

specializovaný a zjednodušený, že mezi odborníky vzniká specifický typ přesného bilingvizmu 

v dané oblasti (Dollerup 2000: 61–69). 

V návaznosti na tyto myšlenky se jeví jako přirozené, že je překlad do cizího jazyka 

považován za vhodný, či spíše uskutečnitelnější u standardizovaných odborných textů, nežli u 

takřka bezbřehé beletrie (Prunč 2000: 11). Podobně jako Prunč (2000: 11, 15) favorizují překlad 

do mateřského jazyka (2LT) u standardizovaných textů také Snell-Hornbyová (2000: 38) či 

Bretthauer (2000: 147–152). Ústředním předpokladem pro 2LT přitom není pouze jazyková 

znalost, nýbrž i schopnost přizpůsobit se cílové situaci, příjemci, přičemž tuto vlastnost mají 

                                                 
128 Mateřský jazyk. 
129 Cizí jazyk. 
130 Překlad: D.R. 
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někdy lidé učící se cizí jazyk lépe zažitou nežli rodilí mluvčí (Prunč 2000: 11). Nezávisle na 

tom, zda jsme si jazyk osvojili během tzv. primární či sekundární socializace, je tedy nutné 

popsat případnou bilingvnost jako variabilní kontinuum (ibid.: 10)131. 

4.3.1 Klíčové kompetence překladu do cizího jazyka 

V dřívějších kapitolách jsme se již zmínili o hlavních dovednostech, kterými musí 

překladatel disponovat, aby se mohl věnovat odborným, resp. hospodářským textům. Nyní se 

zaměříme na tutéž záležitost, ovšem z pohledu překladu do cizího jazyka. V článku Hrdličkové 

(1983: 336) se uvádí, že autorka klade velmi velký důraz na „(…) dokonalé zvládnutí 

mateřského jazyka (…)“. Koncentrace na primárně lingvistické jevy je s ohledem na datum 

vzniku jejího článku, kdy se translatologové ještě soustředili primárně na lingvistické jevy – 

méně však na stylistické či kulturní, pochopitelná. Vzhledem k tomu, že se překládá do cizího 

jazyka, komplikuje situaci kromě ryze lingvistických potíží jako takových i direkcionalita. 

Patrně i proto autoři odborné literatury vyzdvihují u 2LT jazykové znalosti. Ve sborníku 

Translation into non-mother tongues z roku 2000 se však už hojně zohledňují také 

mimolingvistické dovednosti. Richard Groß požaduje trojí kompetenci: a) věcnou, b) textovou 

a c) jazykovou (Groß 2000: 177). Podobně také Bretthauer požaduje kromě jazykových znalostí 

také znalosti v daném oboru (tj. věcné) a znalosti kulturní (Bretthauer 2000: 147). Myriam 

Salama-Carrová klade důraz na kulturní znalosti, jelikož překladatele považuje za kulturního 

operátora (Salama-Carr 2000: 220–221)132. Důvodem je patrně to, že kulturní znalosti 

představují těžko uchopitelný soubor znalostí různého druhu o prostředí, z něhož pochází 

výchozí text. Jedná se tedy o vyšší znalostní rovinu, než je pouze rovina ryze slovní, kterou lze 

popsat snáze. Složitost i význam kulturních dovedností dokládá velmi názorně a zároveň v 

odlehčené podobě známý citát bývalého spolkového kancléře Williho Brandta, který uvedl: “If 

I am selling to you, I speak your language. If I am buying, dann müssen sie Deutsch sprechen”. 

Je nutné zohlednit komunikační zvyklosti cílové kultury, čímž paradoxně získávají šanci i 

nerodilí mluvčí. Do určité míry se tak výhoda rodilých mluvčích relativizuje, neboť „bilingvní 

mluvčí nejsou nutně bikulturní“133 (Clyne 1991: 63). Pokud tedy chce bilingvní mluvčí 

adekvátně překládat do „cizího“ jazyka, měl by být zároveň obeznámen s kulturou cílového 

prostředí. 

                                                 
131 Vzpomeňme například na případy některých emigrantů, kteří se odstěhovali do zahraničí, přestali používat 

původní mateřštinu. Naučili se „cizí“ jazyk téměř na úrovni rodilého mluvčího a následně si původní mateřštinu 

museli osvojit de facto znovu. 
132 Podobné názory zastávají také Riskuová (2009), Stolzeová (1999; 2009) ad. 
133 Překlad: D.R. 
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Opakovaně zdůrazňujeme význam kulturních znalostí, které jsou dnes čím dál více 

v popředí zájmu, což dokládají i již citované publikace o mezikulturní komunikaci (např.: 

Němčina v mezikulturní komunikaci autorské dvojice Nový a Schroll-Machl vydaná v roce 

2007). To však neznamená, že bychom mohli lingvistickou stránku, ani vyšší lingvistické celky, 

opomenout. I z tohoto důvodu se snažíme v praktické části ověřit platnost hypotézy, jejíž úplné 

znění uvádíme tamtéž, zda vyšší lingvistické celky působí větší obtíže než např. celky 

jednoslovné. 

4.3.2 Rozdíl mezi překladem do mateřského a nemateřského jazyka 

Podle Sotáka jde při překladu do cizího jazyka především o přesné převedení informace, 

vyjádřené původně v MJ, pomocí prostředků v cílovém jazyce, zatímco se v překládání do 

jazyka mateřského klade důraz na dešifrování obsahu, vyjádřeného jiným jazykovým kódem 

prostřednictvím mateřského jazyka (Soták 1977). Lingvocentrické názory převládaly poměrně 

dlouho. Například Schulzová pokládá znalost cílového jazyka za důležitější než znalost 

výchozího a opakovaně zmiňuje jeho nadřazenost (Schulzová 1980). De facto tak tím 

presuponuje překlad do mateřského jazyka (1LT), jelikož se obecně má zato (viz výše), že 

cizinec nemůže dosáhnout jazykové kompetence rodilého mluvčího. Podobně uvažuje i 

Campbell, dle něhož je u 1LT hlavní porozumět, zatímco u 2LT tkví primární úskalí ve správné 

formulaci CT (Campbell 1998: 57), přičemž ale zdůrazňuje, že oba překladové směry v podstatě 

představují zrcadlový obraz toho druhého (ibid.: 57). Jak ale zcela trefně uvádí Hansenová 

(1997), oba směry překladu mají společné to, že je nutné aplikovat při nich důsledně určitou 

makrostrategii, aby se překlad zdařil. 

Za pozoruhodný je možné označit Vildebrandův názor, jenž pokládá překlad do 

mateřštiny svým způsobem za složitější než 2LT, jelikož při překladu do mateřského jazyka se 

dle něj mohou vyskytovat paušalizovaná řešení ve větší míře, zatímco 2LT je sice jazykově 

velmi komplikovaná, leč z psychologického hlediska méně zatížená činnost (Vildebrand 1997: 

228). Tzv. aktivní překládání134, tj. překlad do cizího jazyka, skýtá dle Vildebranda díky tomu, 

že mívá překladatel s texty v cizím jazyce méně zkušeností, také nižší riziko využívání 

paušalizovaných řešení. Pokud si 2LT osvojujeme, probíhá tento proces velmi systematicky 

právě proto, že na začátku nedisponujeme tolika znalostmi a musíme je teprve pracně vstřebat 

(ibid.). Obavy z překladu do cizího jazyka se snaží zmírnit i Kiraly, přičemž rozdíl mezi 1LT a 

2LT podle něj nespočívá v překladatelské kompetenci, nýbrž v sebedůvěře překladatele (Kiraly 

2000: 117). 

                                                 
134 Překlad: D.R. 
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Rozdíl mezi překladem nerodilým mluvčím cílového jazyka a rodilým mluvčím spočívá 

ve stupni dosaženého skoro-bilingvizmu135 (Pedersen 2000) v nemateřském jazyce na straně 

jedné a mezi schopnostmi daného mluvčího v jeho L1136. Dá se předpokládat, že čím více se 

obojí bude lišit, tím spíš budou čtenáři, ještě lépe pak rodilí mluvčí cílového jazyka, schopni 

rozpoznat, zda překlad vyhotovil rodilý mluvčí nebo nikoliv (ibid.). Podobně tomu bylo v testu, 

který provedla Pokornová, v němž rodilí mluvčí cílového jazyka víceméně spolehlivě 

detekovali, zda překládal rodilý mluvčí či zda tomu tak nebylo (Pokorn 2005: 55–120). Jak 

vyplývá z výzkumu provedeného Jakobsenem, má direkcionalita vliv nejen na kvalitu nýbrž i 

na rychlost překladu (Jakobsen 2003), což patrně souvisí s tím, že nerodilý mluvčí nemá natolik 

zautomatizovaná formulační schémata v cílovém jazyce. 

V dané situaci by bylo možné uvažovat nad tím, že by naprosto ideálním řešením byl 

bilingvní překladatel. Může tomu tak být, a dle našeho názoru by tomu i napovídalo, že odpadají 

faktory neznalosti cílového jazyka (tj. de facto se ani o překlad do cizího jazyka nejedná), avšak 

v Klančarových překladech137, které Pokornová analyzuje, se vyskytuje nemálo částečně i 

poměrně dost závažných chyb, jako jsou stylistické a žánrové změny, ale i relativně značné 

množství gramatických chyb (Pokorn 2005: 101–103). Přitom bychom jej čistě podle definice, 

již Pokornová používá, za rodilého mluvčího považovali (ibid.: 91–96, 101–104, 112). 

Důležitou roli tedy hraje i námi používaná definice bilingvního/rodilého mluvčího. 

Tento aspekt direkcionality také do značné míry souvisí s tím, jak vyvinutý je 

bilingvizmus u daného překladatele. Pokud jde o presumpci absolutního bilingvizmu, vyjadřuje 

se Campbell velmi skepticky: 

 

„Ve skutečnosti totiž mnoho translatologických studií doposud ignorovalo 

problematiku vývoje jazykových znalostí, přičemž existence dokonale bilingvního 

překladatele se předpokládala.“138 

(Campbell 1998: 1) 

 

Ta je dle Crystala spíše výjimkou. Mnohem častěji se jedná o správné používání jazyka 

na té či oné úrovni, přičemž tzv. bilingvní mluvčí prý nikdy dokonalosti rodilého mluvčího (ve 

smyslu jednoho jazyka – pozn. autora DP) nikdy nedosáhnou (Crystal 1987: 362 in: Pokorn 

2005: 30). Je tedy sotva možné ovládat v průběhu delšího časového období oba jazyky na stejné 

                                                 
135 Překlad: D.R. 
136 L1 chápe Pedersen jako first language, tj. tzv. „první jazyk“. Neoznačuje nutně jazyk, který se naučíme jako 

první, nýbrž ten, který nejlépe ovládáme. 
137 Klančara považuje Pokornová ve svém pojetí bilingvnosti za rodilého mluvčího. 
138 Překlad: D.R. 
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úrovni, ještě méně pravděpodobné je, že dva jazyky budeme zvládat dokonale. Nepochybně ale 

lze vyvinout velmi vysokou jazykovou kompetenci ve dvou jazycích a umět díky tomu 

zpřístupnit cizojazyčnému publiku i velmi obtížnou odbornou literaturu. Podle Pokornové je 

vhodnější považovat bilingvnost nikoliv za dokonalý stav, nýbrž jako určitý stupeň osvojení si 

dvou jazyků (Pokorn 2005: 30). Podobně také Campbell doporučuje vnímat žáky nikoliv jako 

napodobitele rodilých mluvčích, nýbrž jako lidi, vytvářející si možnosti vyjadřování v CJ 

(Campbell 1998: 55–56). Obdobně se vyjadřuje rovněž Bretthauer, který v důsledku neustálého 

vývoje schopností zpochybňuje naprostou vyváženost znalostí dvou jazyků (Bretthauer 2000 

151–152), a Richard Groß, jenž považuje globální translatologickou kompetenci139 (ve smyslu 

dokonalé znalosti dvou jazyků) za nemožnou, zatímco dílčí translatologická kompetence140 se 

mu jako možná jeví (Groß 2000: 175–177). Závěrem této pasáže zbývá konstatovat, že lepší 

než presuponovat neexistující či nedosažitelné je konstruktivní práce s doložitelně zjištěným 

stavem. Tzn. je lepší méně rigidní deskriptivní, nikoliv nekritický, přístup, nežli rigidní 

preskriptivnost. 

4.3.3 Chybovost a problematika motivace pro vyhotovování překladu do cizího 

jazyka 

Dílčí studie, které zmiňuje Pokornová, uvádí, že skutečnost, zda překlad vyhotovil 

rodilý mluvčí, nebo nikoliv, se nejsnáze pozná u tzv. vyšších lingvistických celků, například již 

u kolokací, zatímco z jiných studií, uvedených v její knize Challenging the traditional axioms: 

translation into a non-mother tongue, by bylo možné usoudit, že na úrovni syntaxe či fonologie 

se rozdíly mezi oběma typy překladatelů neprojevují tak výrazně (ibid.: 12–19). 

Rogersová zmiňuje, na příkladu jazykové kombinace němčiny a angličtiny, jako hlavní 

úskalí nepřirozeně zvolené výrazivo, tj. nevhodné kolokace, ale také příliš abstraktních 

podstatných jmen nebo infinitivů místo gerundií, jakož i eventuálně nesprávně zvolený rejstřík 

(Rogers 2005). Správný odhad vyšších lingvistických celků je ztížen tím, že je více možných 

kombinací jak je sestavit. Tzv. kolokační rozsah (collocational range), či spíše rozsah 

kombinatorický je zde poměrně značný. Přitom „(…) už nejmenší nedostatky při rozhodování 

a tím pádem i chybné překladatelské výkony vedou z odmítnutí překladu jako celku.“141 

(Kimmes a Kornelius 2009). O důležitosti kolokací svědčí to, že jsou ústředním článkem také 

mluvených projevů, kdy mluvčí může mít sebelepší výslovnost, avšak případné nevhodně 

zvolené kolokace okamžitě prozradí, že se o rodilého mluvčího nejedná. 

                                                 
139 Překlad: D.R. 
140 Překlad: D.R. 
141 Překlad: D.R. 



 

91 

Lapinskas považuje ustálená vyjádření sestávající z více slov (tj. pouze ustálená, nikoliv 

obrazná vyjádření - kolokace na straně jedné; a obrazná – frazémy, resp. idomy na straně druhé) 

nejen za prototypické ztělesnění kulturních znalostí, nýbrž i za součást společenského diskurzu. 

Reflektují kulturní specifika, potažmo vytvářejí obrazy, pokud jsou metaforické. Tvorbou, resp. 

použitím frazeologizmů se aktivují kulturní znalosti, tzv. kulturémy (2013: 118). Je zjevné, že 

tyto znalosti nabýváme pouze velmi složitě. „Bez osvojení si alespoň základních 

frazeologickických znalostí ale komunikace v cizím jazyce není možná ani v omezené míře“142 

(Fleischer 1982: 32). Bassey Edem tuto skutečnost dokládá pomocí testu, kdy nechal plynule 

hovořící nerodilé mluvčí vyprávět po dobu delších časových úseků a porovnával jejich 

promluvy s hovorem rodilých mluvčích. Poslední jmenovaní měli ve svém projevu mnohem 

méně pauz než první skupina (Bassey Edem 2000: 117–118). 

Mona Bakerová schopnost nerodilých mluvčích využívat adekvátní obrazná vyjádření, 

resp. kolokace v širokém slova smyslu zpochybňuje, když uvádí, že: 

 

„Kompetence nerodilého mluvčího aktivně využívat idiomy a ustálené výrazy 

v cizím jazyce sotva dosáhne úrovně mluvčího rodilého.“ 143 

(Baker 1992: 64). 

 

O možné odlišnosti překladů rodilých a nerodilých mluvčích se v tomto kontextu i 

zmiňuje Stolzeová, když říká, že rodilí mluvčí mají spíše v souladu Griceovými principy 

komunikace tendenci neříkat cokoliv zbytečně navíc (Stolze 1999: 214). Lze ovšem 

předpokládat, že i ve velmi blízkých jazycích, resp. v jazycích sousedících států se mohou 

výrazně lišit také metafory. Koneckonců jazykem vyjadřujeme i kulturní hodnoty, a tak lze 

předpokládat, že obrazná vyjádření, jakožto kulturně zakotvené výrazy mohou při překladu 

činit potíže. Na druhou stranu nám mohou právě metafory pomoci naučit se cizímu jazyku. Jsou 

komplexní i, svým způsobem, neformální (Corbacho Sánchez 2010), a tyto znalosti se nerodilí 

mluvčí nepochybně také učí vyjadřovat spíše obtížněji. 

Kromě metaforických výrazů a kolokací ovlivňuje skutečnost, zda bude text 

přeložitelný do cizího jazyka, také právě samotný textový druh. Roli textových druhů si velmi 

dobře uvědomuje Stewart, který považuje výběr textů za jednu z nejdůležitějších součástí 

překladatelské práce. (Stewart 2014). Podobně také Nordová doporučuje, přinejmenším na 

začátku výuky, používat především vysoce standardizované texty (Nord 1994: 66 in: Stewart 

                                                 
142 Překlad: D.R. 
143 Překlad: D.R. 
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2014). Tím se opět vracíme k výše zmíněné pasáži, kde jsme uvedli, že standardizované texty 

budou pro překlad do cizího jazyka patrně vhodnější. Možnost přeložit text do cizího jazyka 

dle Snell-Hornbyové závisí, mimo jiné, na stupni specializace textu – čím specializovanější, 

tím snazší bude definovat jeho funkci (Snell-Hornby 1995: 114–115). 

Potíže zjevně činí zejména případy, kdy se textové druhy ve výchozím a cílovém jazyce 

liší výrazně a je nutné adaptovat. Aby se překladatelé naučili tyto obtíže překonávat, doporučuje 

autorská dvojice Rosemary Mackenzieová a Jean Vienne využívat jako vodítko při překladu 

paralelní texty (MacKenzie a Vienne 2000: 126), tedy poučku, která je dnes na 

translatologických školách – dle našeho názoru – už zcela běžná. Podobný posun od strohého 

učení se pravidel směrem k aktivnímu osvojení si kompetencí na základě praktických příkladů 

preferuje i Rolf Geiser, jelikož se překladatelé paralelními texty učí. V kontextu jsou informace 

snáze zapamatovatelné. Geiser dodává, že paralelní texty pomohou vykompenzovat případnou 

počáteční deficitní znalost cizího jazyka (Geiser 2000: 153–164)144. Z podobných důvodu 

preferuje Sylvia Roissová 2LT zejména u standardizovaných textů. (Roiss 2009). Vzhledem k 

zaměření této diplomové práce na VZ (viz seznam zkratek) je nepochybně vhodné zmínit se o 

tom, že jako specifický druh textů pro překlad do cizího jazyka uvádí Groß právě výroční 

zprávy (Groß 2000: 175–177). 

Zmínili jsme se již o tom, že překlad do cizího jazyka je snazší zejména u 

standardizovaných textů. Názory jednotlivých autorů, které texty bychom měli do této kategorie 

řadit, se však liší. Stewart doporučuje i překlad turistických brožur, Snell-Hornbyová (2000) 

preferuje pouze odborné texty informativního charakteru, zatímco expresivní či operativní 

texty, k nimž mají turistické brožury nepochybně blízko, nedoporučuje (Snell-Hornby 2000). 

Přikláníme se spíše ke druhému názoru. Zkomolený text např. v turistickém letáku sotva 

napomůže zamýšlenému cíli – tj. nalákat větší počet zájemců o turistiku. V praxi je pak 

nejdůležitější otázka, zda při překladu aplikovat strukturu jazyka výchozího (resp. využít 

dokumentární překlad), anebo se přiklonit spíše k podobě textového typu uzualizovaného v 

kultuře cílové (instrumentální překlad) (Stolze 2010). Nepochybně i toto rozhodnutí bude 

záviset na konkrétním textovém typu, resp. na odlišnostech analogických textových typů v obou 

jazycích/kulturách. 

Slovy Mackenzieové a Mac Vienne bychom mohli shrnout, že pro adekvátní překlad je 

vhodné vytvořit korpus paralelních textů, který můžeme využít jako referenční zdroj (Groß 

                                                 
144 Joanna Weatherbyová doporučuje 4stupňový model práce s paralelními texty: 1) nejprve je vhodné studovat 

texky ve 2L, 2) posléze produkci textů v cizím jazyce (2L), 3) následně je vhodné studovat texty v mateřském 

jazyce (L1), 4) poté analyzujeme chyby v produkci textů, 5) ve finální fázi pečlivě vybrané texty překládáme 

(Weatherby 2000: 197). 
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2000: 175–83, MacKenzie a Vienne 2000: 125–31). Je zjevné, že textodruhová specifika jsou 

při překladu obecně, neméně pak u překladu do cizího jazyka, nezanedbatelná145. Důraz na text 

a praktické zapojení do kontextu, v němž lze příslušné výrazivo použít, totiž překladatelům 

pomáhá překonat obtíže související s překladem do cizího jazyka a vyvinout cit pro danou 

komunikační, textovou situaci (Roiss 2000: 167–72). Není totiž nutné učit se bez souvislostí 

rozsáhlé glosáře. Právě kontextualizace nám pomáhá osvojit si správné používání jazyka lépe. 

Závěrem této pasáže ještě zbývá uvést, že kulturní znalosti hrají neméně důležitou roli 

než předchozí jmenované faktory. Z opačného pohledu lze usoudit, že nepřekonání kulturních 

rozdílů může způsobit závažné komunikativní komplikace. Gutt zmiňuje nutnost znát nejen 

lingvistické aspekty, nýbrž i kulturu (Gutt 1990 139–143 in Pokorn 2005: 28), podobně také 

Bell, podle něhož je kromě lingvistiky nutná i komunikační kompetence (Translation and 

Translating 1991: 42). Bikulturnost jako specifickou translatologickou kvalitu artikulují také 

Reissová a Vermeer (1991: 26), Riskuová (2009: 83–87) a Stolzeová (1999: 202–228). Podle 

Bassnettové a Lefevera je dokonce bikulturnost mnohem důležitější než bilingvnost (Lefevere 

and Bassnett 1990 in: Pokorn 2005: 29), čímž staví kulturu podobně vysoko jak např. již v 

dřívějších kapitolách citovaná Rakšányiová. Mnoho autorů, kteří si uvědomují důležitost 

kulturních znalostí, potažmo nutnost propojit je se znalostmi lingvistickými, dává 

překladatelům, kteří nejsou rodilými mluvčími cílového jazyka, vzdor tomu, že je složité získat 

kulturní kompetenci, naději právě na dobrý překlad do cizího jazyka. Dříve se totiž 

translatologové věnovali primárně lingvistickým jevům a např. u delších úseků, či kulturně 

kontextualizovaných vyjádření jako metafor, kolokací, idiomů apod. předpokládali, že je 

cizojazyční překladatelé nemohou adekvátně převést. K této domněnce přispěl nepochybně 

fakt, že se translatologové věnovali primárně jazykové formě daných jevů – nikoliv jejich 

kontextualizovanému, kulturnímu zapojení: V současné době je snazší osvojit si díky více 

holistickému přístupu i jevy jako například idiomy, metafory apod., o nichž se odborná 

veřejnost dříve domnívala, že se je nerodilý mluvčí pravděpodobně ani plnohodnotně naučit 

nemohou. Tento přístup sice vyžaduje nemálo úsilí, není nijak lehký, avšak právě propojení 

znalostí nás nenutí učit se nazpaměť, nýbrž máme možnost znalosti propojit a díky tomu si 

nejen osvojit nové, nýbrž zpracovat i větší informační celky snáze, což se nepochybně projeví 

i při natolik složitých procesech jako je překlad do cizího jazyka. 

                                                 
145 Nejinak považuje textovou kompetenci za důležitou i Campbell, dle nějž je klíčovou součástí překladatelské 

kompetence jako takové. Dokládá to, mimo jiné, pomocí souboru textových typů a pokládá textovou kompetenci 

za „bránu vedoucí k vědomostem a moci.“ (Campbell 1998: 76, překlad: D.R.). 
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4.4 Problematika přijatelnosti fenoménu překladu do cizího jazyka 

Již na základě dosud uvedeného by bylo možné usoudit, že překlad do cizího jazyka 

bude velmi vděčným tématem pro odborné rozbory. Vzhledem k rostoucímu mezinárodnímu 

obchodu a globalizaci by se tak dalo předpokládat i z důvodů ekonomicky motivovaných. Jak 

ale uvádí Stewart, literatury o 2LT je navzdory jejímu významu a hojnosti doposud poměrně 

málo (Stewart 2008). Objevují se často velmi negativní názory vůči překladu do CJ jako 

následující: „(…) všeobecně lze říct, že překlad do mateřského jazyka vede k lepším výsledkům 

než je tomu při překladu v opačném směru.“146 (Marmaridou 1996: 60). Sylvia Roissová 

souhlasí s Newmarkovým tvrzením (1988: 143, in: Roiss 2000: 166), že překlad do mateřského 

jazyka je jediným možným způsobem k dosažení přirozeně znějícího a maximálně efektivně 

vyhotoveného překladu. Gyde Hansen volí poněkud méně konfliktní formulaci. Překlad do 

mateřského jazyka je prý přirozený, zatímco převod do cizích řečí nikoliv (Hansen 1997). 

Zaznamenali jsme velmi radikální názor ve španělské literatuře, kde Hurtado-Albir tvrdí, že 

překlad z mateřštiny ani nelze de facto za překlad jako takový považovat (Hurtado-Albir  1983: 

20 in: Roiss 2000: 166). Sborník Translation into Non-Mother Tongues dále obsahuje i několik 

článků souhlasících s 2LT (např. články Geisera, Roissové, Mackenzieové a Vienna tamtéž). I 

Sylvia Roissová je ale nucena konstatovat, že překlad do cizího jazyka bývá v odborné literatuře 

často opomíjen (Roiss 2000: 167). 

Zdá se tedy, že Newmarkův už v roce 1981 vyslovený názor, že „Cizinec se bude patrně 

vždy dopouštět chyb, nezávisle na tom, jak dlouho žije v zemi, kde se usadil (…)“147 (Newmark 

1981: 180), je velmi hluboce zažitý (ibid.). 

 

„Vzdělaný rodilý mluvčí se těchto chyb sice také dopustí, avšak intuitivně se 

opraví. (…) Z výše uvedených důvodů, je zcela správné, pokud překladatelé překládají 

do svého jazyka (…)“148 

(Newmark 1981: 180)149 

 

Jinými slovy, zastává Newmark názor, že chyby nerodilého mluvčího budou vždy 

detekovány. 

Komplikace s překladem do cizího jazyka se překladatelé často snaží obejít pomocí 

námi již zmiňovaného „týmového bilingvizmu“, kdy spolupracují rodilí mluvčí výchozího a 

                                                 
146 Překlad: D.R. 
147 Překlad: D.R. 
148 Ve smyslu „mateřského“ jazyka. Pozn. autora DP. 
149 Překlad: D.R. 
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cílového jazyka v jedné překladatelské skupině, resp. kdy se využívá rodilý mluvčí výchozího 

jazyka jako informant a pomocník (např. Nida a Taber 1969: 164; Dollerup 2000). Opačným 

příkladem je situace, v níž překlad do 2LT koriguje rodilý mluvčí cílového jazyka (Grosman 

2000: 23).  

Domníváme se, že z praktického hlediska není vhodné 2LT paušálně odmítat. Plně totiž 

platí tautologické tvrzení, že „Překládání se lze naučit jedině tím, že budeme překládat.“150 

(Roiss 2000: 167). Rogersová dokonce pomocí sofistikovaného testu dokládá, jak mohou být 

nerodilí mluvčí v některých ohledech při překladu do cizího jazyka dokonce lepší než jejich 

kolegové, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka. Zjevně tedy hrají faktory jako talent 

taktéž nemalou roli (Rogers 2005). V podobném duchu argumentuje i Bretthauer, dle něhož je 

výhodou, pokud se nerodilí mluvčí naučí určité normy CJ vědomě, jelikož se patrně nebudou 

na jejich znalost spoléhat beze všeho, jak tomu je často u rodilých mluvčích. Budou tak svá 

řešení patrně častěji a cíleněji reflektovat a nedopustí se některých nedbalostních chyb 

(Bretthauer 2000). 

Dominic Stewart taktéž kritizuje paušální odmítání 2LT (Stewart 1999, 2000), které 

často praktikují i některé renomované překladatelské organizace151. Stewart uvádí velmi tvrdě 

formulované pravidlo, kdy se překladatel nemá ani pokoušet o 2LT: „Především po 

překladateli/ce nikdy nepožadujte, aby překládal/a směrem ze své mateřštiny“152 (Congrat-

Butlar 1979 in: Stewart 2000: 206).  

Mona Bakerová cituje stanovy britské asociace British Translator´s Guild: „Překladatel 

by měl, pokud to je možné, překládat pouze do svého mateřského jazyka, resp. do jazyka, který 

ovládá stejně dobře jako svou mateřštinu“ 153 (Baker 1992: 65). Na posledním uvedeném citátu 

je však potěšující, že si instituce již velmi brzo uvědomovala, že ne vždy je překlad 1LT možný, 

ba dokonce, že 2LT je někdy z hlediska nedostatku rodilých mluvčích CJ patrně dokonce nutný. 

Stewart potvrzuje údaje z historického přehledu o 2LT, přičemž uvádí, že například v dobách 

imperiální latiny byly překlady do cizího jazyka naprosto běžné (Stewart 2014). Ashen 

Mikoyan oproti tomu zmiňuje potřebu 2LT např. ve východní Evropě po pádu železné opony. 

V té době by mezinárodní komunikace bez překladu (potažmo tlumočení) do nemateřského 

jazyka ani nebyla možná (Mikoyan 2000: 206). Podle Pokornové západní země sice překlad do 

cizího jazyka kritizují, avšak v mnohých oblastech je neoddiskutovatelně nutný (Pokorn 2005: 

ix-x), čímž, mimo jiné, zdůrazňuje důležitost 2LT pro malé jazyky. Podle Mety Grosmanové 

                                                 
150 Překlad: D.R. 
151 Pavlovićová dokonce ve své dizertační práci uvádí, jak natolik renomované instituce jako ATIA (2004), ITA 

(2006) či CEATL (2006) ve svých stanovách 2LT víceméně zakazují. 
152 Překlad: D.R. 
153 Překlad: D.R. 
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svědčí odmítání překladu o tom, že dotyčný považuje VJ za méně důležitý než jazyk výchozí 

(Grosman 2000: 23). V kontextu situace, kdy se většinou 2LT využívá při převodu z malých 

jazyků do více rozšířených, to může být znakem i určitého pocitu nadřazenosti velkých kultur 

nad menšími (srov. např. Pokorn 2005: 37–38). 

Jako konstruktivní řešení této složité situace se jeví vědomé a kritické přijetí tzv. 

suboptimálních produktů/překladů, což zahrnuje, že akceptujeme určité drobné nedokonalosti 

v překladu, pokud není k dispozici jiné, lepší, řešení (Prunč 2000). Rozhodneme se tedy pro 

řešení konstruktivní a namísto potenciální absence překladu, se akceptuje nejlepší možné – byť 

ne dokonalé řešení (ibid.). Svým způsobem je toto odraz minimaxové strategie ve smyslu 

Levého. Překladatel v dané situaci chce dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Ve 

skutečnosti jej také dosáhne. Pokud rodilý mluvčí CJ ani není k dispozici, je lepší mít alespoň 

určitý překlad, nežli žádný. Parafrázuje slovy Martina Luthera, mohli bychom říci, že je 

jednoduché kritizovat výsledek dřívější činnosti, pakliže byla přípravná práce již učiněna. 154 

Navíc v daném okamžiku nejde o suboptimalitu, způsobenou nevědomostí, ani hloupostí, nýbrž 

o nedokonalé řešení podmíněné tím, že jednoduše žádné vhodnější řešení k dispozici nebylo. V 

takové situaci je nejlepší možné řešení s mírnými nedostatky lepší než žádné, neboť posouvá 

poznání alespoň o kousek kupředu. 

Uvedenou metodu lze popsat jako nanejvýš uvědomnělou. Na rozdíl od dlouze 

přetrvávajícího a nereálného předpokladu o ideálním bilingvním rodilém mluvčím, se nyní již 

přistupuje k reálné situaci kritičtěji a nepředpokládá se existence neexistujícího (Campbell 

1998: 4)155. V menší míře pak někteří autoři 2LT dokonce preferují. Takovýto názor se objevuje 

například v Crystalově Encyclopedia of the British Language (1987: 344). Je tomu tak například 

u některých odborných, resp. vědeckých (standardizovaných) textů (Crystal 1987: 344). Tento 

názor sdílí Nike Pokornová (2005) i Campbell (1998), jelikož mnohé společnosti hovořící málo 

rozšířenými jazyky jinými možnostmi zprostředkování komunikace ani nedisponují. Navíc, jak 

jsme již uvedli – rodilý mluvčí není automaticky zárukou bezchybného překladu. 

Je tudíž komplikované, pokud nerodilé mluvčí CJ neakceptujme pro překlad, resp. 

pokud například emigranti nejsou přijímající společností za rodilé mluvčí akceptováni takřka 

za žádných okolností – byť by jejich jazykové či kulturní kompetence mohly být rozvinutější 

než u tzv. rodilých mluvčích, kteří z daného regionu skutečně pocházejí. V krajním případě by 

                                                 
154 Parafráze jeho citace „Es ist gut pflügen, wenn der Acker gereinigt ist.“ – „Jest lehké orati, kde pole již 

vyčištěno bylo.“ 
155 Například Britský národní korpus (British National Corpus) volí velmi realistický přístup a zahrnuje do souboru 

svých textů také překlady do angličtiny vyhotovené nerodilými mluvčími (White 2003). Jedná se o situaci ne zcela 

analogickou k překladu do cizího jazyka, neboť jde zde o tvorbu původních textů. I tak ale stojí zohlednění 

nerodilých mluvčích za povšimnutí. 



 

97 

bylo možné takovýto postup hodnotit jako výraz kulturní nadřazenosti. Přitom samotná definice 

rodilého mluvčího je (viz výše) poměrně složitá, což platí zejména pro angličtinu, u které 

existuje několik celosvětových variet tohoto jazyka. Otázkou je, zda považovat všechny za 

angličtinu jako takovou, nebo jestli na ně nahlížet jako na odlišné jazyky (Pokorn 2005: 4–5). 

Podobně i Chomský poukazuje na fakt, kdy je dle zvolených kritérií možné považovat rodilého 

mluvčího indické angličtiny za rodilého mluvčího právě indické variety, nebo (zároveň) 

„metropolitní“ angličtiny (ibid.: 12). Je také třeba zdůraznit, že neexistuje naprosto přesně 

definovatelná hranice mezi rodilým mluvčím a tím, jehož lingvisté za rodilého mluvčího již 

nepovažují. Mnohem spíše se vyskytují přechodová pásma (ibid.: 104). Koneckonců i rodilí 

mluvčí mohou mít potíže s pochopením určitých výrazů. Absolutní znalosti jazyka jen stěží 

někdo dosáhne. Z tohoto důvodu je tedy odmítání překladu do cizího jazyka spíše nezáhodno, 

přinejmenším, pokud jde o odmítání a priori. Uvedli jsme, že jedním z možných řešení 

problematiky překladu do cizího jazyka je práce v překladatelských týmech, kde jeden 

z překladatelů je rodilým mluvčím výchozího jazyka, zatímco druhý je překladatelem jazyka 

cílového, čímž vzniká jistý týmový bilingvizmus. Podobné překladatelské týmy preferuje 

například Ahlsvad (1978 in Campbell 1998: 28). Gile se příznačně táže: „Proč překládat pouze 

do mateřského jazyka?“156 (Gile 1995: 13). Kvalita překladů vyhotovených nerodilým mluvčím 

totiž nemusí být o nic horší než překlady od rodilých mluvčích cílového jazyka (Gile 2005 in: 

Pavlović 2007). Otázkou tedy není, zda překládat do cizího jazyka či nikoliv, nýbrž „za jakých 

okolností bychom tak měli činit“ (Stewart 2008). 

 

4.4.1 Sociopolitická podmíněnost překladu do cizího jazyka 

V předchozích pasážích jsme doložili, jak nerealistické je předpokládat, že by se v praxi 

překládalo pouze do mateřského jazyka, což podporuje i názor Mety Grosmanové, která takový 

požadavek označuje za „nepřijatelný, ne-li nepatřičný“ (Grosman 2000: 21) a v návaznosti na 

Prunče kritizuje nereálnou presumpci dokonalého rodilého mluvčího (Prunč 1997: 6 in: 

Grosman 2000), přičemž požaduje přístup odpovídající realitě. K němu patří především přiznat 

si, že 2LT je často nevyhnutelný (Campbell 1998: 57). Viděno z jiného pohledu – překladatel 

je, až na naprosté výjimky, vždy nerodilým mluvčím alespoň jednoho z jazyků, mezi nimiž 

překládá (Ivir 1997: 4 in: Grosman 2000: 23). V opačném případě by totiž muselo být k 

dispozici neúměrné množství bilingvních rodilých mluvčích, čímž bychom se ale per 

definitionem vyhnuli překladu do cizího jazyka. 

                                                 
156 Překlad: D.R. 
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Pokud jde o tzv. malé jazyky, je 2LT často, jak vidno, nevyhnutelný, protože není k 

dispozici dostatek rodilých mluvčích cílového jazyka (většinou některého z velmi rozšířených), 

kteří by dostatečně ovládali jazyk výchozí (často jeden z tzv. menších jazyků). Campbell uvádí 

příklady z Austrálie, kde cizinci komunikují s Australany právě pomocí cizinců (svých krajanů) 

disponujících dostatečně kvalitní angličtinou (Campbell 1998: 57–58). V podobné situaci se 

nachází Slovinština ve vztahu k angličtině (Pokorn 1998) a nejinak můžeme zajisté hodnotit i 

překlad z češtiny, resp. i dalších menších jazyků bývalého východního bloku do více užívaných 

jazyků. Dollerup konstatuje, že v menších zemích si jen málo institucí může dovolit luxus 

nechat překládat pouze do mateřského jazyka (Dollerup 2000). 

 

„(…) ve skutečnosti není (překlad do cizího jazyka; pozn. autora DP) v rámci 

profesní činnosti překládání do nemateřského jazyka ve státech střední a východní 

Evropy ničím neobvyklým – jelikož jsou méně rozšířené jazyky zcela závislé na místních 

překladatelích.“157 

(Editorský tým publikace “Translation into Non-Mother Tongues” (2000: 1)) 

 

Po pádu železné opony se tato situace projevila více než zřetelně. Analogická byla dříve 

v NDR, či taková je dosud například v Norsku, kde byl překlad do cizího jazyka běžně 

vykonávanou translatologickou činností (Rogers 2005: 258). Všechna dosavadní tvrzení 

podporuje Ahlsvad, dle nějž je v leckterých situacích nerealistické trvání na 1LT 

kontraproduktivní (Ahlsvad 1978 in Campbell 1998: 27). 

Daný stav je rovněž reflektován ve výsledcích některých výzkumů překladatelského 

trhu. Sylvia Roissová například uvádí, že ve Španělsku 30 % dotazovaných agentur považuje 

překlad do cizího jazyka za zcela běžnou a legitimní záležitost (Roiss 2000). Již v době její 

ankety tento převládající názor (i odborné) veřejnosti neodpovídal skutečnému stavu. 

Oprávněnou domněnku o potřebě překladu do nemateřského jazyka v zemích bývalého 

východního bloku potvrzuje Pavlovićová, podle jejíhož výzkumu 70 % respondentů pravidelně 

překládá mimo svou mateřštinu, 33 % dokonce tento směr preferuje a 45 % v něm dosahuje 

lepších výsledků, než v směru opačném (Pavlović 2007). Ze Svobodova obsáhlého výzkumu 

českého překladatelského trhu, z něhož vybíráme patřičnou pasáž, vyplývá, že velmi podobná 

situace se vyskytuje i v naší zemi. Pouze do češtiny v ČR překládá/tlumočí jen 29 %, zatímco 

oběma směry pracuje 61 %, což je značný nepoměr ve prospěch 2LT. Připočteme-li k tomu 

ještě 10 % respondentů pracujících mezi dvěma cizími jazyky, činí tak potenciálně podíl 

                                                 
157 Překlad: D.R. 
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překladatelů převádějících mluvené či psané projevy do cizího jazyka až přes 70 %. Zdá se 

tedy, že se prvotní statistiky Pavlovićové, resp. Roissové potvrdily. Pokud jde o jazykové 

kombinace, největší zastoupení jak v překladu z tak do jazyka mají angličtina (31 %, resp. 30 

%), němčina (18 %, resp. 20 %) a francouzština (11 %, resp. 14 %)158. 

Německý statistický úřad navíc vykazuje pozoruhodná oficiální data, jež uvádí Českou 

republiku na 11. místě jakožto obchodního partnera při importu (exportu z pohledu ČR), s 

objemem 36 838 545 tis. eur;159 a na 12. místě při exportu (importu z pohledu ČR), s objemem 

33 573 090 tis. eur.160 Celkovým obratem se tak ČR řadí na 11. místo a před natolik velké země 

jako je Itálie či Japonsko. Je logické, že v takovéto hospodářské situaci bude zapotřebí nemálo 

překladů z/do němčiny, což přinejmenším nepřímo potvrzují výše uvedené statistiky. 

V závislosti na konkrétní společenskopolitické situaci proto není možné rigidně trvat na 

požadavku pracovat pouze do mateřštiny, což například preferuje Vysoká škola tlumočnictví a 

překladatelství ESIT s poukazem na domněnku, že 1LT vede k lepším výsledkům.161 Podobně 

jako tomu bylo v rámci vstupu ČR do Evropské unie, je nezbytné brát v potaz reálné podmínky. 

Tehdy rovněž bylo, a dosud je nutné, aby např. místní tlumočníci mohli pracovat oběma 

směry162, byť překlady se preferují do jazyka mateřského163. 2LT je tedy často nutný, neboť se 

málokde vyskytne natolik vyvážená symetrie jazyků/mluvčích jako v Kanadě. V Austrálii 

například většina tlumočníků pro cizince pochází právě z řad cizinců, protože mezi Australany 

je málo lidí schopných ovládat příslušný, z jejich pohledu cizí, jazyk. (Campbell 1998: 22–25; 

56–59). Podobně se Pokornová domnívá, že překlad mezi dvěma cizími jazyky je běžnější 

v méně rozšířených jazycích (Pokorn 2005: 46). 

4.4.2 Dominance angličtiny 

Země, v nichž je angličtina úředním jazykem (primárně USA, Velká Británie, Kanada, 

Austrálie ale i další jako například Nový Zéland či rapidně se rozvíjející Indie164) celosvětové 

ekonomice dosud dominují. Vzhledem k dosud převládající ekonomické a jazykové dominanci 

těchto anglicky mluvících zemí je přirozené, když Paráová a Moseová konstatují, že „invaze 

                                                 
158 Svoboda 2012: 101. 
159 Außenhandel: Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel. STATISTISCHES BUNDESAMT. Destatis: 

Wissen, Nutzen [online]. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2014, 16. 6. 2015 [cit. 2015-07-13]. Dostupné z: 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Handelspartner/Tabellen/Ran

gfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile 
160 Ibid. 
161 Donovan (2002: 2). 
162 Szabari (2002: 13). 
163 Donovan (2002: 2), Mins (2002: 31). 
164 Zde se ovšem jedná o specifický případ, neboť angličtina slouží v Indii primárně jako celostátní dorozumívací 

jazyk. Lze se ale domnívat, že mateřským jazykem ve smyslu této kapitoly, bude u většiny indického obyvatelstva 

jeden z regionálních indických jazyků. 
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anglicizmů“ se rovná celosvětovému „-izmu“ (Pará a Mose: 2009). Snell-Hornbyová pouze 

konstatuje, že v důsledku důležitosti angličtiny je i překlad do AJ jakožto cizího jazyka „faktem 

moderní doby“ (Snell Hornby 1997 in Pavlović 2007: 7). Lze předpokládat, že podobně 

dominantní roli, jakou zabírá angličtina na českém překladatelském trhu, bude mít i v jiných 

zemích – zejména pak ve státech podobné velikosti, jako je Česká republika. 

Někteří autoři zacházejí až tak daleko, že hovoří o jistém pocitu nadřazenosti angličtiny, 

resp. jiných velkých jazyků, nad menšími (Pokorn 2005: 37). Globalizace ale nepochybně vede 

k tomu, že angličtina má vliv na velký počet jazyků menších. Podle Snell-Hornbyové je důležitá 

především ze dvou důvodů. Zaprvé je nutné, aby každý nejen otestoval své znalosti angličtiny, 

nýbrž aby se i díky angličtině připravil na svůj profesní život. Zadruhé se z angličtiny stává 

společný dorozumívací jazyk. Chtějí-li příslušníci menších jazykových společenství zpřístupnit 

výsledky své práce rozsáhlému publiku, nic jiného než publikace právě v angličtině jim nezbývá 

(Snell-Hornby 2000). Z angličtiny se tak stává „lingua franca“ (např. Orel-Kos 2000), 

„mezinárodní jazyk“ (Pennycook 1994 in: Kovačič 2000: 50)165, „globální jazyk“ (e.g. Crystal 

1997 in: Kovačič 2000: 50)166, či se jedná o určitou „celosvětovou angličtinu“ (e.g. Graddol 

1997 in: Kovačič 2000: 50)167, resp. se díky angličtině vytváří globální kultura - “McCulture” 

(Kovačič 2000: 50). Na druhou stranu si Snell-Hornbyová velmi dobře uvědomuje protichůdné 

tendence, kdy se na jedné straně projevuje roztříštěnost, či libanonizace národních jazyků, na 

straně druhé působí globalizační tendence angličtiny (Snell-Hornby 2000). Právě tehdy 

překlady, více než kdy jindy, kulturně a jazykově propojují svět. 

Vzhledem k rozšířenosti angličtiny navíc tento jazyk často funguje nejen jako výchozí 

a cílový, nýbrž rovněž jako tzv. „pivotní jazyk“168 (Kovačič 2000). Děje se tak v případě, kdy 

se jedná o tzv. nepřímý překlad169. Na tomto místě je vhodně upozornit na základní rozdíl mezi 

tlumočením a překládáním, který se projevuje také u nepřímého překladu. Zatímco při 

tlumočení u tzv. pilotáže, tlumočník, který ji provádí, ví, že funguje jako zdroj pro své kolegy, 

v naprosté většině případů tomu tak u překladu nebude, jelikož se zde jedná nikoli o 

bezprostřední, nýbrž o časově postponovanou komunikaci. 

Lze se přitom domnívat, že zejména při překladu do cizího jazyka můžou hrozit 

nežádoucí interference, resp. negativní posuny ve smyslu Popoviče (Popovič 1974: 282), resp. 

může vzniknout tzv. interlanguage, resp. mezijazyk (Selinker 1983, Hrdlička 2002). Negativní 

                                                 
165 Překlad: D.R. 
166 Překlad: D.R. 
167 Překlad: D.R. 
168 Překlad: D.R. 
169 Jde o jev popisovaný v angloamerické literatuře jako indirect translation. 
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projevy cizího jazyka v cílovém považuje za mezijazyk170 rovněž Lydia Whiteová, podle níž je 

znakem jistého stupně podobnosti jazyků, mezi nimiž se překládá (2003: 1–2). Pochopitelně, 

čím podobnější si jazyky jsou, tím pravděpodobnější je, že budeme moci více struktur 

kopírovat, a naopak. Z překládání se ale nesmí stát stereotypní činnost, která by zvyšovala 

riziko interferencí. Je tedy nutné aktivně využívat překladatelskou kompetenci, která nám 

pomáhá zabránit nežádoucím posunům (ibid.: 1–8). Čím odlišnější jsou jazyky, mezi nimiž se 

překládá, tím více hrozí nežádoucí interference, resp. tím spíše budou rozpoznány. 

4.4.3 Vliv jazykové kombinace na překlad do cizího jazyka 

V předchozích kapitolách jsme se již zmínili o čtyřech základních komunikačních 

stylech, jež definoval sociolog Galtung – saský, nipponský, teutonský a galský (Müller 1991). 

Každý z těchto komunikačních či diskurzních stylů je založen na jiných schématech. Lze se 

tedy domnívat, že se bude lišit nejen hrubá struktura, nýbrž že také bude při překladu nutná 

úprava na nižších úrovních, gramatické a syntaktické, jelikož společenství využívající odlišné 

komunikační styly171 budou s největší pravděpodobností využívat i relativně odlišné jazyky. 

Níže uvádíme příklady možných odlišností jednotlivých jazyků a dopad, který tyto 

odlišnosti mají na překladatelskou činnost, čímž dle našeho názoru vhodně uvádíme tématiku 

(částečně typologicky podmíněných) jazykových odlišností, na níž v následující pasáži této 

podkapitoly navazujeme tím, že popisujeme potíže, které musí překladatelé při překladu 

z češtiny do němčiny překonat. V následujících odstavcích se nejprve věnujeme rovině 

lexikálně-gramatické, posléze syntaktické, na níž navazujeme krátkým pojednáním o slohu, 

resp. diskurzu. Podkapitolu uzavíráme zmínkou o typologii jazyků. 

Obtíž spočívá v tom, že lexikálně-gramatické jednotky nejsou ve všech jazycích 

distribuovány stejně (Soták 1977). Jak již uvedli názorně Sapir a Whorf (citováni Jiřím Černým 

v jeho přehledové publikaci Dějiny Lingvistiky (1996: 405–407), resp. Mounin (1999: 49–62), 

pozice, z níž nahlížíme na svět, ovlivňuje, jak pojmenujeme skutečnosti kolem nás. Jinými 

slovy: sémantické jednotky jsou distribuovány odlišným způsobem. Gyde Hansenová navrhuje 

pro překonání konkrétních jazykových rozdílů při překladu využít metody kontrastivní 

lingvistiky, která může pomoci ozřejmit rozdílnost jazyků, mezi nimiž se překládá (Hansen 

1997). Důležité je ale přistupovat k překladu jako takovému, tedy i k příslušné jazykové 

kombinaci jako ke komplexnímu tématu. Bretthauer uvádí, že snadnost překladu sice na 

jazykové kombinaci závisí, avšak neměli bychom opomíjet ani odbornost jako takovou 

                                                 
170 Překlad: D.R.: orig: interlanguage. 
171 I proto se vžil pojem IFK, Interkulturelle Fachkommunikation, jak jej chápe Hanna Riskuová (2005: 16–17), 

či Stolze (1999: 11–17). 
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(Bretthauer 2009), či spíše – kromě jazyka samotného je nutné zohlednit rovněž kulturní 

aspekty. Na příkladu francouzštiny a němčiny uvádí, že překlad hospodářských témat je i díky 

propojenosti ekonomik obou států snazší než překlad právních témat, neboť právní systémy 

obou států se vyvíjely dosti odlišně. 

Angličtina například preferuje specifické syntaktické rozvíjení zprava, důraz na konec 

věty172 a je specifická i co se opakování slov týče (Musachio 2005), němčina disponuje velmi 

specifickými jevy jako je větný rámec (Satzklammer), slovesný rámec (Verbklammer), 

modálními částicemi (Modalpartikel) či tzv. volné vyznění slova (Auslautverhärtung) 

(Thormann 2011)173. Ať už jde o překlad mezi němčinou a češtinou nebo jakýmkoliv jiným 

jazykem, je nutné tyto specifické jevy zohlednit. Jako typický znak češtiny lze naopak uvést 

duál, potažmo sedm pádů a příslušné koncovky, což jsou vesměs prostředky, které v ostatních 

jazycích nejsou k dispozici a tak informace jimi sdělované, musejí být při překladu předány 

pomocí jiných prostředků. Houseová uvádí v kontextu němčiny a angličtiny, že anglické texty 

hojně zahrnují formu deixe adresáta, kdežto německé vědecké články bývají formálnější a 

zejména při srovnání anglických a německých populárně-naučných textů disponují ty německé 

menší expresivitou (House 2003). 

Zatímco angličtina je vůči opakování stejných slov či morfémů tolerantní, neboť často 

využívá průběžného tématu, v jiných jazycích platí repetice stejného výraziva jako stylistický 

kaz (Schmitzberger 2012). Není tedy vždy možné využít stoprocentně si odpovídajících 

jazykových prostředků. Jak jsme již také uvedli, má angličtina díky svému charakteru lingua 

franky vliv na de facto všechny jazyky, zatímco jen některé – zejména pak ty anglosaské – 

využívají tak velké množství přejatých slov a struktur, jaké by v jiných jazycích bylo jen stěží 

myslitelné. Tzv. denglish, tedy určitá směs angličtiny s němčinou se také vžil pro jazyk, 

používaný v Německu při různých příležitostech a na různých místech (často ve snaze zapůsobit 

módně), který ale vede až k nesrozumitelnosti, právě z toho důvodu, že si dotyční autoři 

neuvědomují odlišnosti obou jazyků. Pojem czenglish se sice už také vžil pro analogický jev v 

češtině, avšak na základě dosavadních zkušeností a dlouhodobých pobytů v obou zemích si 

dovolujeme tvrdit, že czenglish zdaleka není natolik frekventovaným jevem jako denglish. 

Důvody jsou dle našeho názoru patrné. Angličtina je vývojově bližší němčině než češtině, tudíž 

i gramatika němčiny a angličtiny bude mít více stejných rysů, než angličtina a čeština. Kromě 

podobnosti jazyků může mít na využívání jevů z cizích řečí vliv i geopolitická situace, jak 

vyplývá z článku Trubelové (1992). V některých zemích se pak může objevit snaha zamezit 

                                                 
172 Tzv. end weight. 
173 Překlad: D.R. 
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infiltraci cizích slov dokonce v podobě zřízení jazykově puristických institucí. Jako příklad 

uvádí Francii či Norsko (Trubel 1992). Pozoruhodné je také, jak se v průběhu času může měnit 

vzájemné ovlivňování jednotlivých jazyků. Zatímco z historického hlediska ovlivnila italština 

většinu evropských jazyků, v současné době je ovlivňována spíše ona sama angličtinou 

(Musachio 2005). 

Dominance angličtiny má za následek, že se v literatuře vyskytují i názory, že je 

angličtina nejen lingua franca, nýbrž také cultura franca (Snell-Hornby 2000). Kulturní vliv se 

projevuje mimo jiné tím, že mnozí autoři píší přímo anglicky, aby jejich výsledky byly dostupné 

širšímu publiku, takže anglické textové/diskurzní struktury musí používat nuceně (Clyne 1991). 

Faktem ale zůstává, že u každé jazykové kombinace se v překladu objevují charakteristické 

chyby, což vyplývá i z Rinasova článku o interferencích při překladu z češtiny do němčiny174 

(Rinas 2002). V následující pasáži se budeme věnovat právě specifickému případu němčiny a 

češtiny. 

Poměrně zásadní změny tak bude nepochybně nutné provádět, pokud jazyky, mezi 

nimiž se překládá, nepocházejí oba z jedné z následujících kategorií: izolační, aglutinační, 

flektivní, polysyntetický, introflektivní. Všechny tyto základní typy jazyků se poměrně zásadně 

liší, pokud jde o využití gramatických, resp. morfologických prostředků. Při zohlednění dalších, 

pravděpodobných, odlišností jako například jiného využití časů, pádů, gramatické shody apod. 

je zjevné, že odlišnosti mohou překlad až výrazně ztížit.  

4.4.3.1 Specifický případ kombinace češtiny a němčiny 

V této pasáži se věnujeme vybraným úskalím při překladu z češtiny do němčiny, jak 

jsou popsány v příslušné odborné literatuře. Dlužno podotknout, že se v uvedených publikacích 

jedná spíše o výčet chyb a návrhy na jejich zamezení, než o celkové, tj. systémové teoretické 

pojednání. To by samo o sobě obsahově zajisté vystačilo na několikasetstránkovou monografii. 

Jde nám o to uvést alespoň základní přehled často se vyskytujících chyb, jejichž frekvence sama 

o sobě svědčí o tom, že se nejedná pouze o individuálně podmíněné nedostatky v překladu, 

nýbrž že přinejmenším částečně jde o typologicky podmíněnou problematiku. 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Resp. což tento článek nepřímo potvrzuje. 
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Levý ve své dvoudílné publikaci České teorie překladu cituje Dobrovského: 

 

„Každá řeč má něco, co jen jí je vlastní. Kdybychom chtěli technické termíny 

umění a věd násilím přenášeti do češtiny, museli bychom tímto úkolem pověřit zároveň 

znalce jazyka a filozofa.“ 

(Levý a Honzík 1996: 83) 

 

Tento citát dává najevo – podobně jak bylo uvedeno v předchozí části kapitoly, jak 

důležité je respektovat jazykové zvláštnosti a přizpůsobit jim překlad, a to i u natolik 

standardizovaných jevů jako je terminologie. Již výše jsme uvedli některá specifika německého 

jazyka: větný rámec (Satzklammer), slovesný rámec (Verbklammer), modální částice 

(Modalpartikel)175 či volné vyznění slova (Auslautverhärtung) (Thormann 2011), jimž se také 

podrobně věnují české publikace Deutsch-Tschechisches Fehlerlexikon, či Štíchova Česko-

německá gramatika. V této pasáži si klademe za cíl krátce poukázat na nejvýraznější úskalí při 

překladu z češtiny do němčiny. Nechceme podat úplný přehled možných typologických chyb, 

který by vydal za samostatnou publikaci, ani nám nejde o to podat kompletní přehled o literatuře 

analyzující chyby při překladu z němčiny do češtiny. Chceme však poukázat na některé 

charakteristické posuny, které se ve směru do němčiny jakožto cizího jazyka objevují 

opakovaně a působí značné potíže. 

Němčina má oproti češtině velmi bohatě rozvinutý systém gramatických časů. Při 

překladu z češtiny do němčiny je tak nutné respektovat implicitně vyjádřené časové významy 

v češtině a rozhodnout se pro správný gramatický čas. Nepochybně i souslednost časová bude 

působit nemalé potíže zejména v případě, že překladatel nebude tzv. bilingvní mluvčí (rodilý 

mluvčí obou jazyků). Podobně se k systematickým odlišnostem vyjadřuje i Deutsch-

tschechisches Fehlerlexikon (Hielscher 2003: 90–91). Zatímco v češtině vyjádříme předčasnost 

často explicitně, opisem, v němčině se v případě, že se ve větě hlavní vyskytuje prézens, použije 

ve větě vedlejší préteritum. Je-li ve větě hlavní préteritum, je sloveso ve větě vedlejší ve tvaru 

plusquamperfekta (ibid.). Čeština časem předminulým nedisponuje, a musí je tudíž nahradit. 

Kromě časů lze ze specifických gramatických jevů zmínit také konjunktiv (ibid.: 88). 

Za typické chyby při překladu z češtiny do němčiny považuje Karsten Rinas nesprávný 

překlad zájmena se, které lze v němčině vyjádřit pomocí sich, dich, mich, euch, uns ad. – 

v závislosti na kontextu. Dalším z příkladů je dvojí negace, která je v němčině de facto 

nepřípustná – jako pravděpodobně jedinou výjimku připouští Karsten Rinas dvojí negaci, kdy 

                                                 
175 Překlad: D.R. 
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je jeden ze záporů vyjádřen implicitně – např. tím, že je obsažen ve slovese (Rinas 2002). Uvádí 

také poučky pro zamezení potíží s dvojím záporem, z nichž za nejužitečnější považujeme šest 

pravidel citovaných ve článku Interferenzfehler deutschsprechender Tschechen (ibid.). 

V neposlední řadě zmiňuje i on metaforická, resp. idiomatická vyjádření, kterým věnuje 

samostatnou část ve svém článku. Slovy Höppnerové bychom mohli uvést, že důvod pro 

podobnost tkví v univerzálnosti některých jazykových prostředků. 

Jiným, neméně důležitým aspektem, při překladu z němčiny do češtiny je zohlednění 

odlišného slovosledu v obou jazycích. Zatímco čeština má slovosled relativně volný, němčina 

se řídí slovosledem gramatickým. V němčině tak například stojí ve větách vedlejších sloveso 

na konci věty. Slovosled činí potíže při překladu do němčiny také u odlučitelných, resp. 

neodlučitelných předpon. K charakteristickým chybám patří nesprávné užití členu, resp. 

nerespektování shody. Tato témata spolu mohou částečně souviset (Hielscher 2003: 97–98). 

V praktické části diplomové práce na některé z těchto jevů poukážeme pomocí konkrétních, 

pozitivních i negativních příkladů. 

4.5 Shrnutí role překladu do cizího jazyka 

Jak vidno, překlad do cizího jazyka je v mnohých případech naprostou nezbytností, 

jelikož není k dispozici dostatek rodilých mluvčích cílového jazyka, kteří by adekvátně ovládali 

jazyk výchozí. Pozoruhodné je také, že překlad do cizího jazyka hrál důležitou roli již 

v poměrně dávných dobách, avšak systematického a jednoznačného popisu, či alespoň pevně 

stanovených definic základních pojmů se doposud nedočkal. V této kapitole jsme chtěli 

přinejmenším poukázat na stávající nedostatky, resp. uvést definice základních pojmů 

používané v současné době a také ozřejmit názor odborné veřejnosti na 2LT, který je kupodivu, 

vzdor rozšířenosti překladu do cizího jazyka, stále velmi rezervovaný. Při 2LT je zejména 

důležité uvědomit si nejen jeho sociokulturní kontext, nýbrž i roli, jakou sehrává typologický 

původ obou jazyků, resp. konkrétní jazyková kombinace. Konkrétní jazyková kombinace má 

zásadní vliv na překlad. Od dané kombinace se odvíjí typologické obtíže a potenciální zdroje 

chyb, které, jak vyplývá z této kapitoly, mohou dle odborné veřejnosti působit při překladu do 

CJ ještě větší obtíže, než při překladu do jazyka mateřského. Důvod je prostý, zatímco 

jednoduché, či spíše krátké lingvistické celky jako terminologie a jednoslovná výraziva jsou 

poměrně snadno uchopitelné, tedy i naučitelné v cizím jazyce, od vyšších lingvistických celků 

jako sousloví/kolokací, již mají nerodilí mluvčí s překladem poměrně značné problémy. Na 

druhou stranu je ale třeba připomenout, že se mohou vyskytnout i případy nerodilých mluvčích, 

kteří úrovně kompetenci tzv. rodilého mluvčího dosáhnou.  
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5 Počítače a překlad 

Ve výše uvedených kapitolách jsme nejprve pojednali o odborném překladu všeobecně, 

posléze o překladu hospodářských textů, na což jsme navázali překladem do cizího jazyka. 

K dané tématice nyní připojujeme ještě faktor počítačových technologií a jejich případné 

zastoupení v překladatelském procesu. Tuto kapitolu věnujeme využití počítačových 

technologií při překladu, a jejich využitelnosti v závislosti na typu textu, délce, potažmo jeho 

repetitivnosti, což jsou také témata, která jsme artikulovali v předchozích kapitolách, kde jsme 

se zabývali právě překladem hospodářských textů, resp. překladem do cizího jazyka. 

Propojujeme tak tématiku počítačových technologií s výše uvedenými tématy, abychom 

problematiku překladu hospodářských textů zkoumaných v praktické části (výročních zpráv) 

zasadili do celkového kontextu. 

První část této kapitoly tvoří krátký historický přehled o vývoji počítačových 

technologií využívaných pro překlad. Následně typologizujeme jednotlivé systémy strojového 

překladu (MT – Machine translation) resp. počítačem podporovaného překladu, tj. CAT 

(Computer-aided Translation) a uvedeme výhody, resp. nevýhody systémů CAT pro překlad 

různých textových typů. V neposlední řadě se zmíníme o klíčových pojmech souvisejících se 

změnami nastolenými počítačovými technologiemi, o správě terminologie a překladatelském 

procesu jako takovém, jehož konkrétní ukázku následně uvedeme v praktické části naší 

diplomové práce. 

5.1 Historický přehled 

Překlad vyhotovený za pomocí počítače, ať už v kterékoliv podobě, je spojen především 

s několika málo uplynulými desetiletími. Pokud bychom vzali v potaz jakoukoliv myšlenku o 

automatizaci jako takové, museli bychom se poohlédnout až do 17. století, kdy vznikly první 

úvahy o automatizovaném překladu, jež formuloval v německém Speyeru mnich Johannes 

Becher. Tehdy se jednalo o určitý matematický metajazyk popisující jednotlivé jazykové 

operace (Freigang 2001). 

Elektronické nástroje ale začaly být, pro účely překladu, využívány až ve dvacátém 

století. Cadieux a Esselink rozlišují tři hlavní fáze vývoje používání elektronických nástrojů: 

 

1) Padesátá, resp. šedesátá a sedmdesátá léta 

2) Osmdesátá a devadesátá léta, která zažila, mimo jiné, rozkvět dnes velkých a 

úspěšných překladatelských agentur 

3) Začátek nového tisíciletí 
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(Cadieux a Esselink 2002 in: Van der Meer 2003) 

Počítače začaly být pro účely překladu a dešifrace využívány již dříve. V roce 1933 se 

Petr Smirnov-Troyanskii a Georges Artsrouni pokusili vyvinout metodu pro strojový překlad 

patentových spisů. V konečném důsledku se jako otec strojového překladu do historie zapsal 

Warren Weaver (Somers 2001a). Během druhé světové války byly počítače využívány 

k dešifraci kódů, resp. pro výpočty letových drah balistických raket. Andrew Boot a Warren 

Weaver v letech 1946/7 představili myšlenky o využití nově vynalezených počítačů pro překlad 

přirozeného jazyka (Hutchins 2010). 

Již v padesátých letech začaly vlády financovat programy na podporu strojového 

překladu (Somers 2001a). V roce 1951 organizoval izraelský badatel Bar-Hillel první 

konferenci o strojovém překladu, přičemž se již zde objevily první zmínky o tom, že plně 

automatický strojový překlad patrně možný nebude. O pouhé tři roky později prezentovala 

společnost IBM systém strojového překladu a taktéž se objevil Oettingerův elektronicky 

podporovaný anglicko-ruský slovník (Hutchins 2010). Rozsáhlé prostředky na MT byly v USA 

věnovány již od poloviny padesátých let. 

Pouze malé množství lidí využívalo z lingvistického hlediska více sofistikované 

metody. Formalizovaný přístup k analýze syntaxe, zahájený Noamem Chomským, se prosadil 

až mnohem později. První počítačové překladové systémy byly založené na tzv. přímé metodě, 

nahrazovaly jeden výraz druhým, zatímco později se objevily systémy nepřímé, založené např. 

na interpretaci významu určitého výrazu a náhradě tohoto významu jiným výrazem v cílovém 

jazyce. Ačkoliv Chomsky sám se strojovým překladem nezabýval, jeho formalizovaný přístup 

k jazyku nese zřetelné inovativní prvky náhledu na syntax a je ovlivněn rigidností, jíž se 

vyznačují právě počítače (Hutchins 2010). Po zprávě Poradní komise pro automatické 

zpracování jazyka - ALPAC, která otřásla vědeckou veřejností, protože dle ní nebylo v dané, 

resp. dohledné době možné dosáhnout plně automatizovaného překladu, se začaly objevovat 

nové metody přístupu (Somers 2001a, Hutchins 2010), jako například transferová metoda, 

založená na převodu reprezentací zdrojového textu na reprezentace (či spíše znaky) textu 

cílového; a metoda interlingvální, fungující na bázi reprezentací jazykově neutrálních (Somers 

2001a, Hutchins 2010). Faktem ale zůstává, že na dobu cca 10 let po zprávě ALPAC úvahy o 

MT takřka utichly a strojový překlad zažil svou renesanci až v sedmdesátých letech. Začaly se 

objevovat první automatizované překladové systémy na úzce specializovaná témata. Patřily 

k nim meteorologický systém MÉTEO pro jazykovou kombinaci francouzština-angličtina, resp. 

systém SYSTRAN na půdě Evropského společenství (Somers 2001a). Koncem sedmdesátých 

let se začaly konat pravidelné konference ASLIB, kde se Juan Sager snažil vysvětlit, že počítače 
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nepředstavují pro překladatele hrozbu, nýbrž skýtají nové možnosti. (Hutchins 1998b). Ani 

v osmdesátých letech ale počítačové systémy ještě nebyly rozvinuté natolik, aby za 

akceptovatelnou cenu mohly poskytovat svobodně podnikajícím překladatelům dostatečný 

komfort při překladu na tehdy používaných počítačích v domácnostech (Hutchins 1998b, 

Hutchins 2003). Nadnárodní koncerny jako SAP či BMW vyvíjely nemalé úsilí na vývoj 

vlastních sofistikovaných systémů. Objevily se také rozsáhlé překladatelské projekty, jako 

Eurotra či japonský CICC (Somers 2001a). Počítače se stávaly běžnější součástí každodenního 

života. Pronikaly do domácností, avšak plně automatizovaný překlad se opět – jako již v roce 

1966 po vydání zprávy ALPAC – zdál být nedosažitelný (Somers 2001b). Odborná veřejnost 

uvažovala o tom, že plně automatizovaný strojový překlad zůstane nedosažitelný (Hutchins 

1998b), avšak zároveň vznikaly sofistikované systémy CAT jako TRADOS Translator 

Workbench, který se dle Van der Meera stal standardem pro lokalizaci páce (2003). Zároveň se 

zkracovaly automatizační cykly.  

Hutchins uvádí, že v Evropské komisi administrátoři sice plně automatizovaný systém 

využívají, překladatelé však méně (Hutchins 1998b). Systémy využívající internet (např. 

METAL, LANT) vznikaly v průběhu 90. let a s nimi také tzv. překlady online, resp. překladače 

webových stránek (Hutchins 1998b, Hutchins 2003). V současné době již patří systémy 

počítačem podporovaného překladu jako Trados, Star (Transit) či Memsource ke standardu 

překladatelské práce a používají se hojně jak ve firmách, tak ze stran soukromě podnikajících 

subjektů (Hutchins 2003). Abaitua souhrnně říká, že by se překladatelé měli připravit na 

zvládání technologií, aby mohli být konkurenceschopní a reagovali průběžně na měnící se 

poptávku trhu176. Ze stejného důvodu by se měly také náležitě upravit i často neaktuální 

výukové programy (Abaitua 2002). O současném úzkém propojení práce překladatele a 

počítače pojednává ve svém článku Man and Machine: Translation in the Era of Augmented 

Reality z roku 2014, z něhož vyplývá, že počítačové technologie jednoznačně přetváření práci 

překladatelů paradigmaticky (Svoboda 2014). 

5.2 Typologie strojového překladu/počítačem podporovaného překladu a 

využitelnost počítačových systémů 

V odborné literatuře jsou technické pracovní pomůcky využívané pro překlad mnohdy 

chápán v širokém slova smyslu177, tj. autoři si uvědomují, že mohou v širokém slova smyslu 

zahrnovat i tak banální pomůcky jako je psací potřeba (Schmitt 1998). Lze oprávněně 

                                                 
176 Srov. podobnou argumentaci O´Haganové, týkající se adaptace na moderní technologie (2002: 130-1) 
177 Srov. např.: Schmitt 1998; Svoboda 2012: 72. 
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konstatovat, že analogové překlady jsou dnes již prakticky minulostí. Svoboda zdůrazňuje 

nezbytnost počítačové kompetence pro dnešní překladatelskou činnost (Svoboda 2012: 63). 

Přísně vzato představuje jakákoliv elektronická pomůcka, tedy i textové programy jsou jistou 

formu počítačem podporovaného překladu. Systémy CAT naopak chápe jako nástroje 

obsahující překladovou paměť (ibid.: 70–72), kterou O Brienová definuje z hlediska její 

struktury (O’Brien 1998: 116n), přičemž Král (2005: 388) ji chápe coby dvojjazyčný korpus, 

v němž jsou segmentově propojovány cálový jazyk (CJ) a výchozí jazyk (VJ). Jinak řečeno 

spočívá hlavní rozdíl mezi MT a CAT v tom, že u MT je za překlad zodpovědný primárně stroj, 

zatímco u CAT je ústředním článekm překladatel, využívaje benefitů elektronických nástrojů, 

které mu práci usnadňují – jde tedy v úzkém slova smyslu o překlad pomocí počítačových 

systémů, přičemž výsledný produkt vytváří – vzdor elektronické pomoci – primárně člověk 

(Bowker 2002: 4). 

Jednotlivými součástmi Počítačem podporovaného překladu (PPP), resp. příslušného 

procesu mohou být segmentace a překladová paměť (TM), strojový překlad (MT), Správa 

terminologie, formátové konvertory, OCR178, Rozpoznávání řeči (SR)179.  

 

Následně uvádíme podobné klasifikační modely pro využití PC při překladu: 

 

                                                     Překlad 

 

Člověkem vyhot. překlad      Strojově podporovaný překlad               Strojový překlad 

 

 

Strojově podporovaný lidský překlad        Člověkem podporovaný strojový překlad 

Obrázek 9 Klasifikace typů překladu (Arntz 2004: 228–229)180 

 

                                                 
178 Optické rozpoznávání znaků. 
179 Champollion 2003. 
180 Překlad: D.R. 
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Obrázek 10 Klasifikace typů překladu dle Bakerové (Bowker 2004 in: Handšuhová 

2009: 14) 

Oba autoři, Bowkerová i Arntz člení PPP podobně. Krajním pólem je pouze člověkem 

vyhotovený překlad. Arntz následně vyčleňuje strojový překlad (Maschinelle Übersetzung), 

kam řadí strojově podporovaný lidský překlad (maschinengestützte Humanübersetzung, 

machine-aided translation – MAHT) a člověkem podporovaný strojový překlad, 

(menschengestützte Humanübersetzung, human-aided machine-translation - HAMT). HAMT 

ovšem Bowkerová klasifikuje, společně s plně automatickým strojovým překladem 

(vollautomatische maschinelle Übersetzung, fully automatic machine translation – FAMT) 

jako podkategorii překladu strojového (MT). Bowkerová odděluje maht jako zcela samostatnou 

kategorii (viz obr.). Jednotlivé klasifikace se tedy mohou mírně lišit, avšak obsahově vnímají 

teoretici jednotlivé kategorie víceméně stejně (srov. také Schmitt 1998).181 

 

Obrázek 11   MAHT dle Hutchinse (2005) 

 

Dle Hutchinse je tak překladatel u MAHT ústředním článkem, který využívá tzv. 

pracovní prostředí (translator workstation), k níž náleží jak „strojový předpřeklad“, glosář, tak 

                                                 
181 Blatt et al. (1985: 76 in: Freigang 2001): rozlišuje trojí přístup k překladatelskému procesu – pomocí 

překladatelských pomůcek, počítačem podporovaného překladu a strojového překladu (RETS – MAT). Srov. také 

další výklady na str. 115 (Freigang 2001). 
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terminologická databáze a překladová paměť. Výsledný produkt je na konci procesu/překladu 

revidován (Hutchins 2005):  

 

 

Obrázek 12   HAMT dle Hutchinse (2005) 

 

Naopak u HAMT vkládá překladatel do strojového překladače preeditovaný text, resp. 

text formulovaný v tzv. řízeném jazyce (jistou formou jazykově-stylisticky zjednodušeného 

textu), potažmo dodáva „syrový“ (neupravený) text, který stroj, jež využívá doménově 

specifickou databázi a tzv. subjazyk, následně přeloží. Tento meziprodukt je překladatelem 

posteditován182, resp. revidován, přičemž se během daného procesu využívají také slovníkové 

pomůcky či databáze (Hutchins 2005). Vidíme tedy, že se u obou variant jedná nejen o procesy 

komplexní, nýbrž i o takové, jež – vzhledem ke vzájemné propojenosti – nelze vždy zcela 

jednoznačně od sebe oddělit. V závislosti na konkrétní koncepci PPP mohou HAMT a MAHT 

nést společné rysy. U obou hrají důležitou roli preeditace VT, resp. posteditace cílového textu 

(Somers 2001a). 

Nejenže se často používá výraz „strojový překlad“ nepřesně pro jakoukoliv formu 

překladu využívajících různých forem strojových pomůcek (Freigang 2001), jak jsme již 

naznačili, někteří autoři (Taravella a Villeneuve 2013) vytýkají autorům odborných publikací 

rovněž nepřesnou definici jednotlivých typů PPP. Podle Taravellaové a Villeneuva (2013) je 

těžké od sebe HAMT a MAHT odlišit striktně, přičemž CAT a HAMT jsou považovány za 

součást MT (ibid.). De facto tak vytvářejí další klasifikaci oproti nám již dvěma výšeuvedeným, 

čímž zároveň potvrzují určitou roztříštěnost definic jednotlivých pojmů, resp., klasifikací typů 

PPP. Za patrně nejběžnější a nejpříhodnější považujeme pojetí Hutchinse a Sommerse (1992: 

3), dle nichž jsou HAMT a MAHT podkategoriemi CATu. Bowkerová (2002: 6) chápe CAT 

jako široký pojem, pod nějž spadají i již uvedené různé formy elektronických pomůcek – tj. 

                                                 
182 Jedná se tedy o jev označovaný v odborných kruzích jako PEMT (Post-Edited Maniche Translation,. 

posteditovaný strojový překlad (PEMT). 
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v širokém slova smyslu i textové editory, kontroly gramatiky, spell-checkery ad. I ona ovšem 

potvrzuje, že překladatel si u daných forem překladatelského procesu stále uchovává ústřední 

roli (Bowker, Fisher 2010: 60). Jedni tedy sémantiku pojmu CAT zužují, druzí postupují 

opačným směrem. Král proto navrhuje využívat jako nadřazený pojem technologii překladu 

(Král 2012: 190-191). Jisté obtíže způsobuje v důsledku propojování technologických systémů 

i fakt, kdy vzniká konvergence MT a TM, jelikož jeden systém často využívá prvky druhého a 

naopak (Hutchins 2005). V podobném duchu argumentuje Svoboda a uvádí, že funkci CAT má 

dnes většina MT systémů (2012: 80). Oba přístupy se tak propojují. 

Zároveň je v současné době, a to i s ohledem na zprávu ALPAC a následující vývoj 

počítačem podporovaných technologií pro překlad zřejmé, že tzv. plně automatizovaný překlad 

vysoké kvality (FAHQMT)183,184 patrně nikdy dosažen nebude, přinejmenším ne v dohledné 

době. Abaitua dodává, že dnes zastává kladný názor na FAHQMT už jen menšina (Abaitua 

2002). 

Naopak nezbytností dnešních překladatelských nástrojů je překladová paměť tak, jak ji 

popisují O´Brienová (1998: 116n), Král (2005: 388) či Jurenka (2014) – mimo jiné z důvodu 

využívání nástrojů CAT u vysoce repetitivních textů185. Champollion rozlišuje dvojí nástroje 

CAT – první, které jsou propojeny s textovými editory a druhé, plně integrované nástroje CAT, 

využívající vlastní, individuálně upravený, textový editor (Champollion 2003). 

Při využívání nástrojů CAT se přitom text rozloží na menší části, tzv. segmenty o 

velikosti příslušné překladové jednotky (Jurenka 2014: 8–9). Zpravidla se jedná o velikost 

větného celku, ať už věty jednoduché, souvětí souřadného, či podřadného. 

Z praxeologického hlediska považujeme za nežádoucí jev chybné označování systémů 

MT. Hutchins uvádí případy, kdy jsou sofistikované slovníky ihned vydávány za nástroje CAT, 

zatímco jindy se strojové překladače nesprávně nazývají pouhými slovníky. Navíc, uživatelé 

čekají od elektronických systémů často vysokou kvalitu cílového produktu, získají však 

většinou pouze komunikát kvality nízké (Hutchins 2005). Podle něj to souvisí s formulacemi 

textu, dosud stále ještě omezenými možnostmi textu oproti „přirozenému“ jazyku (Hutchins 

2005, Hutchins 2010). Nápravou mají být upravené formulace či podoby jazyka, jinak též 

v angličtině nazývané controlled language, tj. řízený jazyk. Jedná se o určitý typ formulačně 

restriktivního jazyka, či o propracovaný house-style. Hutchins uvádí několik příkladů pro tzv. 

kontrolované jazyky, jež se, více či méně, uplatnily v praxi: Caterpillar Fundamental English 

                                                 
183 FAHQMT - Fully Automatic High Quality Machine Translation. 
184 Srov.: Champollion zastává názor, že mnohem přínosnější než spět k nedosažitelnému, je využít co 

nejefektivněji stávající technologie pro jejich maximální využití v překladatelské praxi (Champollion 2003). 
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(CFE), Technická angličtina společnosti Caterpillar (CTE), MT systém využívaný na 

Univerzitě Carnegie Mellon. Později jej začala využívat Caterpillar. Dále pak ještě cituje např. 

Mezinárodní uživatelsky přizpůsobený jazyk (MCE), jazyk aplikovaný koncernem Xerox. 

Zejména od 90. let se tzv. řízený jazyk, controlled language, začal prosazovat, jelikož 

expandující nadnárodní firmy potřebovaly pokrýt poptávku po rychle vyhotovených a 

terminologicky přesných odborných textech (často návody, příručky atd.), přičemž vzhledem 

k nárůstu objemu panoval i zájem o zvýšení produktivity a snížení ceny. Zároveň se na internetu 

začínají objevovat bezplatné překladové služby. O´Haganová si klade otázku, jaký dopad 

mohou tyto změny mít na překladatelský trh, zejména pokud jde o naceňování překladů 

(O´Hagan 2002: 21). 

Některé odborné texty se tak svým způsobem zjednodušují, či spíše unifikují. 

Determinuje se více význam výraziva, což může usnadnit komunikaci. Nesouhlasíme však 

s názorem Byrneové, že naprosté zjednoznačnění vede takřka samo o sobě ke zvýšení kvality 

(2010). Naopak se domníváme, že přílišné zjednodušování může stírat nuance a znesnadnit 

vysvětlení právě některých velmi důležitých detailů, jež jsou u mnohých odborných textů (OT) 

často rozhodující. Výhodou ale nepochybně je, když se počítačové systémy využívané pro 

překlad „učí“, resp. pokud jsou na základě dosavadních zkušeností vyvíjeny dále a 

zdokonalovány (Svoboda 2012: 89–92), takže využitelnost v průběhu času potenciálně stoupá. 

Jednou z možností, jak zpřesnit tyto PC systémy je také, jestliže využijeme paralelní texty. 

5.2.1 Paradigmatické změny 

Autoři odborných publikací o CAT si jsou dnes vesměs velmi dobře vědomi toho, jak 

velký vliv mají rychle se rozvíjející počítačové technologie na překladatelskou profesi. Dle 

Freiganga již v roce 2001 nebylo možné, aby si překladatel odborných textů vystačil bez 

moderních překladatelských nástrojů, které využije na podporu své práce (Freigang 2001, 

O´Hagan 2002: 128–140). Ještě radikálnější názor formulují Taravellaová a Villeneuve: 

 

“(…) bez nové generace proškolených lingvistů a profesionálů v oboru 

jazykových znalostí, nebudou mezinárodní organizace moci plnit své úkoly“186 

(UN 2010 in: Taravella a Villeneuve 2013: 62) 

 

Jinak řečeno, globalizující se svět nutí překladatele, aby se adaptovali na nové 

požadavky, jež jsou kladeny na jejich profesi.  

                                                 
186 Překlad: D.R. 
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Překladatelská profese se nejen mění, nýbrž i diverzifikuje, rozšiřuje a propojuje 

(O´Hagan 1994 in: Hutchins 1998b), což připomíná kooperativní textový design, zmiňovaný 

Riskuovou (Risku 2005: 37). Zatímco dříve existovala jen jedna podoba výsledného textu, tj. 

taková, kdy text musel plně odpovídat originálu a být tzv. uhlazený, v současné době se kromě 

textů určených k rozsáhlému šíření (diseminaci), což bychom mohli chápat jako překlad 

v klasickém slova smyslu, využívají se dnes některé texty pro zběžné získání informací 

(asimilaci), či pro rychlou výměnu informaci (interchange), přičemž v posledním jmenovaném 

případě se jedná o rychlé, automatizované překlady emailů či podobných textů, kdy se jazykové 

nedokonalosti výsledného produktu akceptují ještě snáze, než je tomu u zmiňované asimilace 

(Hutchins 1998b, Hutchins 2003). 

Garcia se s ohledem na technologické změny domnívá, že překladatelé velmi brzy již 

nebudou překládat tak, jak tomu byli zvyklí dříve, nýbrž již jen posteditovat předpřeložené 

texty, takže se pravděpodobně pomyslný kruh uzavře a překladatelství ztratí určitý profesní 

status a ubere se opět cestou amatérského paradigmatu (Garcia 2009: 2008), čímž je myšlen 

dlouhodobý historický vývoj, kdy na začátku překládali často bilingvní lidé, kteří ale 

nedisponovali patřičným teoretickým vzděláním. O paradigmatických změnách pojednává také 

již zmíněný Svobodův příspěvek Man and Machine: Translation in the Era of Augmented 

Reality z berlínského kongresu FIT v roce 2014. 

Posléze začali překládat právě i po teoretické stránce edukovaní lidé, kteří tak měli 

oproti teoretickými znalostmi nevybavenými rodilými mluvčími jistou výhodu. Nyní je naopak 

možné, že počítačové technologie převezmou natolik výraznou část práce, že finalizaci 

překladu bude moci nejlépe zvládnout právě rodilý mluvčí obou jazyků, mezi nimiž se překládá, 

čímž by se budoucí paradigma mohlo velmi výrazně přiblížit výše popsanému výchozí stavu 

překládání. Zajisté se překladatelská profese mění a v mnohých oblastech, zejména pak u 

lokalizačních prací, texty posteditované budou. Domnívat se ale, že by tím překladatelství 

zanikalo, je podle našeho názoru přehnané. I Garcia si uvědomuje dalekosáhlý dopad svých 

tvrzení a dodává, že překlad sensu stricto nadále bude potřeba. Pravdou však zůstává, že 

vzhledem k rostoucímu objemu budou automatizace, a patrně i jistý stupeň preeditace či 

posteditace, nutné. Nynější překladatel je tak poskytovatelem lingvistických služeb (LSPr – 

Language service provider), využívajícím rozlišné technologické prostředky (ibid.)187. Jinými 

slovy, překladatelé budou i nadále zapotřebí, ba dokonce jich bude trh vyžadovat patrně ještě 

více, avšak podoba profese se bude dosti zásadním způsobem měnit (ibid). 

                                                 
187 Pro podobné úvahy srovnej (Taravella a Villeneuve 2013). 
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Z výše uvedených pasáží také vyplývá, že překladatel již nebude oním ryze 

individualisticky pracujícím člověkem, nýbrž bude provádět velmi sofistikované, kooperativní, 

profesní činnosti za využití moderních technologií a interakce s dalšími profesemi. Riskuová 

tuto činnost označuje za Počítačem podporovanou kooperativní síť - (Computer Supported 

Cooperative Network – CSCW). Koneckonců v dřívějších kapitolách jsme zmínili, že dnes již 

není možné považovat překlad za ryze lingvistickou operaci, nýbrž je nutné zohlednit kulturu 

jako takovou. Proto také Riskuová nazývá současnou odbornou komunikaci jako Interkulturní 

odbornou komunikaci (Interkulturelle Fachkommunikation – IFK)188. Vznikají i zcela nové 

profese189 jako například technické redaktorství, které se primárně zabývá aplikací, použitím 

produktu, zatímco překladatel se stará především o lingvistické operace (Risku 2005: 125). 

Schmitt doplňuje Risku slovy, že „Odborný překlad rovná se psaní technických textů“ (Schmitt 

1999: 33 in: Risku 2005: 17), resp. „psaní technických textů (…) je dílčí prací v rámci 

odborného překladu“ (Schmitt 1999: 33 in: Risku 2005: 17). Byrneová naopak vnímá 

překladatele technických textů jakožto technické komunikátory, přičemž profil této profese je 

proti tradičnímu překladatelství již natolik změněný, že nejde pouze o terminologickou práci 

(2010). Abaitua zdůrazňuje, že právě s ohledem na velké technologické změny je nutné, aby se 

na ně studenti i již aktivní překladatelé včas adaptovali, týká se to ovšem i studijních programů, 

které často považuje za zastaralé, (Abaitua 2002). 

Co se technologického pokroku a změn týče, zbývá ještě zmínit, že je zde zájem zlepšit 

překladové technologie pro mluvené slovo. Jedním z nejznámějších pokusů v tomto směru je 

německý projekt Verbmobil (Hutchins 2003). S velkým rozmachem automatizovaného 

tlumočení ale autoři odborných článků nepočítají (např. Hutchins 1998a, Hutchins 2003). 

Koneckonců i Verbmobil funguje na bázi velmi zjednodušeného jazyka. Nelze tedy hovořit o 

tom, že by se jednalo o automatizované tlumočení jako takové. V současné době již existují 

určité systémy, které bychom mohli považovat za určitou formu automatizovaného tlumočení. 

Např. Skype/Google Chome nabízí pro online hovory možnost přetlumočení, které probíhá po 

krátkých promluvách a konsekutivně. 

Obecně lze konstatovat, že technologie, kterým bývá často vytýkáno, že disocializují, 

paradoxně jednotlivé profese propojují či umožňují vznik nových. V současné době již není 

otázkou, zda se pomocí CATu a systémů pro správu terminologie (Translation memory systems 

– TMS) překládat bude, otázkou spíše je kdy tyto technologie v rámci organizace 

překladatelského procesu využít (Risku 2005: 242–244). 

                                                 
188 Risku 2009: 16–17. 
189 Viz níže poznámka o Haganovou zmiňovaných nových profesích teletranslation a teleinterpretation. 
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Workflow – úprava pracovního procesu 

Zároveň pomáhají elektronické systémy standardizovat spolupráci s klienty, což je další 

nezanedbatelný benefit (ibid.: 185–187). Zatímco dříve se kladl důraz více na kvantitu, v 

současné době již očekáváme i od elektronických systémů kvalitnější výsledky. Kvantitativních 

vlastností počítačových systémů se u překládání využívá zejména u repetitivních textů, přičemž 

překladatel přispívá – mimo jiné – svými znalostmi o překládané tématice, popř. kultuře ad. 

(ibid.: 247–250). Počítačové technologie profesi nejen automatizují, nýbrž vedou i k jiné 

organizaci procesu jako takového a pozměňují tzv. tok práce (Freigang 2001). Překladatelský 

proces jako takový se mění právě díky technologiím. Překladatel již ne nutně přijímá zakázky 

pouze od koncových klientů. Mění se také organizace celého procesu, a to od zadání až po 

konečnou revizi a předání komunikátu. Blíže se o tom zmíníme v dalších částech kapitoly. 

Také na půdě Evropské komise se automatizace šíří velmi výrazně190. Již v roce 1973 

se u evropských institucí objevila databáze Eurodicautom, která vzešla z dřívější Dicautom a 

Euterm. V době publikace Arntzovy knihy Einführung in die Terminologiearbeit měla tato 

databáze již 5,5 milionů zápisů a obsahovala přes 200 zkratek. (Arntz 2004: 241). V roce 1976 

pak Komise získala práva k používání systému SYSTRAN (System Translation) který začala 

používat pro překlad mezi němčinou a francouzštinou. Motivací byly interní požadavky, kvalita 

překladu a finanční limity. Systém se využíval především na zjišťování informací, jako redakční 

pomůcka a pro terminologické rešerše. Později začalo být využíváno rozhraní Euramis (Ahrend 

2014; Hutchins 1998b). V současné době překladatelé u evropských institucí využívají 

mnohých elektronických nástrojů jako např. TRADOS. Jako terminologický zdroj slouží 

především databáze IATE a často využívanou referenční příručkou je Eurlex. 

5.2.2 Výhody systémů počítačem podporovaného překladu pro překlad a 

vhodnost některých textových typů pro překlad pomocí počítačových 

technologií 

Bowkerová mezi výhody CATu počítá časovou úsporu, (Bowker 2002: 115), zvýšení 

kvality překladu – a to mimo jiné v důsledku dodržování terminologie. Za přínosnou považuje 

rovněž elektronickou podobu zpracování. Datové formáty, filtry a standardy mohou 

překladatelskou práci zjednodušit, standardizovat, avšak jejich odlišnost může práci naopak i 

komplikovat. Nejinak je tomu s odlišnými typy písma resp. s jazykově podmíněnými obtížemi 

(Bowker 2002: 115–120). Svoboda považuje za největší přínos CATu zrychlení překladu, 

standardizaci terminologie, resp. „harmonizaci formulací“ (Svoboda 72) jako takovou a 

                                                 
190 Podrobné informace lze získat např. na internetových stránkách DGT v sekci „Publikace“ (orig.: Publications). 
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„konzistentnost textu“ (Svoboda 2012: 73). Navíc je dobré, že vzhledem k segmentovému 

ukládání textu nehrozí v případě kolapsu počítače ztráta celého souboru, nýbrž jen posledního 

segmentu. Systémy CAT rovněž obsahují integrované nástroje jako korekturu pravopisu, 

integrovanou rešerši a další (Svoboda 2012: 73). Ahrend dále vyzdvihuje obsahovou 

spolehlivost doprovázející využívání systémů CAT a účelnost elektronických systémů (Ahrend 

2014), které navíc umožňují konkordanční vyhledávání (Hutchins 2003). Segmentace je také 

dobrá na zamezení vynechávek částí textu (Svoboda 2012: 73). Na druhou stranu ale hrozí 

ztráta kontextu. Fragmentace sama o sobě nemusí být vždy vhodně zvolená. Přehlédnutí 

kontextu je jedním z často kritizovaných bodů (Svoboda 2012: 73). Kritizuje ji i Jurenka, 

přičemž odkazuje na obtíže s rekontextualizací, resp. opětovným spárováním příslušných 

segmentů (Jurenka 2014: 16–17). 

Již výše jsme se zmínili o nutnosti preeditace. Pomáhá standardizovat texty a činí je 

přijatelnějšími pro překlad pomocí elektronických nástrojů, což bývá označováno za hlavní 

výhodu, protože následný překlad je v případě dostatečné délky textu vyhotoven rychleji. 

Standardizace textu s sebou kromě jistých výhod nese i určité nevýhody, kromě jiného 

tlak na ceny. Bowkerová uvádí, že za 60% shodu bývá nabízeno 40 % ceny a za 70% shodu 30 

%, přičemž existují i tendence nehonorovat zcela shodné segmenty vůbec. Avšak i shodné 

pasáže je zapotřebí přinejmenším zkontrolovat, pokud jde o jejich správné okopírování, shodu 

s originálem a vhodnost v kontextu. (Bowker 2002: 121nn). 

Přes všechny tyto tendence je třeba hodnotit vliv počítačů realisticky – podobně jak to 

činil Sager již v roce 1978 na první konferenci ASLIB, kde se snažil vysvětlit, že PC systémy 

otevírají nové možnosti. Pomáhají zprostředkovat komunikaci, snižují náklady tím, že se 

aktivita překladatele využívá primárně na kreativní úkoly, zatímco elektronické systémy 

zastávají práci rutinní191, čímž se urychluje překládání jako takové (Hutchins 1998b). Jak jsme 

již uvedli v této kapitole, elektronické systémy profesi mění, avšak nepředstavují hrozbu pro 

její existenci. Nové systémy naopak umožňují jiné typy práce. Podobně pozitivně hodnotí dělbu 

práce na kreativní úlohy pro člověka a rutinní pro stroj i Hutchins (2005). Jde jen o to seznámit 

se s překladatelskými nástroji a adekvátně je používat. Podobně probíhá vývoj i v jiných 

profesích (Abaitua 2002)192. Hutchins dodává, že zejména u literárních textů se jen stěží dá 

očekávat, že budou překládány automaticky a kupodivu za nevhodné pro Počítačem 

podporovaný překlad považuje i standardizované texty právní. Naopak zevrubně přeložené 

                                                 
191 Resp. redudndantní, tak jak tento výraz chápe Svoboda (2012: 72). Podobně i Pym zastává názor, že tzv. high-

endové nástroje dokážou výrazně pomoci (Pym 2011). 
192 Otázku správného využití technologií si klade i Taravellaová a Villeneuve v článku Acknowledging the needs 

of computer-assisted translation tools users - the human perspective in human-machine translation. (Taravella a 

Villeneuve 2013). 
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texty o elektronických přístrojích mohou posloužit jako překladový prefabrikát, jež lze 

dopracovat (Hutchins 2003). V návaznosti na uvedené podoby překladu dissemination, 

interchange a assimilation zejména pro vyhotovení tzv. uhlazených textů určených k rozsáhlé 

publikaci, tj. diseminaci, bude nadále využíván překladatel, a nejinak tomu bude i u mluveného 

slova (Hutchins 1998b). 

Jaké texty jsou tedy pro překlad pomocí specifických překladatelských počítačových 

nástrojů vhodné? Nepochybně vysoce repetitivně texty, resp. takové komunikáty, které se 

používají často a de facto tak opakováním komunikačního řetězce vzniká jistá postponovaná 

repetitivnost. 

Schmitt na uvedenou otázku odpovídá nepřímo, když uvádí, že příprava textu na 

automatizovaný překlad je časově náročná. Aby tedy systém použit efektivně, musí mít určitou 

minimální délku a právě být repetitivní (Schmitt 1998). Hovy, předseda asociace strojového 

překladu pro Severní a Jižní Ameriku zdůrazňuje potřebu žánrové typologie, která by udávala, 

jaké textové typy jsou pro CAT/MT vhodné (Hovy (proslov) in: Abaitua 2002)193. 

Podobného názoru je Reinke, když zdůrazňuje nutnost vytvoření typologie a kritizuje, 

že doposud se v tomto směru příliš nebádalo, byť je CAT velmi důležitou součástí 

překladatelské práce. Na rozdíl od výše uvedeného zastává Abaitua názor, že i literární texty 

bude do budoucna možno překládat pomocí více či méně sofistikovaných elektronických 

nástrojů (Abaitua 2002). Literární texty se, na rozdíl od textů odborných, repetitivností 

nevyznačují. 

Obecně vzato je ale právě repetitivnost považována za jeden z nejdůležitějších faktorů, 

podle něhož se rozhoduje, zda je určitý text vhodný pro překlad pomocí elektronických 

nástrojů. Zcela nepochybně pak musí dané texty obsahovat dostatečně často se opakující 

segmenty, aby se hlavní výhoda PC-systémů, tj. konzistentnost, plně využila                          

(Reinke 2005: 2–7). 

Repetitivnost přitom může být dvojího druhu intertextová a intratextová (Svoboda 

2012: 72), což znamená, že text určený k překladu pomocí počítačového nástroje by ideálně 

měl vykazovat vyšší procento shod, ať už jde o tzv. úplnou shodu (Svoboda 2012: 72), tj. exact, 

resp. perfect match ve smyslu Bowkerové (2002: 98), nebo dílčí shodu – fuzzy match (Svoboda 

2012: 72, Bowker 2002: 98), potažmo shodu terminologickou (Bowker 2002: 101-103), nebo 

subsegmentovou (ibid.: 103–106). Podle Bowkerové jsou pro překlad pomocí nástrojů CAT 

vhodné texty s vnitřní repetitivností (ibid.: 112), tj. jde o zmíněnou intratextovost. Té napomáhá 

                                                 
193 Ve stejném duchu argumentuje i Marcin Feder ve svém článku A Tentative Proposal for Machine Assisted 

Human Translation (2002). 



 

119 

– mimo jiné, délka textu. Také Marcin Feder považuje opakovatelnost a délku dokumentu za 

klíčové faktory rozhodující o možnosti využití systémů CAT (Feder 2002). Dlužno ale 

podotknout, že ani intertextovost nelze opomíjet. Pokud jde o námi analyzované překlady 

výročních zpráv, lze říci, že obecně vykazují určitou repetitivnost, avšak nejen vnitrotextovou, 

nýbrž právě i jednotlivé ročníky si bývají poměrně podobné. K využitelnosti počítačových 

technologií tak přispívají oba faktory repetitivnosti. 

Feder pak explicitně uvádí, že  

 

„Typ textu, který má být překládán pomocí systému založeného na překladové 

paměti, do značné míry ovlivňuje stupeň využitelnosti takovéhoto nástroje 

v překladatelském procesu“194 

(Feder 2002) 

 

Lze tedy důvodně předpokládat, že primárně bude CAT využitelný pro informativní 

texty ve smyslu Reissové, resp. texty odborné, kam spadají rovněž texty hospodářské a výroční 

zprávy, které v této diplomové práci zkoumáme. Vzhledem k tomu, že v současné době pokrývá 

beletrie pouhých 10 % objemu překladů na českém překladatelském trhu (Svoboda 2012: 102) 

a ostatní tématické oblasti spadají spíše do oblasti překladu odborného, kde texty bývají více 

uzualizované, je možné předpokládat, že využitelnost systémů CAT je nejen vysoká, ale že 

bude dál stoupat195. 

Viděno z jiného úhlu lze říct, že odborné, respektive tzv. technické texty, jak bývají 

označovány v angloamerické literatuře, jsou sice dle mnohých autorů pro CAT vhodné, což ale 

nevylučuje jiné textové typy automaticky, byť u některých lze předpokládat, že jejich překlad 

zůstane spíše v kompetenci překladatelů, nikoliv strojů (Feder 2002). Již během 90. let taky 

bylo zřejmé, že ne všechny texty bude možné překládat pomocí nástrojů CAT. Například 

beletrie by vyžadovala přílišné preeditační, resp. posteditační náklady (Hutchins 2003), které u 

tzv. řízeného jazyka, či u rozsáhlého počtu textů velkých korporací odpadají (Hutchins 2005). 

Zároveň je v současné době také více než zřejmé, že FAHQMT patrně nikdy dosažen nebude 

(Hutchins 1998b). 

                                                 
194 Překlad: D.R. 
195 Tímto tvrzením nikterak nechceme říci, že by odborný překlad (OP) pokrýval 90 % překladatelského trhu. 

Naopak – např. o společenskovědních, kulturních či historických tématech, která dohromady pokrývají 11 % 

(Svoboda 2012: 102), lze pojednat velmi barvitým a nestandardizovaným jazykem. 
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 I to je jedním z důvodů, proč mnohé koncerny preferují vlastní, svým vlastním potřebám 

přizpůsobený systém PPP (ibid.). Takovéto systémy aplikují například některé automobilové 

koncerny, či softwareové společnosti. 

 K alespoň částečnému překonání obtíží spojenými s PPP slouží tzv. pre-treatment 

(Svoboda 2012: 76) resp. post-treatment (Svoboda 2012: 77), resp. authoring196, tedy editační 

úprava textu před vložením do systému, která má snížit chybovost následně aplikovaného 

automatizovaného procesu. Podobně jako preeditace zjednodušuje vkládaný výchozí 

komunikát a zamezuje alespoň některým chybám ve výsledném textu předem, odstraňují se 

pomocí posteditace chyby ve strojově přeloženém textu dodatečně. Oba postupy mají společné, 

že tyto nedokonalosti odstraňuje právě překladatel, který tak hraje stále ústřední roli, ať už při 

jakémkoliv použití elektronického systému, což jen dále potvrzuje již vyřčenou myšlenku, že 

systémy PPP překladatelství jako takové neohrožují, pouze mění jeho podobu. 

Aby bylo možné přeložit text pomocí počítačových technologií co nejsnadněji, je 

vhodné používat zjednodušené vyjadřování/psaní – tj. to co se v angličtině označuje jako 

simplified writing. Redukuje se tím výskyt chyb, vznikajících v důsledku formulací, které 

eklektronický systém využívaný pro překlad, nedokáže správně interpretovat. Doporučuje se 

dodržovat krátké větné celky, zamezit redundantním slovům, sestavit jednotlivé části věty 

logicky, neměnit jednotlivé konstrukce uprostřed věty, zacházet opatrně s propojujícími 

konstrukcemi jako „a“, „nebo“, zamezit eliptickým konstrukcím, nevynechávat konjunkce nebo 

vztažná zájmena, nepoužívat nominální řetězce“ (Pym 1990). Samozřejmě by bylo možné uvést 

i další poučky a návody. Včetně již citovaných příkladů zjednodušeného jazyka a nynějšího 

návodu, ale považujeme již napsané za dostačující. 

Pym zastává názor, že zjednodušené vyjadřování je výhodné zejména u překladu do 

mnoha jazyků, jelikož usnadňuje nejen překlad jako takový, ale pomáhá překonávat rozdíly 

(často typologického charakteru) u jednotlivých jazykových kombinací (ibid.). Allen doplňuje, 

že zejména frazeologická úroveň zde může s ohledem na kombinatoriku slov působit nemalé 

obtíže. Výhoda kontrolovaných jazyků navíc spočívá v možnosti snadnějšího znovupoužití 

kontrolovaného výraziva (Allen 1999). 

Po úplnost ještě zmiňujeme, že existují různé formy interakce mezi počítačem a 

překladatelem při pre- resp. posteditaci, sahající od systémů, kdy jsou úprava a automatizovaný 

krok od sebe odděleny, a také metody interaktivní, u nichž systém překladateli navrhuje 

konkrétní řešení ke schválení (Freigang 2001b). Na podobném principu funguje např. 

překladová paměť v systému Trados, z níž program vybírá návrhy na základě určité 

                                                 
196 Srov. Allen (1999). 
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procentuální shody překládaného textu s dřívějšími překlady. Další možností, pomocí níž lze 

dosáhnout lepších výsledků, je tzv. content management, tj. úprava obsahu textů určených pro 

PPP (O´Hagan 2002: ix-xi).  

5.2.3 Ústřední pojmy spojené s mezinárodní standardizací 

S výše uvedeným tématem o správě terminologie a její unifikaci jsou bezprostředně 

spojeny tři následující termíny – globalizace, internacionalizace a lokalizace. Schmitz definuje 

globalizaci jako činnosti, zahrnující uplatnění produktu na trhu, tj. uplatnění na regionálních 

trzích včetně respektování tamních právních, kulturních a ostatních podmínek (Schmitz 2002). 

Velmi podobně ji chápe i Abaitua – dle něhož jde také o přizpůsobení se lokálním trhům za 

účelem celosvětového prodeje (Abaitua 2002). Pojmem internacionalizace naopak rozumí 

Schmitz vývoj produktu takovým způsobem, aby byl následně rychle uplatnitelný, resp. 

adaptovatelný na lokální jazykové, technické či legislativní podmínky (Schmitz 2002: 376), 

přičemž Abaitua definuje internacionalizaci téměř úplně stejně (Abaitua 2002). Naopak 

lokalizace jako taková je přizpůsobení produktu konkrétním podmínkách cílového trhu, a to 

formou úpravy netextového materiálu tak, aby plně vyhovoval příslušným podmínkám, a 

textového v tom smyslu, aby byl komunikát plně srozumitelný a produkt se dal dle textových 

popisů správně použít (Schmitz 2002: 376). Podobným způsobem určuje význam tohoto pojmu 

i Abaitua, dle něhož jde o přizpůsobení produktu lokálním specifikům, za účelem jeho uplatnění 

(Abaitua 2002) Organizace LISA197 shrnuje problematiku takto: 

 

„Správně globalizovaný produkt je vyvinut tak, aby byl po technické stránce 

připraven na lokalizaci, přičemž lokalizaci lze vnímat jako proces usnadňující 

globalizační procesy za účelem překonání jazykových a kulturní bariér.“198 

(LISA, 2000 in: O´Hagan: 66, O´Hagan 67) 

 

Všechny tři procesy jsou tudíž úzce propojeny. Opětovně se prokazuje, že překlad není 

pouhou lingvistickou operací, nýbrž složitou procedurou, kde je třeba zohlednit i kulturní 

faktory (Vermeer 1986: 33 in: Schmitz 377). Softwarová lokalizace vyžaduje též velmi 

sofistikované lingvistické operace jako je kódování jednotlivých fontů a typů národních písem. 

(O´Hagan 2002: 16–18). Ze Schmitzova článku vyplývá, že softwarová lokalizace představuje 

                                                 
197 Localisation Industry Standards Association (Svaz standardizace lokalizačního průmyslu) 
198 Překlad: D.R. 
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jedno z nejnovějších (Schmitz 2005) a dle našeho názoru i jedno z nejperspektivnějších polí 

působnosti pro překladatele.  

Názorně si lze jednotlivé pojmy představit takto: 

 

Obrázek 13   Základní pojmy související s lokalizací (O´Hagan 2002: 69) 

 

Globalizace (globalisation) je zastřešující pojem, pro jehož dosažení je nutné pomocí 

překládání adekvátně převést obsah (content) i formu (package)199, tak abychom mohli 

lokalizovat (O´Hagan 2002: 69–71). Zároveň lze z diagramu odečíst, že překládání zahrnuje 

spíše obsahové úpravy, nežli formální, zatímco u lokalizace jsou oba procesy víceméně 

vyvážené. Lokalizační průmysl je přitom, jak jsme již naznačili, s globalizací velmi úzce 

propojen. Jedná se o procesuálně i ekonomicky velmi nosnou oblast. Objemu lokalizačního 

průmyslu vystoupal ze 4,2 miliard dolarů na 8,9 miliard, čímž bylo dosaženo 16,3% růstu. 

Lokalizační a překladatelské služby zaznamenaly během stejného období meziroční nárůst 

vždy o 14,6 % a s 69,8 %, resp. 2,9 miliardami dolarů v roce 2001, následně díky 5,8 miliardám 

dolarů v roce 2006 pokrýval s odstupem největší podíl na trhu GIL200 (Van der Meer 2003).  

5.3 Správa terminologie a překladatelský proces 

Vzhledem k rostoucímu objemu informací a znalostí, které je zapotřebí pokrýt, je 

korektní správa terminologie stále důležitější. Champollion uvádí, že „V dnešním 

překladatelském průmyslu, jemuž do značné míry dominuje překlad odborných textů, hraje 

terminologie zásadní roli.“201 (Champollion 2003). Ze stejného důvodu hodnotí Kellerová 

kladně, že se systémy pro správu terminologie staly nedílnou součástí překladatelského 

softwaru; pomáhají udržovat stálou terminologii a zejména dlouhé odborné komunikáty jsou 

                                                 
199 Ve stejném smyslu chápe pojmy content a package také O´Hagan (např. 2002: 66–69). 
200 Tj. trh s globalizací, internacionalizací a lokalizací. 
201 Překlad: D.R. 
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právě díky systémům pro správu terminologie zkvalitňovány (Keller 2010: 1). Arntz dokonce 

zastává názor, že adekvátní překlad odborných texů je možný jen díky správě terminologie. 

(Arntz 2004: 1). 

Přitom ještě nedávno byla tvorba (rozsáhlých) slovníků, glosářů i jejich aktualizace 

nesmírně náročnou operací – ať už časově nebo finančně, a to v ještě větší míře, než je tomu v 

současnosti. Díky moderním technologiím se však tyto procesy daří zefektivnit. Zprvu bylo 

nutné vyhotovit víceméně manuálně glosář pro každou jednotlivou oblast, zatímco nyní mnohé 

repetitivně terminologické úkony, ale i excerpci termínů samotnou, přebírá počítač a urychluje 

tak i zkvalitňuje (standardizuje) celý proces (Hutchins 2005). Obtíž spočívá dle Ahmada v tom, 

že zatímco pro lingvistu je variace přirozeným fenoménem, který je možno, často i záhodno 

zkoumat, překladatele (odborných textů – pozn. autora) variantní výrazivo spíše ruší (Hutchins 

2005)202. 

I s ohledem na globalizační vývoj je zřejmé, že se moderní počítačové systémy 

podporující překlad neobejdou bez adekvátní správy terminologie, jinak řečeno bez 

terminologických databází, tedy seznamů specializovaného výraziva, které jsou vyhotoveny 

v elektronické podobě. Sager a McNaught (1981b: in: Nkwenti-Azeh 2001) popisují 

terminologickou databázi jako „soubor specializovaných glosářů, včetně nomenklatur, 

standardizovaných termínů a frází, společně s informacemi sloužící k jejich identifikaci“.203 

Příslušnou činnost, tj. správy a vytváření terminologie pak nazýváme terminografií (ibid.; Arntz 

2004: 186). Mezi známé databáze patří LEXIS německého Federálního úřadu pro jazyky 

(Bundesprachenamt) či Eurodicautom Evropské komise, resp. terminologická databáze IATE, 

obsahující závaznou terminologii o tématice EU. Některé databáze jako např. TEAM umožňují 

excerpci glosářů na dílčí témata. Databáze přitom neobsahují pouze údaje lingvistické, jako 

používaný jazyk, gramatický rod ad., nýbrž i údaje nelingvistické – tj. datum a autora záznamu, 

bibliografické údaje ad. (Nkwenti-Azeh 2001). Vytváření terminologie je přínosné hned 

z několika hledisek: umožňuje snadnější sjednocování výraziva i napříč jazykům, snižuje 

rešeršní náročnost a v konečném důsledku tak zkvalitňuje, resp. urychluje překladatelský proces 

(Sager 2001), a to navzdory tomu, že správa jako taková klade nemalé časové nároky 

(Austermühl 2010: 102). Vzhledem k tomu, že následně není nutné stejné výrazivo vyhledávat 

znovu, šetří se v konečném důsledku čas – zejména u dlouhých textů, resp. pokračující 

komunikaci formou textů kratších. 

                                                 
202 Srov. Arntz (2004: 125-130), kde označuje synonymii, homonymii a polysémii za možná úskalí překladatelovy 

práce. 
203 Překlad: D.R. 
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Navíc systémy pro správu terminologie (TMS) nabývají na důležitosti, a to zejména 

v oblasti technicky-odborných textů, softwaru, onlineových texů, příruček aj. Výhody jsou 

nepochybně nejen kvantitativní (rychlejší překlad) nýbrž i kvalitativní (konzistentní 

terminologie). Dle Riskuové dnes navíc systémy TMS již umožňují zohlednění kontextu, 

kultury (Risku 2009: 61–64). Koneckonců právě díky kategorizaci výraziva je následně možné 

excerpovat specializované glosáře na dílčí témata, z jednotlivých oblastí. Ve většině případů 

jsou přitom TMS součástí integrovaného překladatelského softwaru. Jedním z příkladů je již 

zmiňovaný Trados, či přesněji Trados Studio, resp. dřívější Trados Translator´s Workbench a 

příslušný Trados Multiterm sloužící jako terminologická komponenta softwareového systému 

(Freigang 2001). Arntz rozlišuje tři základní úrovně spravování terminologie: mezinárodní 

(např. normy Mezinárodní organizace pro standardizaci - ISO), regionální (tj. stále nadnárodní, 

ovšem nikoliv v celosvětovém, nýbrž ve z celosvětového hlediska regionálním měřítku204), 

národní a subnárodní. Terminologii lze spravovat buďto deskriptivně, tj. excerpcí a následným 

popisem používaného výraziva, nebo preskriptivně – formou různých typu nařízení. (Arntz 

2004: 287–288).  

Autoři odborné literatury si však stěžují, že dosud nebyl vytvořen studijní program, 

který by zájemce adekvátně připravoval na terminologickou práci. Dnešní terminologové tak 

nabyli své znalosti zejména díky práce v komisích vytvářejících normy (Arntz 2004: 290). 

Jedněmi z výjimek, které svědčí o tom, že adekvátní terminologicky orientované studium 

nemusí být natolik složitě koncipovatelné, jsou následující: terminologický studijní program na 

univerzitě v německém Hildesheimu, navazující vzdělávací systém pro docenty ve 

skandinávských zemích či dodatečné vzdělávací programy pro praktikující překladatele ve 

Švýcarsku (Arntz 2004: 290–298). Terminologie je tak stále zapotřebí spravovat, resp. 

sjednocovat. Právě to je jedním z poslání organizace LISA, zabývající se standardizací výraziva 

v rámci lokalizačního průmyslu. Nadnárodní terminologické srovnávání, či spíše slaďování, 

shrnuje Arntz pod pojem Terminologiangleichung (Arntz 2004: 179)i, tj. slaďování 

terminologie. Výhodu stálého výraziva spatřujeme právě v jeho spolehlivosti. Na druhou stranu 

přemíra unifikace může stírat významové rozdíly a vést tak k nepřesnostem. Jednou z hlavních 

terminologických norem je ČSN ISO 12616 Terminografie zaměřená na překlad. 

                                                 
204 Poznámka autora DP. 
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5.3.1 Překladatelský proces – týmové překlady a organizace v součinnosti 

s počítačovými technologiemi 

V předchozích částech této kapitoly jsme zdůraznili, že využití počítačů samo o sobě 

nepředstavuje nebezpečí pro existenci profese, nýbrž pro další rozvoj profese naopak nabízí 

možnosti. Že v důsledku většího, či jiného zapojení počítačů některé rysy překladatelské práce 

mohou zaniknout, zatímco se objeví nové činnosti, je zřejmé205. Není však nutné se za každou 

cenu držet dřívějších modelů práce. Pokud chceme i v budoucnu být jakožto překladatelé 

konkurenceschopní a obstát navzdory, či možná díky technickému rozvoji profese, je nezbytné 

nově vznikající pomůcky adekvátně využít. Abychom tak mohli učinit, je nutné seznámit se 

s nimi i s tím, jaký vliv mají na práci překladatele a její procesuální koncepci206. 

Zmínili jsme se o jednotlivých typech interakce mezi překladatelem a počítačem, 

přičemž jsme jakožto základní druhy vyčlenili MAHT, tedy počítačem podporovaný překlad 

vyhotovený překladatelem, resp. HAMT počítačem vytvořený a překladatelem posteditovaný 

překlad. V zásadě u obou platí, že se jedná o třífázový proces. V obou případech, přitom hraje 

stále ústřední roli překladatel – člověk, bez něhož by jednotlivé fáze podporované počítačem 

ani nebyly možné. Lze tedy říci, že vzdor veškerému rozvoji se v mnohých situacích stále 

zachoval základní komunikační řetězec, popsaný již Jiřím Levým207: 

 

Obrázek 14   Překladatelský proces dle Jiřího Levého (1998: 44) 

Při konkrétních zakázkách tak autor na základě rozhodovacího procesu, jímž překlad 

nepochybně je208, vybírá z disponibilních možností (skutečnosti) na základě svého uvážení 

informace, pomocí nichž vytváří původní/cizojazyčný text, který překladatel následně v rámci 

opakovaného komunikačního procesu (v jiném jazyce) nejprve čte, aby jej mohl adekvátně 

interpretovat a přeložit do svého, tj. cílového, jazyka, kde jej čtenář taktéž přečte a konkretizuje 

                                                 
205 O´Haganová uvádí jako nové typy překladatelské činnosti, které vznikají v důsledku propojování světa a 

pomyslného zkracování vzdáleností teletranslation, který se dle jejího pojetí v zásadě rovná překladu webových 

textů, a teleinterpretation, tedy tlumočení na dálku (O Hagan 2002: 94–107; 108–126). 

 

207 Jak ale vyplývá ze Svobodovy publikace Kapitoly z překladatelské praxe, právě počítačové technologie mění 

organizaci překladatelského procesu poměrně výrazně (Svoboda 2012: 178–179). Je však zřejmé, že ne ve vždy 

musí být technologie skutečně využity. 

208 Levý: 1971. 
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díky CT určitou představu, již v textu původně vyjádřil autor a následně v cílovém textu i 

překladatel. 

Organizace tohoto jádrového procesu překladu může být poměrně komplexní 

záležitostí. Pro jejich názornost, i vzhledem k tomu, že se doplňují, uvádíme zde tři modely 

managementu překladatelského procesu. Prvním je model, který popsal Eugene Nida v knize 

Towards a Science of Translation. Rozlišuje tři hlavní fáze procesu:  

1) Editační 

2) Revizní 

3) Konzultační209 

Během editační se v případě, že nejde o překlad vyhotovený pouze jedním 

překladatelem, nejprve konzultují okolnosti překladatelské zakázky se zadavatelem, posléze 

navrhují jednotlivá organizační řešení, formulují se tentativně zásady postupu, resp. na základě 

prvních zkušeností v tzv. „testovacích případech“ se metody modifikují, přičemž veškeré 

procesy podléhají neustále revizi, aby se zamezilo chybám v pokud možno co nejvyšší míře 

(Nida 1964: 248–249). 

Pakliže překlad nevyhotovuje jediný překladatel, nýbrž skupina lidí v součinnosti, je 

práce v tzv. editační komisi nejprve rozdělena, načež jednotliví členové začínají jim předělené 

pasáže překládat a následně je zasílají kolegům k prohlédnutí, přičemž jednotliví překladatelé 

se takto seznamují s překladovými řešeními svých kolegů. Posléze se celý přeložený text zašle 

revizní komisi ke kontrole, po níž překladatelé studují návrhy změn. Vyhotovuje se druhá, 

revidovaná verze překladu, která se zašle tzv. konzultačnímu výboru. Tento výbor prostuduje 

veškeré návrhy výboru konzultačního a připraví finální návrh překladu. Ideální je posléze 

zveřejnit jednotlivé části překladového textu a otestovat jejich přijetí cílovým publikem, vnímat 

jeho reakce. Podle nich lze následně postupovat, tj. patřičným způsobem publikovat celý 

překlad. Objeví-li se ještě některé nedostatky v cílovém textu, je nanejvýš vhodné provést 

v další edici textu opravy (Nida 1964: 249–251). 

Vidíme tedy, že již natolik zjednodušený proces, v němž ještě není zohledněno zapojení 

technických pomůcek, de facto vůbec není jednoduchý, nýbrž se jedná o sofistikovaný sled 

dílčích operací, které při správné organizaci celku vedou ke kýženému produktu. Spolehlivému 

překladu, který v cílovém jazyce odpovídá funkci originálu a plně vyhovuje svému určení. 

Vzhledem k jeho názornosti používáme pro ilustraci překladatelského procesu schéma, jež 

uvádí Lagoudaki (2010: 2) a jež ve své diplomové práci cituje také Handšuhová (2013). 

                                                 
209 Překlad: D.R. 
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Základní řetězec organizace překladatelského procesu zůstává stejný. Klient kontaktuje 

agenturu, v níž se projektový manažer stará o interní organizaci překladů, tj. v případě nutnosti 

konvertuje zdrojový dokument do formátu editovatelného pomocí nástroje CAT, kdy lze využít 

terminologické databáze a překladovou paměť. Posléze se text porovná s již existujícími 

překladovými pamětmi a probíhá konzultace s klientem, projektovým manažerem a 

překladatelem, pokud jde o konkrétní výstupní formát překladového textu. V případě potřeby 

se během překládání konzultují obtížná místa s experty v příslušném oboru. Po dokončení 

překladu se tento reviduje (probíhá tzv. kvalitativní kontrola, automatická pomocí PC i ze strany 

překladatele, resp. revizora). Pokud revidující poté, kdy obdrží překlad, nalezne nedostatky, 

odešle CT překladateli zpět se žádostí o úpravu. Naopak je-li text bezchybný, lze jej rovnou 

postoupit projektovému manažerovi, který jej po zpracování překladové paměti (zohlednění 

nového překladu v témže) může odeslat v cílovém formátu a jazyce zadavateli zakázky. Dle 

dohody může být součástí práce i zaslání překladové paměti, resp. terminologické databáze, 

pomocí nichž lze další zakázky a v nich používané výrazivo standardizovat (Lagoudaki 2010: 

2). Také je v současné době již běžné, že se překladatelské služby nabízejí formou tzv. balíčku, 

tj. včetně doplňkových služeb, grafické úpravy apod. Zároveň je možné překládat text pomocí 

internetu, přičemž text samotný se nachází pouze na serveru (např. agentury), kde se překladatel 

přihlásí pomocí svého účtu, aby mohl jemu přidělené zakázky vyhotovit. 

V mezinárodním kontextu, tj. např. pokud zadává překlad nadnárodní firma pro účely 

využití textu v různých zemích, jsou kromě techniky zapotřebí zohlednit ještě další klíčové 

faktory. Riskuová rozlišuje tři fáze tohoto procesu. První se rovná zadávání zakázky, tj. předání 

příslušných souborů a analýze zakázky samotné, jakož i kontrole terminologie, formátování až 

po samotné přidělení konkrétní zakázky danému překladateli. Druhá, překladová fáze obsahuje 

překlad za využití elektoronických nástrojů jako překladové paměti. Dále je nutné doručit 

hotový překlad nejprve zastoupení v cílové zemi, kde je po eventuálních opravách schválen, 

načež se vyhotoví finální verze. Během třetí fáze se kontroluje text opětovně, a to včetně 

formátu/vzhledu, text se čte v rámci korektury a veškeré nutné opravy se následně provádějí, 

včetně pravopisných. Poté, kdy je poslední korektura dokončena, následuje – podobně jako u 

předchozích modelů, schválení textu, jeho odeslání a aktualizace překladové paměti, aby byla 

zajištěna standardizace a spolehlivost následujících zakázek (Risku 2005: 177–179). 
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Obrázek 15   Model překladu dle Lagoudaki (Lagoudaki 2010: 2) 
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5.4 Shrnutí poznatků o počítačových překladových systémech 

Z kapitoly o počítačem podporovaném překladu vyplývá, že počítačové systémy se v 

poslední době prosazují čím dál více. Existují přitom velmi rozmanité podoby překladových 

systémů, které využívají počítačové technologie. Odborná veřejnost od původní ideje plně 

automatizovaného strojového210 překladu upustila a spíše se věnuje možnostem adekvátního 

využití počítačových technologií, mezi něž se řadí CAT, tedy počítačem podporovaný překlad 

(PPP) v širokém slova smyslu, kam lze zařadit jak MAHT (strojově podporovaný lidský 

překlad), tak HAMT (člověkem podporovaný strojový překlad). Ať už se ale jedná o kterýkoliv 

systém, vždy je zřeba mít na paměti, že překládaný text musí splňovat určitá kritéria, mezi něž 

patří primárně repetitivnost a délka textu, která již sama o sobě může být určitou zárukou 

vnitrotextové repetitivnosti. Kromě vnitrotextové repetitivnosti usnadňuje překlad pomocí 

počítačových systémů také repetitivnost intertextová, tj. intertextovost. Tu lze zejména u 

výročních zpráv předpokládat, jelikož každoročně referují o stejné tématice (společnosti). 

Opakování jako takové pak může vésti ke snahám snížit sazbu za normostranu. 

Kromě rychlosti, kterou počítačové technologie díky využití překladových pamětí a 

stejných řešení z dřívějších překladů využívají, přispívají také ke standardizaci. Té napomáhá 

nejen pěkladová paměť jako taková, nýbrž i terminologická databáze, jež umožňuje 

standardizaci termínů a jejich využívání. Výhoda počítačových systémů tak spočívá nejen 

v rychlosti, nýbrž také ve standardizaci výraziva. Nevýhodou může být řetězení chyb, například 

na úrovni syntaktické, pokud je není zohledněn kontext a pakliže je nesprávné řešení uloženo 

do paměti211; může docházet ke stírání jemných nuancí. 

V překladatelském procesu správa terminonlogie, ale i správná dělba práce mezi 

jednotlivými účastníky hraje velmi důležitou roli, jelikož takovýto postup zaručuje kvalitativně 

i procesuálně uspokojivý translatologický výsledek. Z výše uvedeného lze usoudit, že správná 

organizace překladatelské práce celkově je zapotřebí u menších, i u rozsáhlých projektů, na 

nichž se podílí velký počet činitelů. 

  

                                                 
210 Stejně tak se již translatologové nedomnívají, že by FAHQMT (plně automatizovaný strojový překlad vysoké 

kvality) mohl být dosažen. 
211 Srov. Jurenka 2014: 35. 
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6 Popis translatologického modelu dle Kathariny Reissové 

Jako poslední díl teoretické části naší diplomové práce včleňujeme popis námi 

zvoleného modelu translatologické analýzy dle Kathariny Reissové. Pro účely analýzy textu 

v praktické části naší diplomové práce jsme zvolili model tranalatologické analýzy dle 

Kathariny Reissové, který představila v roce 1971 ve své publikaci Möglichkeiten und Grenzen 

der Übersetzungskritik, protože je, dle našeho názoru univerzálně aplikovatelný. Vždy jde o to 

zjistit dominantní funkci textu, která určuje textový typ. Model Kathariny Reissové má tři 

hlavní části, první je kategorie literární, kde se určuje textová typologie, druhou vnitrojazykové 

instrukce, což je kategorie jazyková a poslední část tvoří vnějazykové determinanty, jde o 

pragmatickou kategorii. Její model se de facto zakládá na Bühlerově modelu organonu, tj. 

rozlišuje základní funkce jazyka zobrazovací (Darstellung), apelativní (Appell), expresivní 

(Ausdruck). U Reissové těmto funkcím odpovídají tři základní jazykové funkce informativní, 

resp. obsahově orientovaná (inhaltsbetont), appelativní (apelativ) a expresivní (expressiv)212. 

Rozhodující přitom je, která z funkcí je dominantní. Ta nakonec rozhoduje o tom, zda budeme 

text považovat za náležící do informativní, apelativní, expresivní či do čtvrté kategorie, již 

Reissová vyčleňuje jakožto nejnovější typ, tj. kategorii audio-mediálních textů. Do této 

kategorie spadají texty, v nichž se různými způsoby kombinuje sluchová (hudební) složka 

s jazykem jako takovým (Reiss 1971: 49). Je pozoruhodné, že tento typ, který zajisté i 

v důsledku velkého rozmachu internetu zažívá nevídaný růst, odlišila Reissová již před více 

než čtyřiceti lety. Zmíněné čtyři základní funkce jazyka nám tak umožňují určit základní 

orientaci textu jako takového. Jde tedy o kategorii literární (ibid.: 52–53). 

Následně Reissová pojednává o jazykových kategoriích, kam řadí tzv. vnitrojazykové 

instrukce, konkrétně sémantické, lexikální, gramatické a stylistické (ibid.: 69). K instrukcím 

sémantickým patří, mimo jiné, homonymie a polysémie, nekryjící se významové jednotky, 

posuny a vynechávky, resp. případná doplnění, chybné interpretace (ibid.: 58-61). K lexikálním 

instrukcím naopak patří „(…) odborné terminologie a specifické podoby jazyka „falešní 

přátelé“, jména a metafory, slovní hříčky, idiomatické výrazivo a přísloví (…)“ (ibid.: 61-63). 

Ke gramatickým instrukcím přičítá Reissová správnost gramatického vyjadřování, resp. 

odchylky od téhož, případné neobvyklé tvary, zvláštnosti atd. (ibid.: 63–66). Stylistické 

instrukce pak zahrnují textový sty, úzus daného textového typu, přičemž je nutné správně 

převést právě stylistickou rovinu vyjadřování, případnou pestrost používaného jazyka a 

reflektovat individuální úzus autora (ibid.: 66–69) 

                                                 
212 Reiss 1971: 31–34. 
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Lze tedy říct, že pomocí vnitrojazykových instrukcí má být zajištěna ekvivalence 

překladu jako takového. Naopak pragmatické kategorie vnějazykových determinant, určují, zda 

byly prvky z jednotlivých jazykových kategorií zvoleny správně. K vnějazykovým 

determinantám patří: 1) užší situačním zřetel, 2) věcný faktor, 3) vztah k místu, 4) faktor času, 

5) vztah k příjemci, 6) závislost na mluvčím a 7) afektivní implikace (ibid.: 69–88). První z nich 

se týká vnější situace popisované textem, avšak i kontextu uvnitř textu. U věcného faktoru jde 

o to, zda překladatel disponoval věcnými znalostmi tématu, které jsou nutné, pro správné 

převedení textu do cílového jazyka. Faktor místa uvádí, jak se liší místo uveřejnění originálu a 

překladu, resp. místo děje textu. Projevuje se pak při překladu reálií, v pojetí sociokulturního 

prostředí a jeho zpřístupnění cílovému publiku, tj. konkrétními projevy mohou být transkripce, 

kalky, vysvětlivky, výpůjčky atd. Faktor času dává odpověď na to, zda vznikla mezi datem 

formulace originálu a překladu, resp. mezi skutečnostmi popisovanými v textu časová prodleva. 

Pokud jde o příjemce textu, značí tento faktor znalostní a zkušenostní komplex čtenáře cílového 

textu, resp. do jaké míry dokáže pojmout originál a co je nutné učinit při překladu, aby text 

pochopil. Jde tak o presupozice a svým způsobem i o různé typy vysvětlivek. Závislost textu na 

mluvčím se projevuje formou autorova idiolektu, ať už na lexikální, gramatické či syntaktické 

úrovni. Dlužno však podotknout, že u informativních textů by tento vliv měl být malý, jelikož 

jde o věcné, individuálními faktory nezkreslené podání informací. Poslední kategorie 

vnějazykových determinant, tj. afektivní implikace, se projevují například ironií, sarkastickými 

výrazy, humorem, pohrdáním, vzrušením či extází a lze je vypozorovat na rovině lexika, 

morfologie, gramatiky či stylistiky. Vnějazykové determinanty tak fungují jako pragmatická 

kategorie pro kritiku překladu (ibid.). 

Podobně jako uvádí Fořtová ve své diplomové práci z roku 2012 v návaznosti na kritiku 

modelu dle Reissové, souhlasíme i my s tím, že některé z kritik, jako například přehnané 

rozpracování gramatické instrukce, resp. matoucí oznaení literární kategorie či nedostatečné 

pragmatické zohlednění příjemce mohou být, svým způsobem, oprávněné, avšak samy o sobě 

prokazují univerzální aplikovatelnost modelu Reissové (Fořtová 2012: 46–48). 

Je totiž zapotřebí zdůraznit, že model Reissové lze aplikovat i na texty odborné, a to 

navzdory tomu, že by se mohlo zdát, že je omezen na texty literární (Fořtová 2012: 50–51). Dle 

našeho názoru navíc zásada Reissové nekritizovat překlad bez porovnání s originálem (Reiss 

1971: 17) i metoda tzv. konstruktivní kritiky (ibid.: 12) zaručuje alsepoň určitou objektivitu, či 

intersubjektivitu213 tím, že lze kritiku jako takovou zpětně zkontrolovat a pochopit, proč byla 

provedena právě daným způsobem.  

                                                 
213 Pozn. autora DP: možnost pochopit důvody kritiky. 
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7 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsme nejprve popsali současný stav zkoumané problematiky, a to 

nejprve u textů odborných a posléze u hospodářských. První dvě kapitoly mají podobnou 

strukturu. Podobností kapitol naznačujeme, že texty hospodářské mají některé vlastnosti, 

například orientaci na terminologii, společné s nadřazenou kategorií textů odborných, zatímco 

jiné vlastnosti jsou specifické pro texty z hospodářské sféry – patří sem, mimo jiné, specifické 

požadavky právního rázu. 

Jak odborné texty všeobecně na straně jedné, tak texty hospodářské na straně druhé, 

začaly být zkoumány již poměrně brzy, přičemž bádání textů odborných má o něco delší tradici. 

V obou kategoriích se bádání nejprve soustředilo na úroveň nižších lingvistických celků a až 

posléze se posouvalo na úroveň kolokační, syntaktickou, textovou, resp. v nejnovější době také 

směrem pragmalingvistiky, či se soustředilo na kulturní aspekty. V prvních dvou kapitolách se 

tak po historickém úvodu nejprve věnujeme lexikálním, posléze gramatickým, resp. 

gramaticko-syntaktickým aspektům, na něž navazujeme pojednáním o obrazných vyjádřeních. 

Obě první kapitoly uzavírají pasáže o textodruhových specificích a kulturně-pragamtických 

otázkách. 

Při překladu odborných i hospodářských textů si zdaleka nevystačíme pouze s ryze 

lingvistickými znalostmi. Ty sice jsou základním stavebním kamenem obou kategorií vysoce 

terminologizovaných textů. Klasifikace obrazných (často expresivních) obrazných vyjádření 

z první kapitoly však dokládá, že odborný jazyk zdaleka není tak bezbarvý, jak se někteří 

teoretikové domnívají. Potvrzují to i naše výsledky z druhé kapitoly, kde mimo jiné, zmiňujeme 

košatost hospodářského jazyka. Ta se ale projevuje v odlišné míře, vždy v závislosti na 

konkrétní komunikační situaci, a odvíjí se tedy i od textového druhu. I z tohoto důvodu jsme 

v obou prvních kapitolách věnovali textovým druhům vždy zvlášť jednu celou pasáž. Nastínili 

jsme tak, že se charakteristické vlastnosti jednotlivých textových druhů mohou lišit velmi 

výrazně. Zároveň je třeba zdůraznit, že chceme-li odborné texty, resp. texty hospodářské 

překládat adekvátně, nesmíme opomíjet jejich kulturní zapojenost, tj. ani již zmíněné 

pragmatické aspekty. Vyjma těchto vlastností je pro adektvátní překlad rovněž nutné 

disponovat všemi kompetencemi uvedenými v kompetenčním modelu od EMT214, který jsme 

uvedli výše.215 

                                                 
214 European Masters of Translation 
215 Pro úplnost zde uuvádíme, že se jedná o následující kompetence: jazykové, interkulturní, rešeršní, 

technologické, tématické, schopnosti poskytování translačních služeb.215 
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Po druhé kapitole pojednávající o odborných textech všeobecně, jsme ve třetí kapitole, 

o hospodářských textech, rovněž připojili prakticky orientovanou pasáž, kde uvádíme počet 

diplomových prací z ÚTRL s hospodářskou tématikou, čímž dokládáme důležitost tohoto 

tématu pro translatologii jako takovou. Dílčí pasáže jsou věnovány také dosavadní slovníkové 

tvrobě, resp. odlišnému kulturnímu a právnímu prostředí, které je v případě překladu 

hospodářských textů relevantní a je nutné zohlednit. Neopomenuli jsme ani zmínku o normách, 

které se vztahují na hospodářskou sféru. 

Ve čtvrté kapitole jsme se věnovali překladu do cizího jazyka, přičemž jsme se nejprve 

pojednali o klíčových pojmech týkajících se překladu do nemateřského jazyka (rodilý mluvčí, 

mateřský jazyk) i situaci, kdy tyto pojmy dosud, kupodivu, nejsou jednoznačně definované, 

nýbrž je různí teroretikové vnímají odlišným způsobem. Navíc je překlad do cizího jazyka 

dodnes mnohými teoretiky hodnocen spíše zdrženlivě, a to ačkoliv je velmi rozšířen, jak také 

dokládáme příslušnými statistikami. V kapitole o překladu do cizího jazyka se dále věnujeme 

rozdílu mezi tímto typem překladu a překladem v opačném směru, tj. s opačnou direkcionalitou. 

Pozornost je také věnována chybovosti při překládání do cizího jazyka, resp. důvodům, proč se 

do cizího jazyka překládá. Stručně lze říci, že tomu často bývá z důvodu nedostatku rodilých 

mlučích cílového jazyka, kteří by výchozí jazyk ovládali natolik dobře, aby byli schopni 

překládat do své mateřštiny. Ve čtvrté kapitole se zároveň věnujeme problematice přijatelnosti 

překladu do CJ, resp. sociopolitické podmíněnosti překladu do cizího jazyka, kde potvrzujeme, 

že překlad do CJ je často nutností. Zmiňujeme se také o jazykové dominanci angličtiny, jejíž 

rozšířenost si často překlad do nemateřského jazyka vynucuje, anglofonní oblasti samotné ani 

nemohou mít dostatek rodilých mluvčích všech jazyků, z nichž se překládá do angličiny, takže 

se překlad do cizího jazyka stává nutností. Následně uvádíme, jakou roli sehrává jazyková 

kombinace či případné typologické rozdíly při překladu do cizího jazyka. Nejprve tak činíme 

na obecné rovině, přičemž odlišujeme jednotlivé hlavní větve jazyků, následně věnujeme 

stručnou pasáž hlavním aspektům, které činí potíže při překladu z češtiny do němčiny. 

Teoretickou část uzavíráme pátou kapitolou věnovanou počítačovým technologiím 

využívaným pro překlad. Na začátku kapitoly se nachází krátký historický úvod, v němž 

zmiňujeme a charakterizujeme hlavní vývojová období a milníky v této oblasti. Dále se 

věnujeme paradigmatickým změnám, jelikož počítačové technologie zásadním způsobem 

změnily a stále ještě mění překladatelskou práci. Původní profil, kdy překladatel technologie 

téměř nevyužíval, se tak vyvinuly profesní formy intenzivně propojující počítačovou a 

mezilidskou sféru jako Počítačem podporovaná kooperativní síť (CSCW). Potvrzuje se tak 

výsledek bádání z předchozích kapitol, že překlad není jen pouhou ligvistickou operací, byť i 
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ta tvoří velmi důležitou součást překladatelské práce, nýbrž že je nutné zohlednit i kulturní a 

technologické aspekty překladatelské práce. 

V kapitole o počítačových technologiích dále zkoumáme, které textové typy jsou pro 

počítačem podporovaný překlad v širokém slova smyslu vhodné. I vzhledem k tomu, že 

počítačové technologie umožňují jistou standardizaci práce, která je výhodná zejména pro 

terminologii, resp. pro standardizované texty (jež vykazují značnou repetitivnost intertextovou) 

potažmo pro texty s repetitivností intratextovou, jsou počítačové technologie dobře využitelné 

právě u textů s jistou mírou opakovatelnosti. Ta má ovšem v součinnosti s počítačovými 

technologiemi praxeologický následek snižování sazeb za normostránku. Dále uvádíme, že pro 

počítačem podporovaný překlad je často nutné zjednodušit formulace. V neposlední řadě 

uvádíme ústřední pojmy spojené s globalizací, tj. samotný pojem globalizace, a dále pojem 

internmacionalizace a lokalizace. 

Ke konci poslední kapitoly teoretické části tuto pasáž kontextualizujeme tím, že 

adresujeme systémy pro správu terminologie a věnujeme se rozboru několika modelů 

překladatelského procesu, abychom nastínili, jak může být překladatelský proces jako takový 

v konkrétních případech organizován, a jaké existují dílčí skupiny, přebírající v rámci 

překladatelského úprocesu konkrétní úlohy. 

Zároveň uvádíme model Kathariny Reissové, jenž umožňuje usouvztažnitelnou, 

pochopitelnou kritiku tím, že veškeré kritizované pasáže hodnotí na pozadí originálu a v případě 

záporné kritiky je požadován konstruktivní postup formou návrhu lepšího řešení. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Úvod do praktické části 

Po teoretické části nyní následuje praktická, tj. rozbor vybraných tetxů, v našem případě 

půjde o analýzu překladu 5 výročních zpráv od společnosti Import Volkswagen Group s.r.o. 

z let 2006-2010. Praktická část začíná krátkým popisem výběru výročních zpráv a 

odůvodněním, proč jsme se rozhodli analyzovat právě výroční zprávy, resp. právě texty této 

společnosti. Posléze porovnáváme úzus psaní výroční zprávy (VZ) v českém prostředí na straně 

jedné, a v německém na straně druhé. Do tohoto porovnání začleňujeme rovněž krátký rozbor 

právního rámce pro psaní výročních zpráv v obou zemích. Připojujeme také krátkou, úvodní 

lingvostylistickou analýzu. V neposlední řadě připojujeme i souhrnné pojednání o dotazníku, 

předloženém, resp. o rozhovoru vedeném ve společnosti Import Volkswagen Group (IVG). 

Na tuto pasáž navazujeme po uvedení modelu translatologické analýzy dle Kathariny 

Reissové podrobným rozborem vnitrotextových faktorů a vnětextových determinant. Ke konci 

praktické části následuje shrnutí poznatků zde nasbíraných. Zcela na závěr shrnujeme poznatky 

získané v práci jakožto celku. 

Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda platí všeobecně sdílená tvrzení o překladu 

do cizího jazyka, podle nichž se nerodilí mluvčí dopouštějí typických chyb216. Vycházíme 

z toho, že pevně ohraničená terminologická složka by neměla působit potíže ve stejné míře, 

v jaké se projevují na úrovni vyšších (či spíše kombinatorických) lingvistických celků jako 

kolokací, idiomů resp. obrazného či kulturně vázaného vyjadřování (reálií), u něhož bychom 

mohli předpokládat, že se jedná o více produktivní kategorii, kde se nové výrazy vytvářejí 

snáze, jelikož zde panuje větší volnost než u terminologizace. 

8.1 Způsob získávání analyzovaných textů a jejich základní popis 

Překladové výroční zprávy jsme vybírali s ohledem na kritéria stanovené zadáním 

diplomové práce a snadnou dostupnost dokumentů. Při hledání vhodných českých dokumentů 

s překladem do němčiny totiž vyšlo najevo, že mnoho firem dnes své výroční zprávy (VZ) do 

tohoto jazyka kupodivu vůbec nepřekládá. Dokonce ani i VZ Škoda Auto a.s. nebo České 

spořitelny se dle informací, které jsme získali při podrobných rešerších, překládají pouze do 

angličtiny, byť firma náleží do německého (resp. koncernu z německy mluvící země). Často se 

zprávy převádějí buďto do angličtiny, nebo se nepřekládají vůbec. Další obtíž představuje právě 

                                                 
216 Srov. např.: Baker 1992: 64; Fleischer 1982: 32; Kimmes a Cornelius 2009; Newmark 1981: 180; Pokorn 2005: 

12-19; Rogers 2005; Stolze 1999: 214, Horecký 1977. 
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dostupnost překladů, která společně s ochotou firmy poskytnout další informace byla v tomto 

případě velkou výjimkou. 

Co se společnosti IVG týče, od níž jsme nakonec vybrali výroční zprávy a jejich překlad\ 

do němčiny z let 2006–2010 k analýze, zbývá pro úplnost dodat, že 30. 7. 2012 změnila svůj 

název na Porsche Česká republika217. Námi zkoumané VZ pocházejí vesměs ještě z období, kdy 

se ještě jmenovala Import Volkswagen Group. 

VZ považujeme za jeden z nejtypičtějších textů hospodářské sféry. Je výhodné zkoumat 

ji nejen z hlediska případné standardizace, o níž se zmíníme v patřičných pasážích praktické 

části, nýbrž i proto, že obsahuje výrazně terminologizované pasáže (tabulky, kde jsou termíny 

jasně definovány mezinárodními účetními pravidly, resp. aplikačními doplňky jednotlivých 

států), ale i prezentační pasáže, resp. volněji psané texty, jako například úvodní slovo. Navzdory 

tomu, že zkoumáme jediný textový druh, je tak zajištěna i jistá textově typologická rozmanitost. 

Abychom si ověřili, že námi vybrané VZ jsou reprezentativním vzorkem přinejmenším 

v kontextu českých VZ a dali je do souvislosti s německými výročními zprávami, porovnáváme 

na patřičných místech této kapitoly vždy dvě VZ od celkem pěti českých společností právě vždy 

se dvěma VZ od pěti německých společností. Úzus v obou zemích srovnáváme tím, že 

připojujeme alespoň zevrubnou lingvistickou analýzu nepřekladových českých, resp. 

nepřekladových německých VZ. Nepřekladové VZ na vhodných místech srovnáváme s VZ od 

IVG. 

Svým rozsahem jsou „překladové“ VZ podobné původním českým VZ, přičemž délka 

překladů VZ z jednotlivých ročníků je o něco větší než délka originálů. Abychom 

usouvztažňovali analogické, zde však zevrubně porovnáváme pouze původní znění 

překladových VZ s původním znění VZ nepřekladových. Výroční zprávy od IVG se nacházejí 

se zhruba uprostřed rozsahového spektra, přičemž VZ společnosti Jawa Moto patří s cca 20 NS 

k nejkratším, VZ společnosti Tatra a.s. s cca 74 NS (za rok 2006) resp. s cca 109 NS (za rok 

2010) k výrazně nejdelším, zatímco VZ společnosti IVG figurují v rozsahovém spektru od cca 

30 do 40 normostran. Naopak nejkratší německá VZ, od firmy Jungheinrich z roku 2006, je 

dlouhá 125,7 NS a výrazně tak převyšuje i jako nejkratší německá VZ nejdelší českou výroční 

zprávu. Některé německé VZ byly natolik zabezpečeny proti zásahům, že nebylo možné 

vypočítat ani rozsah, což jsme v příslušném poli v tabulce souboru s názvem 

„VZ_ROZSAH_TABULKA_DIPLOMKA_dp“ označili poznámkou „uzamčeno“. Tím pádem 

                                                 
217 Překladové VZ, tj. VZ od společnosti IVG, se nacházejí v elektronické podobě v adresáři „PŘEKLADOVÉ 

VÝROČNÍ ZPRÁVY“. Rozsah VZ za jednotlivé zkoumané ročníky uvedený v souboru 

„VZ_ROZSAH_TABULKA_DIPLOMKA_dp“ byl vypočten tak, že soubory VZ, ve formátu pdf, byly 

v programu ABBY Fine Reader převedeny do formátu word, kde byl rozsah odečten. 
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nemůžeme podat úplné porovnání rozsahů všech českých i německých VZ, avšak i tak je 

zřejmé, že veškeré nepřekladové německé VZ, kromě těch od firmy Jungheinrich, jsou výrazně 

delší. Můžeme zodpovědně říct, že rozsah německých VZ, až na vzácné výjimky, jimiž jsou 

nejdelší původní české výroční zprávy (od společnosti Tatra a.s.), rozsah všech českých VZ 

několikanásobně převyšuje. České a německé výroční zprávy se tak liší nejen, pokud jde o 

právní podmínky, nýbrž i rozsahově, a to značně.218 

Oproti některým zde popisovaným původním českým VZ měly výroční zprávy od IVG 

navíc tu výhodu, že se nacházely v prohledávatelném i kopírovatelném formátu pdf. Pro účely 

projektu i diplomové práce jsme vybrali VZ od IVG z let 2006-2010, čímž je zároveň dán 

dostatečný rozsah normostran potřebný pro diplomovou práci i dostatečně dlouhé období, aby 

bylo možné říci, zda se zvyklosti v daném období nějak výrazně změnily. Odlišnosti mezi 

jednotlivými ročníky VZ jsou však minimální a pro účely této práce, kdy jde o primárně o 

analýzu mezijazykovou a mezikulturní, téměř zanedbatelné. 

Pokud jde o kompozici, přesněji řečeno povinný obsah výroční zprávy, pak je třeba říci, 

že se překladové výroční zprávy, vzhledem ke stejnému právnímu prostředí jako „původní 

české“ (tj. ty, u nichž zkoumám pouze výchozí text), zcela jednoznačně shodují, byť spol. s.r.o. 

přísně vzato nemá povinnost vyhotovit výroční zprávu (Bohutínská 2009; konzultace u IVG ze 

dne 30. 05. 2011). S ohledem na stejné právní podmínky „překladových“ a „nepřekladových“ 

českých VZ jsme tedy z důvodů přehlednosti vynechali samostatnou podkapitolu o právních 

podmínkách pro VZ od společnosti IVG a zahrnujeme dané informace do této sekce. 

Výročnní zprávy komplexně informují o firmě jako takové včetně jejího 

předpokládaného vývoje (Business center.cz 2011 – obchodní zákoník) a ostatních povinných 

složkách uvedených v § 21 zákona o účetnictví. Jinými slovy – vnějšími okolnostmi (zákonem) 

je daná obsahová konstanta. V návaznosti na zákonnou determinantu také obsahují i dle § 18 

zákona o účetnictví účetní závěrku se všemi povinnými prvky (rozvahu, výkaz zisku a ztráty a 

vysvětlující přílohu k údajům v těchto částech). Dlužno však podotknout, že se monitoring 

některých složek obsahově dosti liší od ostatních českých firem, neboť pole působnosti IVG 

s.r.o. je jiné. IVG totiž na rozdíl od ostatních zde popsaných tuzemských společností vozy 

                                                 
218 Nepřekladové VZ jednotlivých firem z příslušných let se v elektronické příloze nacházejí v subadresáři 

s názvem jednotlivých firem, od nichž byly VZ vybrány. Tyto subadresáře nejnižší úrovně jsou vloženy do 

subadresáře úrovně vyšší s názvem „ČESKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY“, pokud se jedná o české VZ; resp. 

v subadresáři první úrovně s názvem „NĚMECKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY“, pokud se jedná o německé VZ, přičemž 

tyto subadresáře jsou součástí hlavního adresáře „NEPŘEKLADOVÉ VZ“. Překladové VZ (od IVG) se nacházejí 

v adresáří „PŘEKLADOVÉ VZ“. Rozsah VZ všech společností za jednotlivé zkoumané ročníky uvedený 

v souboru „VZ_ROZSAH_TABULKA_DIPLOMKA_dp“ byl vypočten tak, že soubory VZ jednotlivých 

společností, ve formátu pdf, za oba zkoumané ročníky byly v programu ABBY Fine Reader převedeny do formátu 

word, kde byl rozsah odečten. 
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nevyrábí, nýbrž distribuuje a to výhradně na území ČR. Proto její VZ obsahují jen krátkou 

zmínku o (neexistenci) organizačních složek v zahraničí a (neprováděném) výzkumu a vývoji. 

Ochrana životního prostředí a pracovněprávní vztahy jsou zmiňovány relativně krátce. 

Vzhledem k firemním vazbám jsou ale poměrně obsáhle komentovány její spojení s ostatními 

firmami v tuzemsku i zahraničí. 

8.1.1 Specifický způsob odkazování na výroční zprávy v osmé kapitole 

V této kapitole odkazujeme pro větší stručnost i přehlednost na jednotlivé výroční 

zprávy či jejich části, ať už se jedná o VZ od společnosti IVG, jejichž překlady zkoumáme, či 

o původní německé nebo původní české VZ, specifickým způsobem. 

Na příslušnou VZ nebo její část totiž odkazujeme pomocí čísla, které je vedle 

bibliografických údajů daného dokumentu uvedeno v příloze č. 1. Pokud tak například v oddíle 

„Lingvistické a lingvostylistické aspekty“ citujeme ze souboru, jež uvádíme od číslem 29, jedná 

se o soubor uvedený pod příslušným číslem v seznamu dle přílohy č. 1, která je přiložena přímo 

do této diplomové práce, a to na její závěr. V tomto případě by se jednalo o VZ společnosti 

Tatra a.s. z roku 2006. 

8.2 Metodologická východiska a postupy, materiál, metody výzkumu/ 

analytické modely a vyhodnocení 

Pro účely diplomové práce používáme deset původně českých (odkazy uvedené v 

bibliografii pod čísly 11–40) a deset původně německých výročních zpráv (odkazy uvedené v 

bibliografii pod čísly 41–50), abychom nejprve monitorovali úzus psaní výročních zpráv z obou 

území a na základě takto získaných poznatků mohli získané informace porovnat s analýzou 

originály pěti výročních zpráv od Import Volkswagen Group s.r.o. (odkazy uvedené v 

bibliografii pod čísly 1–10), jejichž překlady do německého jazyka budeme v této praktické 

části diplomové práce analyzovat.  

Pro snazší identifikaci/ kratšímu označení jednotlivých druhů výročních zpráv, 

označujeme často zprávy, jejichž překlady budeme zkoumat v rámci diplomové práce, jako 

„překladové VZ“; 10 výročních zpráv z českého prostředí (u nichž nezkoumáme překlady, 

nýbrž pouze jejich původní znění, abychom na základě toho mohli vydedukovat úzus VZ v ČR) 

označujeme je často jako „původní české“ či „nepřekladové české“; zatímco 10 výročních 

zpráv německého prostředí (u nichž rovněž nezkoumám překlady, nýbrž pouze jejich původní 

znění, abychom opět na základě toho mohli vydedukovat úzus VZ, tentokrát v SRN) 

označujeme často jako „původní německé“ či „nepřekladové německé“. 
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Při výběru primárních nepřekladových pramenů (VZ nepocházející od IVG) jsme 

přitom dbali především na to, aby dané německé VZ nebyly ovlivněny českým prostředím a 

naopak. U Import Volkswagen Group s.r.o. se sice jedná o firmu, která de facto patří do 

koncernu Volkswagen, takže by sice bylo možné namítat, že se zde v důsledku této blízkosti 

mohou vyskytnout interference, nicméně tomu tak přinejmenším na čistě formulační úrovni 

není.  

Překlady VZ od IVG s.r.o. analyzujeme podle modelu Kathariny Reissové. Jak 

nepřekladové německé, tak nepřekladové české VZ jsou texty kladoucí důraz na obsah / 

formbetonte Texte (Reiss 1971: 34–37), což je vzhledem k dokumentujícímu charakteru 

výročních zpráv pochopitelné. Německé výroční zprávy ale obsahují i celé pasáže s výrazným 

obsahem složky formální, které by se tak daly řadit téměř ke kategorii formbetonte Texte ve 

smyslu Reissové (ibid.: 37–44), jelikož obsahová složka slouží téměř výhradně 

k sebeprezentaci firmy. U originálů i překladů VZ od Import Volkswagen s.r.o. lze konstatovat, 

že se vesměs jedná o texty kladoucí důraz na obsah a jen výjimečně se vyskytují výrazně 

expresivní či metaforické pasáže (viz také níže v analýze). 

Obecně vzato jsou překlady po lexikální i sémantické stránce, navzdory vícero posunům 

či vynechávkám, přípustné až vhodné, protože terminologická složka, jakožto ústřední část 

tohoto typu informativních textů, je – až na výjimky – přeložena relativně zdařile. Avšak 

výjimky potvrzují pravidlo, jak uvádíme podrobněji níže v analýze lingvistických a 

lingvostylistických aspektů překladů VZ od IVG s.r.o. Stylistické posuny se sice taktéž vyskytly 

v poměrně velké míře, ale neznemožňují komunikaci. 

Z hlediska vnějazykových determinant/innersprachliche Determinanten podle Reissové 

lze, víceméně, opomenout faktor času, jelikož mezi oficiální publikací originálu a překladu 

žádný posuv není. Obě mutace se uveřejňují na serveru justice.cz současně. Rozdíl je však u 

kategorií věcného vztahu/Sachbezug ve smyslu Reissové (1971: 73) a vztahu k místu/Ortsbezug 

(ibid.: 77–80), kde se znalosti zamýšleného recipienta CT a VT přece jen mohou lišit, a to 

vzhledem k jejich odlišnému kulturnímu původu. I tak se ale nedají čekat příliš velké rozdíly, 

neboť ten, kdo se o německou mutaci výročních zpráv od IVG s.r.o. zajímá, nejspíš také má 

alespoň určité povědomí o zde probírané tématice. 

Níže uvádíme podrobnou analýzu původních českých a původních německých VZ, 

zároveň také analýzu „překladových“ VZ, přičemž zohledňujeme i širší kontext (právním 

systémem dané povinnosti). 
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8.2.1 Popis právního rámce a dílčích aspektů úpravy 

Právním rámcem výročních zpráv (VZ) se budeme zabývat pouze v nutné míře. Dlužno 

však podotknout, že poznámky k legislativním aspektům VZ nejsou zcela od věci, zejména pak 

z toho důvodu, že lze později odkazovat na tyto poznatky jednotlivými příklady 

z analyzovanývh VZ. Máme tak možnost vyhnout se jinak téměř jistě opakovanému, místy až 

rušivému, odkazování na tentýž dokument či několik stěžejních norem. Proto nejprve 

popisujeme právní tématiku v českém a německém prostředí. Předesíláme, že při citaci právních 

dokumentů se jedná znění, platné v době publikace poslední monitorované VZ od IVG., tj. 

nemonitoruji zpětně dřívější podobu předpisů, neboť tím by se z této translatologické práce 

stala práce právnická. Na základě rešerše na odborném webu business.cz ale můžeme 

zodpovědně říci, že se právní předpisy v průběhu postupné publikace pěti ročníků 

monitorovaných VZ neměnily, resp. pouze v takové míře, která nepředstavuje pro 

translatologickou analýzu výročních zpráv žádný zásadní faktor. 

8.2.1.1 Právní rámec výročních zpráv v České republice a dílčí aspekty 

úpravy výročních zpráv 

Při čtení výročních zpráv z českého prostředí (i německých) vyjde záhy najevo, že 

výroční zprávy obsahují, jak také uvádí četné odborné příspěvky zaobírající se touto tématikou 

(Bohutínská 2009), zákonem danou povinnou část a dále ještě volitelnou část prezentační, resp. 

prezentační pasáže (Brož 2009; Nebuželská 2007), kde firma dokumentuje, mnohdy velmi 

poutavým způsobem, svůj vývoj v popisovaném období. Často pak nabývá text až 

publicistického, přesvědčivého charakteru a má tak, oproti „klasické“ a primárně informativní 

výroční zprávě zřetelnou složku apelativní i estetickou, neboť může být vhodně doplňován i 

editační úpravou a grafickými prvky.  

Mnohem podstatnější než volitelná část (kterou se ovšem mohou jednotlivé VZ výrazně 

lišit) je ale část povinná, daná zákonem. Ta se řídí mimo jiné zákonem o účetnictví, obchodním 

zákoníkem nebo zákonem o cenných papírech a rovněž, jako u německých VZ, mezinárodními 

normami. Podle českého právního řádu jsou účetní jednotky povinny ve výroční zprávě „(…) 

uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji (…)“.219 a to o skutečnostech po 

rozvahovém dni, které jsou významné pro účel výroční zprávy, o předpokládaném dalším 

vývoji, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí či 

pracovněprávních vztazích; o případných organizačních složkách v zahraničí a údajích 

                                                 
219 Business.center.cz [online]. © 1998-2011 [cit. 2011-08-30]. Zákon o účetnictví. Dostupné z WWW: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx
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požadovaných dalšími předpisy.220 Povinná část VZ nejprve představuje společnost včetně její 

činnosti, profilu osobností a orgánů, popřípadě obsahuje i poděkování (zdvořilostní položku) a 

také kontaktní/identifikační údaje, přičemž jednotlivé společnosti tyto údaje uvádějí v odlišně 

podrobné míře.221 

Nejdůležitější součástí jsou ale informace o hospodaření. Pozoruhodné je, že různé 

odborné prameny shodně uvádějí, že rozsah informování a uvádění údajů ve výroční zprávě, 

resp. jejích součástí se může značně lišit a často záleží i na firmě samotné, jak velký rozsah dat 

zpřístupní široké veřejnosti (Brož 2009). Povinné je však podle § 18 Zákona o účetnictví 

v platném znění, aby VZ obsahovala jako součást tzv. účetní závěrku (ÚZ), tj. právě přehled o 

hospodářských výsledcích společnosti, skládající se z: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a ještě 

vysvětlující přílohu k údajům v těchto částech. Dále může ÚZ zahrnovat i přehled o peněžních 

tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, přičemž se tyto části ÚZ stávají povinnými, 

pokud aktiva a čistý obrat společnosti přesáhnou hranici dle § 20 v současné době platného 

Zákona o účetnictví.   

Povinnost vypracovat výroční zprávu jako takovou přitom, přísně vzato, nemají 

společnosti s ručením omezeným (Bohutínská 2009; konzultace u IVG ze dne 30. 05. 2011).  

Tato povinnost je totiž ukládána akciovým společnostem, ostatním obchodním společnostem, 

zahraničním a také fyzickým osobám222. Pokud navíc daná společnost stojí ve vazbě k jiné 

firmě, ať už jako ovládající nebo ovládaný subjekt, je navíc dle § 66a Obchodního zákoníku 

povinna předkládat tzv. zprávu o vztazích, která musí být v případě, že společnost vyhotovuje 

VZ podle zvláštního předpisu, navíc připojena k samotné výroční zprávě.223 

8.2.1.2 Právní rámec výročních zpráv v Německu a dílčí aspekty úpravy 

výročních zpráv 

V Německu podléhá podle tamního obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch, HGB) 

povinnosti psát VZ širší spektrum společností než je tomu v ČR. Obecně vzato se uvádí, že 

povinovány jsou tzv. „Kapitalgeselschaften“224, tedy kapitálové společnosti, k nimž jsou 

řazeny akciové společnosti, dále společnosti z kategorie „Kommanditgesellschaft auf Aktien“ 

                                                 
220 ibid. 
221 ibid. 
222 Business.center.cz [online]. © 1998-2011 [cit. 2011-08-30]. Zákon o účetnictví. Dostupné z WWW: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx. 
223 Business.center.cz [online]. © 1998-2011 [cit. 2011-08-30]. Obchodní zákoník. Dostupné z WWW: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx. 
224 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
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225. U posledního jmenovaného se jedná o organizační formu společnosti, kterou český právní 

řád nezná. VZ musí v Německu vypracovávat i tzv. „Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung“226, tj. německá obdoba (avšak nikoliv zcela identická!) českých společností s ručením 

omezeným. A právě zde tkví hlavní rozdíl mezi německým a českým prostředím. Zatímco 

v tuzemsku s.r.o. dle názoru některých odborníků přísně vzato povinnost psát VZ nemá 

(Bohutínská 2009; konzultace u IVG ze dne 30. 05. 2011), v Německu je tomu naopak. 

V mezích této práce zcela nepochybně není popsat dále, jak se následně mohou lišit výroční 

zprávy jednotlivých typů firem, nicméně poukázat na tento zásadní rozdíl v ukládání povinnosti 

se jeví jako vhodné. 

Podle německých právních předpisů musí VZ obsahovat minimálně rozvahu (něm. 

„Bilanz“), včetně vysvětlující přílohy (dodatku), čímž se podobá českému prostředí. U větších 

společností se dále požaduje roční účetní závěrka (Jahresabschluss) včetně výkazu o zisku a 

ztrátách (Gewinn- und Verlustrechnung), zprávy o stavu společnosti (Lagebericht), zprávy 

dozorčí rady, a dále je žádán návrh a rozhodnutí o využití zisku a u povinně auditovaných firem 

ještě potvrzení od auditora 227. Německý zákon o akciích pak předepisuje akciovým 

společnostem nad rámec VZ ještě vyhotovení pololetní zprávy.228 Kapitálové společnosti musí 

od roku 2005 navíc Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS), a pokud chtějí 

obchodovat své akcie i na trzích v USA, řídit se i tamními Všeobecně uznávanými 

severoamerickými účetními principy US-GAAP.229 Zajímavé, byť ve zdejší práci podrobněji 

neanalyzované, je i to, že zveřejnění VZ podle IFRS či US-GAAP osvobozuje firmy od 

povinnosti publikovat podle HGB.230 

                                                 
225 DAUTZENBERG, Norbert. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Gabler Wirtschaftslexikon [online]. 

Wiesbaden: Springer-Gabler, 2015, 2015 [cit. 2015-08-23]. Dostupné z: 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kommanditgesellschaft-auf-aktien-kgaa.html 
226 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
227 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
228 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
229 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
230 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kommanditgesellschaft-auf-aktien-kgaa.html
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm


 

143 

Z hlediska čistě překladového je pozoruhodné, že německé zprávy jsou dokladem toho, 

jak důležitou roli může hrát právě prezentační část, tj. nepovinný díl VZ. U některých VZ totiž 

tato část zprávy zabírala téměř 25% celkového stránkového rozsahu textu, přičemž tyto části 

jsou stylisticky často velmi odlišné od zbývajícího textu, což popisujeme v následujících 

oddílech práce.  

8.3 Výroční zprávy od společnosti Import Volkswagen Group 

8.3.1 Popis analyzovaných překladových výročních zpráv a jejich výběru 

Obecně vzato lze říci, že rozdíly v monitoringu jednotlivých kategorií VZ (vůči 

německým i vůči nepřekladovým VZ) souvisí s odlišnou organizační strukturou firem, s jejich 

odlišným polem působnosti a z toho vyplývající nutnosti popsat jednotlivé události tak, aby 

bylo vyhověno zákonným požadavkům. Dlužno přitom podotknout, že překladatel zachovává 

strukturu výchozích textů velmi přesně a jen výjimečně se od originálu odchyluje, ať již 

strukturně či lingvisticky/obsahově/významově. To je koneckonců - zapotřebí, neboť např. 

německá mutace VZ od Import Volkswagen s.r.o. z roku 2007 má informovat o obsahu a 

struktuře právě tohoto původního znění, nikoliv se přizpůsobovat zahraničnímu úzu. Jinými 

slovy jde o přísně dokumentární překlad ve smyslu Nordové (1991). Pokud by se tak nedělo, 

VZ by nevyhovovala českým požadavkům a nemohla by zde získat auditorské potvrzení. 

Koneckonců i mezinárodní standardy počítají s možnými národními odchylkami (aplikačními 

doložkami apod.). Navíc by případné změny (zejména v tabulkových přehledech) mohly být 

důvodem k podezření, že se společnost snaží určitá data zakrýt. Zejména auditorské firmy trvají 

na svém znění překladů a nejsou ochotny k dodatečným úpravám, resp. detailní zpětné vazbě. 

Důvod lze nepochybně hledat v mimolingvistické sféře, tj. že auditorské společnosti potvrzují 

obsah potvrzení (a tím i znění překladů) firemním razítkem a podpisem zástupce. Nesou tedy 

odpovědnost za znění a patrně proto nechtějí přijímat úpravy od třetích osob. Případné 

neekvivalence a rozdíly ve znění originálu a překladu, ať již v částech přeložených IVG s.r.o., 

či auditorskou společností, budeme podrobně analyzovat v samotné diplomové práci. 

VZ od IVG obsahují, jako ty české, obligátní úvod a přestavení společnosti, resp. jejího 

vedení. Oproti některým českým VZ u IVG obsah nikdy nechybí. Mají velmi přehledné a 

jednotné členění. V hrubých rysech lze říci, že po uvedených částech následuje nejprve, stejně 

jako v původních německých a českých VZ, přehled jednotlivých firemních částí a jejich 

ročních výsledků, v rámci něhož jsou začleněny (pouze) shrnující všeobecné tabulky. Poté je 

v letech 2006–2007 zahrnuta „Zpráva nezávislých auditorů společníkovi společnosti Import 

VOLKSWAGEN Group s.r.o.“ (1), která zvlášť hodnotí sestavení výroční zprávy (resp. jejího 
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souladu s účetní závěrkou) a zprávy o vztazích. Jiné separátní auditorské hodnocení (oddíl 

psaný auditorskou firmou) se v letech 2006–2007 ve VZ od IVG nenachází.  

V letech 2008–2010 se toto hodnocení nachází až na samém konci celého dokumentu, 

po tzv. zprávě o koncernových vztazích. Navíc zde panuje nejednotnost v pojmenování, neboť 

v roce 2008–2009 je ekvivalentní část VZ pojmenována „Zpráva nezávislého auditora o 

výroční zprávě a o prověrce zprávy o vztazích“ (5), zatímco v roce 2010 je opět nadepsána jako 

v letech 2006–2007, resp. velmi podobně: „Zpráva nezávislého auditora společníkovi 

společnosti Import Volkswagen Group s.r.o.“ (10). Dlužno podotknout, že denotát a obsah zde 

zůstávají stejné, v důsledku čehož pojmenovací nejednotnost a přemístění oddílu působí 

nezvykle. 

Namísto auditorské analýzy výroční zprávy a zprávy o vztazích nalezneme v letech 

2008–2010 po popisu finanční situace auditorské hodnocení účetní závěrky, které znovu mají 

v jednotlivých ročnících lehce pozměněné tituly, obsahově je však vždy ekvivalentní a 

jednotlivé rozdíly tak lze patrně hledat v aplikaci odlišných pravidel a případných změnách 

předpisů. Výsledkem těchto posunů jednotlivých auditorských hodnocení je mírná nejednotnost 

ve struktuře VZ. 

Po auditorském hodnocení výroční zprávy a zprávy o vztazích (v letech 2006–2007) 

resp. po auditorském hodnocení účetní závěrky (v letech 2008–2010) následují zákonem 

obligované části VZ, přesněji řečeno rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, 

příloha účetní závěrky a nakonec zpráva o vztazích koncernových společností, po níž v letech 

2008–2010 následuje (jak jsme již popsali) odsunuté hodnocení výroční zprávy a zprávy o 

vztazích. 

Celý dokument uzavírá pro německé VZ tolik charakteristické impresum, které ovšem, 

v „původních“/nepřekladových českých VZ (resp. jejich příslušných oddělených částí) 

kupodivu chybí.  

Překladové výroční zprávy vykazují celkově vysokou míru jednotnosti úpravy, ze které 

výrazněji vybočuje jen výše zmíněné přeřazování auditorských hodnocení a dále pak VZ z roku 

2006, která je graficky odlišně zpracována než zbývající zprávy, což souvisí nepochybně s tím, 

že první zkoumanou VZ graficky upravovala jiná společnost než zbývající. Pozoruhodná je i 

tendence s postupem času zapojovat do VZ stále více grafických aktualizací jako například 

působivých fotografií vozů distribuovaných firmou IVG, či sebevědomé prezentování ocenění 

firmy v soutěži Czech Top 100 z let 2009–2010 (8; 10), což připomíná efektní zpracování 

prezentační části německých VZ.  
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Jednotlivé části výročních zpráv od IVG tedy mají velmi standardizovanou úpravu. 

Vysokou míru standardizace lze vypozorovat i u tabulek. Zejména pak tabulky patřící do 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát resp. přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve 

vlastním kapitálu jsou vyhotoveny podle šablony Ministerstva financí a obměny v nich jsou 

pouze malé. 

8.3.2 Lingvistické a lingvostylistické aspekty 

Z kombinovaného grafického a lingvostylistického hlediska stojí nepochybně za 

povšimnutí VZ z roku 2009, kde IVG s.r.o. využila pro marketingové účely známých osobností 

z řad českého showbyznysu, a ke každé značce distribuované společností IVG přiřadila jednu 

osobnost, jež auto z dané produkce vlastní, přičemž následující dva příklady mají patrně 

nejvyšší expresivitu: 

 

„Jiří Bartoška je s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary spjat stejně 

nerozlučně jako Oficiální vůz festivalu, značka Audi. Vhodnější model než Audi A5 Coupé si k 

charismatickému herci snad ani nejde představit!“ (7) a  

 

„Jedna z nejpopulárnějších českých kapel Chinaski se na všech svých cestách cítí jako 

v bavlnce. Jejich pojízdným příbytkem jsou totiž užitkové vozy Volkswagen.“ (7). 

 

Tučně zvýrazněné části signalizují nejexpresivnější části. V první citaci se jedná o 

expresivní kolokaci (nerozlučně spjat) a okřídlené slovo (ani nejde představit), v druhé pak jde 

o dvě velmi působivé metafory. 

Ve všech případech je expresivita jednoznačně spojena s marketingovými účely. 

Podobně efektní výrazy připomínají expresivitu německých VZ, která je v českých výročních 

zprávách velmi vzácná. Nutno podotknout, že i v úvodu se nachází leckterý expresivní výraz, 

což činí tuto část osobnější, avšak podobně silnou expresivitu jako v popiscích fotografií lze ve 

zbývajících částech VZ od IVG s.r.o. sotva najít. I tak se ale IVG přinejmenším stylem svých 

VZ, přibližuje německým zprávám. 

V souladu s územ češtiny ale ve VZ od IVG s.r.o. narazíme jen na naprosté minimum 

anglicizmů, z nichž patrně jediný opakující se je firemně uzualizovaný název „after sales“ pro 

divizi servisních služeb. 
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8.4 Nepřekladové výroční zprávy 

8.4.1 Popis analyzovaných českých výročních zpráv a jejich výběru 

Již při prvním porovnání českých a německých výročních zpráv byly zřejmé 

kompoziční rozdíly VZ obou států. Abychom mohli v co největší míře vyloučit vliv cizího 

prostředí (zejména německých žánrově stylistických norem, které by narušovaly porovnání) na 

psaní českých VZ, vybírali jsme takové podniky, jejichž provázanost s německým prostředím 

je co nejmenší. Toto kritérium splňovaly v přijatelné míře podniky JAWA Moto s.r.o. 

kontrolovaná akciovou společností Jihostroj (13), SOR Libchavy s.r.o. ovládaná firmou 

BAULIGA a.s. (23), akciová společnost Škoda Transportation a.s. kontrolovaná jediným 

akcionářem SKODA INDUSTRY (EUROPE) Ltd. (27), akciová společnost Tatra a.s. a firma 

Zetor Tractors a.s. ovládaná slovenskou společností HTC holding, a.s (39).  

Jak vidno, u dvou z pěti firem se jedná o s.r.o. nikoliv o a.s., které mají povinnost psát 

výroční zprávu „a priori“, jedna společnost (Škoda Transportation) navíc změnila v roce 2009 

právní formu ze s.r.o. na a.s. Dle našeho názoru nevadí tento rozdíl oproti zkoumaným 

německým firmám, kde jen jedna má jinou právní formu než a.s. (resp. německý analogismus 

„AG“), a to Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaG). V naší práci totiž jde o zkoumání 

výročních zpráv z automobilového průmyslu, tj. údaje mají být i zevšeobecnitelné. Pokud 

bychom vybírali pouze akciové společnosti a pouze z oblasti automobilového či dopravního 

průmyslu (navíc ještě s ohledem na to, aby nebyly ovlivněny německými firmami), pak by 

zaměření práce/výběru mohlo být příliš úzké. Výsledky by se totiž daly vztáhnout pouze na 

velmi malý okruh firem a přínos by se tak snižoval. Navíc by ani nebyl zaručen dostatek 

materiálu, neboť v současném globalizujícím se světě je obtížné najít firmy neovlivněné 

některou z dominantních ekonomicky velmi aktivních zemí. Odůvodnit výběr lze navíc i tak, 

že pokud je tématem této práce zkoumání úzu VZ z automobilového průmyslu v českém a 

německém prostředí, pak v případě, že firmy z této sféry mají různou právní formu, je nanejvýš 

vhodné nepostupovat uměle selektivně, nýbrž pojednat i o případných rozdílech, aby výsledný 

obraz odpovídal reálné situaci a nikoliv jen velmi úzce vymezeným kritériím. 

Výroční zprávy u jednotlivých firem jsme vybrali, dle možnosti, z let 2006 a 2009, tj. 

tak, aby pocházely z okrajového roku 2006, z něhož zkoumáme překlady výročních zpráv od 

Import Volkswagen Group. VZ za rok 2010 se nám u nepřekladových VZ nepodařilo sehnat, 

neboť v době, kdy jsme zahajovali analýzu, ještě nebyly dostupné. VZ za roky 2006 resp. 2009 

se nám podařilo získat u všech firem, s výjimkou Jawa Moto s.r.o., kde jsme byli nuceni místo 

ročníku 2006 přijmout VZ z roku 2007. 
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8.4.2 Podrobný popis českých výročních zpráv 

Dlužno podotknout, že VZ celkem 3 společností (Škoda Transportation, Tatra a Jawa 

Moto) byly ucelené soubory, tj. veškeré součásti VZ (tedy samotná VZ, zpráva auditora a účetní 

závěrka resp. příloha k ní) byly v jednolitém celku. U ostatních firem tomu tak nebylo. Proto 

jsme u nich ekvivalentní (a taktéž zveřejněné) soubory přidali do analýzy českých VZ, aby 

všechny zkoumané české prameny měly srovnatelný obsah a získané výsledky patřičnou 

vypovídací hodnotu. Zcela extrémní byla situace u společnosti SOR Libchavy, kde se jednotlivé 

komponenty nacházely v celkem 4 souborech. O to více matoucí bylo, že soubory výroční 

zpráva (15), zpráva nezávislého auditora (16), zpráva o vztazích (17) byly v roce 2006 

vyhotoveny samostatně, avšak soubor příloha k účetní závěrce (18) za rok 2006 se nacházel 

separátně, ačkoliv byl v obsahu souboru zpráva nezávislého auditora (16), avizován jako jeho 

nedílná součást. V roce 2009 již byl tento oddělený soubor začleněn do zprávy auditora, 

nicméně navíc vzniknul soubor Zpráva nezávislého auditora učená společníkům a statutárnímu 

orgánu společnosti (21), který ale byl v roce 2006 včleněn do samotné výroční zprávy. Jinými 

slovy zpracování a editace souborů byla z tohoto pohledu velmi nejednotná až matoucí. Na 

základě dlouhodobé rešerše a hledání vhodných VZ na serveru justice.cz můžeme zodpovědně 

říci, že zmíněné (ne-)začleňování jednotlivých součástí VZ do jednoho souboru je typické i pro 

některé další společnosti – nepanuje zde jednotná, definitivní úprava. 

Tuto skutečnost umocňuje i fakt, že součásti VZ jsou často členěny v různém pořadí. 

Místy zvyšuje nesourodost i fakt, že souborům chybí číslování, případně některé strany 

číslování mají a jiné nikoliv. Většinou jsou pak očíslovány ty stránky VZ, které vypracovávala 

sama dotyčná firma, zatímco potvrzení od auditorů se nečíslují, započítávají se však do 

celkového počtu stran. Zcela matoucí je v některých případech to, že v obsahu jsou uvedena 

jiná čísla stran, než ve skutečnosti figurují na straně, kde se nachází příslušná sekce výroční 

zprávy. Tato nesourodost přehlednosti rozhodně nenapomáhá.  

Pokud jde o (ve výše uvedeném oddíle uvedené) povinné položky/témata výroční 

zprávy dle § 18 zákona o účetnictví, je třeba říci, že všechny firmy je (celkem pochopitelně) 

splňují. Jinak by ani nebylo možné získat od auditorů kladný výrok, ať už se jedná o neomezený 

či omezený výrok. Pozoruhodné je, že určitá povinná témata citovaná výše některé VZ uvádějí 

pod jiným názvem. Nejčastěji se tak děje u položky budoucí vývoj společnosti, která má místy 

„náhradní“, leč obsahově se kryjící, názvy jako např. „budoucnost společnosti“ (26). Dle druhu 

a velikosti společnosti také jednotlivé složky bývají různě rozvedeny. Podstatné však je, že 

všechny společnosti, nezávisle na tom, zda se jedná o akciové či s ručením omezené splňují 

stejný rámec informování. Z jazykového hlediska je přitom zajímavé, že výraz cash flow (místo 
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českého ekvivalentu peněžní tok) využívají jen 3 z 5 společností. Dvě z těchto tří jej navíc 

používají jen jako doplňující název k české mutaci tohoto termínu (peněžní tok). 

Zkoumané české výroční zprávy obsahují zároveň, v souladu s předpisy, výrok auditora 

k výroční zprávě samotné i výrok k účetní závěrce, přičemž v případě, že měla/má firma dle § 

22 zákona o účetnictví povinnost vydat konsolidovanou účetní závěrku (např. Tatra a.s.), 

připojuje auditor ještě výrok ke konsolidované závěrce. Pokud společnost vydává zprávu o 

vztazích, je auditorem hodnocena i tato zpráva, přičemž jednotlivá hodnocení bývají často 

shrnuta do jedné celkové zprávy auditora/-ů. Jestliže navíc ze zkoumaných firem některá měla 

povinnost vyhotovit zprávu o vztazích, obsahuje auditorské hodnocení ještě i evaluaci právě 

této části VZ. Není-li tomu tak, pak stojí většinou hodnocení výroční zprávy a účetní závěrky 

na zcela odlišných místech. Pokud tyto zprávy vydává auditorská společnost, nikoliv jen 

samostatně fungující auditor, je pro tyto části VZ charakteristické doplnění logem auditorské 

společnosti. O důležitosti auditorského hodnocení vypovídá mimo jiné i to, že se firmy snaží 

angažovat renomované auditorské společnosti.  

8.4.2.1 Lingvistické a lingvostylistické aspekty 

„Auditorské“ součásti zkoumaných VZ se velmi často opakují, nebo si jsou 

přinejmenším velmi podobné, což je činí vhodnými pro počítačem podporovaný překlad. 

Důkazem mohou být zejména případy, kdy zkoumané výroční zprávy (resp. účetní závěrky či 

zprávy o vztazích) hodnotila tatáž firma. V takovém případě se hodnocení jednotlivých částí 

VZ za oba dva roky z velké části kryje (viz také tabulka repetitivnosti VZ od IVG a jejích 

jednotlivých částí níže). Samozřejmě je zde zapotřebí vzít v potaz, že by auditor mohl v jednom 

roce shledat nedostatky, ve druhém nikoliv – pak by se znění pochopitelně lišila. I v takovém 

případě by ale inkriminovaný rozdíl zabíral pouze malou část celkového rozsahu textu od 

auditora. Jinými slovy, zejména auditorské části VZ vykazují vysokou míru standardizace. I 

v ostatních sekcích výroční zprávy lze při porovnání VZ jedné firmy za různá období vysledovat 

četné podobnosti. Základní obsah VZ jako takový je do určité míry určen povinnými údaji v té 

které zemi. 

Z hlediska stylistiky, je třeba podotknout, že texty zkoumaných českých VZ jsou vesměs 

velmi věcné, ba dokonce do té míry, že výrazná expresivita do značné míry chybí i v úvodních 

slovech či zprávách představenstva. Jediným opravdu výrazně expresivním prvkem je část 

závěrečné věty ze zprávy představenstva z VZ Tatra a.s. za rok 2006, kde předseda 

představenstva Adams děkuje a chválí zaměstnance za výrobu těch „…nejlepších nákladních 

automobilů na světě…“ (29). Tato výrazněji expresivní pasáž je však velkou výjimkou v jinak 



 

149 

vesměs věcných/věcněsdělných až strohých a ryze informativních textech. Tomu odpovídá i 

omezené doplňování grafickými prvky jako například fotografiemi a jejich popisky, které je 

tolik typické pro zahraniční VZ. Na základě 10 VZ sice nelze usuzovat na jejich úzus 

v tuzemsku všeobecně, nicméně výrazná tendence ke stylistické strohosti u všech zkoumaných 

VZ napovídá tomu, že se zde všeobecně působivá implementace prezentační části do výročních 

zpráv v ČR ještě neprosadila naplno. 

8.4.3 Popis analyzovaných německých výročních zpráv a jejich výběru 

Z německých firem jsme pro porovnání úzu psaní VZ vybrali po dvou výročních 

zprávách od společností Claas, BMW, Daimler, Jungheinrich, Volkswagen. Už jen letmé 

porovnání českých a německých VZ prozradí jeden zcela zásadní rozdíl mezi oběma zeměmi. 

České VZ jsou totiž ve většině případů o poznání kratší. S výjimkou výročních zpráv od Tatra 

a.s. nepřesahuje žádná VZ (včetně připojených potvrzení auditora, účetní závěrky a dalších 

společně zveřejňovaných souborů) VZ 100 stran. Oproti tomu nejkratší německá VZ (od 

společnosti Claas, za rok 2006) má stránkový rozsah 107, nejdelší pak téměř 400. 

Oproti českým VZ byla při výběru německých zpráv situace o to jednodušší, že většina 

firem, ať už zkoumaných či celkově při rešerši objevených, zpřístupňuje své VZ na svých 

internetových stránkách, a to jak ve formátu pdf (vesměs prohledávatelném), tak přímo v online 

podobě, čímž se úzus výrazně liší od České republiky. Ve srovnání s německými výrobními 

zprávami jsou české VZ lépe, a navíc volně, přístupné na centrálním serveru (justice.cz). 

Obtížné je ale, že se mnoho českých VU v prohledávatelném formátu nenachází, přesněji 

řečeno jedná se jen o naskenované dokumenty, což je pro snadné hledání jednotlivých témat ve 

VZ značně nepříznivé. Podobně jako server justice.cz fungují v německém prostředí sice 

stránky handelsregisterauszug-online.de, nicméně zde získané informace nejsou bezplatné. 

I v případě německých výročních zpráv jsme se snažili vybrat vhodné vzorky, tj. u 

jednotlivých firem opět VZ z let 2006 a 2009. Pouze u společnosti Daimler se nám nepodařilo 

získat VZ z „okrajového“ roku 2006, neboť v tomto období byla firma ještě sloučena 

s americkým koncernem Chrysler. Tehdy nesla název Daimler-Chrysler a podmínky pro 

sestavování VZ se do jisté míry lišily, protože podléhaly, mimo jiné, americkým předpisům 

US-GAAP. Jak jsme již uvedli výše, naší snahou je podat co nejvěrnější obraz sestavování VZ 

z oblasti transportního/dopravního průmyslu v České republice a Německu na příkladu 10 

původních českých a 10 německých VZ, popř. poukázat na eventuální rozdíly mezi oběma 

zeměmi a na vývoj psaní VZ. Pokud bychom tedy zahrnuli VZ z roku 2006 od Daimler-

Chrysler, vznikla by komplikace, neboť by uvedená firma de facto nebyla tatáž jako 

koncern roku 2009, a tím by se i do značné míry lišily její VZ z obou let, což by byl nežádoucí 
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rušivý prvek daný externí změnou, nikoliv územ psaní jako takovým. Právě tomu jsme se snažili 

vyhnout, a proto jsme místo VZ z roku 2006 použili o rok pozdější vydání. 

Dále je v případě německých VZ situace o to jednotnější v tom smyslu, že veškeré typy 

firemních organizací, které byly použity, mají ze zákona povinnost VZ sestavovat, tj. oproti ČR 

musí bezpodmínečně i tamní GmbH (obdoba tuzemských s.r.o.) vydávat VZ. 

8.4.4 Podrobný popis německých výročních zpráv 

Kromě většího rozsahu je na německých VZ patrné i to, že veškeré VZ jsou 

zveřejňovány jako jednolitý celek, včetně potvrzení od auditorů a příloh k účetní závěrce. 

Jednotlivé části souhrnného dokumentu jsou koncipovány výrazně odděleně, nicméně právě 

díky prezentaci výsledků v jednom jediném souboru působí zahraniční publikace 

jednotněji/přehledněji. 

K tomu přispívá i fakt, že jednotlivé firmy uspořádávají zákonem povinované položky 

VZ (resp. účetní závěrky) ve stejném, nebo přinejmenším velmi podobném pořadí. Příčinu lze 

nepochybně hledat v tamních předpisech a silné uzualizaci. U všech firem se tak zpráva o stavu 

podniku (Konzernlagebericht) nachází před účetní závěrkou (opatřenou auditorským 

potvrzením) a ji následující přílohou. Podstatné je, že zkoumané firmy uvádějí jednotlivé 

položky nejprve celkově pro koncern (jelikož se v případě zkoumaných podniků jedná o tento 

typ firemní struktury) a posléze pro jednotlivé sekce. Například tzv. zpráva o stavu podniku 

(Lagebericht) se tak de facto uvádí jako zpráva o stavu koncernu (Konzernlagebericht) a poté 

následuje popis jeho jednotlivých sekcí, buďto v rámci téže kapitoly, nebo pod samostatným 

heslem. Dále pak akciové společnosti, na základě pro ně odlišných právních podmínek od 

jiných forem společností, obsahují i tzv. zprávu o „Corporate Governance“ (Corporate 

Governance Bericht). Pro české firmy tato povinnost neplatí. Dále pak ty německé obsahují 

ještě zprávu dozorčí rady (Bericht des Aufsichtsrates)231
 a zprávu o návrhu a plánovaném 

využití výnosů (Vorschlag und Beschluss über die Gewinnverwendung), u povinně 

auditovaných firem i potvrzení auditora (Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers); od 

prosince roku 2005 musí firmy nadto vyhotovit VZ dle IFRS, resp. podle pravidel US-GAAP, 

přičemž je vyhotovení VZ dle jedné z variant osvobozuje od vypracování VZ dle německého 

obchodního zákoníku Handelsgesetzbuch.232 

                                                 
231 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
232 BHAGWATI, Miriam (ed.). Geschäftsbericht. SIGMA ALPHA GLOBAL EXCHANGE LTD. 

Www.daswirtschftslexikon.com [online]. Beirut: Sigma Alpha Global Exchange Ltd., 2011, 2011 [cit. 2015-08-

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewinnverwendung&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Abschlusspr%C3%BCfer
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
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Podobně jako české výroční zprávy obsahují tedy i německé zprávy/hodnocení auditorů, 

přičemž i zde platí, že firmy dbají na angažování renomovaných auditorských firem – tím spíš, 

protože se u všech pěti případů jedná o mezinárodní koncerny, kde je výběr mezinárodně 

uznávané auditorské společnosti do značné míry otázkou prestiže. Nutno podotknout, že české 

firmy ve srovnání se zahraničními angažují celosvětově známé auditorské firmy méně, patrně 

protože se často soustředí právě pouze na český trh, resp. na odbytiště sousedních států. Dále 

pak kvůli tomu, že se jedná o ve srovnání s německými koncerny o menší uskupení, takže 

financování auditu jednou z celosvětově známých společností by pro některé z nich patrně 

představovalo neúměrnou zátěž.  

 Jak jsme již předeslali, německé VZ mají velmi standardizovaný základní rámec 

úpravy. Na začátku stojí vždy titulní list s velmi efektní fotografií, často je doplněn působivým 

heslem, např. „Wieveiel Claas steckt in der Welt?“/„Kolik Claasů v sobě skrývá svět?“233 (43), 

ihned nato přichází většinou strana s logy jednotlivých koncernových složek.  Poté následuje 

jedna či několik souhrnných tabulek, které udávají nejdůležitější údaje o společnosti. Následně 

některé firmy začleňují volitelnou prezentační část VZ (Jungheinrich, Daimler, VW, BMW), 

jiné ji vynechávají (Jungheinrich). Zajímavá je i skutečnost, že tuto nepovinnou sekci část firem 

čísluje průběžně/jednolitě se zbytkem VZ, zatímco jiné číslují povinné a prezentační oddíly VZ 

zvlášť. Ke konci VZ pak firmy často včleňují přehledy o zastoupeních po celém světě a 

následuje i obligátní impressum. Dlužno podotknout, že mnohdy bývá obsah VZ na začátku 

jednotlivých hlavních kapitol doplněn meziobsahem daného oddílu, který se dále opakuje na 

kraji stran daného oddílu (např. u BMW), přičemž v tomto meziobsahu je vždy tučně zvýrazněn 

titulek, který je popisován na té které straně. Některé firmy uvádějí hlavní body VZ v hlavičce, 

kde je opět zvýrazněno právě diskutované téma (nspř. VW, Claas – VZ za rok 2009). Celkově 

vzato se tak firmy různými způsoby snaží zlepšit orientaci v dlouhém dokumentu a omezit 

nutnost listovat na začátek textu.  

Ve srovnání s odděleně publikovanými částmi VZ u některých českých podniků je tohle 

markantní rozdíl.  

Místy možná až strojově působící organizovanost/podobnost struktury VZ německých 

podniků narušuje jen několik málo prvků. Patrně nejpozoruhodnější je ten, že součástí VZ od 

BMW sice také je nepovinná prezentační část (na konci dokumentu), nicméně v obsahu na 

začátku celého souboru není uvedena, nýbrž má vlastní číslování a zcela odlišnou a mnohem 

                                                 
18]. Dostupné z: 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm. 
233 Překlad: D.R. 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/gesch%C3%A4ftsbericht/gesch%C3%A4ftsbericht.htm
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více na efekt zacílenou grafickou úpravu (41; 42). Podobná je situace i u VZ od fy. Daimler 

(45; 46). Dlužno podotknout, že vysloveně prezentační část žádná z českých VZ neobsahovala. 

8.4.4.1 Lingvistické a lingvostylistické aspekty 

Stylisticky se povinné a nepovinné části liší nejen zmíněnou grafickou úpravou plnou 

fotografií a složitých prvků úpravy, ale i čistě jazykové – četnými anglicizmy, které jsou 

v českých dokumentech mnohem méně časté. Výstižným příkladem může být nadpis 

prezentační části VZ od BMW za rok 2009 s anglickým titulem „Number one“ (42), nebo také 

výrazy z dalších výročních zpráv: „project-i“ (42), „ScientificAward 2007“ (41), „BMW 

Hydrogen 7“ (42), „BMW Group Financial Services“ (41) nebo „efficient dynamics“ (41), 

„Consolidation of IT-Operations & Support“ (45 ), „Zero-Emission“ (46), „smart for two“ 

(46), „car2go“ (46), „Warehouse-Management-System“ (47), „field trip“ (49), „bluetec“ 

(50). Některé z těchto anglicizmů jsou spíše produktem internacionalizace hospodářských 

pojmů (např.: IT-Operations Support) zatímco jiné jasným důkazem toho, že se firma orientuje 

na mezinárodní trh, chce být přístupná a srozumitelná pro velký počet lidí, k čemuž se angličtina 

jako lingua franca náramně hodí. Na podobné výrazy lze přitom narazit ve všech výročních 

zprávách, což dokládá vliv angličtiny na německé VZ, který v češtině zdaleka není natolik 

patrný a odpovídá i tomu, že čeština méně „snáší“ anglicizmy či internacionalizmy.  

Dalším velmi výrazným lingvistickým aspektem jsou expresivní výrazy, často i 

metaforické, jež lze rovněž najít ve všech výročních zprávách. Pro názornost zde uvádíme 

alespoň některé z nich: „Denn wer heute die Weichen nicht richtig stellt, steht morgen auf dem 

Abstellgleis.“ (41)/„Kdo dnes nenastaví výhybky do budoucnosti, ocitne se zítra na odstavné 

koleji“234, „Kölln und Jungheinrich: eine „kerngesunde“ Zusammenarbeit“ (48)/„Kölln a 

Jungheinrich: zdravá spolupráce až do posledního zrnka“235 (aluze na výrobce ovesných 

vloček a müsli; překlad: David Růžička), „in Echtzeit“ (50)/„v reálném čase“236 (překlad: 

David Růžička). Dlužno zdůraznit, že většina podobného výraziva stojí v nepovinných částech 

VZ, pro názornost, že lze na podobný slovník narazit i v povinné části VZ však uvádíme i velmi 

působivé idiomatické vyjádření: „Innovative Studien weisen den Weg in die 

Zukunft“/„inovativní studie směřující do budoucnosti“237 (50). V tomto případě se navíc jedná 

i o jistou míru personifikace, tedy vskutku silně expresivní vyjádření, na které lze v mnohem 

strožeji psaných českých výročních zprávách jen sotva narazit. Zatímco české výroční zprávy 

                                                 
234 Překlad: D.R. 
235 Překlad: D.R. 
236 Překlad: D.R. 
237 Překlad: D.R. 
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mají (viz výše) v naprosto drtivé míře informativní charakter, v německých oproti tomu 

najdeme i v informativních pasážích expresivní, či přinejmenším výrazně „chlubivé“ výrazivo, 

které je někdy velmi promyšleně spojováno s fakty. Tak například v následujícím případě se 

koncern Daimler chlubí velkými výdajem na ochranu životního prostředí. Uvedená data jsou 

nepochybně pravdivá, založená na faktech, nicméně způsob jejich prezentace, včetně grafické 

úpravy, podobně jako i na četných jiných místech, zcela evidentně vyjadřuje i hrdost: „2,1 Mrd. 

€ für den Umweltschutz“ (46). 

8.5 Specifická funkce výročních zpráv 

Výroční zprávy jsou velmi specifickým druhem hospodářských textů. Povinnost 

vypracovat výroční zprávu zdaleka nemají všechny společnosti, přísně vzato se tento závazek 

nevztahuje na společnosti s ručením omezené (Bohutínská 2009), tedy ani na námi zkoumanou 

společnost IVG. Závazné je vyhotovení ale pro účetnictví jednotky, jejichž aktiva přesáhnou 

40 Mio Kč, resp. jejichž čistý obrat je vyšší než 80 Mio. Kč (Klímová 2013: 6–7). Podobná je 

situace i v Německu, kde se byl postupně pojem „Geschäftsbericht“ nahrazen konglomerátem 

textů, k nimž mimo jiné patří účetní závěrka (Bhagwati 2015). Účetní pravidla v ČR stanovují 

jako povinný obsah VZ následující – účetní závěrku, textovou část obsahující slovní popis 

dosažených výsledků, zprávu o vztazích, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Navíc 

v případě, že je společnost povinna vyhotovit konsolidovanou účetní závěrku, musí vystavit i 

konsolidovanou výroční zprávu, která vyhovuje Mezinrodním účetním standardům (Vrána 

2009).  

Ty se vztahují jak na Českou republiku, tak na Německo, avšak vždy s patřičnými 

aplikačními doložkami238. Povinný obsah německých výročních zpráv je velmi podobný, neboť 

jejich součástí musí být rovněž účetní závěrka (Jahresabschluss), textová část, která obsahuje 

doplňující informace (Lagebericht), povrzení od auditora (Bestätigungsvermerk), zpráva od 

dozorčí rady (Bericht des Aufsichtsrates). Obsah německých a českých VZ se výrazněji liší 

v tom, že německé VZ obsahují i prohlášení firemní zodpovědnosti, tzv. Corporate Governance 

Erklärung (Bhagwati 2015), které se standardní součástí VZ v České republice ještě nestalo. 

Dále pak mohou VZ jak v České republice, tak v Německu obsahovat dobrovolné doplňující 

informace. 

Z toho všeho vyplývá, že hlavním účelem výročních zpráv je věrné podávání informací 

– tj. informativní funkce je dominantní. Je zároveň signálem transparentnosti podnikání 

(Bohutínská 2009). Avšak VZ plní nejen funkci informativní, nýbrž i výraznou funkci 

                                                 
238 Viz např. česká mutace výroční zprávy od IVG z roku 2006, s. 21. 
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marketingovou, jak prokazují četné odborné články (např.: Bohutínská 2009, Brosnan 2005), 

(Leviticus 2015).  

 Zdaleka tak nejde o pouze strohé sdělení, což dokazují zejména námi zkoumané 

původní německé výroční zprávy, jejichž výraznou součástí jsou právě prezentační části 

dokumentu, kde naopak primární funkci plní marketingové a sebeprezentační účely (Viz např. 

BMW 2006 a BMW 2009). Linhart cituje Topinkovu odbornou publikaci Občanská sdružení 

ve sportu z roku 2001, kde rozlišuje právě funkci informační, dále hodnotící a doporučující, 

resp. návrhovou (Linhart 2014: 20). Nejinak je tomu i u Klímové, jež ve své diplomové práci 

uvádí funkci účetní, ale také finanční a v neposlední řadě marketingové hledisko (Klímová 

2013: 11). Podobně i např. angloamerická literatura zmiňuje, že VZ nejen poskytují informace 

o finanční situaci, nýbrž zároveň vyzdvihují dosažené výsledky, a působí i jako reklamní 

prostředek (Leviticus 2015). Odlišné funkce vyplývají i z odlišných skupin čtenářů, jež uvádí 

souhrnná publikace An Introduction to financial Accounting Andrewa Thomase Brosnana 

(2005), jenž zmiňuje jako potenciální příjemce investor, věřitele, zaměstnance společnosti, 

anykltiky, kontaktní osoby z obchodní sféry, vládní instituce, širokou veřejnost. Pro jednotlivé 

skupiny mohou být důležité zcela odlišné pasáže VZ a výroční zpráva může v jednotlivých 

částech, navzdory důrazu na informace, být zacílena na odlišné skupiny239. 

De facto totéž lze vyvodit např. z německé VZ od Augsburské univerzity, kde jednatel 

konstatuje, že tradiční funkcí VZ sice je podávání informací. Z úvodního slova lze však usoudit, 

že značnou důležitost přikládá právě i prezentační části (Menzel 2002). Shodně tak lze 

konstatovat jak pro české, tak německé a angloamerické prostředí, že bychom prenzentační 

funkci VZ opomíjet neměli, byť v českých výročních zprávách tato funkce, dle našeho názoru, 

doposud není zastoupena natolik výrazně, jako například ve výročních zprávách z Německa, 

kde mimo jiné, vznikají i specializované publikace analyzující právě prezentační, či přesněji 

optické aspekty VZ240. Ty jsou v českých výročních zprávách méně výrazné – a to i z důvodu 

chybějící ryze prezentační části. Přinejmenším v námi zkoumaných VZ takováto část chyběla 

– vyskytly se pouze některé dílčí prezentační, či výrazněji expresivní pasáže, na něž 

poukazujeme. 

                                                 
239 Prezentační část tak může být zacílena primárně na veřejnost a investory, zatímco úřady budou kontrolovat 

primárně ryze účetní pasáže a hodnoty tamtéž obsažené. 
240 Např. Text-Bild-Beziehungen in Geschäftsberichten od Thomase Neubnera, který zdůrazňuje, jak důležitou 

identifikační funkci plní například loga firmy. 
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8.6 Analýza výsledků rozhovoru provedeného ve společnosti Import 

Volkswagen Group 

Pokud jde o texty námi zkoumané v translatologické analýze, zbývá ještě doplnit a 

zhodnotit výsledky rozhovoru, který jsme vedli dne 3. 7. 2015 ve společnosti Porsche Česká 

republika (tj. již po jejím přejmenování z původního názvu Import Volkswagen Group). 

Audionahrávka rozhovoru je připojena jako příloha ve složce „Rozhovor“. Položené dotazy 

přikládáme jako přílohu v elektronické podobě. 

Výběr textu plně odpovídá požadavků dle zadání diplomové práce. Texty překládané 

přímo ve společnosti jsou, s výjimkou výročních zpráv, spíše kratšího, operativního charakteru. 

Jedná se o například o obchodní korespondenci, či o překlad tiskových zpráv apod., zatímco 

texty zadávané externě mají většinou velký rozsah. Často jde o překlady pro servisní oddělení 

(příručky, návody apod.). Důležité je podotknout, že tyto texty, zadávané společností IVG 

(resp. Porsche Česká republika) externě, jsou často překládány rodilými mluvčími jazyka 

cílového. 

U textu je vždy důležité zohlednit, zda je formulován jedním či více autory, neboť se 

jejich styl může - výrazně lišit. Na základně podrobné četby a analýzy textu můžeme 

zodpovědně říct, že text působí stylisticky jednotně, byť jsou dílčí pasáže formulovány, resp. 

schvalovány vedoucími jednotlivých firemních sekcí. Je to zároveň znakem vysoké kvality 

práce s textem. Mírně vybočuje pouze úvod, který je psán emotivnějším jazykem, některé 

doplňkové texty k obrazovému materiálu (zejména VZ z roku 2009) a auditorské pasáže. Text 

je ve finální fázi odsouhlasen vedením společnosti, což zaručuje jednotnost úpravy celkově. 

Překladatelský proces je poměrně značně standardizován. Rámcově je termín překladu 

VZ jako takový znám dlouhodobě. Konkrétní překladové období za daný rok, je oznámeno cca 

3 týdny dopředu. Doba psaní výchozího textu zabere cca 3 týdny. Období nutné na přeložení 

VT se bohužel nedá zcela přesně určit, protože některé pasáže mohou být doplňovány 

dodatečně, avšak pokud jde o layout textu, zabere cca 14 dní. IVG (Porsche Česká republika) 

zadá text k sazbě externí firmě. V rámci této spolupráce se již jazykové úpravy neprovádí. 

Pokud se změna textu provede, nebývá tomu tak z důvodu lingvistického, nýbrž např. kvůli 

zarovnání textu apod. Překladatelský proces jako takový je nastaven poměrně pevně. 

Vedoucí jednotlivých divizí ve firmě vyhotovují texty za sekce, za které zodpovídají. 

Poté, kdy je k dispozici většina textu, začne se překládat. Doplňují se již pouze kratší pasáže. 

Korektury v textu obvykle provádějí spíše autoři daných pasáží již při editaci originálu, zatímco 

dodatečných úprav, ať již před překladem či po jeho vyhotovení se realizuje naprosté minimum. 

Zásadní změny po zahájení překladu již neprobíhají. Většinou se jedná o korektury 
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pravopisného charakteru, opravy čísel ad. Jakmile je text jednou přeložen, dodatečné opravy se 

obvykle již neprovádějí. 

Důvodem patrně bude kvalita přípravy, avšak i standardizace textu nepochybně sehrává 

svou roli. Jak také vyplývá z naší analýzy pomocí softwarového systému Trados, procento 

opakování mezi jednotlivými ročníky činí až 30 %. Standardizace je tak do jisté míry zaručena 

nejen terminologizací samotnou, nýbrž i repetitivností textu. Terminologie jako taková je 

zaprvé určována mezinárodními pravidly pro účetnictví, zadruhé národními aplikačními 

doložkami. Tabulka zobrazující výsledné hodnoty aktiv a pasiv je terminologicky definována 

Ministerstvem financí.  

Za dodržování terminologie v překladovém textu zodpovídá překladatelka, jež se 

primárně stará o překlad VZ, a to za přispění své kolegyně. Finální, autoritativní souhlas se 

zněním překladu, resp. terminologie uděluje vedení společnosti, resp. auditoři. Je tedy možné, 

že v důsledku autorizace dvěma stranami může dojít k jistým terminologickým odlišnostem 

v pasážích pocházejících od IVG a těch, napsaných auditorskou společností Pricewaterhouse 

Coopers (PWC), která vydává zprávu o účetní závěrce. 

Důležité je také zdůraznit, že společnost IVG (resp. Porsche Česká republika) dbá na 

adekvátní výběr překladatelského personálu. Všechny překladatelky tak disponují 

translatologickým vzděláním. Navíc pracují ve společnosti dlouhodobě. Za celé období, z nějž 

zkoumáme VZ, se složení tlumočnicko-překladatelského týmu neměnilo, čímž je rovněž 

vytvářen dobrý kvalitativní předpoklad. Dlouhodobě jsou po odborné stránce vzdělávány 

v rámci firemních workshopů k novým tématům a rovněž pamatují na kontinuální 

translatologické sebevzdělávání. Mateřským jazykem překladatelek je přitom, čeština – překlad 

do němčiny tak pro ně představuje překlad do cizího jazyka. Poměr překladů z/do cizího jazyka 

sice není přesně 1 : 1, avšak je, víceméně, vyvážený. 

  



 

157 

8.7 Shrnutí úvodní kapitoly z praktické části 

V této kapitole jsme popsali funkci výročních zpráv obecně a lingvistické, resp. 

stylistické aspekty českých a německých výročních zpráv. České výroční zprávy jsou, patrně i 

vzhledem k velikosti firem, obvykle podstatně kratší než výroční zprávy německé, přičemž 

z lingvostylistického hlediska jsou německé zprávy pestřejší, k čemuž příspívá, mimo jiné, i 

separátní prezentační část výročních zpráv, která ve zkoumaných českých VZ chybí. 

Prezentační resp. expresivní prvky se v českých výročních zprávách sice taktéž objevují, avšak 

v mnohem menší míře – spíše jako výjimka, zatímco v prezentačních částech německých 

výročních zpráv je expresivita zcela běžná. 

Ani německým výročním zprávám, které jsou výrazně expresivní zejména v prezentační 

části, ani českým VZ nelze upřít jistou dávku prezentačního charakteru. Tento místy v českých 

výročních zprávách opomíjený faktor se přitom v odborných článcích zdůrazňuje poměrně 

často, jak jsme také uvedli v oddíle o specifické funkci VZ, z něhož vyplývá, že výroční zprávy 

nejen informují, nýbrž také plní marketingové účely a mohou být určeny mnohem širšímu 

publiku než pouze dozorujícím státním institucím či potenciálním investorům. Vzhledem 

k mezinárodní propojenosti současné obchodní sféry lze předpokládat, že význam VZ, jakožto 

typického textového druhu, který se de facto skládá z více textů, bude stoupat. 
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9 Translatologická analýza výročních zpráv společnosti Import 

Volkswagen Group, dle modelu Kathariny Reissové a 

odůvodnění specifického způsobu citací v tabulkách 

V této kapitole se budeme věnovat translatologické analýze textu, resp. překladu 

výročních zpráv od společnosti Import Volkswagen Group, s.r.o. dle modelu Kathariny 

Reissové. Nejprve odůvodníme způsob uspořádání rozdělení analyzovaných pasáží na části 

výroční zprávy (VZ) od Import Volkswagen Group (IVG) na straně jedné a na části od 

Pricewaterhouse Coopers (PWC) na straně druhé. Poté se budeme zabývat literárními, následně 

jazykovými a na závěr pragmatickými kategoriemi dle modelu Reissové. Výsledky zkoumání 

na závěr shrneme. 

9.1 Odůvodnění pro rozdělení analyzovaných pasáží na část od Import 

Volkswagen Group a na část auditorskou 

Věnujeme se zde translatologické analýze pěti ročníků VZ dle modelu Reissové. 

Jednotlivé části VZ rozdělujeme na dvě základní kategorie, a to na textové pasáže pocházející 

od společnosti Import Volkswagen Group, a na části formulované auditorskou společností. 

Důvody jsou prosté. Za prvé se u obou jedná o trochu odlišný typ textu, byť oba textové 

druhy jsou výrazně informativní. Navíc hodnocení auditorské společnosti jsou oproti textovým 

částem od IVG mnohem kratší. 

Nehledě na délku, dané texty pochází od různých autorů. Jak jsme zjistili při 

vyhodnocení rozhovoru, uskutečněného u IVG, i texty od Import Volkswagen Group byly 

sepsány různými osobami, dle příslušnosti těchto osob k jednotlivým firemním sekcím. Kromě 

různých autorů je však důležitější, že překlad textů od Pricewaterhouse Coopers (PWC) 

vyhotovila jiná osoba/organizace/agentura, a je tak více než pravděpodobné, že i překladatelský 

proces samotný mohl být v obou případech uspořádán zcela jinak. S definitivní platností to 

nejsme schopni prokázat, jelikož nám, navzdory přislíbenému brzkému zaslání zodpovězených 

otázek od PWC žádné odpovědi doručeny nebyly, abychom mohli v obou případech porovnat 

výsledky rozhovorů/odpovědí na dotazy. Tím pádem můžeme s jistotou tvrdit fakta ohledně 

překladatelského procesu celkově jen ve vztahu k textovým pasážím od IVG. Ty sice pokrývají 

s velmi značným odstupem největší rozsah všech VZ, avšak nikoliv celý. Tvrdit tedy, že se naše 

výsledky vztahují na celé VZ, by bylo nesprávné. V níže uvedených pasážích se o jednotlivých 

dílčích jevech v pasážích od PWC zmíníme, pokud dané části VZ budou, s ohledem na krátkost 

auditorských textů, a tím pádem i případnou nereprezentativnost, příslušný jev obsahovat. 
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Pakliže jednotlivé jevy zastoupeny nebudou vůbec, či pouze velmi marginálně, budeme se u 

příslušných dílčích pojednáních věnovat oběma pasážím souhrnně (tj. nevypracujeme oddělené 

tabulky s výskyty jevů v obou textových částech), resp. pouze pasážím od IVG. 

9.2 Citace analyzovaných výročních zpráv v tabulkách a přímo v textu 

V tabulkách uvedených v této kapitole v rámci analýzy dle Reissové využíváme opět, 

pro větší přehlednost, specifického způsobu citací výročních zpráv od společnosti Import 

Volkswagen Group. Důvodem je i zde větší přehlednost a stručnost zvoleného systému. Níže 

uvádíme příklad, na němž vysvětlujeme citační systém. 

 

Pořadí citovaného místa v tabulce  České znění Rok sepsání VZ 

 

 

2 „(…) musí samozřejmě vyhovovat velmi přísným 

požadavkům této značky.“ 

„(…) muss natürlich sehr 

strengen Anforderungen dieser 

Marke entsprechen.“ 

 

2006: 

21/21 

 

 

Německé znění   

Strana, na níž se nachází v dané VZ citované místo v českém / v německém znění. 

Obrázek. 16   Znázornění citačního systému 

 

Je-li naopak citována VZ od IVG přímo v textu, nikoliv v souvislosti s tabulkou, 

uvádíme zdroj za citací dle následující metody: Českou mutaci označujeme v závorce zkratkou 

VZČ, zatímco německou pomocí zkratky VZN. Za takovýmto příslušným údajem uvádíme rok, 

kdy byla zpráva sepsána a číselný údaj pro stránku, na níž se citované místo v dané VZ nachází. 

Údaj (VZČ 2010: 5/VZN 2010: 5) tak značí, že se jedná o citaci z páte strany české znění 

(originálu) výroční zprávy od IVG z roku 2010, jejíž překlad se v německé mutaci nachází 

taktéž na páté straně. 

Vzhledem k tomu, že se u naší práce jedná o výzkum kvalitativní, vybíráme z originálu 

a překladového textu takové příklady, které jsou, dle našeho názoru, reprezentativní, přičemž 

na vhodných místech poukazujeme na fakt, že se dané pasáže, vzhledem k repetitivnosti textu, 

mezi jednotlivými ročníky opakují. 



 

160 

9.3 Literární kategorie – určení textového typu 

Zabýváme se výročními zprávami, je tedy zřejmé, že ze čtyř základních kategorií dle 

Reissové (obsahově orientované texty, texty orientované na formu, apelativní texty, audio-

mediální texty)241 půjde o text informativního typu ve smyslu Reissové. Textový typ dle 

Reissové definuje překladatelskou strategii, zvolenou metodu i hierarchii invariantních prvků 

(Reiss 1971: 49). Ačkoliv většina textů vykazuje více základních jazykových funkcí, vždy je 

dominantní jedna z nich. 

Ve zkoumaném textu jednoznačně dominuje informativní složka, neboť primární funkcí 

výroční zprávy je podávání přehledu o hospodaření té které společnosti. Jde tedy o naprostou 

exaktnost, která se zdůrazňuje zejména v „auditorských pasážích“, kde kontrolor zároveň 

přesně popisuje, podle jakých metod a směrnic byla evaluace výroční zprávy a jejích 

jednotlivých součástí provedena (VZČ 2010, 31). U těchto informací, včetně výčtů složek 

firemní organizace, jak se nacházejí například na str. 47 českého originálu výroční zprávy, je 

navíc změna naprosto nepřípustná, neboť by zcela zásadním způsobem měnila 

obsah/výpovědní hodnotu textu, invariantní složku textu. Použijeme-li terminologii Nordové, 

jde zde jednoznačně o zachovávání formy i obsahu, tj. o dokumentární typ překladu (Nord 

1991: 25–39). Samozřejmě je zapotřebí přizpůsobit výrazivo úzu v němčině, věcná správnost 

však stále zůstává pro překlad základním stavebním kamenem (Reiss 1971: 34–37).  

Podotýkáme, že se v textu vyskytují některé emotivní výrazy, jedná se ale o výjimky. 

Už z následujících příkladů, které patří k nejemotivnějšímu výrazivu výroční zprávy je vidět, 

že emocionální složka sice hraje určitou roli, nicméně je značně podřízena dominantní funkci 

informativní. Např. na str. 9 originálu VZ z roku 2010 se vyskytuje slovo bohužel (VZČ 2010, 

9), které bylo zcela správně přeloženo jako leider (VZN 2010, 9). Dále pak výroční zpráva 

uvádí reklamní slogan používaný výrobcem automobilů Audi: „Náskok díky technice“ (VZČ 

2010, 15), který byl převeden formou „Vorsprung durch Technik“ (VZN 2010, 15). Zde je 

nutno podotknout, že jde o zpětný překlad do řeči, v níž slogan vznikl. Nejde tedy o překlad 

v „klasickém“ slova smyslu, kdy je třeba ekvivalent teprve vytvořit. Existuje již jako 

prefabrikát, či spíše jako výchozí produkt, jehož použití je při „zpětném překladu“ do němčiny 

povinné.  

Stylisticky se zbývajícím částem výroční zprávy poněkud vymyká úvod, který je napsán 

emotivnějším jazykem. Stále se ale jedná o text informativního typu. To je pochopitelné, neboť 

je touto částí celý informativní dokument uveden. Jistou odlišnost předpokládat lze, avšak 

                                                 
241 Reiss 1971: 31–34; 49–53 – překlad: D.R. 
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nikoliv takovou, kterou by se měnil textový typ. Text pochází od ředitele společnosti, který do 

jisté míry nepochybně chce hrdě zdůraznit dobré výsledky uplynulého roku, avšak stěží by zde 

čtenář mohl narazit na dominantně estetické či apelativní prvky. Přesto je zde frekvence 

expresivnějších vyjádření vyšší než ve zbývajících částech VZ. Na úseku pouhé jedné strany 

více než padesátistránkového dokumentu z roku 2010 narazíme na dva ze tří vykřičníků v celém 

souboru, což výrazně zvyšuje emotivitu, kterou překladatelka zachovala jejich převedením: 

 

Tak jako v posledních letech dosáhla společnost IVG znovu vedoucí pozice mezi 

národními importérskými společnostmi! (VZČ 2010, 5).  

Wie auch in den letzten Jahren erreichte die IVG einmal mehr die Position 1 im Ranking 

der nationalen Importgesellschaften! (VZN 2010, 5).  

 

Tento rok slavíme 20. výročí založení našeho podniku! (VZČ 2010, 5).  

Dieses Jahr feiern wir das 20jährige Bestehen unserer Unternehmung! (VZN 2010, 5).  

 

Úvod výroční zprávy je odlišný i v tom, že je psán v první osobě plurálu (VZČ 2010, 5; 

VZN 2010, 5), čímž se vytváří dojem inkluzivity a sounáležitosti, zatímco zbývající části 

souboru charakterizuje především použití třetí osoby singuláru. Tento rys opět překladatelka 

beze zbytku a zcela správně přebírá. Dále se zde vyskytují vyjádření svědčící o osobním zaujetí: 

Výrazy značící osobní zaujetí či emotivitu 

1. Máme ale velkou radost z toho (…) Wir freuen uns aber sehr darüber (…) 

2. Velmi si vážíme (…) Wir wissen auch (…) sehr hoch zu schätzen.  

3. Rád bych (…) srdečně poděkoval. (…) möchte ich mich herzlich bedanken. 

4. Můj dík patří také (…) Mein Dank gehört auch (…) 

5 Zásadní podíl na těchto vynikajících (…) Einen unverzichtbaren Anteil an diesen 

hervorragenden (…) 

 Pramen: VZČ, 5 Pramen: VZN, 5 

Tabulka 3   Výrazy značící osobní zaujetí či emotivitu 

U prvních dvou příkladů zároveň vidíme inkluzivní 1. osobu množného čísla. Podobně 

emotivní výrazy v jiných částech výročních zpráv, až na velmi vzácné výjimky, zastoupeny 

nejsou. Opakujeme, že i přes tyto emocionálně nabité výrazy se i u úvodu jedná o informativní 

text. Jeho primární funkce je informativní, přičemž ve srovnání s ostatními částmi VZ má také 

mnohem vyvinutější složku esteticko-emotivní. Jako analogii lze zmínit příklad Reissové, která 

uvádí, že se u překladů triviální literatury de facto jedná o překlady obsahově orientovaných 

textů, neboť si na rozdíl od jiných literárních děl nečiní nároky na výrazné estetické působení 

(Reiss 1971: 41). Podobně i úvod obsahuje celou řadu faktických/číselných údajů, jejichž 

hodnota je hlavním rysem textu. Emotivní složka vyjadřující nadšení generálního ředitele 

společnosti sice činí text čtenářsky přívětivějším, leč hlavní faktor je i nadále obsahová stránka 
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textu (úvodu). Na závěr této pasáže ještě opakujeme, že podobná akumulace a síla estetického 

výraziva se nikde jinde ve výroční zprávě nevyskytuje. 

9.4 Vnitrojazykové instrukce 

V této pasáži se zabýváme vnitrojazykovými instrukcemi ve smyslu Reissové, tedy 

sémantickými, lexikálními, gramatickými a stylistickými aspekty. Vzhledem k délce textu není 

možné citovat veškerá místa, která by stála za zmínku. Snažíme se však klást důraz na pasáže, 

které jsou dle našeho názoru charakteristické pro překlad jako takový. Zkoumané texty jsou 

repetitivní. Pokud bychom chtěli uvést veškerá místa, kde se opakuje stejný výraz, délka citací 

by právě v důsledku repetitivnosti textu neúměrně narostla. Stoprocentní jistotu úplného výčtu 

všech míst s určitým jevem bychom, navíc, poskytnout nemohli. Proto zmiňujeme, většinou, 

vždy jen jeden výskyt kritizované formulace a na příhodných místech odkazujeme na případně 

opakující se jev stejného charakteru. 

V důsledku repetitivnosti vzniká i nebezpečí řetězení chyb, které se projevuje tím, že je 

chyba při překladu jednoho ročníku výroční zprávy „odsouhlasena“ a v následujících ročnících 

již schválenému souboru není věnována pozornost, takže se chyba opakuje. Ono řetězení chyb 

nás vedlo k domněnce, že byly texty překládány pomocí nástroje CAT242. Tuto domněnku ale 

rozhovor ve společnosti IVG vyvrátil. 

9.4.1 Sémantické instrukce 

Posuny 

Vzhledem k tomu, že se u zkoumaného textu jedná o text informativní, je správné a 

přesné převedení významu nejdůležitějším překladatelským úkolem. Reissová dokonce zastává 

názor, že obsahově orientovanému charakteru textu lze obětovat i natolik stylisticky výrazné 

jevy jako metafory (Reiss 1971: 62). I s ohledem na informativnost textu překvapí, že se na 

relativně malém prostoru vyskytlo poměrně značné množství posunů, což platí zejména pro 

auditorské pasáže. V níže zkoumaných pasážích jsme u citací vždy zvýraznili tu část, kterou se 

zabýváme primárně. 

 

 

 

 

 

                                                 
242 CAT = Počítačem podporovaný překlad. 
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Posuny v textech od IVG 

1 „Označení 

a“ 

„Označení 

a“ 

2006: 24/24 

2 „(…) musí samozřejmě vyhovovat velmi 

přísným požadavkům této značky.“ 

„(…) muss natürlich sehr strengen 

Anforderungen dieser Marke entsprechen.“ 

2006: 21/21 

3 „Zásadní podíl (…)“ „Einen unverzichtbaren Anteil (…)“ 2010: 5/5 

4 „Vedení Společnosti si není vědomo 

žádných potenciálních závazků 

Společnosti k 31. prosinci 2008.“ 

„Nach Einschätzung der Geschäftsführung 

bestehen zum 31. Dezember 2007 keine 

wesentlichen ungewissen 

Verbindlichkeiten.“ 

2008: 41/42 

5 „ (…) pokud je pravděpodobné (…)“ „(…) hinreichende Sicherheit über die 

Existenz künftiger steuerlicher Gewinne 

besteht (…)“ 

2007: 35/36 

6 „(…) pokud má současný závazek (…)“ „(…) wenn die Gesellschaft eine 

tatsächliche Verpflichtung hat (…)“ 

2008: 35/36 

7 „Tato účetní závěrka byla schválena 

jednatelem (…)“ 

„Dieser Rechnungsabschluss wurde durch 

die Geschäftsführung freigegeben (…)“ 

2008: 41/42 

8 „Výroční zpráva 2006 je k dispozici také 

v německé verzi. 

Obě jazykové verze jsou ke stažení na 

internetových stránkách:“ 

 

„Der Jahresbericht 2006 steht auch in der 

deutschen Fassung zur Verfügung. 

Beide Sprachversionen können von den 

Internetseiten (…) heruntergeladen werden.“ 

2006: 41/41 

9 „Výroční zpráva 2007 je také k dispozici 

v německé verzi. 

Obě jazykové verze jsou ke stažení na 

internetových stránkách:“ 

„Der Jahresbericht 2007 steht auch in 

tsechischer Version zur Verfügung. 

Beide Sprachversionen gibt es zum 

Download auf den Internetseiten:“ 

2007: 41/41 

Tabulka 4   Posuny v textech od IVG 

 

Pokud jde o posuny v pasážích VZ od IVG, je třeba říci, že jich je sice úhrnem více, 

avšak texty od IVG jsou několikanásobně delší než pasáže auditorské firmy. Jejich frekvence 

tedy není nutně vyšší. Dále považujeme tyto posuny sice taktéž za nepříliš šťastné, neboť se, 

dle našeho názoru jedná o změny, které nejsou nutné, nicméně smyslově odpovídají originálu 

více, než překlad výše uvedených zvýrazněných míst v textech od auditorské společnosti. 

Natürlich sice ne zcela odpovídá českému samozřejmě – přesnější by bylo doslovné 

selbstverständlich avšak není zcela chybné, podobně unverzichtbar jakožto ekvivalent českého 

adjektiva zásadní. Oproti tomu považujeme významové posuny zvýrazněných pasáží č. 3–7 za 

výraznější, neboť se více odklánějí od originálu než je tomu u řádků 1 a 2. Vhodnější překlady 

by v uvedených případech byly u č. 3: grundlegend, u č. 4: Die Gesellschaftsführung ist sich 

bewusst…, u č. 5: wahrscheinlich, u č. 6: gegenwärtig (resp.: gegenwärtige). Původní překlad 

u čísla 6 lze však zároveň, svým způsobem, považovat za kontextové synonymum. V řádku 7 

došlo v překladu k záměně celého vedení, Geschäftsführung, za jednoho jednatele, 

zmiňovaného v originálu. Za zmínku stojí i řádky 8 a 9, kde je sice překlad jako takový vhodný, 

avšak ve VZ z roku 2006 se v českém i německém znění odkazuje na to, že existuje i německá 

verze VZ, na což ale u překladu do němčiny není nutné odkazovat. Mnohem vhodnější jsou 

formulace příslušných pasáží z následujících let (např. číslo 9), kde se v českém znění vždy 

odkazuje na německý překlad a v německém znění na český originál. Přísně vzato tedy nejde o 
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posun, nýbrž o přizpůsobení se kontextu a zajištění správné intertextuality (odkazu na 

jinojazyčnou verzi), takže by de facto „přesný“ překlad z ř. 8 byl neadekvátní, zatímco záměna 

adjektiva německé za české v překladu do němčiny u řádku 9 je žádoucí. 

 

Posuny v textech od PWC 

1 „PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se 

sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 

2, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 3637, a v seznamu 

auditorských společností Komory 

auditorů České republiky pod 

osvědčením č. 021.“ 

„PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., 

registered seat Kateřinská 40/466, 120 00 

Prague 2, Czech Republic, 

IdentificationNumber:40765521, registered 

with the Commercial Register kept by the 

Municipal Court in Prague, Section C, 

Insert 3637, and in the Register of Audit 

Companies with the Chamber of Auditors 

of the Czech Republic under Licence No 

021.” 

2006: 21/21 

2 „Prověrka je omezena především na 

dotazování zaměstnanců Společnosti, na 

analytické postupy a výběrovým 

způsobem provedené prověření věcné 

správnosti údajů.“ 

„Eine prüferische Durchsicht analytischen 

Prüfungshandlungen sowie Beurteilungen, 

auf Basis von Stichproben, der 

tatsächlischen Richtigkeit von Daten.“ 

2007: 21/21 

3 „(…) včetně posouzení rizika významné 

nesprávnosti údajů uvedených v účetní 

závěrce způsobené podvodem nebo 

chybou.“ 

„ (…) unabhängig davon, ob es sich um 

Unrichtigkeiten oder Verstoße handelt. 

2009: 29/30 

4 „Podle našeho názoru (…)“ „Nach unserer Überzeugung (…)“ 2006: 21/21 

5 „Jsme přesvědčeni (…)“  „Wir sind der Auffassung,“ 2006: 21/21 

6 „(…) přiměřený podklad pro vyjádření 

našeho výroku.“ 

 

„ (…) eine hinreichend sichere Grundlage 

(…)“ 

2007: 24/24 

7 „(…) získat omezenou jistotu (…)“ „(…) ein hinreichend sicheres Urteil (…)“ 2010: 51/55 

8 „(…) neobsahuje významné věcné 

nesprávnosti.“ 

„ (…) keine wesentlichen Fehler enthält.“ 2010: 51/55 

9 „Ověřili jsme soulad výroční zprávy 

společnosti Import VOLKSWAGEN 

Group s.r.o. (dále „Společnost“) k 31. 

prosinci 2006 s účetní závěrkou (…)“ 

„Wir haben den Jahresbericht der Import 

VOLKSWAGEN Group s.r.o. (im 

folgenden „Gesellschaft“) auf die 

Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss 

für das Geschäftsjahr 2006 geprüft (…)" 

2006: 21/21 

10 (…)  vnitřní kontroly (…) podávající 

věrný a poctivý obraz.  

(…)  angemessene Darstellung (…) 

internen Kontrollen, (…) 

2010: 29/31 

Tabulka 5   Posuny v textech od PWC 

Zejména zarážející je pasáž č. 1 ve VZ z roku 2006, kde se místo německého znění 

objevila v německém textu formulace anglická. Obsah sice je vyjádřen adekvátně, avšak ve 

zcela jiném jazyce a komunikace je téměř zněmožněna. Č. 2 je naopak naformulováno natolik 

agramaticky, že porozumění je značně ztíženo. Po vzýrazněné části v překladu zjevně vypadlo 

sloveso – např. beinhaltet – a koncovka následujícího adjektiva by měla být: analytische. Citace 

č. 3–9 se vyznačují značnou změnou významu, pro č. 3 by se v němčině hodil spíš výraz Betrug 

nebo Fehler, zatímco č. 4 a 5 budí dojem, jako by došlo k záměně výrazů, neboť slovo názor 

z pasáže 4 spíše odpovídá slovu Auffassung (ještě přesnější by bylo Meinung) z č. 5, zatímco 

přesnějším překladem slova přesvědčeni by bylo überzeugt, resp. Überzeugung z pasáže č. 5. 
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Poněkud nezvykle také působí, pokud se adjektivum hinreichend používá jako ekvivalent 

českého adjektiva přiměřený (č. 6) i jako překlad přídavného jména omezený (č. 7).  Za nepřesné 

a zkreslující považujeme taktéž překlady zvýrazněných slov v řádcích 8, 9 a 10, přičemž v ř. 8 

by bylo vhodnější volit těsný překlad pomocí bedeutende sachliche Fehler. Překlad tučné části 

v ř. 9 bychom mohli chápat jako kontextové synonymum originálu (jednou s letopočtem 

v číselné a jednou v rozepsané podobě), avšak i zde by bylo vhodnější kopírovat strukturu 

českého originálu. Angemessene Darstellung z ř. 10 pak je možné chápat jako souhrnný překlad 

pro věrný a poctivý obraz, avšak i zde by byl těsný překlad (getreue und ehrliche Abbildung) 

plně vyhovující a dle našeho názoru i lepší. Vzhledem k rozšířenosti původní německé 

formulace lze ale zvolené řešení z uvedených deseti akceptovat ještě nejsnáze. Přesto se 

domníváme, že frekvence posunů je s ohledem na délku auditorských pasáží, a v porovnání 

s počtem kritizovaných posunů z částí VZ od IVG varující.  

 

Výpustky, doplnění 

Výpustky, doplnění v textech od IVG 

1 „Zaplacená daň z příjmů“ „Zahlungswirksame 

Einkommensteuer aus der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ 

2006: 27/27  

2 „Děkuji rovněž všem zákazníkům (…)“ „Sowie bei allen Kunden (…)“ 2006: 4/4 

3 „Pokles byl způsoben zejména v modelech 

třídy A, a to zejména z důvodů:“ 

„Zu einem Rückgang kam es vor 

allem bei Modellen der A Klasse, und 

zwar aus folgenden Gründen:“ 

2006: 13/13 

4 „Předmět podnikání: Opravy motorových 

vozidel, poradenská a konzultační činnost v 

oblasti automobilového průmyslu, koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“ 

„Unternehmensgegenstand: Einkauf 

und Verkauf von Kraftfahrzeugen, 

Ersatzteilen und Autozubehör“ 

 

2006: 23/23 

5 „Předmět podnikání: Oprava motorových 

vozidel, poradenská činnost v oblasti 

automobilového průmyslu, koupě zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej.“ 

 

„Unternehmensgegenstand: 

Reparaturen, Beratungsleistungen im 

Bereich der Automobilindustrie“ 

2007: 26/26 

6 „Spřízněnou stranou Společnosti se rozumí:“ 

 

„Mit der Gesellschaft verbundene 

Personen lassen sich wie folgt 

untergliedern: 

· Unternehmen, die mit der 

Gesellschaft eine 

Unternehmensgruppe bilden,“ 

2006: 29/30 

7   „Volkswagen Individual GmbH 2010: 48/52 

8  „Gesamt“ 2008: 37/39 

9 „(a) Základní informace o Společnosti“  2006: 36/36 

10 „Společnost uplatňuje tyto roční odpisové 

sazby:“ 

 2006: 29/29 

11 „V mil. CZK, základem je pořizovací cena 

pro prodejce bez DPH“ 

 2007: 19/19 

Tabulka 6   Výpustky, doplnění v textech od IVG 
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V pasážích od IVG se rovněž vyskytlo několik výpustek, v poměru k délce textu, 

formulovaného IVG, vůči auditorským pasážím, můžeme ale na základě podrobné rešerše 

zodpovědně konstatovat, že frekvence, resp. závažnost výpustek u částech VZ od IVG zdaleka 

není natolik výrazná jako u auditorských textů. Například zvýrazněnou část v prvním oddíle 

bychom mohli chápat nejen jako dodatečnou informaci, nýbrž české znění je možno považovat 

také za ekvivalentní znění. Naopak v příkladech 2 a 3 zvýrazněná část v překladu skutečně 

vypadla. Podobně je tomu u ř. 4–7. Přísně vzato bychom mohli příklad 4 považovat za nepřesný 

překlad (posun), avšak podezřele krátký německý překlad naznačuje, že zde zjevně byla část 

originálu vynechána. Stejná chyba se vyskytuje i v analogické pasáži ročníku 2007 (tj. na 

začátku rozvahové tabulky s aktivy, resp. s pasivy), přičemž od roku 2008 je překlad českého 

originálu již odpovídající. Doplněna, resp. správně přeložena byla analogická místa až v letech 

následujících, tj. ve VZ z let 2008–2010. Na příkladu 5 je zcela jednoznačně znát, že zvýrazněná 

pasáž z české mutace chybí. V šestém a sedmém řádku naopak paradoxně vypadl celý bod 

v češtině, což je o to více zarážející, že se zde jedná o výčet, kde je patřičná kontrola úplnosti 

všech položek snad ještě důležitější než v jiných částech textu. Podobná je situace i u šestého 

příkladu, kde v českém znění chybí nadpis. Opačná je v řádku devátém, desátém a jedenáctém, 

kde chybí překlad mezinadpisu, resp. popisku. V textech od IVG se tak vyskytuje několik chyb, 

které patrně vznikly v důsledku časové tísně, či, eventuálně, nedostatečné kontroly. 
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Výpustky, doplnění v textech od PWC 

1 „Dále jsme provedli prověrku 

přiložené zprávy o vztazích mezi 

Společností a její ovládající 

osobou a mezi Společností a 

ostatními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za rok 

končící 31. prosince 2006 (dále 

„Zpráva”). 

„Des weiteren haben wir den beigefügten Bericht 

über die Beziehungen der Gesellschaft zu dem 

herrschenden Unternehmen Volkswagen AG sowie 

zu den anderen, durch dieses Unternehmen 

beherrschten verbundenen Unternehmen (im 

folgenden Abhängigkeitsbericht“) prüferisch 

durchgesehen.“ 

2006: 21/21 

2 „ (…) v souladu s požadavky § 

66a obchodního zákoníku.“ 

„ (…) im Einklang mit § 66a des 

Handelsgesetzbuches aufgestellt worden ist.“ 

2006: 21/21 

3 „Prověrka je omezena především 

na dotazování zaměstnanců 

Společnosti, na analytické 

postupy a výběrovým způsobem 

provedené prověření věcné 

správnosti údajů.“ 

„Eine prüferische Durchsicht analytischen 

Prüfungshandlungen sowie Beurteilungen, auf Basis 

von Stichproben, der tatsächlischen Richtigkeit von 

Daten.“ 

2007: 21/21 

4 (tato část není se v originálu 

vůbec nenachází) 

 

„Übersetzungshinweis: 

Diese Version des Berichtes ist eine Übersetzung 

des unterschriebenen Originals, welches in 

tschechischer Sprache erstellt wurde. 

 

Größtmögliche Sorgfalt wurde angewandt, um 

sicherzustellen, dass die Übersetzung eine genaue 

Wiedergabe des Originals ist. Wir weisen 

ausdrücklich darauf hin, dass bei allen Fragen der 

Interpretation von Informationen, Ansichten oder 

Auslegungen der Bericht in tschechischer Sprache 

Vorrang gegenüber dieser Übersetzung hat.“ 

2008: 25/26 

5 (tato část není se v originálu 

vůbec nenachází)“ 

 

„Hinweis: Dieser Bericht wurde sowohl in 

tschechischer als auch in deutscher Sprache erstellt. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 

hinsichtlich der Interpretation von Informationen, 

Ansichten oder Auslegungen der Bericht in 

tschechischer Sprache Vorrang gegenüber der 

Version in deutschen Sprache hat.“ 

2008: 45/47 

5 „Zpráva nezávislého auditora o 

výroční zprávě a o prověrce 

zprávy o vztazích 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 

AUDITORA SPOLEČNÍKOVI 

SPOLEČNOSTI IMPORT 

VOLKSWAGEN GROUP 

S.R.O.“ 

(tato část není do němčiny vůbec přeložena) 

 

 

 

„Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 

an den Gesellschafter 

der Import VOLKSWAGEN Group s.r.o.“ 

2009: 45/51 

Tabulka 7   Výpustky, doplnění v textech od PWC 

 

U výše uvedených příkladů se vesměs jedná o poměrně závažné případy, kdy byl 

vypuštěn buďto číselný údaj (datum), jako v prvním řádku, nebo důležité slovo (požadavky), 

doplňující výpověď (č. 2). U třetího příkladu oproti tomu nejde pouze o klasickou výpustku, 

nýbrž zároveň o nepřípustně volný a agramatický překlad. Z tohoto důvodu jsme danou pasáž 

také již zmínili výše u sémantických posunů. Závěrečné tři příklady jsou pozoruhodné v tom 

smyslu, že se zde celá pasáž v jedné z jazykových mutací vůbec nenachází. Řádky 4 a 5 jsou 

uvedeny pouze v němčině, jelikož se zde poukazuje na to, že německá mutace je překladem 



 

168 

z češtiny, která je závazná. Přesto by i tato formulace mohla být uvedena rovněž v češtině. 

Obdobné, z pohledu němčiny dodatečné pasáže se nacházejí nejen ve VZ z roku 2008 nýbrž i 

v následujících dvou ročnících. V posledním řádku naopak uvádíme příklad, kdy byl v češtině 

celý nadpis navíc, který do němčiny vůbec přeložen nebyl. Frekvence výše uvedených posunů 

v auditorských pasážích je však, vzhledem k délce textů od PWC, poměrně značná. 

9.4.2 Lexikální instrukce 

Lexikum, terminologie 

Jednoslovná vyjádření v němčině místo víceslovných v češtině 

1 „Dlouhodobý hmotný majetek „Sachanlagevermögen“ 2006: 23/23 

2 „Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku“ 

„Gewinnrücklagen“ 2006: 24/24 

3 „Oprávky“ „Kumulierte Abschreibungen“ 2006: 30/31 

Tabulka 8   Jednoslovná vyjádření v němčině místo víceslovných v češtině 

 

V rozsáhlých pasážích od IVG se výrazně projevuje tendence němčiny vytvářet 

složeniny (viz příklady ve výše přiložené tabulce), které se musí v češtině často opisovat a má 

tak pro ně víceslovné ekvivalenty, jako je tomu u následujících příkladů. Obzvlášť výrazně se 

tato tendence manifestuje v rozvahových tabulkách, odkud jsme dané příklady přejali. 

Oproti tomu jsme v auditorských textech, které jsou ještě více standardizované než texty 

od IVG podobně výraznou tendenci nezaznamenali, a proto zde auditorským pasážím 

nevěnujeme vlastní oddíl. 

 

Explicitnější vyjádření v jednom z jazyků 

1 „ (…) auditorský výrok.“ „ (…) Prüfungstestat.“ 2007: 24/24 

2 „Dlouhodobý hmotný majetek“ „Sachanlagevermögen“ 2006: 23/23 

3 „Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku“ 

„Gewinnrücklagen“ 2006: 24/24 

4 „Čisté zvýšení (+) / (-) snížení peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů“ 

„Cashflow im Geschäftsjahr 2010: 35/38 

5 „Krátkodobě poskytnuté zálohy“ „Sonstige Vorauszahlungen“ 2010: 30/33 

6 „Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na konci roku“ 

„Finanzmittelbestand zum Ende des 

Geschäftsjahres“ 

2006: 31/31 

7 „Půjčky a úvěry spřízněným osobám“ „Ausgaben für Investitionen in das 

immaterielle Anlagevermögen und 

in das Sachanlagevermögen“ 

2006: 27/27 

8 „Ocenitelná práva“ „Konzessionen, Lizenzen und 

ähnliche Rechte 

2007: 26/27 

9 „Daň z příjmů za běžnou činnost“ „Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag aus der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit“ 

2007: 28/28 

Tabulka 9   Explicitnější vyjádření v jednom z jazyků 
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Tento oddíl navazuje na předchozí příklady, ovšem s tím rozdílem, že zde citovaná místa 

je možno považovat i za příklady, kdy je formulace v jednom jazyků explicitnější, tj. tam, kde 

je formulace delší. Svým způsobem bychom tak překlad v prvním řádku (z auditorské pasáže 

VZ z roku 2006) mohli považovat za zestručnění. Jedná se však o kontextové synonymum. 

Příklady z řádků 2 a 3, ale i následující dvě formulace jsou v češtině explicitnější. Poslední tři 

citovaná místa naopak dokládají, že leckteré výrazy vyžadují delší formulaci v němčině, což 

může být zapříčiněno odlišností české a německé terminologie. Dlužno podotknout, že mnohé 

ze zde uvedených výrazů pochází z rozvahových tabulek, kde jsou názvy jednotlivých řádků 

(např. položka C. I. 1  znamená vždy: „zboží“) standardizované, a to Ministerstvem financí.243 

Auditorské pasáže považujeme veskrze za vhodně přeložené, pokud jde o případnou 

explicitaci a proto jim zde, nevyčleňujeme zvláštní místo. 

 

Terminologická nedůslednost či variace 

Pasáže od IVG 

1 „(g) Výnosy 

Tržby jsou zaúčtovány k datu vyskladnění 

zboží a přechodu vlastnického práva na 

zákazníka a jsou vykázány po odečtení slev a 

daně z přidané hodnoty.“ 

„(g) Umsatz 

Die Umsätze werden zum 

Auslieferungstag an den Kunden und 

ohne Erlösschmälerungen und 

Umsatzsteuer ausgewiesen.“ 

2007: 34/34  

2 „Tržby za prodej zboží“ „Umsatzerlöse aus 

Warenverkäufen“ 

2010: 32/35 

Pasáže od PWC 

3 „Zpráva nezávislých auditorů“ „Bericht des unabhängigen 

Abschlussprüfers“ 

2006: 21/21 

4 „Auditor, osvědčení č. 1140“ Partner, Wirtschaftsprüfer, Lizenz 

Nr. 1140“ 

2006: 21/21 

Tabulka 10   Terminologická nedůslednost či variace 

 

Na výše uvedenou pasáž navazujeme krátkou zmínkou o terminologické 

nekonzistentnosti, které jsme si všimli v částech VZ od obou autorů, PWC i IVG. Vzhledem 

k tomu, že terminologických nekonzistentností nebylo příliš mnoho, pojednáváme o nich zde 

souhrnně pro textové části od IVG i PWC. 

Nesourodě působí použití německého výrazu Umsatz (řádek 3 a 4), které se jednou 

používá jako překlad slova výnosy, zatímco jinde je ekvivalentem v češtině významově zcela 

odlišného termínu tržby. 

                                                 
243 Tuto informaci jsme obdrželi během rozhovoru, který jsme provedli ve společnosti Import Volkswagen Group. 
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Je podivuhodné, že auditorská společnost používá jako ekvivalent českého výrazu 

auditor, jak Wirtschaftsprüfer, tak Abschlussprüfer, přičemž první spíše evokuje osobu 

kontrolující hospodářské výsledky celkově, zatímco druhé pouze kontrolora správnosti účetní 

závěrky, což činí auditor hodnotící IVG primárně, který navíc nevydává ani auditorský výrok 

(o správnosti prezentace hospodářských výsledků), nýbrž – v případě IVG – pouze hodnotí 

správnost obsahu, resp. prezentace deklarovaných hospodářských výsledků. Přesnější by tedy 

bylo používat daném kontextu pouze slovo Abschlussprüfer, byť Wirtschaftprüfer je častěji 

používaný výraz. 

 

Metaforický termín 

Pasáže od IVG 

1 „Tvorba rezerv“ „Zuführung“ 2006: 34/34 

2 „Zrušení rezerv“ „Auflösung“ 2006: 34/34 

3 „(…) k datu účetní závěrky (…)“ „ (…) zum Bilanzstichtag (…)“ 2007: 34/34 

Pasáže od PWC 

4 „Zpráva o prověrce (…)“ „Bericht über die prüferische 

Durchsicht (…)“ 

2006: 21/21 

5 „Dopad událostí, které nastaly mezi 

rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 

závěrky, je zachycen v účetních výkazech v 

případě, že tyto události poskytly doplňující 

informace o skutečnostech, které existovaly k 

rozvahovému dni. 

„Wertaufhellende Tatsachen, die 

nach dem Bilanzstichtag bekannt 

geworden sind, wurden im 

vorliegenden Jahresabschluss 

berücksichtigt, sofern diese Ereignisse 

weitere Informationen über Tatsachen 

lieferten, die zum Bilanzstichtag 

existierten.“ 

2007: 35/35 

6 V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem 

sestavení účetní závěrky došlo k významným 

událostem představujícím skutečnosti, které 

nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 

těchto událostí popsány v příloze účetní 

závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních 

výkazech. 

Wertbegründende Tatsachen, die 

nach dem Bilanzstichtag bekannt 

geworden sind, wurden im 

vorliegenden Jahresabschluss nicht 

berücksichtigt, werden aber im 

Anhang erläutert. 

2007: 35/35 

Tabulka 11   Metaforický termín 

 

I s ohledem na terminologizovanost texů námi zkoumaných by se dalo očekávat, že 

metaforika v nich nebude příliš výrazně rozvinutá, avšak níže uvedené příklady z textů od PWC 

a IVG dokládají, že metaforické mohou být i některé terminologické výrazy. Domníváme se, 

že kromě posledního příkladu je metaforičnost zvýrazněných pasáží v němčině větší, což může 

být známka obecně výraznější tendence německých hospodářských textů (termínů) 

k obraznosti. Abychom však mohli takovouto domněnku doložit, bylo by, nejspíš, zapotřebí 

separátní práce pouze na toto téma, a to s ještě rozsáhlejším korpusem textů, aby i méně 

frekventovaný jev, jakým jsou metaforické termíny v těchto výrazným způsobem obsahově-

informativně orientovaných textů, byl zastoupen v reprezentativní míře. Zde na metaforičnost 

termínů alespoň poukazujeme v rámci možností, které máme v rámci vyvážené analýzy dle 
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modelu Kathariny Reissové – tj. aniž by byla analýza metaforičnosti na úkor ostatních aspektů 

translatologického modelu dle Reissové. Níže se ještě budeme věnovat metaforám, idiomům a 

kolokacím. 

 

Lexikální rovina reálií a zkratek 

V následující pasáži se věnujeme reáliím a zkratkám. Obě témata jsme spojili, protože 

zkratky velmi často označují určité reálie. Podobně, jako tomu bylo u předchozích pasáží, i nyní 

o nich pojednáváme odděleně s ohledem na to, že dílčí diskutované jevy byly jak v textových 

pasážích od IVG tak PWC zastoupeny v hojnějším počtu. Pokud by příklady z mnohem kratší 

textové části, od IVG byly pouze ojedinělé, nereprezentativní, o textech od IVG a PWC 

pojednali bychom o nich, pro větší přehlednost, souhrnně. 

 

Dovysvětlené reálie 

1 „Mzdové náklady“ „Löhne und Gehälter“ 2006: 25/25 

2 „Sociální náklady“ „Übrige Sozialaufwendungen“ 2006: 25/25 

3 „ (…) šrotovného (…)“ „ (…) der Verschrottungsprämie (…)“ 2009: 5/5 

4 „ (…) akce „Záruka s financováním od 

ŠkoFINu zdarma“ (…)“ 

„ (…) Aktion „Garantie mit ŠkoFIN 

Finanzierung kostenlos“ (…)“ 

2010: 25/26 

5 „ (…) mladého týmu fotbalistů SK 

Motorlet, jehož mottem je „Sportem proti 

drogám“.“ 

„ (…) eines jungen Teams der 

Fußballspieler von SK Motorlet, das 

„Durch Sport gegen Drogen“ als Motto 

hat.“ 

2010: 25/26 

6 „Vedle úspěšné akce „Záruka s 

financováním od ŠkoFINu zdarma“ (…)“ 

„Außer einer erfolgreichen Aktion 

„Garantie mit ŠkoFIN Finanzierung 

kostenlos“ wurde (…)“ 

2010: 25/26 

7 Obchodní síť auto-plus® je i nadále 

sponzorem Dejvického divadla. Spolu s 

ostatními sponzory jsme obdrželi cenu za 

vytrvalou podporu divadelnictví, tzv. cenu 

Ď (Děkuji) udělovanou každoročně 

kolegiem této ceny. 

Das auto-plus® Händlernetz ist auch 

nach wie vor ein Sponsor des Theaters 

„Dejvické divadlo“. Gemeinsam mit 

sonstigen Sponsoren erhielten wir 

einen Preis für eine dauernde 

Unterstützung der Dramaturgie, den sog. 

„Dankeschönpreis“. Dieser wird jedes 

Jahr durch ein Kollegium des 

„Dankeschönpreises“ erteilt. 

 

2009: 25/25 

8 „ (…) sponzorem dejvického divadla.“ „ (…) Sponsor des Theaters „Dejvické 

divadlo“.“ 

2008: 21/21  

9 „Těší nás, že velmi dobrý, dynamický 

rozvoj našeho podniku byl oceněn 

Panevropskou společností pro kulturu, 

vzdělávání a vědecko-technickou 

spolupráci umístěním naší společnosti 

mezi „Českými 100 nejlepšími 2007“. 

Děkuji za to všem pracovníkům IVG!“ 

 

„Es freut uns, dass die sehr gute, 

dynamische Entwicklung unseres 

Unternehmens 

als eines der „TOP 100 besten 

Unternehmungen des Landes“ durch die 

„Panevropská společnost pro kulturu, 

vzdělávání a vědecko-technickou 

spolupráci“ 

bewertet wurde. Dafür danke ich allen 

IVG-Mitarbeitern!“ 

2007: 5/5 

10 „Populární herec Ivan Trojan, který se do 

povědomí lidí zapsal hlavně bravurními 

výkony ve filmech Samotáři, Jedna ruka 

Der populäre Schauspieler Ivan Trojan, 

der vor allem durch seine Rollen in den 

Filmen Samotáři (Einzelgänger), Jedna 

2009: 25/25 
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netleská či Václav, si svou Alhambru 

hýčká. Představuje pohodlí a luxus nejen 

pro něj, ale hlavně pro jeho ženu a děti.“ 

ruka netleská (Eine Hand kann nicht 

klatschen) oder Václav bekannt wurde, 

verwöhnt seinen Alhambra. Das Auto 

stellt Komfort und Luxus nicht nur für 

ihn selbst vor, aber hauptsächlich für 

seine Frau und Kinder. 

11 „ (…) přispívá do Plus magazínu a na 

webové stránky (…)“ 

„ (…) trägt (…) in unsere 

Quartalzeitschrift Magazín Plus, auf die 

Webseiten bei (…)“ 

2010: 25/26 

Tabulka 12   Dovysvětlené reálie 

 

V tabulkách se vyskytuje v překladu několik míst, které jakoby, vzdor ustálenosti 

(terminologizaci) překladu, obsahovaly vnitřní vysvětlivku. Je tomu tak například u prvního a 

druhého řádku námi uvedené tabulky, resp. u třetího příkladu. Překlady jsou zde uzpůsobeny 

tak, aby obsahově co nejpřesněji vystihovaly originál, a jsou zároveň méně implicitní. Naopak 

názvy reálií (projektů) v řádku 4–6 byly přeloženy do němčiny, ačkoliv by se vzhledem k tomu, 

že se jedná o názvy, nabízelo spíše původní znění ponechat a vysvětlit obsah dodatečně v textu. 

Vzhledem k tomu, že dané reálie ale nejspíš nebudou německému publiku známé, je tato 

varianta snáze přípustná. Poněkud nesourodě pak působí, pokud některé názvy, jako například 

názvy divadel či společností se do češtiny nepřekládají (č. 7 a 8: Dejvické divadlo, s vnitřní 

vysvětlivkou „Theater“, či Panevropská společnost z č. 9), zatímco jiné oficiální názvy 

projektů, jako například „TOP 100 besten Unternehmungen des Landes“  se překládají, což 

nezlepšuje dojem z překladu zejména v řádku 9, kde jeden název je přeložen, zatímco druhý 

nikoliv. Za zdařilou variantu pak považujeme řešení č. 10 a 11, kdy je v prvním případě český 

název filmů doplněn o německý překlad, pokud tím lze vysvětlit obsah názvu. Druhý příklad je 

o něco méně zdařilý, neboť slovosled oficiálního názvu Plus magazín je nahrazen obráceným 

(spíše německým) slovosledem Plus magazín, a to včetně vysvětlivky, že se jedná o čtvrtletník. 

Pravopis však byl ponechán český. Obecně lze říci, že je v textech od IVG patrná snaha 

vysvětlovat výrazy, které jsou německému publiku neznámé, zatímco v auditorských pasážích, 

dle našeho názoru – reálie dovysvětlovány nejsou – avšak nahrazují se například české zkratky 

německými (např. HGB místo sousloví občanský zákonník či GBL místo české zkratky Sb. – 

viz také tabulka „Preference zkratek v českém resp. německém znění – texty od PWC“) patrně 

také v důsledku rigidnosti/vysoké míře standardizace textu. 
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Nedovysvětlené reálie 

1 „(…) k čemuž, mimo jiné, přispěje i 

partnerství značky SEAT se zpěvačkou 

Shakirou a podpora jejího evropského turné.“ 

„Dazu wird unter anderem die 

Partnerschaft der Marke SEAT mit 

der Sängerin Shakira und eine 

Unterstützung ihrer Europatournee 

beitragen.“ 

2006: 14/14 

2 „ (…) dopady světové finanční krize (…)“ „ (…) die Auswirkungen der 

Weltfinanzkrise (…)“ 

2008: 5/5 

3 „ (…) v České republice a celé Evropské unii 

(…)“ 

„ (…) in der Tschechischen Republik 

und in der gesamten Europaunion 
(…)“ 

2010: 27/29 

Tabulka 13   Nedovysvětlené reálie 

 

Reálie, u nichž se naopak dá předpokládat, že budou známé v obou jazykových 

oblastech, nejsou dovysvětleny vůbec. Je tomu tak ve výše uvedených třech případech, kdy se 

lze důvodně domnívat, že jak zmíněná zpěvačka (č. 1), ekonomická situace (č. 2), tak evropská 

reálie (č. 3) budou v obou prostředích známy. Kritiku si však zaslouží zcela chybná forma 

posledního zvýrazněného a zcela chybného překladu, Europaunion, jímž je myšlena Evropská 

unie. 

 

Zkratky, zkratkové reálie a vysvětlení 

Preference zkratek v českém resp. německém znění – texty od IVG 

1 „HDP vzrostl oproti roku 2005 o 5,8 %.“ „Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte 

sich im Vergleich zu 2005 um 5,8 %.“ 

2006: 5/5 

2 „DNM“ „IMMATERIELLE 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE“ 

2008: 36/37 

3 „DHM“ „SACHANLAGEVERMÖGEN“  

4 „Základem je pořizovací cena pro prodejce 

bez DPH.“ 

„Basis sind die Anschaffungskosten für 

den Händler ohne USt.“ 

2010: 22/22 

5 „V mil. CZK, základem je pořizovací cena 

pro prodejce bez DPH“ 

„in Mio. CZK, die Basis ist HEP ohne 

MWSt.“ 

2006: 16/16 

6 Vozy předané zákazníkům A. a K. 2006: 8/8 

7 „vedoucí divize Volkswagen osobní vozy“ „Leiter Division VW PKW“ 2006: 3/3 

8 „vedoucí divize Volkswagen užitkové vozy“ „Leiter Division VW LNF“ 2006: 3/3 

9 „ (…) snížení tržního podílu na trhu s 

novými automobily (…)“ 

„ (…) Reduzierung des Marktanteils 

am NW-Markt (…)“ 

2006: 14/14 

10 „ (…) na trhu automobilů i náhradních dílů 

a příslušenství (…)“ 

„ (…) auf dem Automobil- sowie ET- 

und Zubehörmarkt (…)“ 

2006: 20/20 

11 „ (…) růst celkového trhu osobních i 

užitkových vozů (…)“ 

„ (…) Zuwachs auf dem PKW- sowie 

NF-Gesamtmarkt (…)“ 

2006: 23/23 

12 „ (…) likvidace záručních dílů (…)“ „ (…) Entsorgung der GWL-Teile 

(…)“ 

2007: 18/18 

13 „ (…) vyúčtování záručních oprav (…)“ „ (…) Abrechnung der GWL-

Reparaturen (…)“ 

2007: 18/18 

14 „ (…) program obchodu s ojetými vozy 

(…)“ 

„ (…) GW-Geschäftsprogramm (…)“ 2006: 21/21 

15 „Změna stavu pohledávek a přechodných 

účtů aktiv“ 

Veränderung der Forderungen und 

aktiven RAP 

2008: 30/31 

16 „(…) služby v oblasti výpočetní techniky 

(…)“ 

„ (…) Leistungen im Bereich der EDV 

(…)“ 

2010: 48/52 

Tabulka 14   Preference zkratek v českém resp. německém znění – texty od IVG 
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Nyní se krátce věnujeme zkratkovým výrazům. Obecně můžeme předeslat, že zkratky 

preferuje více němčina. V textech od IVG jsme narazili na více zkratek. Otázkou však zůstává, 

jaké množství bychom mohli excerpovat z textů od PWC, pokud by byly delší. Jak jednoznačně 

vyplývá z celé tabulky (zejména řádky 5–16), v němčině převládá je výrazně větší preference 

zkratkových výrazů. Analogické zkratky v češtině by zde mnohdy zněly nezvykle. Čeština tak 

například téměř vůbec nepoužívá zkratky pro nákladní či osobní automobily. Překladatelka/y 

tuto skutečnost respektuje/í a dané výrazy zní v němčině velmi přirozeně. ,Preference zkratek 

(pouze) v češtině je mnohem méně častá (č. 1–3). V češtině i němčině zároveň se zkratky 

používají výrazně méně. 

 

Preference zkratek v českém resp. německém znění – texty od PWC 

1 „V souladu s ustanovením § 66a, odst. 9, 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku (…)“ 

„ (…) gem. § 66a, Abs. 9, Ges. Nr. 

513/1991 Slg., HGB,  (…)“ 

2006: 40/40 

2 „ (…) ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 

znění (…)“ 

„ (…) im Sinne von § 66a Abs. 9 des 

Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., HGB, 

in der derzeit gültigen Fassung (…)“ 

2006: 40/40 

Tabulka 15   Preference zkratek v českém resp. německém znění – texty od PWC 

 

Rovněž v krátkých textech od PWC jsme našli pozoruhodné příklady použití zkratek. 

Pro sbírku zákonů používá čeština důsledně zkratku Sb., která je v němčině zcela správně 

nahrazena pomocí Slg., zatímco obchodní zákoník je převeden nesprávně, a to pomocí zkratky 

HGB, což chybně evokuje německou reálii, přičemž ale jde o české prostředí. Nedobré je 

rovněž, pokud je česká zkratka Sb. jednou nahrazena pomocí Slg. (překlad stručně vysvětlující 

cizí), podruhé pomocí GBL. Druhá varianta opět, nesprávně, evokuje německou reálii 

Gesetzblatt, tj. německou sbírku zákonů. 
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Zkratky v obou jazycích 

1 „IČ: 25654012“ „Ident.-Nr./IČ: 25654012“ 2006: 41 

2 „ (…) finanční společností ŠkoFIN, (…)“ „ (…) mit unserer 

Finanzierungsgesellschaft ŠkoFIN 

(…)“ 

2008: 5/5 

3 „ (…) posilování ziskovosti společnosti IVG 

(…)“ 

„ (…) Stärkung der Rentabilität der 

Gesellschaft IVG (…)“ 

2008: 5/5 

4 „ (…) studie spokojenosti zákazníků CSS 

(…)“ 

CSS Kundenzufriedenheitsstudie 2006: 18/18 

5 „ (…) zavedení služby Clever Repair, 

programu SAGA 2 a projektu DISS.“ 

„ (…) die Einführung der Clever 

Repair Dienstleistung, des Programms 

SAGA 2 und des Projekts DISS (…)“ 

2006: 18/18 

6 „ (…) po ocenění IEA 2005 (…)“ „ (…) Würdigung IEA 2005 in der 

Kategorie (…)“ 

2006: 18/18 

7 „ (…) Maloobchod a B2C (…)“ „ (…) Einzelhandel und B2C (…)“ 2006: 18/18 

8 „z toho tržby OD/OP“ „davon Umsatz OT/OZ“ 2009: 6/6 

9 „ (…) novým projektem BPC (Best Practical 

Coaching) (…)“ 

„ (…) Projekt BPC (Best Practical 

Coaching) (…)“ 

2010: 25/27 

10 „V roce 2011 budou realizovány projekty 

(například CRM, marketingová komunikace, 

rozšiřování nabídky produktů a služeb) (…)“ 

„Im Jahr 2011 werden Projekte (z.B. 

CRM, Marketingkommunikation, 

Erweiterung des Produkt- und 

Dienstleistungsangebot) verwirklicht 

(…)“ 

2010: 21/21 

Tabulka 16   Zkratky v obou jazycích 

Podobnou vlastnost výraziva jako v předchozí části lze vypozorovat také v této tabulce, 

kde jsou zkratky použity v obou jazycích. Některé jsou uzualizované (č. 1: ŠkoFIN; č. 2: IVG, 

č. 7: B2C, č. 10: CRM), jiné jsou naopak méně obvyklé (č. 4: CSS; č. 5: SAGA2, DISS; č. 6: 

IEA), zatímco u výrazů, kde se autoři či překladatelka domnívali, že budou méně známé, 

následovala vnitřní vysvětlivka – viz řádek č. 9, zkratka č. 8 naopak spíše působí jako vytvořená 

ad hoc. Obecně lze ale říct, že je i u těchto výrazů zřetelná snaha zvolit plně srozumitelnou, 

dobře vydedukovatelnou překladovou překladovou vatriantu. 

 

Angličtinou a rakouskou němčinou ovlivněné výrazivo 

Austriacizmy 

1 „(…) celkem 35 vozů.“ „(…) gesamt 35 Fahrzeuge (…)“ 2006: 10/10 

2 „Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny 

následujícím způsobem a byly realizovány v 

tuzemsku:“ 

„Die Erlöse aus den sämtlich im 

Inland realisierten Warenverkäufen 

gliedern sich wie folgt auf:“ 

2006: 36/36 

3 „V obsahu této výroční zprávy najdete další 

informace ke každé značce koncernu 

Volkswagen, kterou reprezentuje společnost 

Import Volkswagen Group (IVG), jakož i k 

dalším oblastem našeho obchodu, jako jsou 

After Sales a auto-plus®, a v neposlední řadě i 

k našim finančním výsledkům.“ 

„Im Inhalt dieses Geschäftsberichtes 

finden Sie weitere Informationen zu 

jeder von der Import 

VOLKSWAGEN Group (IVG) 

repräsentierten Marke des 

Volkswagenkonzernes sowie weiters 

zu unseren Geschäftsfeldern After 

Sales, auto-plus® und nicht zuletzt zu 

unseren Finanzergebnissen. 

2010: 5/5 

Tabulka 17   Austriacizmy 

V textu jsme narazili na několik pozoruhodných „cizojazyčných“ výrazů. Jedná se o 

austriacizmy a anglicizmy. Příklady anglicizmů a austriacizmů v tabulkách číslujeme jednou 
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průběžnou řadou. Nejprve se věnujeme austriacizmům, posléze druhé kategorii. V částech 

výročních zpráv o IVG se opakovaně vyskytují níže uvedené tři zvýrazněné příklady, které 

jsou, dle našeho názoru a rešerše, používány primárně rakouskými rodilými mluvčími. Proč se 

v překladu objevily právě austriacizmy, se nám věrohodně ověřit nepodařilo. Jisté však je, že 

buďto v důsledku individuálních preferencí překladatele či osoby píšící/korigující překlad a 

jejích preferencí pro tyto výrazy se opakovaně objevují právě zvýrazněné varianty namísto, 

například, ekvivalentního a běžnějšího insgesamt v ř. 1, insgesamt v ř. 2 či weiter u posledního 

jmenovaného příkladu. 

 

Anglicizmy 

4 „vedoucí AfterSales“ „Leiter AfterSales“ 2006: 2/2 

5 „Poprodejní servis“ „After Sales“ 2006: 28/28 

6 „Cash flow–přehled o peněžních tocích“ „Cash-Flow Rechnung“ 2006: 3/3 

7 „PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ 

ČINNOSTI“ 

„CASHFLOW AUS LAUFENDER 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT“ 

2007: 30/30 

8 „(…) run-out stávající generace modelu (…)“ „(…) ein Runout der bestehenden 

Generation des Modells (…)“ 

2007: 16/16 

9 „(…) coachingu servisních procesů (…)“ „(…) Coachings der 

Serviceprozesse (…)“ 

2008: 18/18 

10 „(…) projektem BPC (Best Practical 

Coaching) (…)“ 

„(…) Projekt BPC (Best Practical 

Coaching) (…)“ 

2009: 25/25 

11 „(…) fleetových obchodů (…)“ „(…) Fleetgeschäfts 2009: 17/17 

12 „(…) růst kvality dealerské sítě „(…) Händlernetz-

Qualitätserhöhung (…)“ 

2010: 10/10 

13 „(…) projekty nových dealerství (…)“ „(…) Projekte der neuen 

Händlerbetriebe (…)“ 

2009: 9/9 

14 „(…) factoringové společnosti.“ „(…) Factoringgesellschaft“ 2009: 27/27 

15 „(…) SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ (…)“ „(…) Serviceeinrichtungen (…)“ 2006: 4/4 

Tabulka 18   Anglicizmy 

 

Vzhledem k tomu, že angličtina dominuje mezinárodnímu obchodu, není překvapivé, 

že se jak v textových pasážích od IVG, tak od PWC vyskytlo nemálo anglicizmů. V několika 

případech, z nichž pro názornost vybráme dva (řádek 3+4 na straně jedné, resp. řádek 5+6 na 

straně druhé) čeština používá jak anglifikovanou variantu, tak znění počeštěné, přičemž u obou 

daných výrazů je počeštěná podoba častější. Pouze pokud je názvem After Sales zamýšleno 

firemní oddělení u IVG, používá se důsledně anglická varianta. Naopak místo cash-flow je 

běžný v české obchodní prostředí již uzualizovaný výraz peněžní toky. Překvapivě mnoho 

anglických výrazů bylo v překladu přejato. Týká se to zejména č. 8 a 9, ale také řádku 10, který 

obsahuje anglicky formulovanou vnitřní vysvětlivku zkratky – jedná se o výraz, který je 

z pohledu hospodářství zaběhlý. Podobně i řádek 11 obsahuje v německé složenině anglický 

morfém (Fleetgeschäft). Narazili jsme však i na jeden příklad, kde čeština poměrně důsledně 

používala anglicizmus, dealertsví či adjektivum dealerské, zatímco v překladu je pouze 
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poněmčená varianta Händler… (č. 13). Kromě těchto příkladů se v textu objevuje ještě několik 

výrazů, které s ohledem na jejich uzualizaci, mnozí už ani za anglicizmy nepovažují. Pro 

znázornění jsme vybrali příklady 14 a 15. 

V textech od PWC považujeme za nejvýraznější angličtinou ovlivněný prvek název 

auditorských pravidel, které jsou často citovány právě v anglickém znění International 

Standards (např. 2009: 29/29), čímž se zároveň vytváří jistá anglifikace dané reálie. Výše 

citovaná pasáž z roku 2006, která byla omylem celá otištěná v angličtině, namísto němčiny, 

k anglickým výrazům neřadíme, jelikož se zde jedná o chybně vloženou jazykovou mutaci. 

 

Metafory, idiomy a kolokace 

V této pasáží pojednáme o obrazném vyjadřování v námi zkoumaných překladech 

výročních zpráv. Zabývat se budeme nejprve metaforami, poté idiomy a na závěr kolokacemi. 

Přísně vzato by kolokace již nepatřily k obraznému vyjadřování. Protože je ale hranice mezi 

ještě sále obrazným a již neobrazným vyjadřování velmi plynulá, přiřazujeme kolokace do této 

části diplomové práce, aby byly usouvztažněny se zbývajícími tématy. Tím chceme zaprvé 

naznačit, že u uvedených kolokací nejde již primárně o jejich případně částečnou idiomaticitu, 

nýbrž o možnost kombinovat příslušná slova. Z možnosti volit mezi různými kombinacemi slov 

vyplývá, že jde zároveň o záležitost stylistickou. Kolokace bychom tudíž mohli zařadit i ke 

stylistickým instrukcím. Nečiníme tak ale z výše důvodu posloupného přechodu mezi silnou 

idiomaticitou, jako například u metafor a idiomů, až idiomaticitou nulovou u kolokací, které 

zcela pozbývají obrazotvornosti. Nejprve se v této části vždy budeme věnovat výrazům 

excerpovaným z částí VZ od IVG, následně analyzujeme pasáže včetně té z textů od PWC. 

Zároveň neklasifikujeme metaforické výrazy natolik podrobně, jako jsme je uvedli 

v rámci teoretické části, kde jsme chtěli podat souhrnný přehled o metaforickém vyjadřování, 

nýbrž rozlišujeme souhrnně právě tři avizované kategorie, tj. metafory, idiomy a kolokace. 

Důvod je prostý, frekvence metaforického vyjadřování, zejména pak metafor samotných byla 

v námi zkoumaných textech mnohem nižší, než jsme očekávali. Předpokládáme, že je tomu tak, 

protože se jedná o kladoucí důraz na obsahovou stránku a věcné podání informací. I autoři 

odborné literatury zdůrazňují, že metaforičnost se v jednolitých typech hospodářských textů 

může lišit velmi výrazně.244 Místo náhodného a nereprezentativního vybírání naprosto 

ojedinělých jevů se nám jeví jako příhodnější popsat metaforické vyjadřování reprezentativněji, 

v obecnější rovině, zejména s ohledem na typ analyzovaného textu a jeho vlastnosti. 

                                                 
244 Srov. např. Schneeweiß 2000. Podobnou dedukci lze učinit po přečtení poznámky Reissové o překladu metafor 

v informativních textech (Reiss 1971: 62). 
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Metafory v textech od IVG 

1 „(…) páteř prodejních výsledků značky 

Volkswagen 

„(…) Rückgrat der Verkaufsergebnisse 

der Marke 

2010: 13/13 

2 „Důležitým mezníkem „Ein wichtiger Meilenstein (…) 2006: 18/18 

3 „Tyto poklesy byly způsobeny částečně 

„kanibalizací“ modelem Altea X“ 

„Diese Rückgänge wurden zum Teil 

durch eine „Kannibalisierung“ durch 

das Modell Altea XL verursacht“ 

2009: 16/16 

4 „(…) sítě smluvních partnerů. „(…) das Netz der Servicepartner. 2006: 11/11 

5 „(…) výsledků studie CSS pro řízení 

servisní sítě. 

„(…) CSS Studie zur 

Servicenetzsteuerung. 

2006: 16/16 

6 „(…) ze sítě autoplus (…)“ „(…) das „auto-plus“ Netz  (…)“ 2008: 21/21 

7 „(…) do objemu prodejů (…)“ „(…) für das Verkaufsvolumen (…)“ 2008: 23/23 

8 „(…) stejně tak dojde i k dalšímu růstu 

objemů (…)“ 

„Es kommt ebenfalls zu einer weiteren 

Erhöhung der Volumina (…)“ 

2006: 16/16 

9 „Z koncernových značek se nejvíce 

prodávaly (…)“ 

„Aus den Konzernmarken wurden die 

größten Verkaufsvolumina bei VW 

PKW und VW LNF (2 850) erreicht 

(…)“ 

2006: 18/18 

10 „(…) ještě lepšího pokrytí trhu (…)“ „(…) noch besseren Marktabdeckung in 

CZ (…)“ 

2006: 20/20 

11 „Zpráva o prověrce zprávy o vztazích 

(…)“ 

„Bericht über die prüferische 

Durchsicht  (…)“ 

2006: 21/21 

12 „Dalším těžištěm naší činnosti (…)“ „Ein weiterer Schwerpunkt unserer 

Tätigkeit 

2008: 5/5 

13 „Klíčovým prodejním nástrojem (…)“ „Das Schlüsselinstrument des Verkaufs  2008: 21/21 

14 „(…) ze sítě autoplus (…)“ „(…) das „auto-plus“ Netz  (…)“ 2008: 21/21 

15 „(…) a peněžních toků (…)“ „(…) und der Zahlungsströme (…)“ 2008: 25/26 

16 „(…) datu účetní závěrky (…)“ „(…) Bilanzstichtag (…)“ 2007: 34/34 

Tabulka 19   Metafory v textech od IVG 

 

Metafor je v textových pasážích od IVG mnohem více a jsou také výrazně expresivnější. 

V auditorských pasážích by tak zejména výrazy z prvních třech řádků, tj. páteř/Rückgrat, 

milník/Meilenstein a kanibalizace/Kannibalisierung jakožto velmi expresivní a aktualizovaná 

vyjádření byly takřka nemyslitelné, jelikož v hodnocení od PWC jde primárně o strohé sdělení 

informací. Poměrně často se v textu od IVG vyskytují také metafory využívající obrazu sítě, 

což platí pro příklady 4–6, resp. metaforiky objemu (řádek 7–9). Všechny tyto metaforické 

výrazy jsou do němčiny přeloženy poměrně zdařile. U posledně jmenovaného příkladu ale 

v němčině de facto vznikla metafora navíc, jelikož v češtině se pouze uvádí, že se určité typy 

aut „…nejvíce prodávaly…“, avšak v němčině stojí slovo Verkaufsvolumen, které již můžeme 

považovat za metaforu. Další příklad opět obsahuje zesílení metaforického výrazu, resp. vznik 

metafory, neboť se z pouhé prověrky zprávy o vztazích stalo výrazně obrazné vyjádření 

prüferische Durchsicht. Metafora byla přesně převedena v řádku 12, kde české slovo těžiště 

nahrazuje německý výraz Schwerpunkt. Podobná je situace i u následujícího příkladu, kde je 

v němčině opět relativně uzualizovaná, avšak stále působivá metafora Schlüsselinstrument, jež 

věrně nahrazuje české sousloví klíčový nástroj. Podobně přesným způsobem byly přeloženy i 

metafory č. 14 a 15. V prvním případě se jedná o často se v různých podobách ve VZ vyskytující 
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metafory vytvářející obraz sítě, zatímco v případě druhém jde o metaforu pomocí slova 

proud/Strom. U posledního příkladu se opět jedná o místo, kde v němčině vznikla metafora, či 

spíše už metaforický výraz navíc. Zcela běžný a nemetaforický termín datum účetní závěrky 

zde byl nahrazen českým Bilanzstichtag. 

Celkově tak lze říci, že několik působivých metafor se v textu sice vyskytuje, avšak 

celkově jsme narazili na menší množství, než jsme očekávali. I to je jedním z důvodů, proč 

jsme se (viz také výše) rozhodli o metaforických výrazech pojednat souhrnněji. Je překvapivé, 

že mnohé metafory, potažmo metaforické výrazy (viz níže) byly v překladu zesíleny, zatímco 

by se dal očekávat spíše opak, a to i s ohledem na názory teoretiků, že je v informativních 

textech za určitých okolností možné přeložit metaforu nikoliv nutně metaforou, nýbrž sdělením 

jejího obsahu. Ve spojení s názorem odborné translatologické veřejnosti, že se nerodilí mluvčí 

budou u složitějších lingvistických celků, kam metafory nepochybně také patří, dopouštět 

nemalého množství chyb, tak překvapí, když vidíme, že metaforické výrazivo sice místy 

ochuzeno bylo245, avšak celkově byly metafory převedeny poměrně zdařile. Důvodem může 

být jak kompetence překladatelky/překladatelek (viz také analýzy rozhovoru), tak anualizace 

vyskytnuvších se metafor, potažmo možnost překládat obrazné výrazivo doslovně. 

 

Metafory v textech od PWC 

Texty auditorské společnosti jsou výrazně standardizované. Blíže se o tomto aspektu 

ještě zmíníme v rámci rozboru syntaktických vlastností textu. Standardizace a pojmová 

orientovanost pak napovídá, že se zde nebude vyskytovat výrazné množství obrazného 

vyjadřování, resp. přímo metafor. Naše nálezy to potvrzují, neboť vyjádření, které lze 

považovat za metafory v užším sova smyslu, jsme našli velmi nízký počet, z nichž tak vybíráme 

výraz Stichproben (2006 překlad: 21), kterým bylo přeloženo české sousloví výběrovým 

způsobem (2006 originál: 21). Dlužno podotknout, že metaforičnost je zde značně uzualizovaná 

a zdaleka se nejedná o natolik aktuální metafory jako v pasážích od IVG. Tato charakteristika 

odpovídá ještě větší obsahové/informativní orientaci auditorských textů, které mají věcně 

hodnotit, což se ne vždy slučuje s metaforickým vyjadřováním jako takovým, jehož frekvence 

i expresivita/aktuálnost je tak v auditorských textech mnohem nižší než ve zbývajících sekcích 

VZ.246 

Idiomy 

                                                 
245 Viz například idiom na str. 12 ve VZ z roku 2009 (v němčině i češtině), kde byla formulace „cítí se jako 

v bavlnce“ přeložena pomocí „fühlt sich sehr angenehm“, tj došlo k ochuzení metaforičnosti. 
246 Srov. Newmarkovy poznámky o aktuálních, resp. neaktuálních metaforách v jednotlivých typech textů 

(Newmark 1988: 104–113). 
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Idiomy v textech od IVG 

1 „Prostřednictvím značky „auto-plus“ se 

poprvé podařilo prodat více (…)“ 

„(…) „auto-plus“ förderte den 

Absatz (…)“ 

2006: 4/4 

2 „Dopad událostí, které nastaly mezi 

rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 

závěrky, je zachycen v účetních výkazech v 

případě, že tyto události poskytly doplňující 

informace o skutečnostech, které existovaly k 

rozvahovému dni. 

„Wertaufhellende Tatsachen, die 

nach dem Bilanzstichtag bekannt 

geworden sind, wurden im 

vorliegenden Jahresabschluss 

berücksichtigt, sofern diese 

Ereignisse weitere Informationen 

über Tatsachen lieferten, die zum 

Bilanzstichtag existierten.“ 

2006: 30/30 

3 „V případě, že mezi rozvahovým dnem a 

dnem sestavení účetní závěrky došlo k 

významným událostem představujícím 

skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, 

jsou důsledky těchto událostí popsány v 

příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány 

v účetních výkazech.“ 

„Wertbegründende Tatsachen, die 

nach dem Bilanzstichtag bekannt 

geworden sind, wurden im 

vorliegenden Jahresabschluss nicht 

berücksichtigt, werden aber im 

Anhang erläutert.“ 

2006: 30/30 

4 „(…) vstupních požadavků (…)“ „(…) Einstiegskonditionen (…)“ 2006: 17/17 

5 „Při plnění našich obchodních cílů „Bei der Erfüllung unserer 

Geschäftsziele hat (…)“ 

2008: 5/5 

6 „(…) posilování ziskovosti prodejní 

organizace (…)“ 

„(…) der Stärkung der 

Händlernetzrentabilität (…)“ 

2008: 9/9 

7 „(…) jsme zaznamenali snížení prodejů 

modelu VW Caddy. 

„(…) haben wir einen 

Verkaufsrückgang bei VW Caddy 

verzeichnet.“ 

2008: 12/12 

8 „Záruka auto-plus dává zákazníkům 

podobnou jistotu (…)“ 

„Die „auto-plus“- Garantie gibt den 

Kunden eine ähnliche Sicherheit, 

(…)“ 

2008: 21/21 

9 „(…) sklidil okamžitě po svém vstupu na 

český trh velké úspěchy u zákazníků 

„(…) große Erfolge bei den 

Kunden erzielt.“ 

2010: 18/18 

10 „K dosažení stanovených cílů“ „Zur Erreichung der gesteckten 

Ziele (…)“ 

2010: 18/18 

11 „Celý rok 2010 se nesl ve znamení“ „Das gesamte Jahr 2010 trug sich 

im Zeichen (…)“ 

2010: 13/13  

12 „Tato finanční krize vyústila v celosvětovou 

ekonomickou recesi, jejíž vrchol byl dosažen 

mezi lety 2008 a 2009.“ 

„Diese Finanzkrise wickelte sich zu 

einer weltweiten wirtschaftlichen 

Rezession ab,“ 

2010: 36/39 

Tabulka 20   Idiomy v textech od IVG 

Za potěšující považujeme, že většina idiomů, které jsme zaznamenali, byla přeložena 

poměrně dobře, což přičítáme kvalitám překladatelské práce a kompetencím obou 

překladatelek, V některých případech (jedná se o první až třetí příklad) byla idiomaticita sice 

zesílena, což by bylo možné kritizovat, avšak zesílení nijak nenarušovalo text celkově, resp. 

překlad jako takový, který by bez znalosti originálu v daných případech působil plně 

vyhovujícím dojmem. V následujících sedmi případech (příklad 4-10 pak byl idiom přeložen 

vhodným způsobem, resp. s minimálním posunem (např. řádek 4 – zesílení metaforičnosti), 

takže charakter metaforičnosti byl zachován velmi dobře. Mírně tento dojem kazí poslední dva 

příklady s agramatickou vazbou (č. 11 a 12). Místo výrazu trug sich im Zeichen, který kopíruje 

českou strukturu, by bylo vhodnější napsat stand im Zeichen. V posledním jmenovaném 

příkladu by byla wickelte sich (…) ab vhodnější formulace entwickelte sich zu. Tento vzorek 
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idiomatických vyjádření však lze považovat za poměrně přesný nástin idiomů v textu celkově. 

Byla přeložena poměrně vhodným způsobem.  

 

Idiomy v textech od PWC 

1 „(…) podat výrok o souladu výroční zprávy s 

účetní závěrkou.“ 

„(…) eone Beurteilung 

abzugeben, ob der Jahresbericht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss 

steht.“ 

2006: 21/21 

2 „Podle našeho názoru (…)“ „Nach unserer Überzeugung (…)“ 2006: 21/21 

3 „Jsme přesvědčeni (…)“  „Wir sind der Auffassung,“ 2006: 21/21 

4 „(…) abychom získali přiměřenou jistotu 

(…)“ 

„(…) hinreichend sicheres Urteil 

darüber abgegeben werden kann 

(…)“ 

2007: 25/25 

5 „propojené osoby“ „verbundene Personen“ 2008: 44/45 

6 „(…) nebyla (…)  přijata či uskutečněna 

žádná jiná opatření(…)“ 

„(…) wurden (…) keine anderen 

Maßnahmen getroffen oder 

bewerkstelligt (…)“ 

2008: 44/45 

Tabulka 21   Idiomy v textech od PWC 

Pro idiomy v textech od PWC je charakteristické, že se v analogických pasážích z 

různých ročníků vyskytují tytéž výrazy, což může usnadnit dobrý překlad některých z nich, 

jako je tomu u prvního excerpovaného příkladu. Naopak se u řádku 2 a 3 zdá, jako by originálu 

č. 2 odpovídal spíše překlad náležící k č. 3 a naopak, neboť Überzegung je významově bližší 

českému slovu přesvědčeni, zatímco Auffassung spíše odpovídá českému názoru. Navzdory 

standardizovanosti se tedy u překladů idiomů objevují poměrně výrazné významové posuny, 

což platí i pro čtvrtý příklad, jelikož výraz přiměřená jistota se rozhodně nepřekládá pomocí 

hinreichend sicher. Mnohem přesnější překlad by byl pomocí angemessen sicher. Za zdařile 

přeložené lze však považovat obrazné metaforické vyjádření propojené osoby, nahrazené 

souslovím verbundene Personen (viz pátý příklad v tabulce). Poslední uvedený překlad sice 

obsahuje významový posun, nicméně by ještě bylo možné akceptovat jej, avšak ze stylistického 

hlediska je německé znění nevhodné. Je tedy vidět, že překlad idiomů je sice místy zvolen 

vhodně, avšak v některých případech činí u auditorských pasáží poměrně výrazné potíže. 

 

Kolokace 

O kolokacích by bylo možné, a z určitého pohledu i vhodné pojednat v oddíle o 

stylistických instrukcích, jelikož se u případných kolokačních chyb nejedná pouze o chybné 

lexikum, nýbrž zároveň o následně vznikající nedobrý dojem z chybné formulace. Pasáž o 

kolokacích ale včleňujeme na tomto místě, protože nám jde o to postupně uvést, jaké obtíže je 

nutné překonat při nejobraznějším vyjadřování (u metafor), u méně expresivních obrazných 

výrazů (idiomů) a posléze u již nemetaforických výrazů. 
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Kolokace v textech od IVG 

1 „(…) markantních zlepšení (…)“ „(…) zählbare 

Verbesserungen(…)“ 

2006: 3/3 

2 „(…) v cenové relaci kolem 200 000 Kč.“ „(…) der Preisrelation gegen 200 

000 CZK.“ 

2006: 8/8 

3 „(…) o model je jak v ČR, tak i z 

celosvětového pohledu zvýšený zájem. 

„(…) das Interesse um das Modell 

(…)“ 

2006: 8/8 

4 „Ke splnění tohoto cíle „Zur Erreichung dieses Ziels (…)“ 2006: 10/10 

5 „(…) ke splnění cíle (…)“ „Bei der Zielerreichung (…)“ 2009: 17/17 

6 „Pro rok 2008(…)“ „Für das Jahr 2008 (…)“ 2007: 5/5 

7 „(…) odkudkoli.“ „(…) und von wo auch immer 

zugänglich“ 

2008: 21/21 

8 „(…) žádná újma (…)“ „(…) keine Nachteile 

irgendwelcher Art (…)“ 

2009: 48/50 

9 „Spolu s ostatními sponzory jsme obdrželi 

cenu (…)“ 

„Gemeinsam mit sonstigen 

Sponsoren erhielten wir 

einen Preis(…)“ 

2009: 25/25 

10 „(…) na hospodaření společnosti.“ „(…) Auswirkungen auf die 

Wirtschaft der Gesellschaft. 

2008: 23/23 

11 „(…) na vývoj ekonomiky (…)“ „Die Entwicklung der Ökonomie  2009: 6/6 

12 „Program komplexní Záruky auto-plus // 

komplexní reportingový systém (…)“ 

„Das Programm der komplexen 

auto-plus Garantie // ein komplexes 

Reporting-Systém (…)“ 

2010: 25/26 

13 „(…) účtují přímo do nákladů.“ „(…) als Aufwand gebucht.“ 2010: 37/40 

Tabulka 22   Kolokace v textech od IVG 

 

Navzdory tomu, že metafory, resp. idiomy v textech od IVG byly, většinou, přeloženy 

poměrně dobře, kolokace, resp. kolokabilita některých slov činily větší potíže. Domníváme se, 

že to může souviset s větší volností primárně kolokačních formulací (tj. nikoliv primárně 

metaforických výrazů, resp. metafor samotných, jejichž celkový počet bude patrně, nižší, 

jelikož volněji nakombinovaná slova v kolokacích nabízejí téměř nepřebernou možnost 

kombinací, zatímco vznik metafor tak snadný není). Navíc se metafory, jak jsme již poukázali, 

v jednotlivých ročnících opakují, resp. se vyskytuje podobný typ metafory, vyvolávající stejný 

základní obraz. To vše může usnadnit osvojení metaforického vyjadřování. Naučení se všem 

možnostem ustálených kombinací slov (kolokací), kterých bude nepochybně více než primárně 

metaforických výrazů, již bude patrně těžší. Potvrdilo se to v uvedených příkladech, kdy místy 

došlo i k posunu významu. V ř. 1 by místo adjektiva zählbar jako překladu českého přídavného 

jména markantního bylo vhodnější zvolit významově přesnější i lépe kolokující a věrnější 

variantu markant. Stylisticky neadekvátní je pak slovo Preisrelation, místo něhož by se zde 

naopak hodil volnější překlad pomocí Preiskategorie. Následující čtyři příklady obsahují buďto 

chybné přeložky (č. 3+6), resp. nesprávný tvar slova (č. 4+5). U třetího příkladu by bylo lepší 

zvolit formulaci Interesse AM Modell; u šestého IM Jahr; u čtvrtého Zum ERREICHEN dieses 

Ziels; a u pátého Beim ERREICHEN, tj. v obou posledních jmenovaných případech bez 

koncovky –ung. Podobně v následujících třech případech by bylo lepší místo původních 
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neurčitých zájmen zvolit v překladu raději von einem beliebigen Ort u č. 7, resp. u osmého 

řádku lépe JEDWEDER Art, a v posledním z těchto míst by byla vhodnější formulace 

WEITERE Sponsoren, byť adjektivum sonstige je z posledních třech jmenovaných příkladů 

ještě nejsnáze přijatelné. Zcela nekolokující výrazy se ale nacházejí v řádcích 10, 11 a 12, kdy 

by místo Wirtschaft bylo lepší zvolit nominalizované sloveso Wirtschaften, nebo např. 

Tätigkeit. Zde totiž nejde o gastronomické zařízení, nýbrž o hospodaření firmy jako takové (č. 

10). Místo nekolokujícího, byť významově přesného slova Ökonomie v jedenáctém řádku by 

bylo vhodnější zvolit naopak zde vhodnější variantu Wirtschaft. Ve dvanáctém příkladu došlo 

k záměně slova umfassend které by bývalo bylo správné, za komplex, patrně ve snaze držet se 

co nejblíže struktury a vzhledu původního textu. Taktéž chybná kolokace je v posledním řádku, 

kde by místo participia GEbucht bylo správné zvolit VERbucht. První zmíněné participium lze 

použít například ve smyslu rezervací, zatímco druhé se používá v kontextu účetní evidence a 

také náleží ke zcela jinému slovesu, přesněji řečeno je odvozeno od verbuchen (účetně 

evidovat). 

 

Kolokace v textech od PWC 

1 „(…) ve všech významných ohledech (…)“ „(…) unter Berücksichtigung der 

Wesentlichkeit (…)“ 

2006: 21/21 

2 „Prověrka je omezena především na 

dotazování zaměstnanců Společnosti, na 

analytické postupy a výběrovým způsobem 

provedené prověření věcné správnosti údajů.“ 

„Eine prüferische Durchsicht 

analytischen Prüfungshandlungen 

sowie Beurteilungen, auf Basis von 

Stichproben, der tatsächlischen 

Richtigkeit von Daten.“ 

2007: 21/21 

Tabulka 23   Kolokace v textech od PWC 

 

Z naší analýzy auditorských pasáží výročních zpráv vyplynulo, že kolokace, až na 

uvedené výjimky, nečinily obtíže nijak obzvlášť často. Důvodem může být zaprvé kompetence 

překladatele, zadruhé standardizovanost textu. Na základě celkového dojmu z překladů 

auditorských pasáží se domníváme, že standardizovanost sehrává větší roli. Bližší informace o 

vzniku textu/překladu od PWC se nám, bohužel nepodařilo získat, byť při kontaktování 

společnosti PWC bylo přislíbeno zodpovězení stejných dotazů, které jsme položili při 

rozhovoru ve společnosti IVG. Malý počet nevhodných kolokací v auditorských textech lze 

dále přičíst i samotné délce, či spíše krátkosti textů od PWC v poměru k firemním textům 

sepsaným společností IVG. 

Vzhledem k poměrně solidní kolokabilitě textů od PWC jsme vybrali pouze dva 

příklady z auditorských textů. V prvním zvolený výraz nejenže nekolokuje, nýbrž je i 

agramatický, zatímco v druhém vypadl člen, takže místo korektního znění auf der Basis von 

stojí formulace auf Basis von. 
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9.4.3 Gramatické instrukce 

Pasivum 

Pasivum v pasážích od IVG 

1 V roce 2009 připravujeme pro příznivce 

značky Audi řadu novinek, jako jsou 

například nové modely Audi A5 

Cabriolet a Sportback, Audi A4 allroad. 

Nabídka sportovních verzí bude 

doplněna o vysoce výkonné Audi R8 s 

motorem V10.“ 

„In 2009 wird von uns für die Anhänger 

der Marke Audi eine Reihe der 

Neuheiten, wie z.B. neue Modelle Audi 

A5 Cabriolet und Sportback, Audi A4 

allroad vorbereitet. Das Angebot an 

Sportversionen wird um den hoch 

leistungsfähigen Audi R8 mit 

Motorisierung V10 ergänzt.“ 

2009: 14/14 

2 „Důležitým mezníkem byl rok 2006 také 

pro internetové stránky www.auto-

plus.cz, které po ocenění IEA 2005 v 

kategorii Maloobchod a B2C prošly 

zásadní změnou vzhledu.“ 

„Ein wichtiger Meilenstein war das Jahr 

2006 auch für die Webseiten www.auto-

plus.cz, die nach Erhaltung einer 

Würdigung IEA 2005 in der Kategorie 

Einzelhandel und B2C einer prinzipiellen 

Layout-Anpassung unterzogen wurden“ 

2006: 18/18 

3 „Společnost rozlišuje služební vozidla na 

vozidla užívaná zaměstnanci a vozidla 

užívaná k marketingovým účelům.“ 

„Durch die Gesellschaft werden die 

Geschäftsfahrzeuge in zwei Kategorien, 

Fahrzeuge für Mitarbeiter sowie 

Fahrzeuge für Marketingzwecke 

eingeteilt.“ 

2010: 18/18 

4 „Svůj celkový podíl na trhu zvýšila 

značka SEAT na 1,63 %.“ 

„Der Marktanteil wurde durch die Marke 

SEAT auf 1,63 % erhöht.“ 

2010: 18/18 

5 „Golf Variant, představený na 

Autosalonu v Brně v červnu 2007, 

objednalo celkem 420 zákazníků“ 

„Der auf dem Autosalon in Brünn im 

Juni 2007 vorgestellte Golf Variant 

wurde durch gesamt 420 Kunden 

bestellt;“ 

2006: 9/9 

6 „Zejména model Ibiza ST sklidil 

okamžitě po svém vstupu na český trh 

velké úspěchy u zákazníků díky ideální 

kombinaci designu, ceny, prostoru a 

praktičnosti.“ 

„Insbesondere durch das Modell Ibiza ST 

wurden sofort nach seinem Einstieg in 

den tschechischen Markt dank einer 

idealen Kombination von Design, Preis, 

Raum und Zweckdienlichkeit große 

Erfolge bei den Kunden erzielt.“ 

2007: 36/36 

7 „V roce 2007 došlo k rozdělení 

služebních vozidel na vozidla užívaná 

zaměstnanci a na vozidla užívaná k 

marketingovým účelům.“ 

„Ab 2007 werden die 

Geschäftsfahrzeuge in zwei Kategorien, 

Fahrzeuge für Mitarbeiter sowie 

Fahrzeuge für Marketingzwecke 

eingeteilt.“ 

2008: 33/34 

 

Pasivum v pasážích od PWC 

8 „Nezaplacené pohledávky z obchodních 

vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich 

nemá delší splatnost než 5 let.“ 

„Die zum 31. Dezember 2007 

ausstehenden Forderungen sind nicht 

gesichert und sämtlich innerhalb der 

nächsten fünf Jahre fällig.“ 

2007: 37/37 

9 „Členům vedení byly poskytnuty úvěry v 

celkové hodnotě 609 tis. Kč (2009: 340 

tis. Kč).“ 

„Mitgliedern der Leitung wurden 

Kredite im Gesamtwert von TCZK 609 

(2009: TCZK 340) gewährt.“ 

2010: 46/50 

Tabulka 24   Pasivum 

 

Pasivní konstrukce jsou v textu primárně přeloženy vždy pasivem, ať už se jedná o 

pasivum opisné, či pasivum zvratné, tj. překlad pasivní konstrukcí pasivem bychom mohli 

považovat za pravidlo. V menší míře se pak aktivní konstrukce pasivizují, jako u prvního 

výskytu, kdy je v češtině v popředí agens (členové firmy), zatímco v pasivní konstrukci 
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překladu agens zaniká. Pasivizace agense zde ale působí mírně nevhodně, zbytečně. O něco 

vhodnější je následující pasivizace. Poněkud krkolomně působí pasivizace v třetím excerptu, 

kdy by aktivní vyjádření s agensem (společnost) v nominativu bylo výhodnější. Poměrně hojně 

se pasivum používá místo aktiva (č. 4–6), pokud české aktivum vyjadřuje, že bylo určitým 

modelem auta dosaženo výsledku. Tato forma pasiva je přijatelnější, avšak i zde by bylo zcela 

adekvátní použít pasivum. Patrně nejpříhodnější transformace aktivní konstrukce na pasivní 

proběhla u sedmého příkladu, kdy neosobní konstrukci v aktivu (došlo) nahradilo právě 

zneosobňující pasivum. Pro úplnost ještě uvádíme dva příklady, kdy pasivum z originálu bylo 

ponecháno (č. 8+9). V naprosté většině je pasivum v takovýchto případech, dle našeho názoru, 

vhodně zvolené, a tudíž nejen z gramatického, nýbrž i z gramaticko-stylistického hlediska 

žádoucí. Dlužno ještě podotknout, že kromě stylisticky/kontextově zvláštně působících 

příkladů pasiva v překladu (č. 1+3), jsou pasivní konstrukce plně vyhovující. Gramatické 

nedostatky se v nich nevyskytují. 

Pokud jde o pasivní konstrukce v auditorských pasážích, objevuje se jich zde pouze 

velmi málo, což nepochybně souvisí s nutností přímého vyjadřování faktů, které se po 

hospodářských hodnoceních požaduje. Jako jednu z mála, navíc vhodně použitých pasivních 

(zde: pasivum místo aktiva = tučným, podtrženým písmem zvýrazněná pasáž) formulací lze 

uvést následující: 

 

„V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom 

získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které 

popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 

významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.“ (2010: 50) 

 

„Die Prüfungsstandards erfordern es, dass wir die Prüfung des Jahresberichtes so planen 

und durchführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden 

kann, ob die im Jahresbericht enthaltenen Informationen über Sachverhalte, die auch 

im Jahresabschluss enthalten sind, im Wesentlichen mit dem Jahresabschluss im 

Einklang stehen.“ (2010: 50). 

 

Tučně zvýrazněná podtržená část je pasivizována, nepodtrženou, tučnou pasáž s 

participiem lze z určitého považovat za jistou formu kondenzované pasivní konstrukce, 

převedené do němčiny stejným způsobem. Místa z auditorských textů ve výše uvedené tabulce 

naopak uvádíme jako příklad, kdy bylo pasivum vhodně přeloženo pasivem. 
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Používání členů, pádů, předložek v pasážích od IVG a PWG 

Používání členů, pádů a předložek v pasážích od IVG 

1 „V roce 2006 došlo ke zkrácení 

doby používání služebních vozidel 

aktivovaných do majetku 

společnosti. Doba používání v roce 

2006 je kratší než jeden rok.“ 

„In 2006 kam es zu einer Abkürzung der 

Verwendbarkeitsdauer bei im Vermögen der 

Gesellschaft aktivierten Fahrzeugen.“ 

2006: 29/29 

2 „Členům vedení byly poskytnuty 

úvěry v celkové hodnotě 271 tis. Kč 

(2006: 309 tis. Kč). Tyto úvěry 

nejsou úročeny a nejsou zajištěny.“ 

„Den Mitgliedern der Geschäftsleitung 

wurden in 2007 Darlehen in Höhe von TCZK 

271 gewährt (2006: TCZK 309).“ 

2007: 40/40 

3 „Počet prodaných vozů modelu 

Passat poklesl v roce 2008 na 2 325 

(…)“ 

„Die Anzahl der verkauften Fahrzeuge des 

Modells Passat wurde in 2008 auf gesamt 

2325 Fahrzeuge reduziert,“ 

2008: 9/9 

4 „V roce 2009 bylo zákazníkům 

předáno 11 526 osobních vozů 

Volkswagen (…)“ 

„In 2009 wurden an die Kunden 11.526 

Volkswagen PKW ausgeliefert (…)“ 

2009: 9/9 

5 „V roce 2010 se v Česku 

registrovalo 127 tisíc dovezených 

ojetých vozů (…)“ 

„In 2010 wurden 127 Tausend importierte 

Gebrauchtwagen in der Tschechischen 

Republik zugelassen, (…)“ 

2010: 25/26 

6 „V závěru roku 2009 (…)“ „Zu Ende 2009 wurden (…)“ 2009: 13/13 

7 „V roce 2010 budou realizovány 

projekty (…)“ 

„Im Jahr 2011 werden Projekte (…) 

verwirklicht (…)“ 

2010: 21/21 

8 „Dalším zvyšováním kvalifikace 

autorizovaných obchodníků budou 

vytvářeny podmínky pro rozvoj a 

zkvalitnění služeb ve všech 

oblastech prodeje.“ 

„Durch (eine) weitere Erhöhung der 

Qualifikation der autorisierten Händler 

werden Konditionen für eine weitere 

Entwicklung und Qualitätserhöhung bei 

Leistungen in allen Verkaufsbereichen 

gebildet. 

2006: 10/10 

9 „Výroční zpráva společnosti Import 

VOLKSWAGEN Group s. r. o. 

(IVG) za rok 2007 je členěna tak, 

že umožňuje získat přehled o 

průběhu roku 2007 a krátký výhled 

do roku 2008 u značek koncernu 

Volkswagen, které IVG 

reprezentuje, jakož i oblastí auto-

plus, After Sales a finance.“ 

„Der Inhalt dieses Geschäftsberichtes der 

Import VOLKSWAGEN Group s. r. o. 

(IVG) 2007 ist derart gegliedert, dass Sie (die) 

je von IVG repräsentierten 

Volkswagen Konzern Marken, sowie den 

Bereichen auto-plus, After Sales und Finanz 

und Controlling einen Überblick zum Verlauf 

des Jahres 2007 sowie einen kurzen Ausblick 

auf das Jahr 2008 erhalten. 

2007: 5/5 

10 „Přínos k celoročnímu výsledku 

budou mít rovněž modely Golf 

Variant a Tiguan, které již budou k 

dis pozici v průběhu celého roku.“ 

„Einen Beitrag zum Gesamtjahresergebnis 

werden ebenfalls (die) Modelle Golf Variant 

und Tiguan leisten, die bereits im Laufe des 

ganzen Jahres zur Verfügung 

stehen werden.“ 

2007: 9/9 

11 „Dalšími činnostmi Společnosti 

uvedenými v obchodním rejstříku 

jsou oprava motorových vozidel, 

poradenská a konzultační činnost v 

oblasti automobilového průmyslu.“ 

Weitere Unternehmenstätigkeiten sind gemäß 

(dem) Handelsregister Reparaturen von 

Kraftfahrzeugen sowie Berater- und 

Konsultationstätigkeiten im Bereich der 

Automobilindustrie. 

2009: 36/37 

12 „Rok 2010 přinesl značce 

Volkswagen Užitkové vozy řadu 

změn v chování trhu, skladbě 

modelové palety a zákaznickém 

spektru.“ 

Das Jahr 2010 brachte der Marke Volkswagen 

Nutzfahrzeuge eine Reihe der (an) 

Änderungen im Marktverhalten 

2010: 13/14 

13 „Řadou opatření (…)“ „Durch eine Reihe der (an) Maßnahmen (…)“ 2010: 13/13 

14 „Statistika vykázala v porovnání s 

minulým rokem nižší příliv 

zahraničních investic.“ 

Die Statistik wies einen niedrigeren Zufluss 

von Auslandsinvestition(en) (…)“ gegenüber 

dem Vorjahr aus. 

2006: 5/5 
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15 „Dalším zvyšováním kvalifikace 

autorizovaných obchodníků (…)“ 

„Durch (eine) weitere!Erhöhung der 

Qualifikation der autorisierten Händler (…)“ 

2006: 10/10 

16 „Ostatní provozní výnosy (…)“ „Sonstige betriebliche(n) Erträge (…)“ 2006: 25/25 

17 „Internet potvrdil svou pověst 

nejdůležitějšího média (…)“ 

„Das Internet bestätigte sein(en) Ruf des 

wichtigsten Mediums (…)“ 

2007: 21/21 

18 „(…) snížení prodejů modelu VW 

Caddy.“ 

„(…) Verkaufsrückgang bei(m) VW Caddy 

(…).“ 

2008/12/12 

19 „(…) vykázaly de facto shodná 

prodejní čísla jako v roce 2008.“ 

„(…) wurden de facto mit 2008 identische(n) 

Verkaufszahlen ausgewiesen.“ 

 

2009: 17/17 

20 „Spřízněnými stranami Společnosti 

se rozumí:“ 

„Der Gesellschaft nahestehenden Personen 

sind wie folgt beschrieben:“ 

2009: 39/40 

21 „S pomocí těchto kompetentních 

partnerů (…)“ 

„Mit Hilfe diesen(r) kompetenten Partnern 

(…)“ 

2010: 5/5 

22 „(…) za 9 měsíců do konce roku 

(…)“ 

„(…) verzeichnete in neun Monaten bis zu(m) 

Jahresende (…)“ 

20010: 9/9 

 

Používání členů, pádů a předložek v pasážích od IVG a PWG 

23 „Prověrka je omezena především na 

dotazování zaměstnanců 

Společnosti, na analytické 

postupy a výběrovým způsobem 

provedené prověření věcné 

správnosti údajů.“ 

„Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich 

in erster Linie auf Befragungen von 

Angestellten der Gesellschaft, analytischen(r) 

Prüfungshandlungen (…)“ 

2009: 49/52 

2 „(…) výběrovým způsobem (…)“ „(…) Beurteilungen auf (der) Basis von 

Stichproben (…)“ 

2009: 49/52 

Tabulka 25   Používání členů, pádů a předložek v pasážích od IVG a PWC 

 

V překladu, zejména pak v částech VZ od IVG se vyskytlo několik charakteristických 

chyb při používání členů. Jednou z nich je dnes již hojně rozšířený jev, kdy se časový údaj 

(letopočet) s předložkou dle vzoru „In XXXX“ často uvádí bez členu, což je navzdory častému 

výskytu tohoto jevu stále zcela jednoznačně považováno za gramatickou chybu. Vzhledem 

k četnosti daného posunu v překladu od IVG lze říci, že se jedná o systémovou gramatickou 

chybu. Na druhou stranu ale překladatelka/překladatelky používání správného tvaru ovládá/ají, 

na což v návaznosti na prvních šest příkladů dokládající hojnost gramatického nedostatku, 

poukazujeme sedmým příkladem, v němž je člen, resp. zkrácená forma předložky a členu (Im 

namísto In dem) použita správně. V auditorských pasážích časové údaje dle výše uvedeného 

vzoru uvedeny nebyly. Proto se v této části zabýváme pouze texty/překlady od IVG. 

V auditorských pasážích se ale objevilo nemálo míst, kdy byl zvolen nesprávný pád 

nebo byla použita chybná přeložka (či chyběla zcela). Tato místa jsme ve výše uvedené tabulce 

označili tučným písmem. Celkově označují ve výše uvedené tabulce přeškrtnuté části slov 

chyby, přičemž netučný výraz v kurzivě nahrazuje chybnou část slova. Pakliže žádná část slova 

přeškrtnuta není, znamená to, že netučný výraz v kurzivě doplňuje tu část výraziva, která chybí, 

aby daná pasáž byla gramaticky správná. U příkladů 8–11 a 15 se jedná o chybějící/chybný 

člen, v případě č. 12 a 13 jde o chybnou přeložku (resp. člen) a číla 14 a 16 až 19 značí nesprávně 
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použité koncovky. Vzhledem k počtu chyb a jejich opakování i v jiných ročnících VZ 

pokládáme tyto gramatické posuny za poměrně závažný problém, který kazí jinak 

(terminologicky) trefný překlad. Podobné chyby se vyskytují i v auditorských pasážích, jak 

dokládáme číslem 23 (chybnou koncovkou) a číslem 24 (chybě použitým, resp. vynechaným 

členem). 

 

Polovětné konstrukce a nominalizace v pasážích od IVG a PWG 

Polovětné konstrukce a nominalizace v pasážích od IVG 

1 „Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku, který vznikl koupí části 

podniku při vzniku Společnosti, je 

vykázán v rámci dlouhodobého 

hmotného majetku.“ 

„Die Bewertungsdifferenz zum erworbenen 

Anlagevermögen, entstanden durch den Kauf 

eines Unternehmensteils bei der Gründung der 

Gesellschaft, wird innerhalb des 

Sachanlagenvermögens ausgewiesen.“ 

2008: 12/12 

2 „Celkově bylo prodáno 4 902 vozů, 

čímž značka dosáhla historicky 

nejlepšího výsledku.“ 

„Mit gesamt 4902 verkauften Fahrzeugen 

erreichte die Marke das historisch beste 

Ergebnis.“ 

2007: 42/42 

3 „V průběhu účetního období nebyly 

ve prospěch osoby ovládající 

a/nebo osob ovládaných osobou 

ovládající učiněny žádné právní 

úkony mimo rámec běžných 

právních úkonů uskutečňovaných 

ovládající osobou v rámci výkonu 

jejích práv jako společníka 

ovládané osoby.“ 

„Im Laufe des Berichtszeitraumes wurden zu 

Gunsten der beherrschenden Person und/oder 

der durch die beherrschende Person 

beherrschten Personen keine Rechtsgeschäfte 

vorgenommen, die über den Rahmen der 

üblichen Rechtsgeschäfte hinausgehen, die 

von der beherrschenden Person im Rahmen 

der Ausübung derer Rechte als Anteilseigner 

der beherrschten Person getätigt werden.“ 

2008: 44/45 

4 „Pořizovací cena zahrnuje veškeré 

náklady související s pořízením 

těchto zásob (…)“ 

„In den Anschaffungskosten sind sämtliche 

Kosten enthalten, die mit der Anschaffung 

dieser Vorräte im Zusammenhang 

stehen,(…)“ 

2006: 29/29 

5 „Museli jsme přitom čelit také 

specifickým domácím okolnostem, 

především agresivnímu chování 

konkurence, charakterizovanému 

převážně nikoliv výhodami 

produktů, ale také na základě 

problematiky směnného kurzu.“ 

„Wir mussten dabei auch spezifischen 

inländischen Umständen, vor allem einer 

aggressiven Verhaltensweise des 

Wettbewerbs, charakterisiert vorwiegend 

nicht nur durch Produktvorteile, sondern auch 

auf Basis der Wechselkursproblematik, 

standhalten.“ 

 

2008: 5/5 

6 Z jednotlivých modelů se nejlépe 

dařilo vozům SEAT Ibiza a 

Cordoba s meziročním nárůstem 

16 %. 

Von den einzelnen Modellen wurde der größte 

Erfolg bei SEAT Ibiza und Cordoba erzielt, 

wo eine Erhöhung um 16 Prozent gegenüber 

Vorjahr erreicht wurde. 

2008: 16/16 

 

Polovětné konstrukce a nominalizace v pasážích od PWC 

7 „(…) je omezena především na 

dotazování zaměstnanců 
Společnosti, na analytické 

postupy a(…)“ 

„(…) beschränkt sich in erster Linie auf 

Befragungen von Angestellten der 

Gesellschaft, analytischen 

Prüfungshandlungen sowie (…)“ 

2009: 49/52 

8 „Ověřili jsme soulad ostatních 

informací obsažených ve výroční 

zprávě Společnosti za rok končící 

31. prosince 2010 s výše uvedenou 

účetní závěrkou.“ 

„Wir haben die sonstigen Informationen, 

enthalten im Jahresbericht der Gesellschaft 

für das zum 31. Dezember 2010 endende 

Geschäftsjahr, auf die Übereinstimmung mit 

dem Jahresabschluss geprüft, der dem oben 

genannten Jahresbericht beigefügt ist.“ 

2010: 50/54 

Tabulka 26   Polovětné konstrukce a nominalizace 
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V teoretické části jsme uvedli, že charakteristickým jevem odborných textů, zejména 

pak hospodářských, jsou polovětné vazby, resp. různé formy nominalizace, což se na 

zkoumaném překladu potvrdilo. Narazili jsme přitom jak na případy, kdy bylo VF přeloženo 

polovětným tvarem (participiem – č. 1+2), i na opačné příklady, v nichž byla polovětná vazba 

rozvedena na sloveso ve finitním tvaru (příklad 3 a 4). Pro první jmenovanou kategorii bylo 

charakteristické nesprávné přeložení, tj. polovětné vazby byly mnohdy použity agramaticky, 

což dokládáme příkladem č. 1. Bohužel tento typ chyby se opakoval relativně často a 

vyskytoval se ve všech výročních zprávách. Stejně tak ale byly některé polovětné vazby 

přeloženy rovněž nefinitním tvarem slovesa, jako je tomu například u pátého excerpta. 

V neposlední řadě jsme pak narazili i na vzácné případy jako šestý citovaný, kdy je zcela 

nominalizovaná vazba rozvedena na VF, resp. na větu vedlejší. 

V auditorských pasážích většinou nominalizované vazby zůstávaly nominalizované (č. 

7); polovětné pak zachovány (v daném případě chybně) jako polovětné (č. 8). Je ale nutné 

poukázat na fakt, že auditorské texty jsou oproti textům od IVG mnohem kratší, takže citace 

některých jevů nemusí být natolik reprezentativní, jako je tomu v případě pasáží od IVG. 

Souhrnně tak lze říct, že polovětné konstrukce, resp. případné nominalizace činily 

v překladech od obou společností poměrně značné potíže, které se projevují zejména v textech 

od IVG. Auditorské pasáže jsou, oproti tomu, výrazně kratší. 
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Osobní oslovení, používání sloves v první osobě 

Osobní oslovení, používání sloves v první osobě v textech od IVG 

1 „Děkuji rovněž všem zákazníkům (…)“ „Sowie bei allen Kunden (…)“ 2006: 4/4 

2 „Za těmito úspěchy vidím zejména 

dynamickou koncentraci na dobrou spolupráci 

s našimi výrobci (…)“ 

„Hinter diesen Erfolgen sehe ich 

vor allem die dynamische 

Konzentration auf eine gute 

Zusammenarbeit mit unseren 

Herstellern (…)“ 

2007: 5/5 

3 „Výroční zpráva společnosti Import 

VOLKSWAGEN Group s. r. o. (IVG) za rok 

2007 je členěna tak, že umožňuje získat 

přehled o průběhu roku 2007 (…)“ 

„Der Inhalt dieses 

Geschäftsberichtes der Import 

VOLKSWAGEN Group s. r. o. 

(IVG) 2007 ist derart gegliedert, 

dass Sie (…) einen Überblick 

erhalten (…)“ 

2008: 5/5 

4 „Moje poděkování patří nejen téměř 

dvaadvaceti tisícům zákazníků (…)“ 

„Mein Dank gehört nicht nur 

beinahe 22.000 Neuwagenkunden, 

sondern auch fast 14.500 Kunden 

(…)“ 

2006: 4/4 

5 „Tento rok slavíme 20. výročí založení našeho 

podniku!“ 

„Dieses Jahr feiern wir das 

20jährige Bestehen unserer 

Unternehmung!“ 

2008: 5/5 

6 „Svou pozornost a úsilí nyní zaměřujeme na 

to (…)“ 

„Unsere ganze Konzentration und 

Anstrengung richtet sich nunmehr 

darauf (…)“ 

2010: 5/5 

 

Osobní oslovení, používání sloves v první osobě v textech od PWC 

7 „Ověřili jsme soulad výroční zprávy 

společnosti Import VOLKSWAGEN Group 

s.r.o. (dále „Společnost“) k 31. prosinci 2006 s 

účetní závěrkou, která je obsažena v této 

výroční zprávě na stranách 22 – 40.“ 

„Wir haben den Jahresbericht der 

Import VOLKSWAGEN Group 

s.r.o. (im folgenden „Gesellschaft“) 

auf die Übereinstimmung mit dem 

Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr 2006 geprüft, der 

dem Jahresbericht auf den Seiten 22 

– 40 beigefügt ist.“ 

2006: 21/21 

8 „Naším úkolem je vydat na základě 

provedeného ověření výrok o souladu výroční 

zprávy s účetní závěrkou.“ 

„Unsere Verantwortung ist es, auf 

der Grundlage der von uns 

durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung abzugeben, ob der 

Jahresbericht im Einklang mit dem 

Jahresabschluss steht.“ 

2006: 21/21 

9 „Tyto normy vyžadují, aby auditor 

naplánoval a provedl ověření tak (…)“ 

„Die Prüfungsstandards erfordern 

es, dass wir die Prüfung des 

Jahresberichtes so planen und 

durchführen (…)“ 

2006: 21/21 

Tabulka 27   Osobní oslovení a používání sloves v první osobě 

V překladu jsme narazili na několik slovesných tvarů v první osobě (sg. i pl.), resp i na 

mnohem méně časté osobní formulace (viz překlad č. 3), které byly poměrně překvapující, 

jelikož takovéto osobní zapojení u obsahově a informačně orientovaného textu je neobvyklé. 

Ve velmi vzácných případech VF v první osobě singuláru zaniklo, jako je tomu u prvního 

excerpta, zatímco většinou bylo zachováno (č. 2, resp. č. 3). VF v první osobě plurálu bylo 

přeloženo adekvátně, tj. stejným způsobem (příklad 4 a 5). 
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Oproti tomu v auditorských pasážích natolik přímé oslovení očekávat nelze, jelikož 

jejich primárním účelem je podávat rigidním způsobem přesné informace. Sloveso v první 

osobě jednotného čísla se zde nevyskytlo ani jednou, zatímco v první osobě čísla množného 

hned několikrát. Důvodem je snaha vyjádřit tímto tvarem slovesa, že se jedná o výsledek 

činnosti firmy jako takové, nikoliv pouze o produkt jednoho auditora, resp. se tímto tvarem 

vyjadřuje, sounáležitost auditora s jeho zaměstnavatelem a společnost daným slovesným 

tvarem dává najevo, že se s výsledkem identifikuje. I proto se první osoba čísla množného jeví 

jako jediný možný osobnější tvar VF. Patrně i z tohoto důvodu byly všechny tyto VF přeloženy 

taktéž první osobou množného čísla. 

Co se osobních oslovení týče, tak můžeme říct, že byly jak v textech od IVG, tak od 

PWC přeloženy poměrně zdárně a překladatelé dodržovali stejnou formulaci – patrně, protože 

si byli vědomi, že osobní formulace jsou charakteristickým prvkem textu, který je vhodné 

v překladu zachovat. 

 

Pravopis 

Pravopis v textech od PWC 

1 „(…) originálních dílů a originálního 

příslušenství.“ 

„(…) Original Teile- und Zubehörverkauf 

(…)“ 

2006: 16/16 

2 „Výsledky obratu originálních dílů (…)“ „Die Ergebnisse des Original Teile 

Umsatzes (…)“ 

2006: 16/16 

3 „(…) v důsledku (…)“ „(…) infolge (…)“ 2006: 20/20 

4 „(…) ve všech významných ohledech 

(…)“ 

„(…) im wesentlichen (…)“ 2006: 21/21 

5 „(…) sále (…)“ „(…) im folgenden (…) 2007: 24/24 

6 „přispívá do Plus magazínu a na webové 

stránky, účastní se autogramiád a aktivit 

auto-plus®.“ 

„(…) sie nimmt an den 

Autogrammstunden und auto-plus® 

Aktivitäten teil.“ 

2010: 25/26 

7 „(…) ve všech významných ohledech 

(…)“ 

„(…) im wesentlichen (…)“ 2007: 24/24 

8 „Výsledek hospodaření před zdaněním“ „Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor steuern“ 2006: 25/25 

9 „V průběhu účetního období (…)“ „Im Berichtszeitraum (…)“ 2006: 40/40 

10 „(…) koncernových importérských (…)“ „(…) Konzernimporteursgesellschaften 

(…)“ 

2007: 18/18 

11 „Finance Controlling“ „Finanz und Controlling“ 

 

2006: 28/28 

12 „Výroční zpráva 2007 je také k dispozici 

v německé verzi.“ 

„Der Jahresbericht 2007 steht auch in 

tsechischer Version zur Verfügung.“ 

2007: 43/43 

13 „Frontman populární kapely (…)“ „Der Frontmann der popularen Band (…)“ 2009: 16/16 

14 „Spřízněnými stranami Společnosti se 

rozumí:“ 

„Der Gesellschaft nahestehenden 

Personen sind wie folgt beschrieben:“ 

2009: 39/40 

15 „Naše značky nových vozů (…)“ „Damit onnten unsere Neuwagenmarken 

(…)“ 

2010: 5/5 

16 „Pasiva“ „Pasiva“ 2006: 24/24 

17 „(…) včetně podniků (…)“ „Dies schließet auch Gesellschaften mit 

ein (…)“ 

2009: 39/40 

18 „Čistý peněžní tok z investiční činnost“ „Cashflow/(-abfluss) aus 

Investitionstätigkeit“ 

2007: 31/31 
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Pravopis v textech od PWC 

19 „Zásoby“ „Vörrate“ 2006: 32/32 

20 „(…) výrok o souladu výroční zprávy s 

účetní závěrkou.“ 

„(…) ob der Jehresbericht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss steht.“ 

2007: 24/24 

21 „(…) audit.“ „(…) eine Aschlussprüfung (…)“ 2008: 23/23  

22 „(…)v seznamu auditorských společností 

(…)“ 

„(…)im Verzeichnis 

WirtschaflprüfungsgesellschaHen (…)“ 

2008: 25/25 

23 „(…) účetní pravidla (…)“ „(…)Rechnungslegungsvors chriften (…)“ 2009: 29/29 

Tabulka 28   Pravopis 

 

V obou překladových pasážích se vyskytlo také několik pravopisných chyb, které 

poněkud kazí dojem z jinak, přinejmenším po termnilogické stránce, zdařilého překladu. 

Vybíráme několik nejnápadnějších a nejcharakterističtějších pravopisných chyb, přičemž i na 

tomto místě poukazujeme na fakt, že některé z těchto chyb se v překladu opakují. Toto řetězení 

chyb, které se vykytuje nejen u pravopisu, nýbrž i u ostatních repetitivních výrazů, by mohlo 

napovídat, že je text přeložen pomocí nástroje CAT, kde byla chyba jednou „odsouhlasena“ a 

takto odsouhlasený chybný segment již není následně korigován, neboť je schválené znění 

považováno za správné. Jak jsme ale zjistili během rozhovoru, ve společnosti IVG se nástroje 

CAT nepoužívají. 

V prvních dvou řádcích by bývalo bylo nutné propojit zvýrazněná slova pomlčkou 

(Original-Teile), či ještě lépe, rovnou formulovat kompozitum (Originalteile). V dalším řádku 

by se spojený výraz infolge měl psát odděleně tj. in Folge. Následujících pět zvýrazněných míst 

zobrazuje případy, kdy bylo místo majuskule na začátku slova použito pouze malé písmeno. U 

č. 9 a 10 je naopak chybně vloženo spojovací „s“. Pokud jde o výraz „Finanz und Controlling“ 

(č. 11), jedná se sice o oficiální název části firmy, tj. podobu vyjádření zde určuje firma sama, 

avšak ryze z pravopisného hlediska, je tento výraz agramatický a měl by být opraven – např. 

na „Finanzen und Controlling“. Č. 12–14 a 16 obsahují překlep, resp. bylo chybně skloňováno 

(č. 14: nahestehenden místo správného tvaru nahestehende), zatímco u č. 15 vypadlo počáteční 

písmeno. V sedmnáctém řádku byl omylem použit archaický tvar slovesa, s koncovkou –et. 

Zda se ale skutečně jedná o chybně použitý tvar či o překlep, nelze určit s jistotou. Poslední 

příklad pravopisné chyby obsahuje nesprávně napsané slovo v češtině. Jinak ovšem působí 

originál po pravopisné stránce velmi korektně. 

Pravopisných chyb je sice v textech od PWC mnohem méně, avšak vzhledem 

k nepoměrně menšímu rozsahu auditorských textů je třeba konstatovat, že je jejich frekvence 

v překladech od PWC je vyšší. S ohledem na charakter, význam a vážnost těchto textů kazí tyto 

chyby celkový dojem o to více (viz překlepy pod čísly 19–23). 
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Pravopisné chyb, resp. překlepy tak v obou textech kazí dojem z terminologicky 

vhodného překladu. Příčiny vzniku těchto chyb sice nmůžeme doložit s jistotou, avšak lze se 

domnívat, že překlad nebyl dostatečně kontrolován. 

 

AČV, slovosled v pasážích od IVG a PWC 

AČV, slovosled v pasážích od IVG 

1 „Při zvyšování schodku státního rozpočtu se 

nepodařilo navázat na klesající tendenci 

minulého roku.“ 

„Bei der Neuverschuldung des 

Staatshaushaltes konnte nicht an 

die sinkende Tendenz des Vorjahres 

(nicht) angeknüpft werden.“ 

2006: 5/5 

2 „Značka Užitkové vozy Volkswagen obhájila 

v roce 2006 1. místo mezi importéry 

užitkových vozů v České republice.“ 

„(Im Jahr 2006 verteidigte) Die 

Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge 

verteidigte in 2006 den 1. Platz 
unter den Nutzfahrzeugimporteuren 

in der Tschechischen Republik (den 

ersten Platz).“ 

2006: 10/10 

3 „I nadále bude svými produkty ztělesňovat 

filozofii „Náskok díky technice“, vedoucí 

k nadšení stávajících a získávání nových 

zákazníků, a tím i k navýšení podílu na 

českém trhu.“ 

„Sie wird (mit ihren Produkten) 

auch nach wie vor mit ihren 

Produkten die Philosophie 

„Vorsprung durch Technik“ 

verkörpern, die zur Begeisterung 

der bestehenden und zur 

Gewinnung der neuen Kunden und 

somit zu einer Erhöhung des 

Anteils am tschechischen Markt 

führt.“ 

2006: 12/12 

4 „Společnost Import VOLKSWAGEN Group 

s.r.o. (dále „Společnost“) byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 18. března 1998. 

Dne 22. května 2006 došlo ke změně sídla 

Společnosti z Praha 5-Stodůlky, Pekařská 6, 

PSČ 155 00, na Praha 5-Jinonice, Radlická 

740/113d, PSČ 158 00.“ 

„Die Import VOLKSWAGEN 

Group s.r.o. (weiter nur 

„Gesellschaft“) wurde am18.März 

1998 in das Handelsregister 

eingetragen. Am 22. Mai 2006 hat 

die Gesellschaft ihren Sitz 

geändert, von Prague 5 - Stodůlky, 

Pekařská 6 nach Praha 5 - Jinonice, 

Radlická 740/113d (geändert).“ 

2006: 27/27 

5 „Na výsledku se rovnou měrou podílely 

všechny kompletně zmodernizované 

modelové řady.“ 

„Mit dem gleichen Anteil 

beteiligten sich an diesem Ergebnis 

alle komplett modernisierten 

Modellreihen.“ 

2007: 12/12 

6 „Import VOLKSWAGEN Group s.r.o. se v 

roce 2008 nadále nacházela, stejně tak jako v 

letech minulých, ve stabilní finanční situaci.“ 

„Die Finanzsituation der Import 

Volkswagen Group s.r.o. war in 

2008 so wie in vergangenen Jahren 

weiterhin stabil.“ 

2008: 23/23 

7 „(…) součást bonusového systému After 

Sales (…)“ 

„(…) Bestandteil vom Bonus 

System After Sales (…)“ 

2008: 18/18 

8 „I nadále budou výsledky studie spokojenosti 

zákazníků CSS zahrnuty do bonusového 

systému After Sales (…)“ 

„Auch nach wie vor werden die 

Ergebnisse der CSS 

Kundenzufriedenheitsstudie zu 

einem Bestandteil vom Bonus 

System After Sales gemacht (…) 

2010: 21/21 

9 „(…) novou verzi diagnostického software 

ODIS.“ 

„(…) Übergang zu einer neuen 

Version der Diagnosesoftware 

ODIS (…)“ 

2010: 21/21 
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AČV, slovosled v pasážích od PWC 

10 Za správnost výroční zprávy odpovídá 

jednatel Společnosti. 

Die Geschäftsführung ist 

verantwortlich für die Richtigkeit 

des Jahresberichtes.  

2006: 21/21 

11 Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky 

v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá jednatel Společnosti. 

Die Geschäftsführung ist 

verantwortlich für die Aufstellung 

und die angemessene Darstellung 

des Jahresabschlusses in 

Übereinstimmung mit den 

Rechnungslegungsvorschriften der 

Tschechischen Republik.  

2006: 21/21 

Tabulka 29   AČV – Slovosled 

 

V překladu se vyskytlo několik míst, kde byl slovosled, resp. aktuální členění větné, dle 

našeho názoru, ne zcela vhodně zvoleno. Citujeme zde opět několik charakteristických posunů, 

vyskytnuvších se v překladu. Pod čísly 1–4 uvádíme tučným písmem neadekvátně zvolené 

pozice výraziva, zatímco v závorkách a kurzivou navrhujeme lepší řešení – zcela v souladu se 

zásadou Kathariny Reissové nekritizovat bez schopnosti navrhnout opravu. Co se prvního 

příkladu týče, je lepší ponechat zápor na konci, jelikož důraz je kladen právě na něj. 

Z podobného důvodu preferujeme koncovou pozici předmětu den ersten Platz (č. 2). U třetího 

je vhodnější přesunout mit ihren Produkten na začátek, jelikož tato informace je již čtenáři 

známa z dřívějšího textu. Ve čtvrtém úryvku je naopak vhodnější sloveso postponovat, protože 

souvětí není ještě natolik dlouhé, aby koncová pozice narušovala srozumitelnost. Za výborný 

příklad přeskupeného AČV považujeme č. 5. Původní uspořádání by v němčině bylo 

neadekvátní. Změna je tedy nanejvýš vhodná. Podobně je tomu i v následujícím úryvku (č. 6). 

Další tři citace obsahují nevhodně zvolený slovosled u méně běžných kompozit, která vznikla 

za účelem pojmenování reálií souvisejících se společností IVG. Namísto Bonus System After 

Sales by bylo u č. 7 a 8 vhodnější použít v němčině uzualizovaný slovosled s premodifikací 

After Sales Bonus System a postupovat analogicky i u devátého excerpta, tj. volit formulaci 

ODIS Diagnosesoftware. 

Příklady vhodně zvoleného, pozměněného AČV jsme našli i v částech VZ od PWC. 

Původní pořadí zvýrazněných částí by sice bylo myslitelné, avšak není zdaleka ideální. 

V ostatních částech se nám překlad auditorských textů jeví z hlediska AČV a slovosledu jako 

přijatelný. 

 

 

 

 

 



 

195 

Kopírování struktury 

Kopírování struktury v pasážích od IVG 

1 V roce 2006 dosáhla značka v segmentu 

osobních vozů pozici importéra č. 2. Celý 

rok se přitom vyznačoval značným úsilím 

konkurentů o dosažení co nejnižších cen, 

respektive co nejvyšších slev. 

In 2006 erreichte die Marke im PKW 

Segment die Position der PKW 

Importmarke Nr. 2. Das gesamte Jahr 

zeichnete sich dabei durch erhebliche 

Bemühungen der Wettbewerber um die 

Erreichung der maximal niedrigen 

Preise, bzw. der höchstmöglichen 

Nachlässe aus. 

2006: 8/8 

2 V oblasti opakovaných oprav byla 

podniknuta řada kroků pro zlepšení 

situace formou analýz, netechnických 

školení, workshopů a coachingu servisních 

procesů s pozitivním výsledkem. 

Auf dem Gebiet der 

Wiederholreparaturen wurde eine Reihe 

der Schritte führend zur Verbesserung 

der Situation in Form der Analysen, 

technischen Schulungen, Workshops und 

des Coachings der Serviceprozesse mit 

einem positiven Ergebnis getan. 

2007: 18/18 

3 Museli jsme přitom čelit také specifickým 

domácím okolnostem, především 

agresivnímu chování konkurence, 

charakterizovanému převážně nikoliv 

výhodami produktů, ale také na základě 

problematiky směnného kurzu. 

Wir mussten dabei auch spezifischen 

inländischen Umständen, vor allem einer 

aggressiven Verhaltensweise des 

Wettbewerbs, charakterisiert 

vorwiegend nicht nur durch 

Produktvorteile, sondern auch auf Basis 

der Wechselkursproblematik, 

standhalten. 

2008: 5/5 

4 Pro dosažení tohoto cíle bude určující 

připravit a zrealizovat celou řadu 

prodejních i marketingových aktivit, které 

podpoří rovnoměrný prodej všech 

modelových řad, zejména však řady 

Crafter. 

Für die Erreichung dieses Ziels wird die 

Vorbereitung und Verwirklichung einer 

Reihe der Verkaufs- und auch 

Marketingaktivitäten, durch die ein 

gleichmäßiger Verkauf aller 

Modellreihen, insbesondere jedoch der 

Reihe Crafter gefördert wird, 

entscheidend sein. 

2006: 18/18 

5 Byla realizována řada opatření a 

programů, jako např. program Expres 

Service a využití výsledků studie CSS pro 

řízení servisní sítě. 

Es wurde eine Reihe von Maßnahmen 

und Programmen verwirklicht, wie z. B. 

das Programm Expres Service und die 

Inanspruchnahme der Ergebnisse der 

CSS Studie zur Servicenetzsteuerung. 

2006: 16/16 

6 Značka „auto-plus“, vlastněná společností 

Import VOLSKWAGEN Group, s. r. o., 

zastřešuje stejnojmenný program obchodu 

ojetými vozy u značkových prodejců 

Audi, SEAT, Volkswagen a Volkswagen 

Užitkové vozy v České republice. V 

současné době se programu účastní 43 

obchodníků výše uvedených značek, 

přičemž v roce 2007 byl do programu za-

řazen po splnění náročných vstupních 

požadavků jeden nový partner. 

Die Marke „auto-plus“, die im Besitz der 

Gesellschaft Import VOLKSWAGEN 

Group ist, ist eine Marke für das 

gleichnamige GW-Geschäftsprogramm 

bei den Markenhändlern Audi, SEAT, 

Volkswagen und Volkswagen 

Nutzfahrzeuge in CZ. Zurzeit sind 43 

Händler mit Verträgen für oben genannte 

Marken am Programm beteiligt, wobei in 

2007 ein neuer Partner nach Erfüllung 

der anspruchsvollen 

Einstiegskonditionen in das Programm 

eingegliedert wurde. 

2007: 21/21 

7 K 31. prosinci 2007 Společnost eviduje 

krátkodobou půjčku od společnosti 

ŠKODA AUTO, a. s., ve výši 300 000 tis. 

Kč (2006: 300 000 tis. Kč), zahrnutou v 

úvěrech splatných do jednoho roku. 

Půjčka byla poskytnuta za podmínek 

obvyklých na trhu. Všechny úvěry jsou 

poskytnuty v českých korunách při 

Zum 31. Dezember 2007 bilanziert die 

Gesellschaft einen kurzfristigen Kredit 

von ŠKODA AUTO a.s. in Höhe von 

TCZK 300.000 (2006: TCZK 300.000). 

Dieser Kredit ist innerhalb eines Jahres 

fällig. Der Kredit wurde unter 

marktüblichen Konditionen und in 

tschechischen Kronen zu einem 

2007: 38/38 
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průměrné úrokové sazbě 3,34 % p. a. 

(2006: 2,64 % p. a.). 

durchschnittlichen Zinssatz von 3,34% 

p.a. (2006: 2,64% p.a.) gewährt. 

 

Kopírování struktury v pasážích od PWC 

8 Tyto normy vyžadují, aby auditor 

naplánoval a provedl ověření tak, aby 

získal přiměřenou jistotu, že informace 

obsažené ve výroční zprávě, které popisují 

skutečnosti, jež jsou též předmětem 

zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 

významných ohledech v souladu s 

příslušnou účetní závěrkou. 

Die Prüfungsstandards erfordern es, dass 

wir die Prüfung des Jahresberichtes so 

planen und durchführen, dass ein 

hinreichend sicheres Urteil darüber 

abgegeben werden kann, ob die im 

Jahresbericht enthaltenen Informationen 

über Sachverhalte, die auch im 

Jahresabschluss enthalten sind, im 

wesentlichen mit dem Jahresabschluss 

im Einklang stehen.  

2006: 21/21 

9 Ověřili jsme soulad ostatních informací 

obsažených ve výroční zprávě Společnosti 

za rok končící 31. prosince 2009 s výše 

uvedenou účetní závěrkou. 

Wir haben die sonstigen Informationen, 

enthalten im Jahresbericht der 

Gesellschaft für das zum 31. Dezember 

2009 endende Geschäftsjahr, auf die 

Übereinstimmung mit dem 

Jahresabschluss geprüft, der dem oben 

genannten Jahresbericht beigefügt ist. 

2009: 49/51 

Tabulka 30   Kopírování struktury 

V auditorských pasážích se objevuje nemálo míst, kde z různých důvodů dochází ke 

kopírování struktury. Často se tak děje, protože překladatelka dodržela určitý stupeň 

nominalizace z výchozího textu, ať už se jedná o kopii substantivních vazeb (č. 1); nebo o 

polovětná vyjádření, jež jsme zmínili (č. 2+3) již výše. Nelze však paušalizovat a odmítnout, 

kopii syntakto-gramatických struktur zcela. Vyskytly se i příklady, kde kopírování struktury 

bylo vhodnou volbou (č. 5–7), resp. kde byly některé části větného celku vhodně přeřazeny (č. 

4). 

O auditorských pasážích lze také konstatovat, že se vyskytují jak vhodné příklady pro 

kopírování struktur (č. 8), tak příklady záporné (č. 9), přičemž u posledního jmenovaného značí 

tučná pasáž nevhodnou kopii struktury – opět se jedná o neadekvátní polovětnou vazbu. 

Vhodnost kopírování, resp. nekopírování syntakto-gramatických, resp. slovosledných struktur 

v překladu se liší případ od případu a nelze paušalizovat, přičemž se vyskytují v pasážích od 

IVG i PWC dobré i záporné příklady. Záporné (viz výše), ale výrazně narušují plynulost textu, 

resp. jinak přijatelný dojem z překladu. 

 

Syntax, včetně spojování a rozdělování vět 

 

Po syntaktické stránce nevykazuje text nijak výrazně neobvyklé jevy, a to s ohledem na 

skutečnost, že se, ve smyslu Reissové, jedná o informativně, resp. obsahově orientovaný text. 

Jak dokládáme na názorných příkladech níže uvedenou tabulkou o spojování, resp. rozdělování 

větných celků v originálu a překladu, rozdělování vět v překladovém textu, resp. členění 

v jiných místech oproti originálu se vyskytuje pouze ojediněle a pokud se tak děje, odlišné 
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členění ani ze syntaktického ani sémantického hlediska rušivé není. Lze je plně akceptovat. 

Poměrně často se přitom české věty rozdělují na víc vět v němčině (č. 2–7), zatímco dělení 

např. stejný počet větných celků v jiných místech (příklad 1+8) je mnohem méně. S ohledem 

na krátkost auditorských pasáží uvádíme z těchto texů pouze jeden příklad rozdělení souvětí na 

dvě části. V naprosté většině případů ale zůstávalo členění na jednotlivé větné celky stejné. 

Odlišný počet souvětí v cílovém textu byl pak primárně zapříčiněn dodatečně přidanými 

pasážemi, či spíše poznámkami, v „překladovém“ textu. V tomto případě se jednalo o 

poznámky právního charakteru, kdy se např. odkazovalo na skutečnost, že daná výroční zpráva 

byla sepsána v češtině a přeložena do němčiny, přičemž rozhodující je české znění. Tento 

syntakticko-sémantický aspekt má také výrazné pragmatické dopady. Společnost IVG 

informuje cizojazyčné (německé) čtenáře o významu jednotlivých jazykových mutací, zatímco 

v českém znění ani není důležité tuto poznámku včlenit, což se také v ročnících 2008-2010, 

kdy byla tato poznámka do VZ doplněna, také nedělo. Dalším důležitým syntaktickým 

aspektem je, že v ročníku 2006 a 2007 zůstala na konci auditorské pasáže v němčině poznámka 

uvádějící adresu a zápis firmy v obchodním rejstříku v angličtině, místo aby byla přeložena do 

němčiny, což působí v ročníku 2007 ještě hůře, neboť zde již sice poznámka v němčině je, 

avšak její anglická mutace smazána nebyla. 

Podobně lze také rozdělení větného celku z auditorské pasáže, které uvádíme jako 

názorný příklad, považovat za reprezentativní doklad o tom, že spíše panuje tendence k dělení 

větných celků, byť ani takovéto syntaktické změny v překladu nejsou příliš frekventované. 
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Spojování a oddělování vět 

Spojování a oddělování vět v textech od IVG 

1 „Pohledávky jsou vykázány v 

nominální hodnotě snížené o 

opravnou položku k pochybným 

pohledávkám. Opravná položka 

k pohledávkám je vytvořena na 

základě individuálního 

posouzení bonity dlužníků.“ 

„Forderungen sind mit ihrem Nominalwert 

angesetzt. Zweifelhafte und uneinbringliche 

Forderungen werden durch angemessene 

Wertberichtigungen berücksichtigt; dabei werden 

die Wertberichtigungen auf Basis einer 

individuellen Beurteilung der Schuldnerbonität 

gebildet.“ 

2008: 34/36 

2 „Z marketingového pohledu je 

důležitá koncentrace na zvýšení 

image a všeobecného povědomí 

o značce, k čemuž, mimo jiné, 

přispěje i partnerství značky 

SEAT se zpěvačkou Shakirou a 

podpora jejího evropského 

turné.“ 

„Aus Sicht von Marketing ist eine Konzentration 

auf Erhöhung vom Image und vom allgemeinen 

Bekanntheitsgrad der Marke wichtig. Dazu wird 

unter anderem die Partnerschaft der Marke SEAT 

mit der Sängerin Shakira und eine Unterstützung 

ihrer Europatournee beitragen.“ 

2006: 14/14 

3 „V roce 2007 budou realizovány 

další projekty, které přispějí ke 

zvyšování loajality zákazníků k 

našim značkám a autorizovaným 

servisům, stejně tak dojde i k 

dalšímu růstu objemů 

poskytnutých servisních služeb a 

prodeje originálních dílů a 

originálního příslušenství.“ 

„Im Jahr 2007 werden weitere Projekte 

verwirklicht, die zur Erhöhung der 

Kundenloyalität gegenüber unseren Marken und 

autorisierten Servicepartnern beitragen werden. Es 

kommt ebenfalls zu einer weiteren Erhöhung der 

Volumina der erbrachten Serviceleistungen sowie 

des Original Teile- und Zubehörverkaufs.“ 

 

2006: 16/16 

4 „K 31. prosinci 2006 Společnost 

eviduje krátkodobou půjčku od 

společnosti ŠKODA AUTO a.s. 

ve výši 300 000 tis. Kč, 

zahrnutou v úvěrech splatných 

do jednoho roku.“ 

„Zum 31. Dezember 2006 bilanziert die 

Gesellschaft einen kurzfristigen Kredit von 

ŠKODA AUTO a.s. in Höhe von TCZK 300 000. 

Dieser Kredit ist innerhalb eines Jahres fällig.“ 

2006: 34/34 

5 „Nakoupený dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek je 

vykázán v pořizovacích cenách, 

které zahrnují cenu pořízení a 

náklady s jeho pořízením 

související.“ 

„Entgeltlich erworbene immaterielle 

Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen 

werden zu Anschaffungskosten abzüglich 

planmäßiger linearer Abschreibungen über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer angesetzt. 

Dabei enthalten die Anschaffungskosten auch die 

Kosten, die erforderlich sind, den 

Vermögensgegenstand in seinen betriebsbereiten 

Zustand zu versetzen.“ 

2007: 33/33 

6 „V roce 2006 došlo ke zkrácení 

doby používání služebních 

vozidel na dobu kratší než jeden 

rok (viz bod 2 (b)), z tohoto 

důvodu došlo k jejich 

překlasifikaci do zásob.“ 

„In 2006 kam es zu einer Verminderung der 

Nutzungsdauer bei den aktivierten 

Geschäftsfahrzeugen, die bis dahin im 

Sachanlagevermögen bilanziert wurden. Die 

Nutzungsdauer betrug nun weniger als 1 Jahr 

(siehe Abschnitt 2 (b)). Aus diesem Grunde kam 

es zu ihrer Umklassifizierung in die Vorräte“ 

2007: 36/36 

7 „Dodávky zákazníkům dosáhly 

21 290 prodaných vozů, což 

představuje nárůst oproti 

předchozímu roku o 6,1 %.“ 

„Die Lieferungen an das Händlernetz betrugen 

20.958 Fahrzeuge. Es stellt eine Steigerung um 

3,6 % im Vergleich zu 2007 dar.“ 

2008: 23/23 

8 Pohledávky jsou vykázány v 

nominální hodnotě snížené o 

opravnou položku k pochybným 

pohledávkám. Opravná položka 

k pohledávkám je vytvořena na 

základě individuálního 

posouzení bonity dlužníků. 

Forderungen sind mit ihrem Nominalwert 

angesetzt. Zweifelhafte und uneinbringliche 

Forderungen werden durch angemessene 

Wertberichtigungen berücksichtigt; dabei werden 

die Wertberichtigungen auf Basis einer 

individuellen Beurteilung der Schuldnerbonität 

gebildet. 

2008: 34/35 
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Spojování a oddělování vět v textech od PWC 

9 Ověřili jsme přiloženou účetní 

závěrku společnosti Import 

VOLKSWAGEN Group s. r. o. 

(dále „Společnost“), tj. rozvahu k 

31. prosinci 2008, výkaz zisku a 

ztráty, přehled o změnách vlastního 

kapitálu a přehled o peněžních 

tocích za rok 2008 a přílohu, včetně 

popisu podstatných účetních 

pravidel (dále „účetní závěrka“). 

Údaje o Společnosti jsou uvedeny v 

bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Import 

VOLKSWAGEN Group s.r.o. (im folgenden 

„Gesellschaft“) geprüft. Dieser Jahresabschluss besteht 

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2008, der 

zugehörigen Gewinn- und Verlustrechnung, dem 

Eigenkapitalspiegel und der Kapitalflussrechnung für 

das zu diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie 

dem Anhang, einschließlich der wesentlichen 

Bilanzierungsmethoden. 

2008: 25/25 

Tabulka 31   Spojování a oddělování vět 

 

Jako doplňující informaci k syntaktickým jevům, resp. k textu a jeho repetitivnosti 

celkově uvádíme následující tabulku s procentuálními hodnotami opakování pasáží české 

mutaci, vypočtené pomocí analýzy v programu Trados. Analyzovány byly tzv. plnotextové 

pasáže, tj. plnohodnotné větné celky, i souvislé texty beze sloves. Do této analýzy tedy nebyly 

zahrnuty hesla v tabulkách a popisky (pokud se, v posledním jmenovaném případě, nejednalo 

právě o plnohodnotné větné celky)247. První sloupek s procentuálními hodnotami označuje 

repetitivnost mezi jednotlivými ročníky originálu celkově, druhý mezi pasážemi VZ od IVG z 

jednotlivých ročníků, třetí pak procento opakování v auditorských pasážích jednotlivých 

ročníků VZ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 Jedná se o soubory uvedené v seznamu elektronických příloh (bez číslování stránek) pod mezinadpisem 

„REPETITIVNOST DLE SDL TRADOS STUDIO 2014“. Repetitivnost byla vypočtena pomocí porovnání 

souborů obsahující pouze fulltextové, tj. rozformulované (nikolikv tabulkové texty). Žlutě zvýrazněné údaje 

(hodnoty za kompletní textové pasáže) byly získány z excelových souborů s označením příslušného letopočtu ze 

složky s názvem: „Repetitivnost v textových pasážích celkově“, kde jsou zvýrazněny žlutě. Modře zvýrazněné 

údaje (hodnoty za textové pasáže od IVG) byly získány z excelových souborů s označením příslušného letopočtu 

ze složky s názvem: „Repetitivnost v textových pasážích od IVG“, kde jsou zvýrazněny modře. Zeleně zvýrazněné 

údaje (hodnoty za textové pasáže od PWC) byly získány z excelových souborů s označením příslušného letopočtu 

ze složky s názvem: „Repetitivnost v textových pasážích od PWC“, kde jsou zvýrazněny zeleně. Abychom dané 

údaje mohli pomocí programu SDL Trados získat, porovnávali jsme právě patřičné soubory příloh (tzv. fulltextové 

části VZ) z adresáře „SOUBORY S TEXTOVOU ČÁSTÍ“. Pro účely získání tabulkových dat ze žlutého sloupce 

byly v programu SDL Studio Trados porovnány soubory z příslušných let ze složky s názvem „Textová část VZ 

celkově“ z elektronické přílohy. Pro účely získání těchto dat z modrého sloupce byly v programu SDL Studio 

Trados porovnány soubory z příslušných let ze složky s názvem „Textová část VZ od IVG“ z elektronické přílohy. 

Pro účely získání těchto dat ze zeleného sloupce byly v programu SDL Studio Trados prorovnány soubory 

z příslušných let ze složky s názvem „Textová část VZ od PWC“ z elektronické přílohy. 
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2006–2007  IVG+PWC (KOMPLETT) IVG PWC 

 Cross-file Repetitions 25.25 % 22.38% 58.31% 

2007–2008  KOMPLETT IVG PWC 

 Cross-file Repetitions 30,12 % 31.69% 22.17% 

2008–2009  KOMPLETT IVG PWC 

 Cross-file Repetitions 28,97 % 24.41% 63.08% 

2009–2010  KOMPLETT IVG PWC 

 Cross-file Repetitions 32.85 % 30.77% 51.75% 

2006–2010  KOMPLETT IVG PWC 

 Cross-file Repetitions 12.36 % 12.11% 8.20% 

Tabulka 32   Procento repetitivnosti ve VZ z lez 2006–2010 (celkově), a v oddělených 

pasážích od IVG a PWC 

 

Z prvního sloupce lze snadno vyčíst poměrně vysoká repetitivnost výročních zpráv jako 

celku. Nejedná se o hodnotu překvapivě vysokou, neboť znakem výročních zpráv je právě 

standardizace, tj. určité opakování lze očekávat. Markantně nižší hodnota mezi prvním a 

posledním zkoumaným ročníkem plyne z toho, že se informace v průběhu let mění, takže shoda 

mezi ročníkem 2006 a 2010 je nižší, a to nezávisle na tom, zda se jedná o repetitivnost u VZ 

celkově, nebo pouze o části od IVG, resp. PWC. Hodnoty ve druhém sloupci jsou vesměs nižší, 

jelikož se zde uvádí pouze procento opakování v pasážích od IVG, tj. velmi výrazně repetitivně 

texty od auditorské společnosti Pricewaterhouse Coopers zde byly vyňaty. Poněkud vyšší 

hodnotu repetitivnosti mezi ročníky 2007 a 2008 u pasáží od IVG, oproti kompletní výroční 

zprávě z těchto ročníků vysvětlíme níže při analýze hodnot procentuálního opakování textů od 

PWC. 

Texty auditorské společnosti PWC jsou vysoce repetitivní, texty z let přímo po sobě 

jdoucích mají procento opakování vyšší než 50 %, v jednom případě dokonce repetitivnost 

přesahuje 60% hranici (porovnání ročníků 2008 a 2009). Výjimku tvoří pouze nízká hodnota 

z porovnání pasáží od PWC z let 2007 a 2008, neboť od ročníku 2008 se nově vyskytly 

auditorské poznámky nejen cca v polovině výroční zprávy, nýbrž i další na jejím konci. 

V důsledku takového dvojnásobného rozsahu auditorských pasáží z roku 2008, oproti roku 

2007, je zjevné, že repetitivnost mezi lety 2007 a 2008 nemohla být stejně vysoká jako mezi 

jinými na sebe navazujícími ročníky. Navíc, vzhledem k extrémně vysoké repetitivnosti 

auditorských pasáží, která mezi ročníkem 2007 a 2008 dána není, je zřejmé, že proti poklesu 

repetitivnosti u auditorských pasáží z těchto let musí mezi danými ročníky na druhé straně stát 

zvýšená repetitivnost pasáží od IVG, bez níž by nebylo myslitelné, aby repetitivnost všech 

textových pasáží VZ mezi rokem 2007 a 2008 byla (navzdory poklesu procenta opakování u 

auditorských pasáží) vyšší (25,25 %) než u předchozího a následujícího porovnání (28,97 %). 

K tomu také částečně přispělo vyšší procento repetitivnosti u pasáží od IVG z let 2007 a 2008. 
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Statistickým výzkumem, či alespoň teoretickým základem podloženou informaci o tom, od 

jakého procenta repetitivnosti se vyplatí používat elektronická nástroje pro podporu překladu, 

jsme sice nenašli, avšak domníváme se, že repetitivnost mezi na sebe navazujícími ročníky, 

která u textů od IVG neklesá ani v jednom případě po hranici 20 %, by si již sama o sobě využití 

elektronických nástrojů ospravedlnila, či dokonce vyžádala. Alespoň u společnosti Import 

Volkswagen Group se nám však podařilo zjistit, že elektronické nástroje na podporu překladu 

tato firma nepoužívá. Zcela nepochybně je pak nástroj CAT neodmyslitelným (pokud se 

používá) či nedocenitelným (zejména, pokud jej neaplikujeme) u auditorských textů, jejichž 

repetitivnost u na sebe navazujících ročníků, až jednu zmíněnou výjimku, vždy přesahuje 50 

%, v jednom případě dokonce 60 %. Osobně se domníváme, že i odlišná repetitivnost textů od 

IVG a PWC nás opravňuje analyzovat pasáže od těchto dvou původců odděleně, resp. porovnat 

případné usouvztažnitelná zjištěná excerpta. 

9.4.4 Stylistické instrukce 

1 „vedoucí divize Volkswagen 

osobní vozy“ 

„Leiter Division VW PKW“ 2006: 3/3 

2 „vedoucí divize Volkswagen 

užitkové vozy“ 

„Leiter Division VW LNF“ 2006: 3/3 

3 „(…) originálních dílů a 

originálního příslušenství.“ 

„(…) Original Teile- und Zubehörverkauf (…)“ 2006: 16/16 

4 „(…) patří mezi 3 nejúspěšnější.“ 

 

„(…) unter den Top 3 rangieren.“ 2006: 3/3 

5 „(…) navštěvují naše servisní 

zařízení. 

 

„(…) Serviceeinrichtungen frequentierten.“ 2006: 4/4 

6 „Rád bych (…)“ „Gern möchte ich (…)“ 2010: 5/5 

7 „Kvůli otevřenosti ekonomiky „(…) der Offenheit der Ökonomie (…)“ 2010: 6/6 

8 „Program komplexní Záruky 

auto-plus // komplexní 

reportingový systém, 

„Das Programm der komplexen auto-plus 

Garantie // ein komplexes Reporting-System 

(…)“ 

2010: 25/26 

9 „(…) účtují přímo do nákladů. „(…) als Aufwand gebucht (…)“ 2010: 37/40 

10 „Pro dosažení tohoto cíle (…)“ „Für die Erreichung dieses Ziels Pro dosažení 

tohoto cíle (…)“ 

2006: 10/10 

11 „Ke splnění tohoto cíle by měla 

přispět již zmíněná úspěšně 

zavedená nová generace modelu 

Ibiza, doplněného o atraktivní 

akční modely.“ 

„Zur Erreichung dieses Ziels sollte die bereits 

erwähnte neue Generation des Modells Ibiza 

ergänzt um attraktive Aktionsmodelle 

beitragen.“ 

 

2008: 16/16 

12 „Při obměně stránek nešlo pouze 

o přizpůsobení vizuálu 

požadavkům klientů, ale také o 

použití moderních technologií 

usnadňujících používání stránek 

zákazníkům programu „auto-

plus“. 

„Bei einer Abänderung der Seiten handelte es 

sich nicht nur um eine Anpassung der visuellen 

Kriterien den Kundenanforderungen, sondern 

auch um eine Inanspruchnahme der modernen 

Technologien, die den Kunden des Programms 

auto-plus die Anwendung der Seiten einfacher 

machen.“ 

2006: 18/18 

13 „ (…) v České republice a celé 

Evropské unii (…)“ 

„ (…) in der Tschechischen Republik und in der 

gesamten Europaunion (…)“ 

2010: 27/29 

14 „(…) ve všech významných 

ohledech (…)“ 

„(…) unter Berücksichtigung der 

Wesentlichkeit (…)“ 

2006: 21/21 



 

202 

15 „(…) vzhledem k výrobě 

v zámoří (…)“ 

„(…) wegen der Produktion im Überseeland 

(…)“ 

2007: 9/9 

16 „(…) ve všech významných 

ohledech 

„(…) unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit 

(…)“ 

2007: 24/24 

17 „(…) žádná újma (…)“ „(…) keine Nachteile irgendwelcher Art (…)“ 2007: 42/42 

18 „Společnost IVG zvýšila své 

prodeje (…)“ 

„Durch die Gesellschaft IVG wurden ihre 

Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 12 

Prozent erhöht (…)“ 

2008: 5/5 

19 „Přesto odvedli naši partneři v 

prodeji a servisních službách 

vynikající výkony a prokázali 

(…)“ 

„Trotzdem brachten unsere Partner in Vertrieb 

und Servicedienstleistungen hervorragende 

Leistungen(…)“ 

2009: 5/5 

20 „(…) projektem BPC (Best 

Practical Coaching), 

„(…) Projekt BPC (Best Practical Coaching) 

(…)“ 

2009: 25/25 

21 „(…) Výběr auditorských postupů 

závisí na úsudku auditora, včetně 

posouzení rizika významné 

nesprávnosti údajů uvedených v 

účetní závěrce způsobené 

podvodem nebo chybou.“ 

„(…) Die angewandten Prüfungshandlungen 

obliegen der Beurteilung des Abschlussprüfers, 

einschließlich der Beurteilung des Risikos von 

wesentlichen Fehlern innerhalb des 

Jahresabschlusses, unabhängig davon, ob es sich 

um Unrichtigkeiten oder Verstoße handelt.“ 

2009: 29/30 

22 „Nakoupený dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek je 

vykázán v pořizovacích cenách, 

které zahrnují cenu pořízení a 

náklady s jeho pořízením 

související.“ 

„Entgeltlich erworbene immaterielle 

Vermögensgegenstände und 

Sachanlagevermögen werden zu 

Anschaffungskosten angesetzt, in denen der 

Anschaffungspreis und mit ihrer Anschaffung 

zusammenhängende Kosten enthalten sind.“ 

2009: 37/38 

23  „Kvůli otevřenosti ekonomiky 

(…)“ 

„(…) der Offenheit der Ökonomie (…)“ 2009: 6/6 

24 „Pětinásobná mistryně světa, 

dvojnásobná mistryně Evropy a 

čtyřnásobná světová rekordmanka 

v rychlobruslení Martina 

Sáblíková má rychlost v krvi. 

Stejně jako její nerozlučný přítel 

Volkswagen Golf GTI.“ 

„Die fünfmalige Weltmeisterin, zweimalige 

Europameisterin und viermalige 

Weltrekordhalterin im Eisschnelllaufen Martina 

Sáblíková hat die Geschwindigkeit im Blut. 

Gleich wie ihr untrennbarer Freund Volkswagen 

Golf GTI.“ 

2009: 8/8 

25 „Jedna z nejpopulárnějších 

českých kapel Chinaski se na 

všech svých cestách cítí jako v 

bavlnce. 

Jejich pojízdným příbytkem jsou 

totiž užitkové vozy Volkswagen.“ 

„Eine der populärsten tschechischen Kapellen 

Chinaski fühlt sich unterwegs immer sehr 

angenehm. 

Als das Heim auf vier Rädern dienen ihnen 

nämlich die Volkswagen Nutzfahrzeuge.“ 

2009: 12/12 

26 Jiří Bartoška je s Mezinárodním 

filmovým festivalem Karlovy 

Vary spjat stejně nerozlučně jako 

Oficiální vůz festivalu, značka 

Audi. 

Vhodnější model než Audi A5 

Coupé si k charismatickému herci 

snad ani nejde představit! 

„Jiří Bartoška ist mit dem Internationalen 

Filmfestival Karlovy Vary so eng verbunden, 

wie der Offizielle Festivalwagen, die Marke 

Audi. Man kann sich ein passenderes Auto als 

den Audi A5 Coupé zum charismatischen 

Schauspieler kaum vorstellen!“ 

2009: 14/14 

27 „Frontman populární kapely 

Monkey Business a velký fanda 

rychlých aut Matěj Ruppert 

propadl kouzlu Leonu Cupra R, s 

nadšením se projede i Ibizou 

Cupra.“ 

„Der Frontmann der popularen Band Monkey 

Business und ein großer Fan der schnellen 

Autos Matěj Ruppert ist dem Zauber des Leon 

Cupra R verfallen, mit der Begeisterung fährt er 

auch mit Ibiza Cupra.“ 

2009: 16/16 

28 „Populární herec Ivan Trojan, 

který se do povědomí lidí zapsal 

hlavně bravurními výkony ve 

filmech Samotáři, Jedna ruka 

netleská či Václav, si svou 

Alhambru hýčká. Představuje 

„Der populäre Schauspieler Ivan Trojan, der vor 

allem durch seine Rollen in den Filmen 

Samotáři (Einzelgänger), Jedna ruka netleská 

(Eine Hand kann nicht klatschen) oder Václav 

bekannt wurde, verwöhnt seinen Alhambra. Das 

Auto stellt Komfort und Luxus nicht nur für ihn 

2009: 25/25 



 

203 

pohodlí a luxus nejen pro něj, ale 

hlavně pro jeho ženu a děti.“ 

selbst vor, aber hauptsächlich für seine Frau und 

Kinder.“ 

29 „Obchodní síť auto-plus® je i 

nadále sponzorem Dejvického 

divadla. Spolu s ostatními 

sponzory jsme obdrželi cenu za 

vytrvalou podporu divadelnictví, 

tzv. cenu Ď (Děkuji) udělovanou 

každoročně kolegiem této ceny.“ 

„Das auto-plus® Händlernetz ist auch nach wie 

vor ein Sponsor des Theaters „Dejvické 

divadlo“. Gemeinsam mit sonstigen Sponsoren 

erhielten wir 

einen Preis für eine dauernde Unterstützung der 

Dramaturgie, den sog. „Dankeschönpreis“. 

Dieser wird jedes Jahr durch ein Kollegium des 

„Dankeschönpreises“ erteilt.“ 

2009: 25/25 

30 „(…) páteř prodejních výsledků 

značky Volkswagen 

„(…) Rückgrat der Verkaufsergebnisse der 

Marke 

2010: 13/13 

31 „Důležitým mezníkem „Ein wichtiger Meilenstein (…) 2006: 18/18 

32 „Tyto poklesy byly způsobeny 

částečně „kanibalizací“ modelem 

Altea X“ 

„Diese Rückgänge wurden zum Teil durch eine 

„Kannibalisierung“ durch das Modell Altea XL 

verursacht“ 

2009: 16/16 

Tabulka 33   Stylistické instrukce 

Ve výe uvedené tabulce uvádíme některé příklady ze stylistického hlediska markantně 

přeložených míst, o nichž jsme se, částečně zmínili již výše v rámci pojednání o ostatních 

vnitrojazykových instrukcích. Dle našeho názoru je však lze uvést i zde, neboť volbu 

daného/konkrétního řešení je zároveň možné považovat za stylistickou záležitost. 

S ohledem na fakt, že analyzujeme obsahově a informativně orientovaný text bychom 

podle popisu tohoto textového typu dle Reissové (1971: 34–37) mohli očekávat, že stylistická 

stránka nebude v překladu hrát téměř žádnou roli, nicméně opak je pravdou. V textu VZ, resp. 

v jeho překladu se vyskytuje několik zajímavých stylistických jevů, kterými se v této pasáži 

budeme zabývat. Nejprve pojednáme souhrnně o textech/překladech od IVG, posléze alespoň 

velmi stručně o mnohem kratších auditorských pasážích. 

Jak jsme již naznačili výše v rámci lexikální analýzy, vykazuje text v některých částech 

až telegrafický, styl bez členů (č. 1–3), což se projevuje zejména u obsahu jednotlivých VZ. 

V tomto případě jde o gramaticko-stylistický posun, neboť pasáž není zcela správná 

gramaticky, a telegrafický styl těchto míst sám o sobě nepůsobí příliš dobře. Překladatelka tento 

styl věrně zachovala. Dále se napříč jednotlivými ročníky objevují také heslovitě spojená slova 

namísto plnohodnotných složenin (např. č. 3), resp. překladatelka volí místy ze stylistického 

hlediska méně vhodné výrazy, obraty méně frekventované, než je tomu v češtině (např. č. 4–

6). Místy tak text působí až jako zbytečně těsně přeložený (např. č. 5). Částečně také byly 

zvoleny buďto tvary slov s chybnou koncovkou, nebo předponou (č. 9, 10, 12), resp. zcela 

nevhodná slova (č. 7, 8, 13), což kazí dojem stylistické uhlazenosti z jinak přinejmenším po 

terminologicko-pojmové stránce velmi zdařile přeloženého informativního textu. Tento 

lexikálně-stylistický nedostatek je překvapivý také kvůli tomu, že u některých z nevhodně 

zvolených výrazů se jedná o velmi frekventované a důležité pojmy. Pokud například v textu 
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narazíme na slovo Europaunion místo zamýšleného Europäische Union, kazí se celkový dojem 

z překladu. 

Jedním z dalších charakteristických rysů překladu je výskyt anglicizmů a austriacizmů, 

jimž jsme věnovali oddělenou pasáž. Austriacizmy mohou být znakem vlivu rakouské němčiny 

na překlad, podmíněné například tím, že někteří zaměstnanci ve společnosti IVG buďto 

z Rakouska pocházejí, a preferují tudíž austriakizované výrazy, resp. jsou/ byly rakouskou 

němčinou ovlivněny během školního či univerzitního vzdělání, nebo strávili delší dobu 

v Rakousku. Tuto domněnku se nám sice ověřit nepodařilo, avšak vliv některých rakouských 

formulačních variet je zřejmý (viz výše pojednání o asutriacizmech) a vzhledem k tomu, že se 

jedná právě o variantní výrazy, jde i o záležitost stylistickou. Nejinak je tomu u anglicizmů, 

které byly většinou zachovány. Pouze v několika málo případech se vyskytly primárně resp. 

pouze v překladu  - (cash-flow), místo něhož je v češtině často sousloví peněžní tok (viz také 

výše – pojednání o anglicizmech); resp. pouze v češtině – jako tomu je u důsledně voleného 

výrazu dealerství/dealer, který je v němčině nahrazován poněmčenou variantou Händler. 

Z lexikálního hlediska pak lze kritizovat zejména některé nevhodně zvolené kolokace, které 

jsme již zmínili dříve. 

Ze stylistického hlediska jsou patrně nejvýraznějšími prvky některé metafory a 

idiomatické obraty (např. č. 24, 25, 26, 30, 31, 32). Za zmínku stojí zejména idiomy z ročníku 

2009, které náležitě působivě/expresivně doplňují obrazový materiál, čímž se tyto krátké 

textové úryvky stylisticky blíží úvodu (do jisté míry výrazně prezentační části VZ), který se 

vyskytuje v téměř každé německé VZ, jak jsme uvedli na začátku teoretické části naší práce. 

Skutečnost, že se v textu vyskytuje mnoho metafor využívajících obraz klíče, sítě apod. pro 

zobrazení hospodářské situace/hosp. okolností lze sice považovat za stylisticky poměrně 

výrazný prvek. Zároveň je ale vhodné podotknout, že obrazy, které jsou takto vyvolávány, jsou, 

zejména v hospodářské sféře, relativně uzualizované.248 Zmíněné idiomatické obraty, které 

doplňují obrazový materiál, sice byly většinou přeloženy poměrně dobře, i když v jednom 

z případů byla metaforika výrazně snížena – jedná se o přísloví „(…) cítí se jako v bavlnce 

(…)“ z VZ roku 2009 (str. 12), které bylo, vhledem k překladu „(…) fühlt sich sehr angenehm 

(…)“, namísto výstižnějšího „fühlt sich wohl geborgen“ či „fühlt sich pudelwohl“ výrazně 

nivelizováno. Paradoxně ale metafory nepůsobily při překladu tak velké stylistické, či jiné 

obtíže, jaké by bylo možné očekávat na základě okolnosti, že text překládal nerodilý mluvčí. 

                                                 
248 Srov. s poznámkami Schneeweiße o pestrosti jednotlivých hospodářských žánrů (Schneeweiß: 2000). 
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Pokud jde o gramaticko-stylistické, resp. syntakticko-stylistické aspekty, lze říct, že 

překladatelka/y dodržela/y se držela originálu poměrně pevně. Jak vyplývá z naší analýzy větné 

stavby, resp. z rozboru gramatických charakteristik, syntax překladu ve většině případů 

kopírovala originál přijatelným způsobem, tj. aniž by překlad působil rušivě, bylo často možné 

dodržet původní slovosled, resp. větnou stavbu. Změny jako rozdělení či spojení vět byly málo 

početné (srov. také výše syntaktickou analýzu). Pasivum zůstalo většinou zachováno, tím 

pádem i ráz textu, který pasivní slovesné tvary spoluvytvářejí. Výrazněji negativním aspektem 

byly některé nevhodně zvolené polovětné vazby, pro něž se překladatelky/y patrně rozhodla/y 

ve snaze dodržet strukturu originálu, což ale často působilo stylisticky neobratně. Kopie 

některých syntaktických či slovosledných struktur, jež jsme citovali v předchozích pasážích 

analýzy, by se obecně dala na překladu kritizovat. Na druhou stranu je třeba říci, že se vyskytlo 

i několik příkladů, kde právě kopie struktury byla vhodně zvolenou variantou, a naopak – 

v některých případech bylo syntaktické přestrukturování velmi zdařilé. Posuny, které zde 

zmiňujeme, je tak zapotřebí chápat jako občasné nedostatky, způsobené nikoliv 

nekompetentností, nýbrž patrně tím, že překladatelka/y nejsou rodilými mluvčími. Dalším 

možným vysvětlením by ale – vzhledem k na stavení překladatelského procesu ve společnosti 

IVG, mohlo být, že určité obraty jsou formou požadovány, byť z ryze jazykového hlediska 

nejsou zcela vhodné. Výše jsme se rovněž zmínili o vykřičnících, které jsou jedním ze znaků 

výraznější expresivity úvodních textů k VZ, jelikož naprostá většina vykřičníků se nachází 

právě v těchto částech VZ. 

9.5 Vnětextové determinanty 

9.5.1 Užší situační zřetel 

Užší vztah k situaci se projevuje dle Reissové na různých úrovních, přičemž převážně 

tomu tak je na rovině lexikální, gramatické a stylistické (Reiss 1971: 71–72). S tím nelze než 

souhlasit a tento poznatek se potvrdil i při analýze překladu výroční zprávy. Jak jsme již uvedli 

výše, vzhledem k tomu, že se jedná o výrazně informativní text, je zapotřebí důsledně dbát na 

zachování informativní (potažmo lexikální) složky. Jestliže se podaří zachovat zároveň i 

gramatickou strukturu včetně stylistické hodnoty, je to jedině dobře. Pokud jde o 

terminologickou vhodnost, nelze překladu téměř nic vytknout, což potvrzuje jeho vysokou 

kvalitu. Koneckonců terminologická přesnost se požaduje právě kvůli srozumitelnosti a 

standardizaci, již požadují účetní standardy. Např. na str. 10 českého znění VZ z roku 2010 je 

v tabulce uvedeno slovo rozdíl, jehož běžný ekvivalent je v němčině Unterschied, avšak v 

překladu se nejen na odpovídajícím místě, tj. na str. 10 uvádí Abweichung (VZN 2010: 10), ale 
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i v ostatních výročních zprávách se tento ekvivalent používá poměrně důsledně, což je zjevně 

situačně podmíněné. Dlužno podotknout, že mnohé situací dané výrazy mohou být zároveň 

ovlivněny vztahem věcným, (věcnou správností), tj. skutečností, že se jedná o reálie – ať už 

jakéhokoliv druhu. Tak je tomu například u překladu slova (právní reálie) identifikační číslo 

společnosti (VZČ 2010: 36), které bylo do němčiny přeloženo doslovným a v tomto případě i 

samo o sobě vysvětlujícím překladem pomocí Identifikationsnummer der Gesellschaft (VZN 

2010: 39). Na první pohled sice vypadá jako ryze doslovný (navíc terminologizovaný) – ze 

zvoleného vysvětlujícího názvu se však i německy mluvící čtenář může dopídit významu. 

Obdobným způsobem byly překládány i jiné výrazy, takže situačně komunikační zřetel byl 

zohledněn. Naopak hůře zohledněn byl u výše uvedeného, chybného překladu reálie Sb. (sbírka 

zákonů), což bylo jednou ne zcela správně přeloženo pomocí Slg., podruhé pomocí GBL (a 

označuje již ryze německou reálii, tj. německou sbírku zákonů). Vnitřní vysvětlivky se rovněž 

nacházejí u překladu českých reálií, jako divadel či filmů (např. ve VZ z roku 2009) a 

kontextualizovány jsou rovněž prominentní české osoby uváděné na fotomateriálech, tak aby 

mohl komunikační situaci ekvivalentní způsobem uchopit i pouze německy mluvící čtenář. 

9.5.2 Věcný faktor 

Jak jsme již naznačili v předchozí části, věcný faktor souvisí s reáliemi, jinak řečeno 

právě věcmi. Dle našeho názoru není možno překladu v oblasti věcnosti téměř nic vytknout. 

Terminologie byla převedena poměrně zdařile, až na méně časté výjimky jakými je již 

diskutovaná alternace mezi pojmy Abschlussprüfer a Wirtschaftsprüfer. V překladu 

auditorských textů tak na straně 31–32 VZ z roku 2010 vynikla nedůslednost ještě více, neboť 

je zde vždy na jedné straně použit jak výraz Abschlussprüfer, tak Wirtschaftsprüfer, což působí 

značně nekonzistentně. Dlužno ale dodat, že se Wirtschaftsprüfer (přesněji řečeno 

Wirtschaftsprüfergesellschaft) vyskytuje i v textu pocházejícím od IVG, a to ve výroční zprávě 

z roku 2010 (str. 50). Zde nicméně jde o citaci názvu auditorské společnosti, který má zřejmě 

oficiální znění v němčině. Firma od něj patrně nehodlá upustit, a tak se další společnosti 

uvádějící tuto auditorskou firmu, musí držet oficiálního názvu. 

Celkově je věcná přesnost velmi uspokojivá, což nepochybně souvisí již s dříve 

zmíněnou terminologizací textu, kde se vyskytují nejen odborné účetní, nýbrž i hospodářské či 

právní termíny. K terminologizaci přispívá i fakt, že jednotlivé položky jsou v účetních 

tabulkách standardizovány. Při závěrečném hodnocení věcné správnosti je navíc zapotřebí 

zohlednit i rozsah textových pasáží od IVG na straně jedné a od PWC na straně druhé. Byť 

texty od IVG obsahují větší počet chyb, jejich frekvence v pasážích od importérské společnosti 

rozhodně není vyšší než u auditorských textů, jelikož texty od IVG jsou nepoměrně delší než 
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ty auditorské. Bereme-li frekvenci v potaz, je věcná/terminologická správnost a konzistentnost 

nepochybně více než dobrá. 

9.5.3 Faktor času 

Potvrdila se nám informace uvedená Reissovou na str. 74–77 publikace Möglichkeiten 

und Grenzen der Übersetzungskritik, kde uvádí, že se časový faktor projevuje primárně u textů 

s důrazem na formální či apelovou složku. Zde však jde o informativně založený text, u něhož 

se navíc publikuje překlad současně s originálem, což lze odečíst z příslušné stránky na webu 

justice.cz (Import Volkswagen Group s.r.o. – Obchodní rejstřík a sbírka listin). Jinými slovy, 

jak lze vydedukovat z publikace Textanalyse und Übersetzen od Christiane Nordové, v určitých 

případech může faktor času pro překlad jako takový de facto „odpadnout“ (Nord 1991: 72–76). 

V tomto případě z důvodu současné publikace obou mutací. Odlišná situace by vznikla, pokud 

by se text měl překládat po delší době a změnily by se jak společenské, tak právní i hospodářské 

podmínky, což by si vynutilo jejich zohlednění při překladu (eventuálně formou explicitací 

formou vnitřních vysvětlivek, vysvětlujících překladů nebo poznámek pod čarou). 

9.5.4 Faktor místa 

Pokud jde o faktor místa, do určité míry jsme o něm již pojednali v rámci věcného 

vztahu. Reissová uvádí, že se faktor místa týká reálií (tj. věcí či nemateriálních hodnot 

spojených s určitým místem – poznámka autora diplomové práce), vázaných na zemi či národ 

spojený s výchozím jazykem, avšak i na místo, které je spojeno s popisovanými skutečnostmi. 

Místo sepsání originálu a překladu je stejné (Reiss 1971: 77–80). Podobně, jako u faktoru času, 

kdy publikace obou překladů probíhá současně, tak lze i o místu vzniku říci, že je totožné, neboť 

oficiální verze překladu není k dispozici ani v jednom jazyce, dokud obě verze nejsou 

společností IVG (resp. auditorské části firmou PWC) odsouhlaseny. 

Reálie jsou většinou, jak jsme naznačili u věcného vztahu, přeloženy dobře. Metody pro 

převod pojmenování jsou však odlišné. Ze zcela pochopitelných důvodů názvy firemních sekcí 

či označení automobilů se ponechávají, zatímco například právní reálie jsou mnohdy 

překládány, jindy naopak ponechány. Za zcela chybné je však nutné označit překlady českých 

právních reálií pomocí reálie německé, jelikož např. právní význam určitého typu firmy (např. 

s.r.o.) se nikdy nebude plně krýt s označením v jiném jazyce, byť například německá GmbH 

má české reálii blízko, a to – mimo jiné – právě díky částečně paralelně se vyvíjejícímu 

právnímu systému. Obecně vzato ale faktor místa nečiní tak velké problémy, jaké by se např. 

daly očekávat u jazyků/společenství, které se vzájemně neovlivnily vůbec. 
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9.5.5 Faktor příjemce 

Autor textu a následně i překladatelé obou částí VZ se snažili příjemci v některých 

místech přiblížit přímým oslovením, nebo vyjádřením jisté sounáležitosti pomocí 1. osoby 

množného čísla, jak jsme se o dané situaci zmínili výše v rámci pojednání o reáliích. Až na 

výjimky byla takováto přímější či více se identifikující oslovení ponechána. Výjimku tvoří 

například následující úryvek: „Děkuji rovněž všem zákazníkům (…)“/„Sowie bei allen Kunden 

(…)“ (VZČ 2006: 4/VZČ 2006: 4). Sloveso v první osobě čísla množného zde vypadlo. 

Podobně bere překladatel ohled na čtenáře, když vysvětluje některé méně běžné zkratky, 

jako například LNF (Leichte Nutzfahrzeuge) (VZČ 2006: 8/VZN 2008: 8), resp. přestává 

používat některé nově vytvořekné zkratky, jako je tomu u sousloví vozy předané zákazníkům, 

které je ve VZ z roku 2006 v tabulkách (např str. 8 v originálu i překladu do němčiny) přeloženo 

pomocí zkratky A. a. K. (označující „Auslieferungen an Kunden“ – poznámka autora 

diplomové práce), zatímco v letech následujících již byla zvolena plně rozepsaná varianta 

Auslieferungen an Kunden (např. VZČ 2007: 10/VZN 2007: 10).  

Naopak v případě poznámky (s firemními identifikačními údaji) v anglickém jazyce, 

která byla v ročníku 2006 omylem včleněna do překladu místo německé mutace dané pasáže, 

na příjemce v cílovém jazyce ohled brán nebyl (VZN 2006: 21). Podobně tomu bylo v 

analogickém místě u následujícího ročníku (VZN 2007: 24), kdy kromě německé poznámky 

zůstala v textu i původní anglická. 

Velmi dobře byly dle našeho názoru obecně převedeny reálie týkající se (nejen) českého 

kulturního prostředí. Zatímco oběma jazykovým prostředím známé osoby či reálie (např. 

zpěvačka Shakira – VZČ 2006 14/VZČ 2006 14) nevyžadovaly další vysvětlení, u reálií z 

českého prostředí, s nímž průměrný rodilý mluvčí němčiny patrně nebude obeznámen, zvolil 

překladatel různé formy vnitřních vysvětlivek či překladů názvů (filmů), pokud název samotný 

byl nositelem obsahu249 a překlad názvu mu tak mohl pomoci250. 

Obecně lze říci, že ohled byl na čtenáře brán velmi důsledně a pouze v několika málo 

případech, jako byly výše zmíněné chybně přeložené právní reálie, se projevil odklon od této 

všeobecné tendence.  

9.5.6 Závislost na mluvčím 

Vzhledem k tomu, že se jedná o text informativní se záměrem věcně sdělovat obsah, lze 

předpokládat, že vliv mluvčího na podobu textu nebude příliš velký. To se při naší 

                                                 
249 Což koneckonců doporučoval již Levý (Levý 1998: 112-119) 
250 Viz např. VZČ 2009: 8/VZN 2009: 8; VZČ 2009: 12/VZN 2009: 12; VZČ 2009: 14/VZN 2009: 14; VZČ 2009: 

16/VZN 2009: 16; VZČ 2009: 25/VZN 2009: 25; VZČ 2009: 25/VZN 2009: 25. 
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translatologické analýze potvrdilo velmi výrazně, neboť jedinou částí všech výročních zpráv, 

která se vyznačuje větší expresivitou, jsou úvodní slova jednatele společnosti IVG. Kromě třech 

příkladů z celkem 17 zaznamenaných vykřičníků ve všech výročních zprávách se všechny 

nacházely právě v úvodních slovech, jež mají k tzv. prezentačním částem výročních zpráv 

v Německu nejblíže. Podobně jako je tomu v prezentačních částech v Německu, které jsou 

místy až vysloveně chlubivé, jednatel v úvodním slovu velmi výrazně chválí výkony 

společnosti v předchozím roce a snaží motivovat do dalšího období. Ze tří vykřičníků mimo 

úvodní slova se jeden nacházel jako popisek pod taktéž expresivní částí VZ v roce 2009, a to 

pod fotografií popisující luxusní vůz Audi a Karlovarský filmový festival (VZČ 2009: 28/VZN 

2009: 28); další dva výjimečně částech popisující výsledky jednotlivých importovaných 

značek, a to z důvodu až nečekaně dobrých výsledků (VZČ 2006 14/VZN 2006: 14; VZČ 2010: 

25/VZN 2010: 25). V ostatních pasážích se však individuální preference, dle našeho názoru, 

nijak výrazně neprojevují, neboť kromě osobnějších či inkluzivnějších slovesných tvarů (v. os. 

mn. č.) v úvodních slovech lze slovesa v první osobě množného čísla uvedená v auditorských 

pasážích považovat nikoliv za individuálně preferovaná, nýbrž za vysoce uzualizovaná 

vyjádření, používaná v auditorských pasážích všech VZ na analogickém místě. 

Podobně i konjunktiv se ve výročních zprávách nevyskytuje vůbec – s výjimkou opět 

jedné standardizované formulace v auditorské části VZ, která se taktéž nachází ve všech VZ, 

takže lze i zde předpokládat její standardizovanost, nikoliv individuální preferenci251. 

 

9.5.7 Afektivní implikace 

Podobně, jako jsme konstatovali u předchozí části, že závislost na mluvčím se u námi 

zkoumaných informativně a obsahově orientovaných textů, až na vzácné a nikoliv extrémně 

výrazné výjimky nevyskytuje, ani afektivní implikace se ve zkoumaném překladu/textu téměř 

neobjevily. Výjimku tvoří pouze výše uvedené vykřičníky a v omezené míře uzualizované 

konjunktivní tvary. Jednou z mála dalších výjimek jsou zvýrazněná slova v následujícím 

příkladu:  

„Jiří Bartoška je s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary spjat stejně 

nerozlučně jako Oficiální vůz festivalu, značka Audi. Vhodnější model než Audi A5 

Coupé si k charismatickému herci snad ani nejde představit!“ (VZČ 2009: 14) 

 

                                                 
251 Jedná se o konjunktivní tvar „würden“, který se v jednotlivých ročnících nachází na těchto stranách: VZČ 2006: 

38/VZN 2006: 38; VZČ 2007: 41/VZN 2007: 41; VZČ 2008: 41/VZN 2008: 42; VZČ 2009: 38/VZN 2009: 41; 

VZČ 2010: 38/VZN 2010: 41. 
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„Jiří Bartoška ist mit dem Internationalen Filmfestival Karlovy Vary so eng verbunden, 

wie der Offizielle Festivalwagen, die Marke Audi. Man kann sich ein passenderes Auto 

als den Audi A5 Coupé zum charismatischen Schauspieler kaum vorstellen!“ (VZN 

2009: 14) 

Sice i ostatní popisky fotomateriálů jsou v tomto ročníku VZ stylisticky poměrně 

výraznější, avšak stále se tím nemění charakter textu jako celku. Spíš lze konstatovat, že tyto 

krátké pasáže vybočují z jinak uzualizovaného a na afektivní implikace spíše chudého textu. 

Potvrzuje to i malý počet vysloveně expresivních metafor (viz výše příslušná pasáž v empirické 

části), kde pouze slovo kanibalizace lze považovat za značně aktualizovanou metaforu, avšak i 

tento výjimečný jev byl dán do uvozovek, aby z celkové stylistické úrovně příliš nevybočoval 

(VZČ 2009: 16/VZN 2009: 16). Primární soustředění na věcné informování tak plně odpovídá 

základní charakteristice obsahově orientovaných textů. 

 

9.6 Závěr z translatologické analýzy 

Z provedené analýzy vyplývá, že se překladateli podařil poměrně zdařilý překlad, neboť 

jeho primární funkce, kterou je přesné předání informace, byla splněna. Toto efektivní 

porozumění bylo, mimo jiné, zajištěno správností terminologické složky v originálu i překladu. 

Až na naprosté výjimky či případné nekonzistentnosti v podobě alternativní výrazů 

Wirtschaftsprüfer a Abschlussprüfer pro české označení auditor nelze terminologické složce 

vytknout příliš mnoho. 

Lexikální složka celkově je pozoruhodná z pohledu částečně odlišného používání 

zkratek, výskytu většího počtu anglicizmů v němčině nebo několika specifickými austriacizmy. 

Překlad reálií je poměrně zdařilý, jelikož je překladatelka/y v mnoha místech vysvětlila/y, aby 

cílovému čtenáři neunikly informace, na druhou stranu ale některá vysvětlení nebyla zcela 

vhodná. Zároveň je v hned několik vynechávek, ale i poměrně výrazných posunů, které dojem 

z jinak poměrně zdařilého překladu kazí. 

K jistým posunům došlo i u překladu metaforického vyjádření, resp. u kolokací. 

Paradoxně ale metafory samotné nečinily tak velké obtíže, jaké jsme očekávali. Důvodem může 

být anualizace daných metafor, jejich repetitivnost. Idiomy a zejména kolokace pak nabízejí, 

dle našeho názoru, více možností, jak dané víceslovné výrazy nakombinovat, což může být 

příčinou chyb u nerodilých mluvčích,252 neboť na rozdíl od (jednoslovných) metafor, u kterých 

                                                 
252 Podobně se o kolokačních chybách u nerodilých mluvčích zmiňuje i Newmark (1988: 180). 
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z teoretického hlediska stačí naučit se jeden výraz vytvářející metaforu, u kolokací je poměrně 

složité brát v potaz veškeré kombinatorické možnosti. 

Pokud jde o gramatické kategorie, například pasivum nikterak velké obtíže nepůsobilo. 

Podobně dobře byla přeložena i osobní oslovení. Výrazných chyb se ale překladatelka/y 

dopustila/y při formulování časových údajů – letopočtů (uvedených nesprávně bez členů) 

značného množství chyb, takže daný gramatický posun můžeme charakterizovat jako chybu 

systematickou. Polovětné vazby byly převedenyy poněkud vhodnějším způsobem, avšak i zde 

se vyskytlo několik výrazných chyb, například v případě, že se překladatelka/y snažila/y za 

každou cenu dodržet strukturu originálu s polovětnými vazbami, jejichž převedení rovněž 

pomocí polovětných vazeb do němčiny ale bylo neadekvátní. Slovosled samotný místy 

nepůsobil nejlépe, avšak celkově byl poměrně přijatelný. Pozoruhodné bylo, že v překladu 

došlo k rozdělení či naopak spojení několik souvětí, což ale z hlediska překladu samotného 

nelze hodnotit ani výrazně kladně, ani záporně. Spíše neutrálně, neboť překlad v daných 

místech (příkladech) byl zdařilý, avšak ani kdyby se bývalo ne-/spojení vět nezměnilo, překlad 

by nijak neutrpěl. Z gramaticko-stylistického hlediska jsou pozoruhodné vykřičníky, které byly 

– vzhledem ke své výjimečnosti v informativním textu – v překladu všechny zachovány. 

Obecně lze tedy na základě zkoumání lingvistických kategorií usoudit, že se sice několik 

posunů objevilo, avšak jako celek působí překlad stále relativně přijatelným dojmem. 

Stylistické posuny se sice v překladu objevily vícekrát, avšak nikoliv v takovém počtu, že by 

tím byla narušena srozumitelnost, či změněn celkový dojem z textu. 

Na základě této analýzy se nám potvrdila hypotéza, resp. obecně přijímané tvrzení o 

tom, že se nerodilý mluvčí bude na úrovni vyšších lingvistických celků patrně vždy dopouštět 

více chyb. Terminologická, potažmo lexikální složka až na několik zjevných vad výrazné chyby 

neobsahovala, zatímco metaforické výrazivo, zejména pak idiomy byly nejednou přeloženy 

nepřesně, a podobná byla situace i u kolokací, které zde chápeme jako primárně nemetaforické 

ustálené kombinace slov. Částečně působila obtíže také syntakto-gramatická složka, resp. AČV 

a slovosled, což opět potvrzuje domněnku, že vyšší lingvistické celky mohou činit větší obtíže. 

Navzdory některým zjevným nedostatkům v překladu je ale zapotřebí hodnotit překlad 

jako celkově zdařilý, neboť primární cíl, tj. sdělení klíčových informací a výsledků, byl splněn 

a i přes některé stylistické nedokonalosti jsme narazili také na velmi dobrá řešení, z nichž jsme 

některá ve výše provedené analýze zvýraznili. 
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10 Závěr praktické části diplomové práce 

V praktické části diplomové práce jsme nejprve popsali způsob získávání výročních 

zpráv, jejichž překlady, vyhotovené nerodilým mluvčím, jsme analyzovali. Jedná se o 5 

výročnívh zpráv (VZ) společnosti Import Volkswagen Group, s.r.o. z let 2006–2010. Pro 

analýzu výročních zpráv jsme se rozhodli, jelikož se jedná o jeden z nejcharakterističtějších 

druhů hospodářských textů vůbec, u nějž se navíc, vzhledem k neustále více se propojujícímu 

mezinárodnímu obchodu dá očekávat, že jeho význam bude stoupat. Popsali jsme jejich 

lingvitické a lingvostylistické aspekty. Poté jsme se věnovali právním aspektům překladových 

výročních zpráv. Následně jsme porovnali úzus psaní VZ v České republice a Německu, 

abychom získali alespoň zevrubné referenční hodnoty pro translatologickou analýzu 

přeložených VZ. Zaznamenali jsme, že německé výroční zprávy jsou nejen delší (primárně 

z důvodu velikosti firem), nýbrž také využívají expresivnější výrazivo. Původní německé 

výroční zprávy, tj. takové, které nebyly do němčiny přeloženy, navíc obsahovaly tzv. separátní 

ryze prezentační část, která často zabírala poměrně výrazné procento z celkového rozsahu stran. 

Potvrdilo se nám tak nejen na základě teoretických poznatků, nýbrž jsme doložili i praktickými 

ukázkami, že výroční zprávy zdaleka neplní pouze funkci informační, nýbrž zároveň obsahují 

i některé velmi výrazně expresivní prvky, přičemž zejména některé pasáže německých 

výročních zpráv plní velmi výrazně marketingovou funkci. České výroční zprávy oproti tomu 

oddělenou prezentační část neobsahují.  

Velmi podobným stylem jsou formulované překladové výroční zprávy. Formální 

náležitosti odpovídají českým požadavkům, protože VZ jsou vyhotoveny českou firmou. 

V některých ohledech, jako například u ojediněle velmi působivých metafor či pomocí 

vykřičníků se však zdá, jakoby se VZ na stylistické rovině alespoň částečně přibližovaly 

výročním zprávám od německých společností. Pokud jde o povinný obsah VZ, překladové 

výroční zprávy se s nepřekladovými českými kryjí, obsah je ale v překladových VZ vyjádřen 

místy expresivněji.  

Abychom získali odpověď na některé domněnky z analýzy překladu výročních zpráv od 

IVG, provedli jsme ve společnosti Import Volkswagen Group rozhovor, jehož souhrnnou 

analýzu jsme včlenili jako závěrečnou součást první kapitoly praktické části diplomové práce, 

abychom tak vytvořili spojení mezi touto části a jádrovou translatologickou analýzou z kapitoly 

následující.  

Desátá kapitola je věnována translatologické analýze dle modelu Reissové, tj. nejprve 

se věnujeme kategorii literární, tj. textovému typu, který je v tomto případě výrazně 

informativně, resp. obsahově orientovaný. Následně analyzujeme jednotlivé vnitrojazykové 
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instrukce. Nejdříve sémantické, posléze lexikální, gramatické a stylistické. Text analyzovaných 

výročních zpráv není natolik strohý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zejména některé 

velmi expresivní metafory či působivé idiomy překvapí. Kupodivu ale jejich překlad nepůsobil 

tak velké potíže, jaké bychom mohli na základě obecně přijímaných názorů předpokládat. 

Kolokace však činily nemalé problémy. Komplikace se objevily také na úrovni gramatické 

(zejména chybné či chybějící členy), resp. na rovině stylistické – kupříkladu v podobě nevhodně 

zvolených, nekolokujících, formulací. 

Po rozboru vnitrojazykových instrukcí jsme se věnovali vnětextovým determinantám, 

pomocí nichž bylo možné zjistit, zda zvolená jazyková řešení skutečně odpovídala 

zamýšlenému účelu. Celkově lze říci, že text byl přeložen zdárně, patrně nejzávažnější obtíže 

působily reálie, tj. věcný faktor, resp. faktor místa, kdy sice zcela zásadní nepochopení či úplná 

změna významu zaznamenána nebyla, avšak – jak jsme také poznamenali na příslušných 

místech analýzy, nevhodně zvolené výrazivo jsme zaznamenali vícekrát. Domníváme se, že 

závažnější i častější nedostatky se vyskytly v překladech od auditorské společnosti. Výlsedky 

z analýzy překladů jejich textů jsou ale méně reprezentativní než u překladů od Import 

Volkswagen Group, jelikož auditorské texty jsou krátké. 
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11 Závěr praktické a teoretické části diplomové práce 

Cílem naší diplomové práce bylo komplexně pojednat o překladové problematice 

hospodářských textů na příkladu typického textového druhu – výročních zpráv. Práce je 

teoreticko-empirická, tj. je rozdělená na dvě části – teoretickou a empirickou, přičemž celkem 

osm kapitol vytváří teoretickou a další tři, včetně tohoto závěru, tvoří sekci praktickou. 

V práci nejprve pojednáváme o tématu odborných textů jakožto kategorii, co níž spadají 

i texty hospodářské, přičemž jsme nejprve do tématiky uvedli shrnutím dosavadního 

historického vývoje v angloamerickém, německém a českém prostředí, načež definujeme, 

klasifikujeme a stratifikujeme odborný jazyk. Dále se zabýváme lingvistickými a 

mimolingvistickými kategoriemi (lexikálními, gramatickými, metaforickými, textově-

typologickými a kulturně pragmatickými), které jsou zdůrazňovány v teoretické literatuře o 

odborném překladu (OP). 

Následuje podobně vystavená kapitola o textech hospodářských, kde nejprve tématiku 

opět uvádíme pomocí přehledu historického vývoje a následně se znovu zabýváme lexikálními, 

gramatickými, metaforickými, textově-typologickými a kulturně pragmatickými faktory – 

tentokrát na příkladu hospodářských textů, přičemž zmiňujeme i aspekty týkající se odlišného 

právního a kulturního prostředí, resp. odlišné normy platné ve státech, kde se hovoří jazyky, 

mezi nimiž byly překládány námi zkoumané texty. 

Třetí kapitolou navazujeme pojednáním o překladu do cizího jazyka. Kde zmiňujeme 

klíčové kompetence, jakými jsou nejen ryze lingvistické znalosti obou jazyků z dané 

kombinace, nýbrž i překladatelská a kulturní kompetence, ale také znalosti rešeršní, či 

technologické ad. Neopomíjíme ani zmínku o odlišných nárocích, kladených na překlad do 

cizího jazyka, což znázorňujeme na vzorci porovnávající překlad do mateřského a 

nemateřského jazyka, tak jak dané porovnání uvádí Gile (2005). Zmiňujeme se i o chybovosti, 

typických posunech při překladu do cizího jazyka a také uvádíme důvody, že je překlad do 

nemateřského jazyka často ze sociopolitických důvodů nutný, neboť v cílovém prostředí není 

k dispozici dostatek rodilých mluvčích výchozího jazyka, aby bylo možné využít překlad do 

mateřského jazyka. 

Kapitolou o počítačích a překladu uvádíme naši práci do celkového kontextu. Opět 

podáváme přehled historie počítačových systémů (v širokém slova smyslu) využívaných při 

překládání, načež zmiňujeme, že pro překlad pomocí počítačových systémů jsou vhodné právě 

standardizované texty, mezi něž patří i výroční zprávy. Vzhledem k důležitosti počítačů pro 

dnešní překladatele a jejich vliv na provázanost světa neopomíjíme ani klíčové pojmy spojené 

s nadnárodní standardizací – globalizaci, internacionalizaci a lokalizaci. 
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V dalších dvou krátkých kapitolách nejprve uvádíme model translatologické analýzy 

dle Kathariny Reissové, který aplikujeme v praktické části. Posléze shrnujeme poznatky 

z teoretické části diplomové práce. 

Praktická část se skládá z celkem celkem tří kapitol (počítáno i s tímto závěrem). V osmé 

kapitole nejprve popisujeme a odůvodňujeme výběr námi zkoumaných textů, které 

porovnáváme s územ psaní nepřekládaných výročních zpráv z České republiky, resp. 

z Německa. Pro lepší vysvětlení některých jevů zaznamenaných v překladu, čtenáře 

seznamujeme s výsledky rozhovoru vedeného ve společnosti Import Volkswagen Group, která 

texty poskytla originály a překlady ke zkoumání. 

Devátá kapitola obsahuje jádrovou část analýzy, kterou jsme provedli dle modelu 

Kathariny Reissové. Nejprve je uveden textový typ., jakožto literární kategorie ve smyslu 

Reissové. Posléze analyzujeme vnitrojazykové instrukce. Vhodnost volby jednotlivých 

lingvistických řešení následně ověřujeme pomocí vnětextových determinant. Poznatky celkově 

dobře přeloženého textu, který ovšem vykazuje některé posuny, typické pro překlad do cizího 

jazyka, shrnujeme v závěru praktické části. 

Dle našeho názoru se potvrdily domněnky, že se v cílovém textu budou vyskytovat 

chyby typické pro překlad do cizího jazyka. Překvapivé však bylo, že natolik standardizovaný 

text, jakým je výroční zpráva, nebyl překládán pomocí počítačem podporovaného překladu. 

Potvrdilo se, jak důležitou roli hraje osvojení si všech nutných překladatelských kompetencí. 

Není možné vnímat pojímat překlad pouze jako lingvistickou záležitost. Menší chybovost 

v překladu, než jsme očekávali, souvisí patrně s kompetencí a obeznámeností překladatelek ve 

společnosti Import Volkswagen Group s danou tématikou. Tato práce budiž podnětem pro další 

kontextualizované bádání o překladu hospodářských textů do cizího jazyka, které by bylo, dle 

našeho názoru, vhodné provést na příkladu dalších textových druhů a nezevšeobecňovat 

poznatky na veškeré textové druhy v oblasti hospodářství, ani nevybírat náhodně několik 

textových druhů a vydávat je při analýze za reprezentativní vzorek (všech) druhů 

hospodářských textů253. Pokud pochopíme faktory ovlivňující překladatelskou práci v plné šíři, 

budeme lépe připraveni na profesní úkoly, které nás každým dnem čekají. 

                                                 
253 K analogické situaci místy dochází i v jiných tematických oblastech, kde autoři translatologických publikací 

vydávají několik textových druhů za reprezentativní textodruhový vzorek určité tématické oblasti. Tyto textové 

druhy sice mohou být vybrány s náležitou péčí a přinejmenším intersubjektivně (byť ne objektivně) odůvodněny, 

avšak konkrétní texty vyselektované jako příklady definovaných textových druhů, již reprezentativními vzorky 

toho kterého textového druhu nemusí nutně být, takže reprezentativnost celkového výsledku analýzy klesá. 

Z tohoto důvodu je, dle našeho názoru, lepší a spolehlivější nejprve zkoumat jednotlivé textové druhy určité 

tématické oblasti podrobněji a tyto dílčí výsledky následně shrnout. Tato metoda postupného dílčího bádání sice 

není stejně rychlá jako souhrnné (nereprezentativní) pojednání, avšak je spolehlivější. Jak jsme již naznačili výše 

v práci – je lepší stavět na pevných základech, nežli ihned odmítnout sice méně determinované, avšak spolehlivější 
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Příloha 2. 

SEZNAM ELEKTRONICKÝCH PŘÍLOH (Nečíslováno): 

POPIS SOUBORU/ADRESÁŘE OZNAČENÍ SOUBORU 

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ 

ROZHOVOR  

Rozhovor_1._část Rozhovor_1._část 

Rozhovor_2._část Rozhovor_2._část 

Seznam otázek pro rozhovor u společnosti 

IVG 

Dotazy pro rozhovor_fin_verze 

  

PŘEKLADOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Výroční zpráva IVG 2006 ČJ vyrocnizprava_2006_cz 

Výroční zpráva IVG 2006 NJ vyrocnizprava_2006_de 

Výroční zpráva IVG 2007 ČJ vyrocnizprava_2007_cz 

Výroční zpráva IVG 2007 NJ vyrocnizprava_2007_de 

Výroční zpráva IVG 2008 ČJ vyrocnizprava_2008_cz 

Výroční zpráva IVG 2008 NJ vyrocnizprava_2008_de 

Výroční zpráva IVG 2009 ČJ vyrocnizprava_2009_cz 

Výroční zpráva IVG 2009 NJ vyrocnizprava_2009_de 

Výroční zpráva IVG 2010 ČJ vyrocnizprava_2010_cz 

Výroční zpráva IVG 2010 NJ vyrocnizprava_2010_de 

  

NEPŘEKLADOVÉ VÝROČNÍ 

ZPRÁVY: 

 

  

ČESKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY  

Jawa Moto  

Výroční zpráva za rok 2007 101214971_JAWA MOTO 2007 VZ UZ ZV ZA 

Výroční zpráva za rok 2009 101214971_JAWA MOTO 2009 VZ UZ ZV ZA 

SOR Libchavy  

SOR Libchavy spol. s r.o. - Výroční zpráva 

za rok 2006. 

600093240_VZ2006 

Zpráva nezávislého auditora učená 

společníkům a statutárnímu orgánu účetní 

jednotky SOR Libchavy s.r.o. o ověření 

řádné roční účetní uzávěrky k 

rozvahovému dni 31. 12. 2006 za 

ověřované období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 

2006. 

600093239_ZPR NEZ AUD2006 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA 

ROK 2006_zprac. Podle zákona 563/1991 

Sb. O účetnictví (§18) ve znění zákona č. 

437/2003 Sb. A podle vyhlášky 500/2003 

Sb. 

600093242_PŘÍLOHA K ÚZ 2006 

SOR Libchavy spol. s r.o. - Zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami za rok 

2006. 

600093241_ZPR O VZT_2006 

SOR Libchavy spol. s r.o. - Výroční zpráva 

za rok 2009. 

600199199_VZ2009 

Zpráva nezávislého auditora učená 

společníkům a statutárnímu orgánu účetní 

jednotky SOR Libchavy s.r.o. o ověření 

řádné roční účetní uzávěrky k 

600199196_zaud 
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rozvahovému dni 31. 12. 2009 za 

ověřované období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 

2009. 

Zpráva nezávislého auditora učená 

společníkům a statutárnímu orgánu 

společnosti SOR Libchavy s.r.o. 

600199194_ZPR. NEZ AUD 

Zpráva o vztazích mezi propojenými 

osobami za rok 2009. 

600199195_zPR O VZT 

Škoda Transportation  

Výroční zpráva ŠKODA 

TRANSPORTATION s.r.o. 2006. 

400075841_VZ2006 

Výroční zpráva ŠKODA 

TRANSPORTATION a.s. 2009. 

400075841_VZ2009 

Tatra a.s.  

VÝROČNÍ ZPRÁVA TATRA, a.s. 2006. 800301747-VZ TATRA 

2006_vč.úz,příl.,PARAGR66a9,aud 

VÝROČNÍ ZPRÁVA TATRA, a.s. 2009. 800301747-VZ TATRA 

2009_vč.úz,příl.,PARAGR66a9,aud 

Zetor a.s.  

ZETOR TRACTORS a.s. – Výroční 

zpráva za rok 2006. 

700195579_VZ 2006 

Zpráva auditora o ověření řádné účetní 

závěrky k 31. 12. 2006 ve společnosti 

ZETOR TRACTORS a.s. 

700195580_ZETOR_ZA_2006 

Zpráva o vztazích. 700195581_ZETOR_ZPR O VZT 

ZETOR TRACTORS a.s. – Výroční 

zpráva za rok 2009. 

700479493_ZETOR_VZ_2009 

Zpráva nezávislého auditora o ověření 

řádné účetní závěrky k 31. 12. 2009 

společnosti ZETOR TRACTORS a.s. 

700479473_ZETOR_ZA_2009 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a 

ovládanou osobou a vztazích mezi 

propojenými osobami. 

700479494_ZETOR ZPR O VZT_2009 

  

NĚMECKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY  

BMW  

Geschäftsbericht 2006, BMW Group. gb2006_gesamt 

Geschäftsbericht 2009, BMW Group. BMW_Group_2009 

Claas  

CLAAS - WIEVIEL CLAAS STECKT IN 

DER WELT? Geschäftsbericht 2006. 

CLAAS_2006 

CLAAS - Starke Partner - Geschäftsbericht 

2009. 

CLAAS-2009 

Daimler  

DAIMLER - Geschäftbericht 2007. 1488193_DAI_2007_Geschaeftsbericht 

DAIMLER - Pioniere nachhaltiger 

Mobilität. Geschäftbericht 2009. 

1813320_DAI_2009_Geschaeftsbericht 

Jungheinrich  

JUNGHEINRICH - Geschäftbericht 2006. GB_2006 

JUNGHEINRICH - Geschäftbericht 2009. geschaeftsbericht-2010 

Volkswagen  

VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT - 

GESCHÄFTBERICHT 2006. 

DE0007664005-JA-2006-EQ-D-00 
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VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT - Driving 

Ideas - GESCHÄFTSBERICHT 2009. 

Y_2009_d (1) 

  

REPETITIVNOST DLE SDL TRADOS 

STUDIO 2014 

 

Repetitivnost v textových pasážích 

celkově 

 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2007 

celkově 

2006_2007_IVG_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2007 a 2008 

celkově 

2007_2008_IVG_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2008 a 2009 

celkově 

2008_2009_IVG_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2009 a 2010 

celkově 

2009_2010_IVG_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2010 

celkově 

2006_2010_IVG_PWC 

Repetitivnost v textových pasážích 

od IVG 

 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2007 – 

pasáže od IVG 

2006_2007_IVG 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2007 a 2008 – 

pasáže od IVG 

2007_2008_IVG 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2008 a 2009 – 

pasáže od IVG 

2008_2009_IVG 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2009 a 2010 – 

pasáže od IVG 

2009_2010_IVG 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2010 – 

pasáže od IVG 

2006_2010_IVG 

Repetitivnost v textových pasážích 

od PWC 

 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2007 – 

pasáže od PWC 

2006_2007_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2007 a 2008 – 

pasáže od PWC 

2007_2008_PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2008 a 2009 – 

pasáže od PWC 

2008_2009_ PWC 

Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2009 a 2010 – 

pasáže od PWC 

2009_2010_PWC 
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Repetitivnost mezi textovými pasážemi 

v českém znění VZ z roku 2006 a 2010 – 

pasáže od PWC 

2006_2010_PWC 

  

TABULKA S ROZSAHEM 

JEDNOTLIVÝCH VÝROČNÍCH 

ZPRÁV 

VZ_ROZSAH_TABULKA_DIPLOMKA_dp 

  

SOUBORY S TEXTOVOU ČÁSTÍ  

Textová část VZ celkově  

Kompletní textová část VZ z roku 2006 Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2006_FULLTEXT_CZ 

Kompletní textová část VZ z roku 2006 Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2007_FULLTEXT_CZ 

Kompletní textová část VZ z roku 2006 Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2008_FULLTEXT_CZ 

Kompletní textová část VZ z roku 2006 Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2009_FULLTEXT_CZ 

Kompletní textová část VZ z roku 2006 Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2010_FULLTEXT_CZ 

Textová část VZ od IVG  

Textová část VZ z roku 2006 od IVG Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2006_FULLTEXT_CZ_IVG 

Textová část VZ z roku 2007 od IVG Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2007_FULLTEXT_CZ_IVG 

Textová část VZ z roku 2008 od IVG Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2008_FULLTEXT_CZ_IVG 

Textová část VZ z roku 2009 od IVG Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2009_FULLTEXT_CZ_IVG 

Textová část VZ z roku 2010 od IVG Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2010_FULLTEXT_CZ_IVG 

Textová část VZ od PWC  

Textová část VZ z roku 2006 od PWC Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2006_FULLTEXT_CZ_PWC 

Textová část VZ z roku 2007 od PWC Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2007_FULLTEXT_CZ_PWC 

Textová část VZ z roku 2008 od PWC Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2008_FULLTEXT_CZ_PWC 

Textová část VZ z roku 2009 od PWC Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2009_FULLTEXT_CZ_PWC 

Textová část VZ z roku 2010 od PWC Import VOLKSWAGEN Group 

2006_2010_Tabulka_6_2010_FULLTEXT_CZ_PWC 
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