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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří český překlad 

vybraných kapitol brožury s názvem Berlin deutsch-türkisch: Einblicke in die neue 

Vielfalt, sepsané Dr. Martinem Grevem a vydané v roce 2008 Úřadem pověřence 

pro integraci a migraci při berlínském senátu. Druhá část práce je věnovaná 

analýze výchozího textu, založené především na modelu Christiane Nordové. Dále 

je v druhé části představena koncepce překladu, typologie překladatelských 

problémů a jejich konkrétní řešení. 
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Abstract 

The bachelor thesis consists of two main parts. The first part contains a Czech 

translation of selected chapters from a booklet Berlin deutsch-türkisch: Einblicke 

in die neue Vielfalt by Dr Martin Greve and published in 2008 by The Berlin Senate 

Commissioner for Integration and Migration. The second part is dedicated to an 

analysis of the source text, mainly based on Christiane Nord’s model, as well as to 

the presentation of the translation method, the typology of translation problems 

and their concrete solutions. 
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ÚVOD 

Tuto bakalářskou práci tvoří dvě hlavní části. Zaprvé překlad  vybraných kapitol 

z informační brožury Berlin deutsch-türkisch: Einblicke in die neue Vielfalt, jež 

vyšla v roce 2008 pod záštitou Úřadu pověřence pro integraci a migraci při 

berlínském senátu. Publikace se zaměřuje na berlínskou tureckou komunitu, její 

historii i současnost,  problémy i pozitiva vycházející ze soužití dvou odlišných 

kultur. Autorem textu je Dr. Martin Greve, odborník především v oblasti  turecké 

hudby, který stojí  i za dalšími publikacemi tohoto rázu. 

 

Text jsme svého času volili čistě z osobních důvodů (sympatie k Berlínu a zaujetí 

pro Turecko, o kterém jsme slýchali od kolegů studujících turkologii), nicméně za 

poslední dva roky dostalo téma přistěhovalectví  zcela nový rozměr, nabylo na 

aktuálnosti a získalo spíše negativní konotace (uprchlická krize, teroristické 

útoky). Základem fungujícího multikulturalismu (pokud něco takového může 

existovat) je každopádně pochopení a tolerance, podmíněné dostatečnou 

vzájemnou informovaností a komunikací mezi jednotlivými etnickými či 

náboženskými skupinami. Proto má v jakékoli době smysl podobné publikace 

vydávat a překládat.  Tento populárně naučný text se váže na specifický kontext, 

jako překladatelé tedy budeme muset pozorně zacházet s terminologií, názvy a 

v neposlední řadě také s rozdíly v předpokládaných znalostech německého a 

českého čtenáře.  

 

Druhou část práce tvoří  komentář překladu, kde jednak provedeme podrobnou 

překladatelskou analýzu výchozího textu, následně stanovíme překladatelskou 

strategii a dále popíšeme konkrétní problémy, na něž jsme při překladu narazili,  

včetně jejich (odůvodněného) řešení. Závěrem také krátce zmíníme překladatelské 

posuny, ke kterým při překladu došlo.
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1. PŘEKLAD 

  



9 
 

 

Rodina Yeşil 

 

GENERACE 

V životě německé metropole figurují Turci všech věkových kategorií ze všech 

sociálních vrstev. Prakticky nic neplatí pro všechny zároveň, ostrá hranice mezi 

jednotlivými generacemi už dávno zmizela. Z čistě matematického hlediska žijí 

dnes v Berlíně potomci již čtvrté generace tureckých přistěhovalců. Nejmladší z 

nich se ovšem volně prolínají s generací studentů, již přicházeli do Německa v 50. 

letech, s „gastarbeitry“ ze 60. a 70. let, jejich dětmi a vnoučaty, uprchlíky či 

manželskými páry, kteří se do Berlína přistěhovali později. 

Na základě věku lze jen stěží usuzovat, jak velkou část života ten či onen Turek 

v Německu strávil. Většina těch starších zde žije již dlouho. Ovšem na to, jestli se 

tu současný třicátník narodil, a je tudíž Němec, nebo ho do Německa přivedlo 

studium, nepokoje ve vlasti či sňatek, se už musí člověk osobně zeptat. Běžně 

užívaný termín „druhá generace“ již dnes nemá jasné kontury. Nejstarším je kolem 

padesáti let, do Německa přišli v dětství společně se svými rodiči, prvními 

„gastarbeitry“, jiní se narodili až zde, jako děti čerstvě nastěhovaných imigrantů. 

Mnoho německých Turků vyrůstalo několik let u prarodičů nebo jiných příbuzných 

v Turecku, než životní situace jejich rodičů dovolila, aby je mohli následovat do 

Německa. Někteří rodiče zpočátku počítali s tím, že se do Turecka sami brzy vrátí. 
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Když se pak nakonec v Německu rozhodli zůstat, vzali s sebou často pouze 

nejmladší děti, zatímco starší nastoupily v Turecku do školy a k rodičům se přidaly 

teprve později. Mnohé děti (německy nazývané „Kofferkinder“) putovaly z jedné 

země do druhé dokonce vícekrát. Koncem 80. let byli již nejstarší z druhé generace 

dospělí a dnes tvoří nejvýznamnější část berlínské turecké komunity. Důrazněji 

než jejich rodiče trvají na svých právech a také na tom, že se nepotřebují 

integrovat.  V Berlíně se cítí doma stejně jako Berlíňané německého původu – jako 

oni se zde narodili nebo přinejmenším vyrostli. 

 

O turecko-německých rodinách žijících v Berlíně taktéž nelze říci mnoho obecně 

platného. Velkých, početných rodin, které byly na tureckém venkově minimálně do 

60. let zcela běžné, je v Berlíně poskrovnu, stejně jako v moderních tureckých 

velkoměstech. Přece jen ale představují minimálně pětičlenné rodiny 13 % turecko-

německých domácností, v rámci rodin čistě německých se jedná pouze o 1 %. I mezi 

německými Turky se ovšem zdají být nejběžnější převážně méně početné rodiny 

s nejvýše třemi dětmi. V Berlíně dnes najdeme tradiční, nábožensky založené 

rodiny žijící podle striktních pravidel vedle rodin moderních, evropsky 

orientovaných, dále smíšené německo-turecké rodiny, krátkodobá partnerství, 

homosexuální páry, neúplné rodiny, rozvedená manželství či rozmanité 

patchworkové rodiny všeho druhu. 

Rodinná soudržnost je ovšem mezi Turky stále ještě o mnoho silnější než mezi 

Němci. K pěstování vztahů se širokým příbuzenstvem přispívají vzájemné 

návštěvy, časté telefonáty a v neposlední řadě velkolepé svatební oslavy. 
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Tento graf znázorňuje počet obyvatel Berlína s výlučně tureckou státní příslušností – jiné statistiky 

neexistují. Že jsou do značné míry omezené, ukazuje srovnání situace v letech 1995 (tehdy bylo 

v Berlíně podle statistik 16 000 tureckých dětí) a 2006 (o deset let později už pouze 1 000). Dnes má 

většina „tureckých“ dětí německou státní příslušnost. 

 

Majetek partnerů zůstává často společný, přičemž dcery někdy do manželství 

přinesou více peněz, synové zase více věcí (například dostanou otcovo auto). 55 % 

tureckých podniků v Berlíně zaměstnává pouze nebo částečně členy rodiny. Také 

mezi sousedy panují někdy až rodinné vztahy. Někteří Turci se ovšem naopak snaží 

žít v anonymitě města a uniknout tak neustálé společenské kontrole. 

Ke svobodnému vyjádření individuality je v tureckých rodinách zpravidla méně 

prostoru než v těch německých, rodiče mají právo zasahovat značnou měrou do 

života svých dětí, i když už jsou dospělé. Tradiční rodiny mají jasnou hierarchickou 

strukturu. Nejvyšší autoritou je zde otec, který spravuje rodinný majetek, stará se 

o kontakty s okolím a v konzervativních rodinách může mít hlavní slovo i při volbě 

partnera či zaměstnání svých dětí. O vnitřním chodu rodiny ovšem často rozhodují 

ženy. Rozdělení rolí se navíc změnilo už jen v důsledku opuštění Turecka. Do 

Berlína nezřídka přicházely jako první turecké ženy. Jejich manželé, kteří se k nim 

přidávali teprve později, na nich tedy byli finančně i komunikačně závislí. Mnohé 

dívky mají taktéž v rodině silné postavení, jelikož rodiče jsou odkázáni na jejich 

tlumočnické schopnosti. 

Věk 
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MUŽI A ŽENY 

Žádné jiné téma není tolik zatíženo stereotypy jako představy Němců o mužských 

a ženských rolí v turecké komunitě – turecké ženy jsou v jejich očích zásadně 

utlačované, bezmocné oběti, turečtí muži zase machističtí surovci. Tato klišé uráží 

obě pohlaví. 

Není sporu o tom, že v Turecku mají na veřejný život značný vliv muži. V roce 2007 

bylo mezi 550 členy tureckého parlamentu pouze 24 žen. O dva roky dříve byla 

v Turecku provedena anketa, v níž se téměř 70 % účastníků nechalo slyšet, že by 

muži měli mít přednost na pracovním trhu, stejný počet dotazovaných vyjádřil svůj 

souhlas s faktem, že žena je podřízena muži. Celá pětina respondentů prohlásila, 

že muž má právo ženu uhodit, pokud to považuje za nutné. V žebříčku rovnosti 

mužů a žen za rok 2007 (The Global Gender Gap Report 2007), vydávaného 

Světovým ekonomickým fórem, skončilo Turecko na 121. místě z celkových 128. 

Na druhou stranu rozhodně nelze tvrdit, že by turecké ženy byly se sebou a svým 

životem méně spokojené než třeba Němky. A ani turečtí muži nejsou obvykle 

machové pouštějící hrůzu. 

Dříve byly tradiční mužské a ženské světy striktně odděleny a pozůstatky těchto 

odlišností se často silně projevují i v dnešní době. Zatímco muži se starali o 

kontakty s okolím, vydělávání peněz a reprezentaci rodiny, ženám příslušela péče 

o rodinné zázemí, manžela a děti. Takto jasné rozdělení je dnes v moderním 

Turecku, především pak ve velkoměstech, minulostí. Turecké ženy se těší stejným 
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právům jako v Evropě –  v roce 1934 obdržely pasivní i aktivní volební právo, tedy 

dříve než ženy ve Francii, Belgii, Itálii nebo Švýcarsku. V současnosti jsou v zemi 

titulované profesorky, soudkyně či podnikatelky – ženu najdeme ve vedení jak 

druhého největšího tureckého konglomerátu, společnosti Sabancı, tak průmyslové 

asociace TÜSIAD. Již v roce 1993 stanula poprvé v čele turecké vlády žena, Tansu 

Çiller, v Německu nastala obdobná situace až o dvanáct let později. 

Také v Berlíně se postavení žen tureckého původu velmi liší. Tvoří pětinu 

tureckých podnikatelů v metropoli a například v roce 2008 zasedalo v berlínském 

zemském parlamentu hned pět poslankyň tureckého původu: Ülker Radziwill 

(SPD), Canan Bayram (SPD), Emine Demirbüken-Wegner (CDU), Evrim Baba 

(Linkspartei) a Dilek Kolat (SPD). Ovšem i méně prominentní a méně vzdělané 

ženy vedou zpravidla nezávislý život a neprožívají se svými manžely a bratry o nic 

větší či menší útrapy než ženy německé. Pro mnohé turecké muže je samozřejmé 

podílet se na chodu domácnosti. 

Nicméně i v současné berlínské turecké komunitě je od žen očekávána „počestnost“. 

Mnoho Turkyň vede moderní, evropský život, ale zároveň si chrání svou pověst, 

konzervativní kruhy moderní způsob života dokonce odmítají úplně. Společenská 

kontrola je v některých tureckých čtvrtích Berlína zcela běžná – vzájemně se 

sledují příbuzní i sousedé. Své vztahy, od nevinných románků po vášnivá 

vzplanutí, mladé ženy mnohdy dlouho tají. Zvláště otcové se o láskách svých dcer 

nedozví buď nikdy, nebo mnohem později než jejich kamarádky, sestry či matky.  

Už odchod z rodné země ovšem tradiční rozdělení rolí zpochybnil. Právě do Berlína 

přicházelo v 60. letech za prací mnoho tureckých žen, jež si musely samy prorážet 

cestu. Když se k nim poté přidali jejich manželé, byly to často pouze ony, kdo měl 

práci a kdo zajišťoval komunikaci s okolím. Zvláště v první generaci imigrantů 

proto najdeme mnoho velice silných a aktivních žen. 

Ve zcela jiné situaci se nacházejí ženy, které se do Berlína teprve přivdají. Rodiče 

a příbuzní, již jim poskytovali péči a ochranu, zůstávají dál v Turecku. Mnoho 

takto vzniklých manželství je bezpochyby šťastných, pokud ovšem vztah přestane 

fungovat či pokud se manžel začne dokonce chovat agresivně, mohou být ženy svým 

mužům vydány doslova na milost a nemilost. Rozvod by pro ně ovšem často 

znamenal nucený návrat do rodné země. 



14 
 

Neméně časté jsou mimochodem i opačné případy, kdy se do Německa přižení muž. 

Obzvláště ti konzervativně smýšlející těžce nesou, že jsou na své ženě závislí. 

Situaci tureckých mužů se obecně nevěnuje moc pozornosti, vedle skutečných 

machů však najdeme mnoho normálních a emancipovaných jedinců. Psycholog 

Kazım Erdoğan vedl v roce 2008 v berlínské čtvrti Neukölln první mužskou 

tureckou skupinu.  

Co se týče vztahů, nedají se v případě berlínských Turků dělat obecné závěry. 

Někteří se provdají/ožení brzy, jiní nikdy, další až po ukončení vzdělání, většina 

ale prožívá zkrátka stejné partnerské radosti a strasti jako jejich němečtí 

vrstevníci. 

O počtu binacionálních manželství můžeme také pouze spekulovat. Podle 

německých statistik, zakládajících se na údajích o státní příslušnosti, bylo v roce 

2006 německo-tureckých manželství rovných 451. Lze se ovšem domnívat, že i mezi 

těmi, jež statistiky nepostihují, je množství občanů tureckého původu - těch, kteří 

německé občanství získali již dříve. Kdysi častý svazek mezi tureckým mužem a 

německou ženou je dnes spíše vzácností. Naopak vztahy tureckých žen 

s německými muži jsou stále běžnější. 
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NOVÁ GENERACE MUSLIMSKÝCH ŽEN  – 

SEBEVĚDOMÍ, CÍLEVĚDOMOST, 

OPTIMISMUS 

Canan Korucu 

 

 

Canan Korucu 

 

Ve své diplomové práci1 jsem se zaměřila na mladé Berlíňanky tureckého původu, 

jež se z náboženských důvodů zahalují. Zkoumala jsem, jak ženy vidí samy sebe a 

skrze které vzory definují svou osobnost. V roce 2004 jsem za těmito účely 

zpovídala deset berlínských Turkyň ve věku mezi 19 a 24 lety. 

Výzkum měl mimo jiné objasnit, jak velkou roli hraje při utváření obrazu, který o 

sobě žena má, náboženství. Ačkoli představovalo nedílnou součást každodenního 

života všech dotazovaných, pouze pro jednu respondentku bylo určujícím faktorem 

její osobnosti. Ostatní ženy samy sebe vykreslovaly nejčastěji na základě vlastností 

jako sebevědomí, spontánnost, ochota pomoci, zodpovědnost, optimismus, 

otevřenost či cílevědomost – lze tedy tvrdit, že mladé Turkyně o sobě mají veskrze 

                                                             
1 KORUCU, Canan. Selbst- und Leitbilder junger Kopftuch tragender Musliminnen türkischer Herkunft in Berlin 

– eine qualitative Studie anhand von Leitfadeninterviews. 2005. 
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pozitivní představu a nechybí jim sebevědomí. Přesně takové občany společnost 

potřebuje. Turecké ženy mnohé spojuje – náboženství, jazyk či výchova, ale právě 

rozdílné vnímání sebe samých z nich dělá nezaměnitelné individuality. 

Náboženství a s ním spojené zahalování zůstávají nicméně, byť ne 

nejzásadnějšími, faktory podílejícími se na tvorbě identity. Mladé Turkyně si 

zakládají na ženskosti, která utváří jejich sebevědomou a nezávislou osobnost. Ta 

ovšem stále koresponduje se zásadami islámu. 

Islám ženám dává jasné hranice při běžném jednání, strukturuje průběh dne a 

určuje jejich plány do budoucna. Je pro ně zdrojem síly a naděje. Právě oddanost 

Bohu, víra v onen svět a v to, že vše, co se děje, ať dobré či zlé, má svůj smysl, jim 

poskytuje v životě značnou oporu. Z víry čerpají ženy sílu, aby obstály v dnešní 

společnosti, jež hledí především na výkon. 

Moderní muslimky navíc tímto vstupují do interakce s celou většinovou společností 

– skrze své oblečení a chování prověřují, vědomě či ne, její ochotu vést mezikulturní 

dialog. Debaty týkající se témat jako zahalování zaměstnanců veřejné správy nebo 

uznání muslimského náboženského společenství jakožto veřejnoprávního 

subjektu, stále více a více přispívají k vzájemnému sbližování a k lepšímu 

povědomí o stávajícím potenciálu mladých muslimů a muslimek. Jako konkrétní 

příklady projektů, jež podporují toto sbližování a společenskou rozmanitost, 

můžeme jmenovat Národní integrační plán nebo Německou islámskou konferenci. 
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Vlevo: Děti zdraví starší členy rodiny tak, že jim políbí ruku a následně si ji přiloží k čelu. Vpravo: 

Ercan Aslan a Inci Vurgun se svými dětmi – 6letou Orphelií Su a 3letým  Seyidem Eliasem, žijící 

v berlínské části Mitte. Inci Vurgun pracuje ve zdravotnickém zařízení s kulturně kompetentní 

péčí, Ercan Aslan je malíř a stará se o děti. Orphelia chodí do první třídy. 

 

DĚTI 

Představy, jež mají turecko-němečtí rodiče o výchově, jsou v dnešní době velice 

různé. V konzervativních rodinách vyžadují otcové respekt a poslušnost, naproti 

tomu existují samozřejmě tací, kteří následují moderní evropský model. 

Rodným jazykem většiny dětí tureckého původu je v první řadě turečtina, nicméně 

brzy kolem sebe děti začnou slýchat i němčinu – u starších sourozenců, tet a strýců 

apod. Některé děti začnou přirozeně mluvit německy už ve školce, velká část z nich 

ovšem zjišťuje teprve ve škole, že v Berlíně se někdy bez němčiny opravdu obejít 

nelze. Na začátku roku 2007 navštěvovalo zařízení denní péče zhruba 28 % dětí 

s jiným mateřským jazykem než němčinou, v některých městských částech byl ale 

jejich podíl značně vyšší: 44 % ve Friedrichshain-Kreuzbergu, 54 % v Neuköllnu a 

60 % v obvodu Mitte. Průzkum prováděný zemským úřadem příslušným pro otázky 

zdravotnictví v roce 2006 ukázal, že 19 % tureckých dětí i po více než dvou letech 

strávených ve školce němčinu vůbec neovládá. Často se baví pouze s tureckými 

kamarády a mluví společně převážně turecky. Faktem ale je, že více než 55 % dětí, 

které do mateřské školy chodily, mluvilo německy dobře nebo velmi dobře. V témže 

roce potřebovalo 54 % školáků cizineckého původu speciální jazykovou podporu. 

Pokud se děti dále učí němčinu, rodná turečtina zákonitě zaostává. Číst a psát se 

učí většina dětí pouze v němčině, a z turečtiny se tak stává nekultivovaný hovorový 
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jazyk pozbývající pravidel. Mnoho odborníků se zasazuje o vzdělávání v obou 

jazycích – to je ovšem umožněno jen zlomku tureckých dětí.  

 

NĚMECKO-TURECKÁ EVROPSKÁ ŠKOLA Základní škola Azize Nesina 

(struktura německého školského systému viz str. 33) zahájila svou činnost v lednu 

1996. Stejně jako ve všech ostatních Evropských školách se děti učí číst a psát 

nejprve ve své mateřštině, s druhým jazykem začnou v pololetí druhé třídy. 

Nakonec probíhá výuka půl na půl v obou jazycích. Škola se tak zaměřuje na 

turecké a německé děti.  

 

Pouze v konzervativních rodinách ještě často panují tradiční ideály výchovy. Od 

dětí se očekává, že budou starším líbat ruku. V přítomnosti otce se ani pro dospělé 

syny nesluší, aby kouřili, seděli s překříženýma nohama, pili alkohol či otevřeně 

projevovali nesouhlas. V případě dcer bývají pravidla ještě přísnější. 

 

V turečtině neexistuje slovo obecně označující bratra, popř. sestru, nýbrž se 

rozlišuje mezi „starším bratrem“ (ağabey nebo abi), resp. „starší sestrou“ (abla) a 

mladšími sourozenci (kardeş). Sourozenci se jen zřídka vzájemně oslovují 

křestními jmény, nejčastěji používají právě oslovení vycházející z příbuzenských 

vztahů (abi, abla). „Oddělení“ pohlaví se může poprvé projevit ještě v předškolním 

věku, kdy se chlapcům z nábožensky zaměřených rodin většinou provádí obřízka. 

Holčičky zase brzy dostanou náušnice, náramky či oblečení a čím dál tím víc se 

musejí zapojovat do domácích prací. Z chlapců se někdy stávají skuteční rodinní 

tyrani, kteří poroučejí a nadávají – v čemž je rodiče často plni hrdosti podporují. 
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Vlevo: Islámská základní škola Vpravo: Škola Azize Nesina 

 

ŠKOLÁCI Na začátku školního roku 2005/2006 bylo v Berlíně 12 954 žáků 

základních škol s tureckou státní příslušností, tj. 8 %  všech školáků. V městských 

částech Wedding, Kreuzberg nebo Neukölln-Nord představují ovšem turečtí žáci 

většinu. Na 62 berlínských školách byl v roce 2006 podíl žáků jiného než 

německého původu vyšší než 60 %, na 29 školách dokonce vyšší než 80 %. 

Ze zprávy sestavené v roce 2006 speciálním zpravodajem OSN Vernorem Muñozem 

jasně vyplývá, že v Německu byly rozdíly v kompetencích německých dětí a dětí 

přistěhovalců výraznější než v jakékoli jiné zemi. V rámci Německa dosáhli žáci 

tureckého původu průměrně pouze na druhou ze šesti úrovní průzkumu PISA, 

přičemž více než 40 % dětí imigrantů chyběly nutné základní znalosti v počtech. 

S nadměrnou zátěží někdy bojují nejenom školy a učitelé, ale i rodiče, zvláště ti, 

kteří sami neumí dobře německy. Nejsou schopni svým dětem s ničím pomoci, 

nezvládnou komunikovat s učiteli nebo se účastnit rodičovských schůzek. Někteří 

rodiče sami vzdělání nemají, a tak neberou studijní výsledky svých dětí příliš 

vážně. Německý přístup k výchově se navíc dostává do střetu s tradičním 

tureckým. Učitelé často z úst tureckých otců slyší: Eti senin kemiği benim (Maso 

patří tobě, kosti mně), čímž jinými slovy dávají učitelům svolení být k jejich synům 

– i fyzicky – tvrdí. Konzervativní turečtí rodiče očekávají od učitelů, že budou přísní 

a autoritativní, a němečtí vyučující jim připadají příliš mírní. Ani zde ale nesmíme 

zapomínat, že mnoho tureckých rodičů své děti plně podporuje a nemálo turecko-

německých žáků absolvuje školu více než úspěšně. 
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TURECKÉ RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ V BERLÍNĚ/BRANIBORSKU 

(http://www.tevbb.de), člen Turecké rodičovské federace (www.tuerkische-

elternfoederation.de). Spolek poskytuje od roku 1985 poradenství pro rodiče, žáky 

a učitele, nabízí pomoc s domácími úkoly a spravuje mateřskou školu ve čtvrti 

Moabit. 

 

Užitečné jsou dopisy rodičů pravidelně zveřejňované spolkem Arbeitskreis Neue 

Erziehung ANE (http://www.ane.de/elternmedien/elternbriefe/), jež nádherně a 

s humorem popisují problematiku německo-turecké výchovy. 

 

 

(Struktura německého školského systému viz str. 33) 

Německo-turecké dvojjazyčné školy 

Aziz-Nesin-Grundschule (Základní škola Azize Nesina), Kreuzberg 

Jens-Nydahl-Grundschule (Základní škola Jense Nydahla), Kreuzberg 

Rixdorfer Grundschule , Neukölln 

Spreewald Grundschule, Schöneberg 

Wedding Grundschule, Wedding 

Trift Grundschule, Wedding 

 



21 
 

 
Berna Güzeler z Kreuzbergu 

 

MLÁDEŽ 

Turecko-němečtí dospívající stojí už léta ve středu veřejného zájmu. Ačkoli o nich 

německá média podávají ucelený obraz, jedná se o nanejvýš nesourodou věkovou 

skupinu – mají různé sociální postavení, různou povahu a různé rodiče. Část 

mladých se narodila v Turecku, někteří z nich v Berlíně, jiní patří už ke třetí 

generaci přistěhovalců. Jejich jazykové znalosti se pohybují od výborných po 

katastrofální, a to jak v turečtině, tak v němčině. Mnozí z nich střídají snadno oba 

jazyky, někdy i v půli věty, často aniž by si to sami uvědomovali. V průběhu let se 

mezi mladými zformoval vlastní německo-turecký (popř. -arabský) jazyk, v němž 

se mísí zjednodušená německá gramatika, výrazný kurdský či arabský přízvuk a 

mezinárodní hiphopový slang. Ani ostatním mladým Berlíňanům už nejsou mnohá 

turecká slova neznámá, vedle řady sprostých slov například lan (kámo, vole), 

sallak (ty debile), yemin ediyorum (ti přísahám), seni seviyorum (miluji tě). Jazyk 

teenagerů paroduje ve svých scénkách mimo jiné bavičská dvojice Erkan & Stefan 

nebo komik Kaya Yanar. Spisovatel Feridun Zaimoğlu pro něj ve své knize 

vymyslel označení „Kanak Sprak“.  
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Mnozí rodiče mají podvědomé či vědomé obavy, aby se jim děti neodcizily, aby příliš 

„nezněmečtely“, nezačaly brát drogy nebo se neocitly za hranicí zákona. Na syny 

jsou přitom často kladeny vysoké nároky – očekává se od nich, že se stanou lékaři 

či právníky, aniž by leckdy jejich rodiče tušili, co všechno je k tomu zapotřebí. 

Jinak jsou ale mezi mladými německými Turky zastoupeny všechny mládežnické 

subkultury, v současnosti nejvíce asi hip hop, jemuž ne náhodou kralují právě 

hiphopeři přistěhovaleckého původu. Někteří mladí si zakládají spíše na svém 

muslimském já, a podle toho se i oblékají – často moderně, ale zároveň velmi 

elegantně. Vzhled je vůbec pro mnohé důležitý, někteří mladíci chodí dokonce 

každý týden k holiči, aby jejich vousy měly stále perfektní střih. Tureckou 

populární hudbu lze často slyšet na školních chodbách, hraje z mnoha mobilních 

telefonů a mp3 přehrávačů a oblíbená je i na party. 

Především ti, kteří se v Německu narodili, jasně vidí, že je tamější společnost stále 

nepřijala za své a že na ně nahlíží ne jako na „Němce“, nýbrž jako na „Turky“ nebo 

„cizince“ – i přesto, že mají německý pas. Mnohým připadá, že jsou obětí německé 

společnosti (vysoká nezaměstnanost v rámci turecké komunity, špatné životní 

podmínky rodičů, diskriminace). Ze strany mladých se hojně ozývá, že je berlínská 

policie diskriminuje a všechny paušálně podezírá. Policisté si zase stěžují, že jsou 

mladí Turci vzdorovití a neváhají použít násilí ani proti státním úředníkům. 

Mnoho německo-tureckých dospívajících se směle označuje za Turky nebo 

muslimy, ačkoli toho o Turecku či islámu ví jen málo. Podle výzkumu tehdejší 

duisburgské univerzity cítí 57 % německých Turků ve věku do 30 let vazbu pouze 

k Turecku. Zároveň jsou si ale vědomi toho, že se od svých tureckých vrstevníků 

liší, v Turecku se většinou rychle prozradí. V mnohých věcech jsou zkrátka 

německým prostředím ovlivněni více, než si uvědomují (a než by jim bylo milé). 
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Mladí na Lehrter Straße, čtvrť Moabit 

 

ŠKOLA Vyhlídky na úspěch mají turecké děti celkově horší než děti německé –  

školu nedokončí každý čtvrtý mladý Turek, mezi německými dospívajícími je to 

pouze necelých 9 % (opět si je nutné připomenout, že mnoho žáků tureckého 

původu má německé občanství). Také během testování PISA dosáhli žáci tureckého 

původu špatných výsledků, více než polovina patnáctiletých Turků prokázala 

v matematice pouze základní znalosti. V roce 2005 bylo v Berlíně mezi 13 000 

maturanty jen 183 Turků – dva z nich ovšem odmaturovali s průměrem 1,1. 

Mnozí rodiče se jen zřídkakdy odváží na rodičovskou schůzku, protože nerozumí 

moc dobře německy. Na druhou stranu se samozřejmě ne všechny děti, kterým 

rodina neposkytuje v rámci vzdělání dostatečnou oporu, špatně učí. Stejně tak 

najdeme jen málo rodičů, kterým jsou  školní a studijní úspěchy jejich dětí 

lhostejné. Mnoho z nich tvrdě usiluje o to, aby děti na vzdělání dosáhly, a jsou hrdí, 

když se to podaří. 

Stává se, že vyučující turecké žáky podceňují a na základě jejich nedostatečných 

jazykových znalostí se domnívají, že jsou tyto děti méně inteligentní. Značná část 

tureckých žáků tak skončí na hlavních školách, kde mladiství přistěhovaleckého 

původu tvoří většinu.  
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V roce 2001 měla jen desetina tureckých nezaměstnaných ukončené střední 

odborné vzdělání, dvě třetiny z nich nedokončily ani hlavní školu. 

 

 

(Struktura německého školského systému viz str. 33) 

 

 

Školy s výukou turečtiny 

- Robert-Koch-Oberschule (Gymnasium) 

- Moses-Mendesohl-Oberschule (Gesamtschule) 

- Willy-Brandt-Oberschule (Gesamtschule) 

- Ernst-Reuter-Oberschule (Gesamtschule) 

- Carl-von Ossietzky-Oberschule (Gesamtschule) 

- Hector-Peterson-Oberschule (Gesamtschule) 

- Otto-Hahn-Oberschule (Gesamtschule) 

- Oberstufenzentrum (OSZ) Handel 1 – v rámci odborných středoškolských 

programů nabízí tato instituce dvouletý studijní obor v turečtině se zaměřením 

na podnikovou ekonomii. 

 

Turecko-německé centrum 

(Türk-Alman Merkezi): zprostředkovává nabídky vzdělání a rekvalifikace 

podle tureckého standardu či možnosti navštěvovat v Turecku školy, jejichž 

ukončení umožňuje dále studovat na vysoké škole. 

 

Wilhelmstadt Gymnasium 

Soukromé berlínské gymnázium Wilhelmstadt Gymnasium (dříve TÜDESB) 

funguje od školního roku 2004/2005, kdy školu navštěvovalo pouhých 28 žáků. 

Ke gymnáziu se postupně přidala integrovaná základní a střední škola (2006), 

střední odborná škola (2013) a základní škola (2014). Dohromady dnes tyto 

instituce čítají více než 400 žáků. Někteří kritikové školu podezírají z napojení 

na turecké náboženské hnutí Nurculuk.  
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Žáci berlínské školy Rütli. Propagační foto k jejich první kolekci „Rütli Wear“. 

 

NÁSILÍ A MACHISMUS 

Mladiství přistěhovalci mužského pohlaví se podílejí na trestných činech nápadně 

častěji než jejich němečtí vrstevníci, příkladem budiž statistika z roku 2005: 

- trestný čin krádeže: 3,6krát více dopadených přistěhovaleckého než 

německého původu 

- ublížení na zdraví: 3krát více 

- sexuální trestné činy: 3krát více 

- znásilnění: 7,5krát více. 

Mezi 319 recidivisty ve věku od 14 do 21 let byl v roce 2005 každý pátý tureckého 

původu, rodilí Němci tvořili pouze čtvrtinu. V rámci kriminality mládeže mělo 

v roce 2006 více než 80 % podezřelých z trestného činu jiný než německý původ. Na 

36 % případech násilí ve školách se ve školním roce 2004/2005 podíleli žáci 

přistěhovaleckého původu, zároveň tvořili i 30 % obětí. Téměř vždy se jednalo o 

chlapce. V březnu 2006 vstoupila do veřejného povědomí berlínská škola Rütli, jejíž 

učitelský sbor požadoval uzavření školy právě z důvodu neustálého násilí ze strany 

žáků. Podíl dětí jiného než německého původu tam byl 83 %. Na drogy a drogovou 

kriminalitu narazíme u německo-turecké mládeže také relativně často. Opravdové 

gangy jako v 90. letech už ovšem nehrají žádnou roli. 
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Tato statistika zasahuje nejvíce věkovou skupinu mezi 21 a 25 lety, u starších 

účast na trestných činech klesá. Problém se zároveň týká především čtvrtí 

s ekonomickými a sociálními problémy – turecká střední třída se z takových míst 

už dlouhou dobu stěhuje pryč. 

Nejrůznější důvody, jež toto násilí zapříčiňují, shrnula berlínská Zemská komise 

proti násilí do zprávy z roku 2007: 

- Autoritativní styl výchovy -  vyhrožování násilím, pohlavky, výbuchy vzteku 

a urážky. Násilí v rodině (neskrývané násilí mezi partnery, bití dětí) je v 

turecko-německých domácnostech rozšířenější než v domácnostech 

německých. V roce 1999 byl téměř každý turecký dospívající doma bit. Jak 

praví turecké přísloví: Dayak cennetten çıkmıştır, bití přichází z ráje. 

- Tradiční rodinné struktury se ve velké míře rozpadají, což má za následek 

pocit nejistoty, mezigenerační spory a problémy s identitou. 

- Rozdělení rolí podle patriarchálního modelu – od chlapců očekávají 

konzervativně smýšlející rodiče dominantnost a vůdčí vystupování. Jsou 

hrdí na své syny, kteří zacházejí za hranu, a shovívavě o nich mluví jako o 

delikanlı (označení pro mladého muže, doslova „šílená krev“), v nejhorším 

případě jejich chování omlouvají tím, že mají „špatné kamarády“. Také mezi 

přáteli či uvnitř party vzniká často, byť ne vážně míněná, rivalita. 

Především učitelky potom mohou mít problém se zjednáním pořádku ve 

třídě. 

- Nedostatečná podpora mladých ze strany rodičů, kteří jsou sami nevzdělaní 

a chybí jim znalosti němčiny. 

- Chybějící mezikulturní kompetence. 

- Nulové vyhlídky do budoucna a ekonomická závislost – rodiče jsou sociálně 

znevýhodnění, nezaměstnaní, chudí. Pro všechny etnické skupiny 

v Německu platí, že sociálně znevýhodnění mladiství konají opakovaně 

trestný čin tři- až čtyřikrát častěji než ti, kteří vyrostli ve stabilních 

podmínkách. 

- Pocit vyloučenosti z německé společnosti – mnoho mladých je citlivých na 

pohledy, jež se na ně upírají. Očekávají rasismus a urážky. Mnozí prakticky 
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nevycházejí ze své domovské čtvrti, pouze tam se cítí bezpečně. Němce si 

následně v rámci svého vidění světa vykreslují jako zbabělce beze cti, kteří 

nechávají druhé na holičkách. 

 

 

Herec Oktay Özdemir při předávání televizních cen Adolf-Grimme-Preis 2007 (dnes Grimme-

Preis) za roli ve filmu Wut. Nalevo od něj herec David Fitz, oceněný za film Meine verrückte 

türkische Hochzeit.
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(Struktura německého školského systému viz str. 33) 

            SITUACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2003 / 2004 

 

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ K 26. SRPNU 2005 
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NUCENÉ MANŽELSTVÍ A VRAŽDA ZE CTI 

Postavení turecko-německých žen ve společnosti se může značně lišit. Proto patří 

nucené manželství či vražda ze cti, jež jsou velmi častým předmětem veřejné 

diskuze v Německu, k choulostivým tématům. K dispozici je jen málo ověřených 

údajů, prakticky všechna čísla vycházejí z neurčitých odhadů a spíše osobních 

zkušeností. 

Toto téma navíc zapadá do mozaiky stereotypních představ, které má Evropa o 

východních zemích. Už v Mozartově Únosu ze Serailu se v podstatě jedná o nucené 

manželství (i když se ho paša Selim nakonec velkoryse zřekne), stejně jako ve filmu 

Tevfika Başera 40 m2 v NSR (40 m2 Deutschland), natočeném v roce 1986. 

Německých knih, televizních seriálů a filmů, které toto téma neustále rozebírají, 

je dnes nespočet. 

Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež publikovalo v roce 2002 

studii, podle níž se 40 % německých žen už alespoň jednou stalo obětí fyzického 

nebo sexuálního napadení, v případě Turkyň žijících v Německu to bylo 49 % (u 

žen východoevropského původu 44 %). Rozdíly tedy nejsou tak výrazné. 

Mnoho konzervativních tureckých mužů očekává, že ženy zůstanou až do svatby 

pannami (přičemž mnohdy toto pravidlo sami nedodržují). V tradičních rodinách 

je i dnes sexuální čistota dívky ukazatelem cti (namus) celé rodiny. Pokud se dívky 

a ženy z takových rodin nadmíru stýkají s muži mimo rodinný kruh, hrozí jim ze 

strany příbuzných zavržení či dokonce násilí. Aby taková situace nenastala, 

posílají někdy pro jistotu konzervativně smýšlející rodiče své dospívající dcery 

k příbuzným do Turecka, popřípadě je předčasně provdají, v extrémních případech 

proti jejich vůli. 

Profesor Ahmet Toprak odhaduje, že ze všech tureckých manželství je 5 – 8 % 

nucených, socioložka Necla Kelek (autorka knihy Die fremde Braut, 2005) ve 

svých rozhovorech uvádí, že se u minimálně poloviny tureckých manželství, kdy do 

Německa přijel jeden z partnerů až později, jedná o smluvené či nucené sňatky. 

(Její kniha si vysloužila, ač pokaždé z jiných důvodů, silnou kritiku nejen mnohých 

vědců, ale i islámských organizací). Jakékoli odhady jsou problematické, jelikož 

nakonec lze jen stěží rozlišit smluvená od vynucených manželství. Takzvané 

smluvené sňatky nejsou často nic jiného než dobře míněné návrhy rodičů, kteří se 
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za své děti cítí zodpovědní, jindy se ale rodiče své potomky snaží přemluvit a vyvíjí 

na ně psychický nátlak. Kde už začíná „nucení“ a co přesně se v rodinách před 

sňatkem odehrává, lze zvenku těžko posoudit. 

V roce 2004 zrealizovalo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež 

ve spolupráci s Německým institutem pro lidská práva studii, podle níž v 

polovině případů, kdy do Německa přišel jeden z partnerů až kvůli sňatku, vybrali 

tohoto partnera rodiče či příbuzní. 23 % mladých nebylo s výběrem spokojeno, 

k uzavření manželství bylo donuceno 17 % z nich. 

Závěrem je nutné si připomenout, že obětmi nucených sňatků se stávají taktéž 

mladí muži. 

 

Domněnka, že se žena provinila proti své cti, vrhá v konzervativních kruzích stín 

na celou rodinu, obzvláště pak na ženina manžela. Muže ovšem o jméno nepřipraví 

ani tak samotný „čin“ jeho manželky, dcery nebo sestry, jako to, když nechá tento 

čin bez odezvy. Muži, kteří ze žárlivosti (kıskançlık) páchají násilí, stojí pod velkým 

společenským tlakem a většinou se sami cítí jako oběti. 

Ani ve velmi konzervativních berlínských rodinách není nicméně tato forma násilí 

páchaného na ženách natolik rituální a nevyhnutelnou záležitostí, jako by tomu 

bylo v obdobných případech na tureckém venkově. Přístupy berlínských rodin se 

mohou výrazně lišit a s nimi i řešení podobných konfliktních situací. I muži se 

zvlášť drsným vystupováním jsou si vědomi toho, že s jejich postojem berlínská 

společnost nesouhlasí. Mají tedy dvě možnosti – prosazovat si umíněně svou nebo 

zvolit cestu kompromisu. 

Extrémní případy, které jsou spíše výjimečné, mohou vést až k ženině smrti. 

Spolehlivá šetření prokázala, že v Turecku se mezi lety 2002 a 2007 stalo obětí 

takzvané vraždy ze cti 4500 žen, 5000 jich spáchalo sebevraždu. Teprve v roce 2005 

byla zrušena možnost prominutí trestu pro ty, kteří se vraždy ze cti dopustili. 

V Německu bylo podle informací Spolkového kriminálního úřadu mezi lednem 

1996 a červencem 2005 spácháno 55 vražd ze cti s celkovým počtem 70 obětí (ze 

77 % šlo o turecké rodiny). Ve 30 případech motivoval vraždu rozchod partnerů, 

v 11 případech byl důvodem mimomanželský poměr. 
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Více k tématu: Werner Schiffauer, Migration und kulturelle Differenz, 2003. 

K dostání v kanceláři zmocněnce pro migraci a integraci v Berlíně. 

www.zwangsheirat.de  

 

Vlevo: Právnička Seyran Ateş pracovala v roce 1984 v poradenském centru pro ženy v berlínském 

Kreuzbergu. Byla svědkem toho, jak ženu, které se právě věnovala, zastřelil její manžel. Muž 

postřelil na krku i ji samotnou. Od roku 1997 provozuje Seyran vlastní kancelář, zastupuje 

především ženy z muslimských zemí, které se staly obětí násilí. Za svou angažovanost byla v roce 

2007 vyznamenána Spolkovým křížem za zásluhy. Vpravo: Vzpomínková akce u příležitosti výročí 

zabití Hatun Sürücü. 
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HATUN SÜRÜCÜ

7. února 2005, krátce před devátou hodinou večerní, zastřelil tehdy 19letý 

Ayhan Sürücü u autobusové zastávky v ulici Oberlandgarten v Berlíně-

Tempelhofu svou 23letou sestru Hatun. Rodiče ji v 16 letech provdali za jejího 

bratrance, pár žil společně v Istanbulu. Hatun od svého manžela brzy utekla 

zpět do Berlína, kde porodila syna. Bydlela v domově pro nezletilé matky, 

dokončila hlavní školu a vyučila se elektroinstalatérkou, později se 

přestěhovala do vlastního bytu. 

Tento radostný „západní způsob života“ ovšem nemohla její kurdská rodina, 

původem z Východní Anatolie, akceptovat. Bratr jí několikrát vyhrožoval, 

oznámení však Hatun nakonec nikdy nepodala. Ayhan Sürücü se krátce 

angažoval v radikálním islamistickém hnutí Kalifatstaat, tzv. Kaplanově 

komunitě, sdružující menší skupinu tureckých muslimů v Německu.  Předtím 

byl rovněž členem levicové militantní organizace PKK (Strana kurdských 

pracujících), 1. května 2001 házel kameny na každoročních levicových 

demonstracích v Kreuzbergu. Soudu se nepodařilo jednoznačně zjistit, kdo o 

vraždě rozhodl, nicméně v podobných případech to bývá rodinná rady v čele 

s otcem. Vinu na sebe následně vezme nejmladší člen rodiny, který bude 

jakožto mladistvý souzen mírněji, ostatní zůstanou bez úhony. Ayhan Sürücü 

byl odsouzen k několika letům vězení, jeho otec a starší bratři byli pro 

nedostatek důkazů zproštěni viny. 

Německý tisk následně citoval prohlášení turecko-německých žáků, kteří 

vraždu schvalovali. Turecké noviny, jež o případu taktéž podrobně 

informovaly, neskrývaly rozhořčení a vynesený rozsudek hodnotily jako příliš 

mírný. Na konci srpna 2007 zrušil Spolkový soudní dvůr osvobozující rozsudky 

pro zbylé dva bratry a proces byl znovu otevřen. 
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Základní škola Grundschule 1. - 4. / 6. třída

První stupeň (primární vzdělání). Dítě ho 

dokončí obvykle ve věku kolem 10 let a tento 

věk je klíčový pro volbu další vzdělávací dráhy.

Hlavní škola Hauptschule 5. -  10. / 11. třída

Poskytuje všeobecné vzdělání, ale většinou se 

orientuje spíše na žáky mířící do učení. Někdy 

bývá nazývána "zbytkovou školou", často na ní 

končí méně nadané děti. V některých lokalitách 

navštěvují tyto školy převážně děti imigrantů. 

Nedostatečná znalost němčiny a odllišné 

náboženské  a kulturní prostředí s sebou nese 

mnohé problémy.

Reálná škola Realschule 5. - 11. třída

Klade na žáky větší nároky než hlavní škola. 

Ukončí-li žák tuto školu, může pokračovat ve 

vzdělání na gymnáziu, odborném gymnáziu, 

střední škole či vyšší odborné škole.

Gymnázium Gymnasium 5. - 13. třída
Škola zakončená maturitou, která opravňuje ke 

studiu na všech typech vysokých škol.

Souhrnná škola Gesamtschule - Integruje předchozí tři zmíněné typy škol.

Speciální škola Sonderschule 1. - 13. třída
Škola pro žáky se speciálními výchovnými a 

vzdělávacími potřebami.

Struktura vzdělávacího systému v Německu
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2. KOMENTÁŘ PŘEKLADU 

Než překladatel přistoupí k samotnému překladu, je nutné, aby provedl několik 

přípravných kroků, které mu v první řadě umožní zvolit ucelenou překladatelskou 

strategii, podle níž bude následně během překladatelského procesu postupovat. 

Čeští a slovenští teoretici rozlišují v zásadě tři fáze překladatelovy práce, pro 

ilustraci uvádíme na tomto místě dělení podle Jána Vilikovského: 1. interpretace 

(včetně primární recepce), 2. koncepce (metodologický základ pro další postup), 3. 

reprodukce originálu (tvorba nového textu) (Vilikovský 2002, s. 96–137). 

Výsledný translát je předmětem prvního oddílu této práce. V druhé části se tedy 

retrospektivně podíváme na to, co všechno předcházelo jeho vzniku. Komentář by 

měl sloužit jako svého druhu obhajoba uplatněných překladatelských postupů a 

posunů, vycházejících ze zevrubné překladatelské analýzy. Ve všech podkapitolách 

se budeme snažit teoretické poznatky doložit na konkrétních výskytech. 

Při odkazování na jednotlivé pasáže ve výchozím či cílovém textu budeme používat 

zkratky O (originál) a P (překlad) s číslem příslušné strany (a v případě originálu 

i řádku) ve formátu O/P: číslo strany (– číslo řádku). 

 

2.1 Překladatelská analýza originálu 

Celá brožura Berlin deutsch-türkisch: Einblicke in die neue Vielfalt čítá necelých 

sto stran. K překladu jsme vybrali pět kapitol z oddílu Menschen, konkrétně 

kompletní kapitoly Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Zwangsheirat und 

Ehrenmord a dále kapitolu Generationen, v níž jsme, především z důvodu dodržení 

doporučeného rozsahu, nechali stranou překlad popisků úvodní fotografie (popisky 

se soustřeďují na představení rodiny Yeşil, na fotografii vyobrazené, a s hlavním 

textem tedy nemají přímou souvislost. Při volbě konkrétních pasáží určených 

k překladu hrály roli jednak osobní preference a zájem o dané oblasti, zároveň jsme 

ale hleděli i na to, aby byl text „vhodný“ k překladu, tzn. aby byl tematicky a 

obsahově uzavřený, aby neobsahoval nadmíru pouhých jmenných výčtů či aby byl 

zajímavý a přínosný pro potenciálního českého čtenáře. 
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Při analýze výchozího textu budeme postupovat primárně podle německé 

translatoložky Christiane Nordové. Její pragmaticko-funkční analýza aplikuje na 

překlad teorii skoposu a Nordová ji představila koncem 80. let minulého století ve 

své publikaci Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und 

didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Tento model 

nám umožní určit vnětextové a vnitrotextové faktory komunikační situace, které 

jsou rozhodující pro stanovení překladatelské strategie. Dále se budeme opírat 

o Romana Jacobsona a jeho klasifikaci textových funkcí, stejně jako o české 

publikace z oblasti stylistiky. 

 

2.1.1 Vnětextové faktory 

2.1.1.1 Autor a vysilatel 

V případě publikace Berlin deutsch-türkisch: Einblicke in die neue Vielfalt od sebe 

musíme jasně oddělit autora a takzvaného vysilatele textu. 

 

Autorem textu a vůbec koncepce celé brožury je Dr. Martin Greve, jenž 

v současnosti působí v Turecku (Orient-Institut Istanbul). V centru jeho vědeckého 

zájmu stála a stojí především turecká hudba – Greve se věnuje současné i tradiční 

turecké hudbě, jejímu mezinárodnímu přesahu nebo například hudební terapii. 

Vystudoval ovšem – kromě hudební vědy a etnologie – ještě sinologii. Jako autor 

publikuje v novinách a časopisech a stojí také za vznikem několika informačních 

brožur. Vedle publikace, jež je výchozím textem této práce, jmenujme například 

brožurku Korea in Berlin von A–Z (2003). Martin Greve se také angažuje 

v propagaci turecké kultury v Evropě, v roce 2010 působil jako vedoucí koncertního 

projektu Night Prayer für Ruhr 2010, v letech 2007–2011 zase pracoval na pozici 

poradce Berlínské filharmonie při sérii koncertů Alla Turca – Ein kultureller 

Dialog. 
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Brožura obsahuje také několik kratších vložených textů od jiných autorů, v námi 

překládaném úryvku konkrétně od Canan Korucu, jež se ve své diplomové práci 

zajímala o identitu a sebepojetí mladých muslimských žen, které se zahalují.  

 

Jako spoluautorka publikace je nicméně na úvodních stranách uvedena Kalbiye 

Nur Orhan, která se starala o grafické zpracování, layout, sazbu a také o pořízení 

fotografií. Kalbiye Nur Orhan pracuje mimo jiné jako grafička a fotografka ve 

studiu OCCO Creative, jež se ve svém designu snaží o citlivé propojení východní a 

západní kultury. 

 

Na tomto místě by mělo padnout ještě jedno jméno, a sice Günther Piening, 

tehdejší pověřenec pro integraci a migraci, jenž je autorem předmluvy celé brožury. 

 

Nyní se již dostáváme k vysilateli textu, který, jak již bylo v úvodu nastíněno, není 

totožný s autorem. 

 

Zadavatelem, vydavatelem, a tedy vysilatelem textu je v našem případě Úřad 

pověřence pro integraci a migraci při berlínském senátu (Der Beauftragte 

des Senats von Berlin für Integration und Migration), který se podílí na vytváření 

imigrační a integrační politiky ve spolkové zemi Berlín a dále se soustřeďuje na 

podporu mezikulturního dialogu, poradenství a informování veřejnosti. Na webu 

instituce jsou ke stažení i další publikace, např. Interkulturelle Öffnung nebo 

Willkommen in Berlin. Brožury jsou dostupné taktéž v tištěné podobě přímo v sídle 

úřadu. 

 

2.1.1.2 Médium, místo a čas 

Brožura vyšla v roce 2008 a navázala na obdobnou publikaci, jež spatřila světlo 

světa o deset let dříve. Původní brožura nesla název Das türkische Berlin a na jejím 

vzniku se opět nejzásadněji podílel Martin Greve, tehdy ve spolupráci s Tülay 

Çinar. Stáří publikace se projevilo v relevanci některých věcných informací – bylo 

třeba poctivě ověřovat názvy a aktuální uspořádání institucí nebo funkčnost 
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internetových odkazů. Dále muselo nutně dojít k posunům na úrovni lexikální, aby 

byla zachována faktická správnost (např. im Laufe des letzten Jahres nelze 

překládat jako loni, O: 44 – 39). 

 

Jak již bylo naznačeno výše, publikaci lze získat v tištěné podobě, zároveň je ale ve 

formátu PDF volně ke stažení na internetu. Dostane se tedy snadno nejen  

k německému  čtenáři žijícímu v Berlíně, pro nějž  je primárně určena, ale i ke 

komukoli jinému, kdo se o téma zajímá, prakticky kdekoli na světě. Elektronickou 

verzi brožury jsme při překladu používali i my.  

 

2.1.1.3 Motiv, záměr, funkce 

Publikování informačních brožur je jedním ze základních bodů tvořících náplň 

práce Úřadu pověřence pro integraci a migraci při berlínském senátu (viz výše). 

Obyvatelé tureckého původu žijí v Berlíně již několik desetiletí, proto je 

pochopitelné, že vznikla potřeba popsat tamější sociokulturní situaci, problémy 

spjaté s odlišnosti turecké a německé kultury, že vznikla potřeba popsat, co 

pozitivního a co negativního Turci do německé společnosti přinesli. Brožura se tedy 

v první řadě snaží o co nejobjektivnější popis aktuálního stavu (resp. stavu v roce 

2008) se všemi klady i zápory, aniž by měla primárně za cíl jakkoli ji hodnotit. 

Dostatečná informovanost a pochopení cizí kultury je totiž vždy základním 

předpokladem k otevřenosti a toleranci kultury přijímací. 

 

S hlavním záměrem autora a vysilatele – informovat čtenáře – souvisí i 

dominantní textová funkce vybraného textu, jíž je funkce referenční. Z dalších 

funkcí, kterých Roman Jakobson ve svém díle Lingvistika a poetika (1995, s. 73–

85) definuje celkem šest, se na některých místech textu objevuje funkce 

expresivní. Povětšinou ovšem vystupuje v podobě jednotlivých lexémů (např. nur, 

sogar, endlich atd.), jež figurují v jinak neutrální výpovědi. Typickým příkladem 

jsou pasáže zpravující o výsledcích určité studie, které jsou sice tvořeny převážně 

faktickými údaji, nicméně užití výše zmíněných modálních slov jasně signalizuje 

autorův názor na věc (20 Prozent fanden sogar, dass..., O: 38 – 14; ... Deutsche 
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deutscher Herkunft machten nur ein Viertel aus., O: 44 – 11). Další funkcí, kterou 

v textu nalezneme, je funkce poetická. Ta se uplatňuje v citovaných tureckých 

příslovích (Et senin, kemiği benim, O: 41 – 29) nebo v ustálených spojeních (über 

die Stränge schlagen, O: 45 – 2). Své zastoupení má i funkce metajazyková, např. 

při objasňování významu tureckých slov a přísloví (O: 41 – 30, 31; O: 42 – 18, 19, 

20). Konativní a fatická funkce není v textu zastoupena, autor se nijak zvlášť 

nesnaží navázat kontakt s adresátem, přimět ho k interakci, vyvolat v něm emoce 

či ho přesvědčit o určitém postoji. 

 

2.1.1.4 Adresát 

Text je určen primárně germanofonnímu publiku, s ohledem na tematiku a místo 

vydání se pak domníváme, že brožura cílí především na obyvatele Berlína. Její 

uveřejnění na internetu má nicméně za následek, že se publikace může dostat do 

ruky prakticky komukoli. Brožura je psána pro co nejširší čtenářstvo, je přístupná 

i tomu, kdo o problematice neví mnoho, má o situaci nicméně určitě informace 

z médií či z vlastní zkušenosti. Znalost německého politického, historického a 

kulturního kontextu je v některých částech klíčovým prvkem koherence textu. Lze 

předpokládat, že presupozice příjemce ve výchozí kultuře se liší od presupozic 

čtenáře českého, což jsme při překladu zohlednili. Stejně tak jsme na některých 

místech přikročili k zásahům do originálu, a to především za účelem text 

aktualizovat a českému čtenáři předat informace relevantní k roku 2016. 

 

 

 

 

2.1.2 Vnitrotextové faktory 

2.1.2.1 Téma, obsah, presupozice 

Brožura Berlin deutsch-türkisch: Einblicke in die neue Vielfalt se tematicky 

zaměřuje, jak je z jejího názvu zřejmé, na Turky žijící v Berlíně a na jedinečné 
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propojení turecké a německé kultury, které tím vzniká. Je vidět zjevná snaha o 

vytvoření komplexního obrazu popisujícího barvitou realitu. V jakých oblastech 

společenského života jsou Turci nejvíce činní? Prosazují se ve filmech, literatuře, 

hudbě či sportu? Do jaké míry jsou úspěšní na poli vzdělání či v pracovní sféře? 

Kdy začali Turci do Německa přicházet a co vedlo jejich kroky právě sem? V čem 

se tradiční turecké hodnoty a zásady liší od těch západoevropských a k jakým 

kulturním střetům to vede? Považují se Berlíňané s tureckými kořeny spíše za 

Němce, nebo za Turky? Jaké milníky utvářely historii turecko-německých vztahů? 

 

Na tyto a mnohé další otázky publikace odpovídá; někdy spíše povrchově, v obecné 

rovině, jindy detailně a na základě statistických dat, studií a konkrétních příkladů. 

 

K překladu jsme si zvolili vybrané podkapitoly z oddílu Menschen, jež společně 

s kapitolami Leben, Hintergründe a Geschichte tvoří základní kostru, na které je 

brožura vystavěna. V překladu jsme se blíže zaměřili na povídání o generační 

rozmanitosti berlínské turecké komunity (Generationen), na postavení  mužů a žen 

a změny v tradičních rodinných strukturách (Männer und Frauen), na turecké děti 

a tureckou mládež zvláště ve vztahu k výchově vzdělání a (Kinder; Jugendliche) a 

závěrem na téma nucených sňatků a vražd ze cti (Zwangsheirat und Ehrenmord). 

 

Tím, že je brožura určena primárně německému čtenářstvu (popř. přímo 

obyvatelům Berlína, kterých se téma osobně dotýká a kterým se publikace 

nejsnáze dostane do ruky), počítá se s jistou znalostí německých reálií. V námi 

překládané pasáži se jednalo především o následující: 

 

Pojmy související se školským systémem v Německu, resp. ve spolkové zemi Berlín. 

Předpokládá se, že čtenář má představu o tom, co je Grundschule, Hauptschule či 

Realschule, tedy jak staré (popř. jak nadané) děti do toho kterého zařízení chodí 

(O: 40 – 34 a dále, zvl. 45 – graf). 

 

Termíny vázané na imigraci z Turecka (Kofferkinder, Gastarbeiter) (O: 36 – 7, 32) 
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Alespoň pasivní znalosti společensko-politické scény –  čtenář tuší, co se skrývá 

pod pojmem Kaplan-Gemeinde či zkratkou PKK a proč  by někdo  měl 1. května 

v Berlíně házet kameny (O: 49 – 46, 47). 

 

Ve výše zmíněných případech bylo tedy nutné postupovat opatrněji a myslet na 

českého čtenáře, jehož výchozí znalosti se mohou od čtenáře německého lišit. 

Ve zbytku je nicméně text přístupný a psaný tak, aby mu snadno porozuměl i laik, 

který není s danou problematikou obeznámen, žádné další vysvětlivky a dodatky 

nebyly tedy ze strany překladatele nutné. 

 

2.1.2.2 Členění textu a grafika 

Jak již bylo nastíněno výše, brožura je členěna do čtyř celků, jež jsou dále 

strukturovány do kapitol. V jednotlivých kapitolách pak můžeme najít i dílčí 

podnadpisy, které přispívají k přehlednosti textu.  

 

Následující řádky se budou věnovat kapitolám, které byly v rámci práce přeloženy, 

nicméně zbytek brožury svou úpravou a členěním ničím nevybočuje, 

charakteristika bude tedy platná i pro něj. 

 

Co na první pohled zaujme, jsou jistě barevné fotografie. Nechybí prakticky na 

žádné straně a brožuře tak propůjčují vzezření lifestylového magazínu, jak trefně 

poznamenává autorka jednoho z minima dohledatelných článků, komentujících 

tehdejší vydání této publikace2. Většina fotografií zobrazuje osoby či skupiny osob, 

jež nějakým způsobem tematicky souvisí s danou kapitolou. Fotografie tohoto typu 

jsou doplněny vysvětlujícím popiskem, ať už heslovitým či formulovaným do celých 

vět (např. O: 40 a 41). Dále najdeme v brožuře čistě ilustrační fotografie, které 

vedle tematického dokreslení slouží řekněme spíše k vyplnění místa na stránce 

(O: 38). 

 

                                                             
2 Diesseits der Dönerbuden [online]. [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/integration-diesseits-der-doenerbuden/1237032.html 
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Vedle fotografií oživují text grafy, prezentující související statistické údaje (O: 37 a 

45), a také další vložená „okna“ obsahující doplňující informace, seznamy institucí, 

jejich webové stránky atp. (O: 41 a 43)  

 

Graficky odděleny jsou taktéž dva ucelené texty, jeden sepsaný autorem celé 

publikace Martinem Grevem, hovořící o zřejmě mediálně nejznámějším případu 

vraždy ze cti (O: 49), druhý pocházející z pera Canan Korucu, jež v něm představuje 

a komentuje svou diplomovou práci a její výsledky (O: 39). 

 

Hlavní text je formátován do dvou sloupců a nikdy nezabírá celou stránku, jak již 

plyne z předchozích odstavců. Názvy kapitol jsou graficky odlišeny – často jsou 

psány kapitálkami, tučně a větší velikostí písma. 

 

Díky vizuálnímu členění je text pro čtenáře přehlednější a přístupnější, grafické 

uspořádání je tedy podle našeho názoru rozhodně prostředkem k dosažení autorova 

záměru. 

 

2.1.2.3 Lexikum 

Slovní zásoba uplatněná v překládaném úryvku je velmi rozmanitá. Čerpá jednak 

ze standardního rejstříku, časté jsou ovšem i pojmy a termíny z určité oblasti, podle 

toho, jakým tématem se daná kapitola zabývá.  

 

Významnou složkou lexika jsou vlastní názvy institucí, především z oblastí 

vzdělávání (Deutsch-türkische Europaschule, O: 40 – 33; Tüdesb, O: 43 – 44, 

Universität Duisburg, O: 42 – 58), správní politiky (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, O: 48 – 51; Landeskommision Berlin gegen 

Gewalt, O: 44 – 31; Deutsches Institut für Menschenrechte, O: 48 – 51), integrace 

a mezikulturní spolupráce (Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg, O: 

41 – 38; Türskisch-deutsches Zentrum, O: 43 – 40), trestního práva 

(Bundeskriminalamt, O: 49 – 21; Bundesgerichtshof, O: 49 – 60) či statistiky (AfS 

Berlin-Brandenburg, O: 45 – grafika vpravo dole).  
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Co se týče vlastních jmen, vyskytují se dále v textu toponyma (Wedding, O: 41 – 

7; Ostanatolien, O: 49 – 42), názvy náboženských či politických hnutí (Kaplan-

Gemeinde, O: 49 – 46; Nurculuk-Bewegung, O: 43 – 53) a také názvy knih, filmů 

či jiných děl (Meine verrückte türkische Hochzeit, O: 45 – popis fotografie, 

Entführung aus dem Serail, O: 48 – 9; Die fremde Braut, O: 48 – 35). 

 

Logicky nachází v brožuře uplatnění výrazivo spojené s imigrací – Turků do 

Německa, ale i obecně – a multikulturalismem (Gastarbeiter, O:  36 – 7; 

Kofferkinder, O: 36 – 32; kultursensible Krankenpflege, O: 40 – popis fotografie; 

Frauenladen, O: 49 – popis fotografie; Kopftuch tragende Musliminnen, O: 39 – 37; 

Der Nationale Integrationsplan, O: 39 – 83). Opomenout nesmíme ani již 

zmiňovanou oblast školství (Kindertagesstätte, O: 40 – 22; Grundschule, 

Hauptschule, Realschule, atd., O: 45 – grafy; Elternabend, O: 43 – 16; Pisa-Test, O: 

43 – 9; Hauptschulabschluss, O: 43 – 29).  

 

S výše zmíněnými sémantickými poli souvisí i užívání internacionalismů (sich 

assimilieren, O: 36 – 38; binational, O: 39 – 24; Normalität, O: 39 – 35; von exzellent 

bis katastrophal, O: 42 – 9; Macho, O: 44 – 1; Kompromiss, O: 49 – 13). 

 

Čtenářově pozornosti neunikne, že jsou do textu zakomponována turecká slova a 

slovní spojení. Mluvíme zvláště o tureckých úslovích a příslovích, uvedených 

vždy v originálním znění i německém překladu (Dayak cennetten çıkmıştır: Gewalt, 

Schläge kommen aus dem Paradies, O: 44 – 40), ale též o ekvivalentech vybraných 

německých slov (Delikanlı (verrücktes Blut), O: 45 – 1; aus Eifersucht (kıskançlık), 

O: 49 – 1). Proč autor zmiňuje právě tyto turecké výrazy, a ne jiné, je otázkou, 

zřejmě jde ale o pojmy, se kterými se člověk může v turecko-německém kontextu 

běžně setkat. 

 

Hovoříme-li o lexiku,  upozorněme ještě na výskyt kompozit, jež jsou pro němčinu 

typická (Hochzeitsfeiern, O: 36 – 61; Dialogbereitschaft, O: 39 – 76; Selbstbild, O: 

39 – 41; Kindertagesstätte, O: 40 – 22; Hauptschulabschluss, O: 43 – 29). 
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Němčina se také snaží být ve svém projevu genderově vyvážená, v souladu se 

současným územ tedy v textu najdeme označení, která díky užití velkého I (tzv. 

Binnen-I3) zahrnují jak mužský, tak ženský rod (StudentInnen, O: 36 – 7; 

LehrerInnen, O: 41 – 24; ExpertInnen, O: 40 – 30). Jak a proč jsme s tímto jevem 

nakládali, osvětlíme dále v komentáři překladatelských postupů. 

 

Závěrem dodáváme, že celkově jde volba lexika opět ruku v ruce s autorovým 

záměrem, tedy že text je určen široké veřejnosti a té  by měl být také srozumitelný, 

aniž by si případní čtenáři museli dohledávat termíny či souvislosti. Martin Greve 

proto používá v brožuře převážně standardní a neutrální výrazy. Pokud vystupuje 

v textu cizí element (např.  turecký výraz), je vzápětí vysvětlen (např. přeložen do 

němčiny). 

 

V některých pasážích dochází podle našeho názoru k nadměrnému opakování 

lexikálních jednotek (v rámci věty či odstavce), této problematice se budeme šířeji 

věnovat v kapitole o překladatelských problémech. 

 

2.1.2.4 Suprasegmentální prvky 

Suprasegmentální prvky vytvářejí melodii a dynamiku textu. Důležité jsou nejen 

u mluvených textů, jak by se mohlo zdát, ale i u textů psaných. 

 

Mezi tyto prvky patří interpunkce. Ve spojitosti s ní rozhodně stojí za zmínku, že 

se v celém překládaném úryvku nevyskytuje jediný vykřičník či otazník. Všechny 

věty a souvětí jsou ukončeny tečkou. 

 

Naproti tomu ovšem hojně (jenom v překládaném úryvku 47krát!) nalezneme 

dvojtečku, jež vyjadřuje často příčinný (O: 36 – 40) či důsledkový (O: 38 – 3) poměr 

mezi větami, popř. uvozuje výčet (O: 38 – 44), upřesňující informaci nastíněnou 

                                                             
3 In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-

02]. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Binnen-I 



44 
 

v první větě (O: 39 – 40) nebo svého druhu nevlastní přímou řeč (O: 41 – 29). Při 

práci s dvojtečkami jsme si museli při překladu uvědomit, že v češtině jejich 

používání není zdaleka tak běžné jako v němčině.  

 

Dále je zastoupena i pomlčka, i když ne v tak velké míře. Jednak zpomaluje tempo 

věty a naznačuje pauzu, po níž následuje pointa, popř. překvapivý či neočekávaný 

dovětek (O: 41 – 3), jednak dvojice pomlček vymezuje vsuvky (O: 41 – 31).  Některé 

pomlčky značí odporovací poměr (O: 37 – 5). Jiné by mohly být bez problémů 

nahrazeny dvojtečkou, jelikož uvádí upřesňující charakteristiky (O: 39 – hlavní 

nadpis) či naznačují příčinný poměr mezi větami (O: 39 – 32).  

 

Dalším elementem interpunkce jsou uvozovky. Ty v textu někdy značí ustálené 

pojmy a slovní spojení („Gastarbeiter“, O: 36 – 7; „Kanak Sprak“, O: 42 – 26), jindy 

svého druhu citované výrazy (als „Türken“ oder „Ausländer“ gesehen, O: 42 – 46), 

někdy lehce ironizující (lebensfrohe „westliche Lebensweise“, O: 49 – 43; „ehrenhaft“ 

zu sein, O: 38 – 53), a dále názvy filmů a dalších uměleckých děl („Wut“, O: 45 – 

popis fotografie; „Die fremde Braut“, O: 48 – 35). 

 

Mezi suprasegmentální prvky řadíme také například pořádek slov ve větě a 

tematicko-rematické členění. Těmito otázkami se ale v rámci naší práce hlouběji 

zabývat nebudeme, jelikož se text v tomto směru nevyznačuje ničím zvláštním. 

 

2.1.2.5 Syntax 

Co se týče nadvětné syntaxe, užívá Martin Greve jak jednoduché věty, tak 

souřadná či podřadná souvětí. Neuchyluje se ovšem k extrémům – překládaný 

úryvek neobsahuje ani zvlášť krátké (nominální, eliptické) výpovědi (kromě pasáže 

shrnující zprávu berlínské Zemské komise proti násilí, O: 44 – 34 a dál) ani 

výpovědi přehnaně rozsáhlé. Přestože jsou někdy věty informačně husté (zvláště 

v pasážích podávajících zprávu o výsledcích studie apod.), jejich obsahová hutnost 

nejde na úkor srozumitelnosti. Při pohledu na větnou syntax zjistíme, že jednotlivé 

větné členy bývají bohatě rozvíjeny, a vznikají tak dlouhé syntaktické jednotky. 
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Němčina navíc používá participiální či infinitivní konstrukce, při jejichž převodu 

do češtiny musíme být pozorní. Toto téma opět podrobněji probereme v rámci 

překladatelských problémů. 

 

Již výše jsme nastínili, že se vybraná část textu skládá pouze z oznamovacích vět. 

Nevyskytují se žádné zvolací či tázací věty, autor neklade řečnické otázky, nesnaží 

se vstoupit se čtenářem do dialogu, nevyzývá ho (explicitně) k zamyšlení.  

 

Z hlediska textové syntaxe se ještě krátce zmíníme o kohezi  a koherenci textu. 

Obsahově a tematicky můžeme text rozhodně označit za smysluplný, tedy 

koherentní. Prostředkem koherence je jednak rozdělení textu na odstavce, jednak 

již zmiňované tematicko-rematické členění výpovědí (tzn. odlišení známé 

informace od nové) a dále prvky koheze. Ta se uplatňuje na úrovni lexikální při 

odkazování na stejné objekty  řeči – opakováním stejných slov, užíváním synonym, 

obecných či specifických pojmenování, dále na úrovni gramatické – provázanost 

zajišťuje například pronominalizace, a také pomocí konektorů, jež  signalizují 

vztah mezi jednotlivými částmi textu – větami, souvětími, odstavci. Koheze někdy 

nemusí být vyjádřena explicitně, což může vést překladatele k tomu, že v cílovém 

textu záměrně uplatňují některé posuny, jak je definuje Jiří Levý (zlogičťování 

textu, vykládání nedořečeného, formální vyjádření syntaktických vztahů) (srov. 

Levý, 1963: 145–146 ), aby čtenáři překladu usnadnil porozumění. Toto téma 

rozebereme šířeji v kapitolách, které následují. 

 

2.1.2.6 Stylistická charakteristika textu 

Stylem rozumíme promyšlený způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků 

v textu podle požadavků obsahu (srov. Popovič a kol., 1983: 73). Z hlediska české 

stylistiky můžeme překládaný text zařadit do sféry populárně naučné literatury, 

spadající do kategorie funkčního stylu odborného. Text je přizpůsoben cílovému 

příjemci, je psán převážně věcně, neutrálně, informativně, expresivita a 

emocionálnost jsou většinou, nicméně ne stoprocentně, potlačeny. Brožuru 
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můžeme charakterizovat jako popularizační pojednání o turecko-německém soužití 

v hlavním městě Berlíně, se zaměřením právě na tureckou kulturu a její specifika. 

 

Nejčastějším slohovým postupem je postup výkladový, jež v celém textu zcela 

převládá. Na některých místech se uplatňuje postup vyprávěcí (O: 49 – 30 a dál). 

Ani tyto pasáže ovšem nejsou subjektivně líčeny, jak bychom to u tradičního 

vyprávěcího postupu mohli očekávat. Okrajově se uplatňuje také postup popisný, 

a to především u popisu fotografií (O: 40) či grafů (O: 37). 

 

Volba prostředků na úrovni lexika a syntaxe se různí v souvislosti s vyjadřovaným 

obsahem. V textu najdeme jak pasáže, v nichž se uplatňuje strohý styl, nominální 

konstrukce, pasivum, konjunktiv, termíny atp. Nejčastěji se v takových případech 

jedná o sdělení statistických údajů či výsledků různých studií: 

 

Bei Umfragen in der Türkei im Jahr 2005 meinten beinahe 70 Prozent der 

Befragten, Männer sollten Vorrang auf dem Arbeitsmarkt haben und ebenso viele, 

dass die Frau dem Mann untergeordnet sei. (O: 38 – 10) 

 

1999 war fast jeder fünfte türkische Jugendliche im Laufe des letzten Jahres zu 

Hause geschlagen worden. (O: 44 – 38) 

 

Na druhou stranu se ale v úryvku vyskytují i značně uvolněnější pasáže, které mají 

často shrnující charakter, popř. více či méně přímo vypovídají o postoji autora: 

 

Auf der anderen Seite jedoch ist es keineswegs so, dass türkische Frauen mit sich 

und ihrem Leben unzufriedener wären als etwa deutsche. Und auch türkische 

Männer sind normalerweise eben keine finsteren Machos. (O: 38 – 18) 

 

Ob aber ein 20 oder 30jähriger Mensch hier geboren, somit Deutscher ist, oder aber 

erst gerade aus der Türkei hier eingetroffen ist (als StudentIn, Flüchtling oder 

Ehepartner) muss man schon persönlich erfragen. (O: 36 – 14). 
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2.2 Překladatelská koncepce 

Překladatelská analýza popsaná v předchozích oddílech byla odrazovým můstkem 

při formování koncepce překladu. V této fázi bylo také potřeba stanovit si fiktivní 

zadání, zvláště pak vyjasnit si, pro koho (cílový adresát) a za jakým účelem budeme 

vybraný úryvek překládat. Zamýšlený příjemce našeho překladu je Čech, mající 

zřejmě zájem o danou problematiku, postrádající nicméně jiné než základní 

znalosti turecko-německého tématu. Text čte v roce 2016. Brožura pro něj, stejně 

jako pro adresáta ve výchozí kultuře, představuje zdroj především věcných 

informací, jež jsou k datu uveřejnění překladu relevantní. Funkce textu a záměr 

autora, resp. vysilatele, jak jsme si o nich udělali představu s přihlédnutím ke 

všem faktorům, zůstaly v cílovém textu tytéž. Možné rozdíly v presupozicích jsme 

se snažili vyrovnat a text pro českého čtenáře zpřístupnit. Naším cílem tedy bylo 

vytvoření instrumentálního překladu, jak o něm hovoří Christiane Nordová (srov. 

Nord 1988, s. 80). 

 

Při práci s termíny či specifickými reáliemi a jejich převodu do češtiny jsme 

přihlíželi k co nejspolehlivějším zdrojům, vzhledem k tématu a stáří brožury často 

elektronickým. Jako příklad uveďme internetové stránky Velvyslanectví Spolkové 

republiky Německo v Praze, portál evropské e-Justice, pedagogický metodický 

portál RVP (spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání), dále na webu 

dostupný mnohojazyčný tezaurus Evropské unie EuroVoc atp. Nahlíželi jsme 

taktéž do mnohých teoretických pracích dotýkajících se dané oblasti, většinou se 

jednalo o závěrečné vysokoškolské práce na všech úrovních studia, seznam 

nalezené literatury uveden v bibliografii. Při hledání věcných zdrojů jsme pročetli 

i některá autobiografická díla spíše beletristického charakteru nebo tematicky 

související internetové články, odkazy na ně opět v bibliografii. 

V případě pochybností o správném porozumění cílovému textu jsme se radili 

s vedoucí práce a rovněž s rodilými mluvčími. V této souvislosti jsme kontaktovali 

také samotného autora brožury, s nímž jsme konzultovali smysl a správnost 

některých pasáží, a na základě této komunikace si dovolili přistoupit k několika 

zásahům do originálu. Konkrétněji se na tento bod podíváme v následujících 
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kapitolách. Naše dotazy související s turečtinou (významy rčení či jednotlivých 

slov) zodpovídali spřátelení turkologové. 

 

Doplňme ještě, že z překladatelských postupů, jak je definuje Levý (Levý 1963, s. 

112–119) jsme aplikovali především překlad v pravém slova smyslu, jelikož jde 

v našem případě o text převážně informativní. Jistého druhu transkripci jsme 

uplatnili při přepisu tureckých výrazů, přičemž jsme je zanechali v původním 

znění, jelikož žádná speciální transkripce turečtiny v češtině neexistuje. 

Substituce pak našla své uplatnění na několika málo místech, kde bylo třeba 

převést do češtiny obrazná vyjádření a ustálená spojení: ... wenn Söhne über die 

Stränge schlagen →  ... kteří zacházejí za hranu (O: 45 – 2; P: 26) nebo ... und ließen 

einander im Stich → ... kteří nechávají druhé na holičkách (O: 45 – 22; P: 27).
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2.3 Vybrané překladatelské problémy a jejich 

řešení 

Následující podkapitoly mapují, na jaké překladatelské problémy jsme při převodu 

do češtiny narazili a jak a proč jsme je řešili. 

 

2.3.1 Lexikální rovina 

2.3.1.1 Názvy 

Jak již bylo zmíněno v analýze, výchozí text obsahuje značné množství názvů všeho 

druhu, základní otázky při jejich překladu však zněly vždy stejně: Existuje 

v češtině oficiální nebo alespoň územ zavedený překlad? Pokud ano, je vhodné 

uvést pouze český název, nebo český i německý? Pokud ne, je v daném místě nutné 

a funkční název přeložit, či ho lze nechat v původním znění? Podívejme se nyní na 

konkrétní příklady. 

 

Brožura obsahuje jednak názvy mnohých, převážně politických či správních, 

institucí. Pro ověření případného již existujícího českého ekvivalentu jsme 

v těchto případech používali výše jmenované (především internetové) zdroje – 

evropský tezaurus EuroVoc, stránky Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 

v Praze, stránky Evropské komise, stránky Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky či portál eJustice. 

 

Byly tedy případy, kdy jsme zcela jasně nalezli oficiální překlad: 

 

Der Global Gender Gap Report 2007 des Weltwirtschaftsforums... 

→ V žebříčku rovnosti mužů a žen za rok 2007 (The Global Gender Gap Report 

2007), vydávaného Světovým ekonomickým fórem,... 

(O: 38 – 16; P: 12) 
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Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend...  

→ V roce 2004 zrealizovalo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a 

mládež (...) studii... 

(O: 48 – 50; P: 30) 

 

Ende August 2007 kassierte der Bundesgerichtshof... 

→ Na konci srpna 2007 zrušil Spolkový soudní dvůr... 

(O: 49 – 60; P: 32) 

 

In Deutschland wurden nach einer Studie des Bundeskriminalamtes... 

→ V Německu bylo podle informací Spolkového kriminálního úřadu... 

(O: 49 – 21; P: 30) 

 

U některých institucí a organizací nemůžeme co do podloženosti stoprocentně 

důvěryhodnými zdroji o oficiálním překladu hovořit, nicméně na základě četnosti 

nálezů neoficiálních překladů lze zvolit tak, aby ekvivalent použitý v našem 

cílovém textu korespondoval s územ: 

 

Ein Bericht der Landeskommision Berlin gegen Gewalt aus dem Jahr 2007 

zeigte die komplexen Ursachen dieser Gewaltprobleme:... 

→ Nejrůznější důvody, jež toto násilí zapříčiňují, shrnula berlínská Zemská 

komise proti násilí do zprávy z roku 2007:... 

(O: 44 – 31; P: 26) 

 

Došlo i k situacím, kdy bylo třeba název instituce přeložit nově, vzhledem ke 

zcela chybějícím českým zdrojům: 

 

Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg (www.tuerkische-

elternfoederation.de)... 
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→ Turecké rodičovské sdružení v Berlíně/Braniborsku 

(http://www.tevbb.de), člen Turecké rodičovské federace (www.tuerkische-

elternfoederation.de)... 

(O:41 – 38; P: 20) 

 

 

Dále se v textu vyskytují názvy knih, filmů a dalších děl. Zde jsme zvolili strategii 

následující – existuje-li oficiální název (tzn. kniha byla vydána v českém překladu, 

film byl uveden v české distribuci), uvedli jsme na prvním místě právě název 

v češtině a v závorce ho doplnili názvem originálním: 

 

...ähnlich der Film „40m2 Deutschland“ von Tevfik Başer aus dem Jahr 1986. 

→ stejně jako ve filmu Tevfika Başera 40 m2 v NSR (40 m2 Deutschland), 

natočeném v roce 1986. 

(O:48 – 11; P: 29) 

 

Neexistuje-li oficiální český název, ponechali jsme ho pouze v němčině. Zaprvé 

proto, že téma díla je vyjádřeno nejbližším kontextem a sám název tedy nenese 

informaci zásadní pro koherenci textu, a zadruhé proto, že by případný český 

zájemce o (v uvedeném příkladu) knihu mohl být zmaten, pokoušeje se dohledat 

její české vydání: 

 

Die Soziologin Necla Kelek („Die fremde Braut“, 2005) sprach in Interviews... 

→ socioložka Necla Kelek (autorka knihy Die fremde Braut, 2005) ve 

svých rozhovorech uvádí,... 

(O: 48 – 35; P: 29) 

 

V překládaném úryvku se také vyskytl případ, kdy byl citován název notoricky 

známé opery W. A. Mozarta Únos ze Serailu. V tomto případě jsme v rámci naší 

překladatelské strategie přistoupili k výjimečnému řešení a název ponechali pouze 

česky, jelikož uvedení navíc názvu německého by na sebe zbytečně strhávalo 

pozornost (O: 48 – 9; P: 29). 
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Druhým  speciálním případem byl název diplomové práce Canan Korucu, která jej 

zmiňuje v úvodu kratšího vloženého textu, jehož je autorkou a v němž hovoří právě 

o výsledcích oné diplomové práce. Zde jsme z důvodu lepší plynulosti textu 

německý název umístili do poznámky pod čarou a obsah práce, který z názvu 

vyplývá, jsme parafrázovali v úvodní větě. Český čtenář tak není ochuzen o žádnou 

informaci, zároveň ale ani zahlcen dlouhou nominální konstrukcí v němčině, jež by 

si stejně žádala další vysvětlení: 

 

Für meine Magisterarbeit mit dem Titel „Selbst- und Leitbilder junger 

Kopftuch tragender Musliminnen türkischer Herkunft in Berlin “ habe ich 

2004 zehn Kopftuch tragende Musliminnen türkischer Herkunft zwischen 19 und 

24 Jahren interviewt. 

→ Ve své diplomové práci1  jsem se zaměřila na mladé Berlíňanky 

tureckého původu, jež se z náboženských důvodů zahalují. Zkoumala jsem, 

jak ženy vidí samy sebe a skrze které vzory definují svou osobnost. V roce 

2004 jsem za těmito účely zpovídala deset berlínských Turkyň ve věku mezi 19 a 24 

lety. 

(O: 39 – 36; P: 15) 

 

Všechny názvy filmů, knih a dalších publikací jsme psali (oproti originálu 

používajícímu uvozovky) jednotně kurzivou, zvláště kvůli lepší přehlednosti 

v případech, kdy jsme uváděly německý i český název. 

 

2.3.1.2 Pojmy z německého školství 

Ve výchozím textu jsme také museli pracovat s pojmy specifickými pro německý 

školský systém (Hauptschule, Gesamtschule, Realschule atp.). Jeho struktura se 

od systému uplatňovaného v ČR liší. Zaprvé bylo tedy nutné vyřešit terminologii, 

přičemž jsme vycházeli především z informací uvedených na zmiňovaném 

metodickém portálu RVP, v elektronické verzi časopisu Pedagogika a také na 

stránkách Národního informačního centra pro mládež, odkazy uvedeny v 
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bibliografii. Následně bylo nutné vyrovnat presupoziční rozdíly německého a 

českého příjemce. Proto jsme hned za překlad zařadili tabulku, ve které český 

čtenář vedle sebe vidí německý termín a jeho český ekvivalent a která v kostce 

vysvětluje, co si pod jednotlivými názvy škol představit. Odkaz na tabulku je 

uveden hned při první zmínce jedné z německých škol (O: 40 – 34; P: 18) a dále pak 

znovu na většině míst, kde čtenář potřebuje přesně vědět, co se pod kterým 

označením skrývá. Fungování německého systému tak není nikdy vysvětlováno 

přímo v textu (nad rámec originálu), počítá se s tím, že čtenář má k dispozici 

zmíněnou tabulku. Uvádíme zde pouze přehled v překladu uplatňované 

terminologie: 

 

Grundschule → základní škola 

Hauptschule → hlavní škola 

Realschule → reálná škola 

Gymnasium → gymnázium 

Gesamtschule → souhrnná škola 

Sonderschule → speciální škola. 

 

2.3.1.3 Výrazy z turečtiny 

Již bylo zmíněno, že v brožuře nacházejí místo pojmy a slovní spojení v tureckém 

znění. V originálním  textu jsou na všech místech uvedeny německé překlady, popř. 

vysvětlení (u přísloví). Někdy turecký výraz předchází německé vysvětlivce, jindy 

je uveden v závorce až za tureckým lexémem. Domníváme se, že pořadí autor volil 

podle toho, jak to přišlo na určitém místě lépe vhod. Při překladu do češtiny jsme 

pořadí výrazů nesjednocovali, ale nechali ho shodně s originálem. Význam 

tureckých výrazů jsme navíc ověřovali u kolegů turkologů,  s nimiž jsme 

konzultovali i vhodný překlad do češtiny. Oproti originálu jsme ale přece jen 

provedli malou změnu – všechny turecké výrazy jsme psali jednotně kurzivou.  

 

Ein türkisches Sprichwort sagt: Dayak cennetten çıkmıştır: Gewalt, Schläge 

kommen aus dem Paradies. 
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→ Jak praví turecké přísloví: Dayak cennetten çıkmıştır, bití přichází z ráje. 

(O: 44 – 40; P: 26) 

 

„Delikanlı“ (verrücktes Blut) heißt es nachsichtig und stolz, wenn Söhne über die 

Stränge schlagen,... 

→ Jsou hrdí na své syny, kteří zacházejí za hranu, a shovívavě o nich mluví jako o 

delikanlı (označení pro mladého muže, doslova „šílená krev“),... 

(O: 45 – 1; P: 26) 

 

Bis dahin gilt – in traditionellen Familien – die sexuelle Unberührtheit der Töchter 

als eine Angelegenheit der Ehre (namus) für die ganze Familie. 

→ V tradičních rodinách je i dnes sexuální čistota dívky ukazatelem cti (namus) 

celé rodiny. 

(O: 48 – 25; P: 29) 

 

2.3.1.4 Migrace, multikulturalismus a korektnost 

Vzhledem k tématu brožury je jasné, že se v textu vyskytovaly pojmy spjaté 

s tureckou imigrací do Německa, s multikulturalismem a v neposlední řadě 

s politickou a genderovou korektností. 

Snahu o korektnost lze cítit například z označení tureckých přistěhovalců. Ve 

většině případů se o nich mluví jako o Migranten (pojmenování jevící se jako 

neutrální a nejméně pejorativní), slovo Einwanderer padne pouze jednou, a ještě 

v kompozitu Einwanderergeneration (O: 42 – 8), Zuwanderer nebo Immigrant 

vůbec nikdy. Dalším užívaným označením pro obyvatelstvo přistěhovaleckého 

původu  bylo obyvatelstvo nichtdeutscher Herkunft, popř. přímo türkischer 

Herkunft. Na základně vlastní zkušenosti a po konzultaci mnohých současných 

publicistických textů s touto tematikou jsme při překladu volili nejčastěji mezi 

imigranty, přistěhovalci a obyvatelstvem tureckého původu. 

 

Dalším bodem z oblasti, tentokrát genderové, korektnosti bylo již taktéž 

zmiňované Binnen-I. To v němčině funguje jako alternativa k lomítku a prakticky 
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umožňuje napsat oba rody zároveň, být tedy genderově neutrální. V překládaném 

úryvku bylo Binnen-I použito u třech lexémů: SchülerInnen, LehrerInnen a 

ExpertInnen. Na tomto místě jsou nutné dvě poznámky. Zaprvé, sám autor 

výchozího textu není v tomto pravopisu konzistentní. Příkladem budiž školáci, 

resp. „školáci a školačky“. Ti jsou sice několikrát označováni právě jako 

SchülerInnen (O: 41 – 16, 43 – 9, 45 – grafy), někdy explicitněji jako Schülerinnen 

und Schüler (O: 43 – 47) a jindy zkrátka souhrnně jako Schüler (O: 44 – 16, 49 – 

57). Pro češtinu je stále ještě méně příznakové uvádět při obecném označení 

skupiny množné číslo mužského rodu. Tuto variantu jsme ve většině případů zvolili 

i my. 

 

V této souvislosti stojí za zmínku ještě drobná změna v první větě druhého 

odstavce, kterou jsme při překladu provedli. V duchu rovnocennosti pohlaví, jak se 

domníváme, je zde jako obecný příklad uvedena německá Turkyně. V češtině by 

podle nás femininum poutalo pozornost, a proto jsme se rozhodli uvést mužský rod. 

 

Heute ist es nicht mehr möglich, aus dem Alter einer Berliner Deutsch-Türkin 

auf ihre Migrationszeit zu schließen.   

→ Na základě věku lze jen stěží usuzovat, jak velkou část života ten či onen Turek 

v Německu strávil. 

(O: 36 – 12; P: 9).  

Ze sféry multikulturalismu bylo dále třeba dohledat některé specifické termíny, 

uveďme například  pojem kultursensible Krankenpflege. Mezi dohledatelnými 

českými ekvivalenty figuruje mimo jiné transkulturní  či mezikulturní 

péče/ošetřovatelství. Pro finální překlad jsme ovšem zvolili termín kompetentně 

kulturní péče, jelikož se domníváme, že trefně popisuje danou realitu je i laikovi 

snadno srozumitelný (O: 40 – popis fotografie; P: 17). 

 

Co se týče migrace jako takové, stojí za zmínku německý výraz Gastarbeiter, který 

zdomácněl i v českém prostředí, v podobě gastarbeitr ho uvádí Internetová 

jazyková příručka a s odvoláním na ni následně my v našem překladu. 
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2.3.1.5 Opakování 

Závěrem kapitoly o překladatelských problémech na úrovni lexika bychom se ještě 

krátce zmínili o relativně častém opakovaném užívání některých lexémů, jež, jak 

si dovolujeme tvrdit, nebylo prostředkem k záměrnému dosažení určitého 

stylistického efektu. Ne snad že by tento fenomén prostupoval celým textem, 

patrný je především na prvních třech stranách překládaného úryvku. Některé 

nežádoucí výrazové repetice se podařilo při  překladu eliminovat a cílový text tak 

výrazově obohatit.  

 

Opakování v rámci dvou po sobě jdoucích odstavcích: 

Zwischen diesen Generationen jedoch, (...) sind die Grenzen längst 

verschwommen. 

Der allgemein gebräuchliche Ausdruck „Zweite Generation“ ist heute überaus 

verschwommen. 

→ Nejmladší z nich se ovšem volně prolínají... 

→ Běžně užívaný termín „druhá generace“ již dnes nemá jasné kontury. 

(O: 36 – 6, 17; P: 9) 

 

Opakování v rámci jednoho odstavce: 

Gerade nach Berlin  kamen während der 1960er Jahre viele Frauen als 

Gastarbeiterinnen, die sich hier alleine durchschlagen mussten. (...) Gerade unter 

der ersten Generation finden sich viele ausgesprochen starke und aktive Frauen. 

→ Právě do Berlína přicházelo v 60. letech za prací mnoho tureckých žen, jež si 

musely samy prorážet cestu. (...) Zvláště v první generaci imigrantů proto najdeme 

mnoho velice silných a aktivních žen. 

(O: 38 – 67, 76; P: 13) 

 

Opakování v rámci jednoho souvětí: 

Beziehungen, ob harmlos oder leidenschaftlich, werden manchmal lange 

verheimlicht, insbesondere Väter erfahren von Beziehungen ihrer Töchter entweder 

gar nicht oder erst lange nach deren Freundinnen, Schwestern und der Mutter. 
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→ Své vztahy, od nevinných románků po vášnivá vzplanutí, mladé ženy mnohdy 

dlouho tají. Zvláště otcové se o láskách svých dcer nedozví buď nikdy, nebo 

mnohem později než jejich kamarádky, sestry či matky. 

(O: 38 – 61; P: 13) 

 

Auch in Berlin ist die Stellung türkisch-stämmiger Frauen denkbar 

unterschiedlich: Ein Fünftel der türkischen Unternehmer Berlins sind Frauen und 

im Berliner Abgeordnetenhaus sitzen derzeit gleich fünf türkisch-stämmige 

weibliche Abgeordnete:... 

→ Také v Berlíně se postavení žen tureckého původu velmi liší. Tvoří pětinu 

tureckých podnikatelů v metropoli a například v roce 2008 zasedalo v berlínském 

zemském parlamentu hned pět poslankyň tureckého původu:... 

(O: 38 – 40; P: 13) 

 

Poslední příklad nicméně demonstruje i situaci, kdy se nám lexikální zpestření 

podařilo pouze částečně – příslovce turecký se v překladu vyskytuje stejně jako ve 

výchozím textu třikrát v rámci dvou ihned po sobě jdoucích větách. 

 

 

2.3.2 Morfosyntaktická rovina 

2.3.2.1 Participiální konstrukce 

Větné členy jsou ve výchozím textu někdy rozvíjeny participiálními konstrukcemi, 

jejichž doslovný převod do češtiny by působil kostrbatě, ne-li nesrozumitelně. Proto 

jsme při překladu volili následující řešení, při nichž jsme nezřídka přistoupili 

k transpozici (konkrétně ke změně slovního druhu) nebo k modulaci (změně 

hlediska) (srov. Vilay – Darbelnet 1969, s. 97 a 233). 

 

Rozvolnění syntaxe pomocí vedlejší či samostatné hlavní věty: 

LehrerInnen ihrerseits unterschätzen mitunter türkische Kinder und schließen aus 

Sprachproblemen auf fehlende Intelligenz. 
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→ Stává se, že vyučující turecké žáky podceňují a na základě jejich nedostatečných 

jazykových znalostí se domnívají, že jsou tyto děti méně inteligentní. 

(O: 43 – 22; P: 23) 

 

Die jungen Frauen schaffen sich eine eigene islamische Weiblichkeit, mit der sie 

eine selbstbewusste, selbstbestimmte und mit den Grundlagen des Islam 

übereinstimmende Persönlichkeit verbinden. 

→ Mladé Turkyně si zakládají na ženskosti, která utváří jejich sebevědomou a 

nezávislou osobnost. Ta ovšem stále koresponduje se zásadami islámu. 

(O: 39 – 59; P: 16) 

 

 

Eine von vielen ExpertInnenen geforderte ernsthafte Erziehung in beiden 

Sprachen erhalten nur die wenigsten. 

→ Mnoho odborníků se zasazuje o vzdělávání v obou jazycích – to je ovšem 

umožněno jen zlomku tureckých dětí. 

(O: 40 – 30; P: 18) 

 

Překlad pomocí přívlastku neshodného: 

Selbst betont hart auftretende Männer sind sich bewusst, dass die Gesellschaft 

Berlins ihre Einstellung ablehnt - ... 

→ I muži se zvlášť drsným vystupováním jsou si vědomi toho, že s jejich postojem 

berlínská společnost nesouhlasí. ... 

(O: 49 – 10; P: 30) 

 

Implicitní vyjádření: 

Gefühl fehlender Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft: ... 

→ Pocit vyloučenosti z německé společnosti – ... 

(O: 45 – 16; P: 26) 

 

Erst vor zwei Jahren wurden die zuvor geltenden Strafnachlässe für solche 

Morde abgeschafft. 
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→ Teprve v roce 2005 byla zrušena možnost prominutí trestu pro ty, kteří se vraždy 

ze cti dopustili. 

(O: 49 – 18; P: 30) 

 

2.3.2.2 Neosobní vyjádření 

Pasivum 

Pro odborné texty je charakteristické používání trpného rodu. Při jeho překladu do 

češtiny jsme vybírali z následujících možností: 

 

Užití transpozice, tedy převedení do rodu činného: 

 

Beziehungen zur weiteren Verwandtschaft werden durch gegenseitige Besuche, 

häufige Telefonate und nicht zuletzt durch die großen Hochzeitsfeiern immer wieder 

erneuert. 

→ K pěstování vztahů s širokým příbuzenstvem přispívají vzájemné návštěvy, 

časté telefonáty a v neposlední řadě velkolepé svatební oslavy. 

(O: 36 – 58; P: 10) 

 

Ponechání opisného pasivního tvaru: 

1999 war fast jeder fünfte türkische Jugendliche im Laufe des letzten Jahres zu 

Hause geschlagen worden.  

→ V roce 1999 byl téměř každý turecký dospívající doma bit. 

(O: 44 – 38; P: 26) 

 

Použití reflexního pasiva: 

 

Hier wird von Kindern erwartet, dass sie älteren Personen die Hand küssen. 

→ Od dětí se očekává, že budou starším líbat ruku. 

(O: 40 – 42; P: 18) 
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Na závěr této podkapitoly uveďme drobnou poznámku – jako ekvivalent 

reflexivního pasiva lze v němčině využít také konstrukce s neurčeným subjektem 

man. Tato konstrukce se ovšem v originálním textu vyskytuje jen jednou (O: 36 – 

17), což odpovídá funkcím nastíněným v úvodní analýze – man totiž kromě 

neurčitého ono implikuje také inkluzivní my, vztahující se ke čtenáři a nesoucí 

funkci konativní, jež je v originále zastoupena jen minimálně. 

 

 

Infinitivní konstrukce 

Na tomto místě nesmíme zapomenout ani na konstrukce jako zu + inf, um + zu + 

inf, ohne + zu + inf, (es) lässt sich + inf atp.  

 

U kratších spojení zu + inf  nebo (es) lässt sich + inf bylo často možné výchozí 

strukturu zachovat: 

 

Manche beginnen dann im Kindergarten selbst deutsch zu sprechen 

→ Některé děti začnou přirozeně mluvit německy už ve školce, ... 

(O: 40 – 9; P: 17) 

 

... in anderen Fällen versuchen Eltern ihre Kinder aber auch zu überreden ... 

→ ... jindy se ale rodiče své potomky snaží přemluvit ... 

(O: 48 – 45; P: 30) 

 

Vor allem bei Beziehungen lässt sich über Berliner türkischer Herkunft nichts 

Allgemeines sagen:  

→ Co se týče vztahů, nedají se v případě berlínských Turků dělat obecné závěry. 

(O: 39 – 18; P: 14) 
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Jindy jsme syntax rozvolnili osobním vyjádřením: 

 

In Gegenwart des Vaters ist es dann selbst noch für erwachsene Söhne unschicklich 

zu rauchen, mit übergeschlagenen Beinen zu sitzen, Alkohol zu trinken 

oder gar offen zu widersprechen. 

→ V přítomnosti otce se ani pro dospělé syny nesluší, aby kouřili, seděli s 

překříženýma nohama, pili alkohol či otevřeně projevovali nesouhlas. 

(O: 40 – 42; P: 18) 

 

... selbst manche junge Männer gehen wöchentlich zum Friseur, etwa um die 

schmalen Wangenbärte zu stylen. 

→ ... někteří mladíci chodí dokonce každý týden k holiči, aby jejich vousy měly 

stále perfektní střih. 

(O: 42 – 41; P: 22) 

 

Über die Anzahl binationaler Ehen schließlich lässt sich nur spekulieren. 

→ O počtu binacionálních manželství můžeme také pouze spekulovat. 

(O: 39 – 24; P: 14) 

 

Typisch für viele ist das leichte Wechseln zwischen beiden Sprachen, mitunter 

mitten im Satz, oft ohne es selbst zu merken. 

→ Mnozí z nich střídají snadno oba jazyky, někdy i v půli věty, často aniž by si to 

sami uvědomovali. 

(O: 42 – 12; P: 21) 

 

2.3.2.3 Vid 

Čeština disponuje oproti němčině jednou slovesnou kategorií navíc – videm. Pokud 

byl ve výchozí výpovědi kladen důraz spíše na průběh akce či opakování děje, volili 

jsme v češtině vid nedokonavý: 
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... und viele erleben schlicht die gleichen Beziehungsmühen und -freuden wie 

gleichaltrige Frauen und Männer deutscher Herkunft auch. 

→ ... většina ale prožívá zkrátka stejné partnerské radosti a strasti jako jejich 

němečtí vrstevníci. 

(O: 39 – 21; P: 14) 

 

Für alle ethnischen Gruppen in Deutschlland gilt: sozial benachteiligte Jugendliche 

werden drei- bis viermal so oft Mehrfachtäter wie diejenigen, die unter sicheren 

Bedingungen aufwachsen. 

→ Pro všechny etnické skupiny v Německu platí, že sociálně znevýhodnění mladiství 

konají opakovaný trestný čin tři- až čtyřikrát častěji než ti, kteří vyrostli ve 

stabilních podmínkách. 

(O: 45 – 11; P: 26) 

 

Pokud byl zásadnější výsledek děje, užili jsme vid dokonavý: 

 

Viele türkische SchülerInnen landen so auf Hauptschulen, ... 

→ Značná část tureckých žáků tak skončí na hlavních školách, ... 

(O: 43 – 24; P: 23) 

 

2.4.2.4. Pomlčky, dvojtečky 

Již jsme zmiňovali, že výchozí text obsahuje značné množství dvojteček, což je 

interpunkční znaménko pro češtinu ne tak přirozené, konkrétně tedy v případech, 

kdy se jedná o vyjádření příčinného nebo důsledkového poměru. Souhrnně se dá 

říci, že jsme dvojtečky systematicky nahrazovali pomlčkou, s výjimkou těchto 

případů: 

 

Uvození výčtu: 

... gleich fünf türkisch-stämmige weibliche Abgeordnete: Ülker Radziwill (SPD), 

Canan Bayram (SPD), Emine Demirbüken-Wegner (CDU), Evrim Baba 

(Linkspartei) und Dilek Kolat (SPD). 
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→ ... hned pět poslankyň tureckého původu: Ülker Radziwill (SPD), Canan Bayram 

(SPD), Emine Demirbüken-Wegner (CDU), Evrim Baba (Linkspartei) a Dilek Kolat 

(SPD). 

(O: 38 – 43; P: 13) 

 

Uvození svého druhu nevlastní přímé řeči: 

Eine vielzitierte Redewendung von Vätern gegenüber dem Lehrer besagt: Et senin, 

kemiği benim (Das Fleisch gehört dir, die Knochen mir). 

→ Učitelé často z úst tureckých otců slyší: Eti senin kemiği benim (Maso patří tobě, 

kosti mně), ... 

(O: 41 – 28; P: 19) 

 

Dvojtečky se dále vyskytují v popiscích fotografií, kde jsme je samozřejmě také 

ponechali. 

 

Co se pomlček týče, buď jsme jejich použití zachovali, nebo je nahradili větou 

vedlejší či samostatnou hlavní větou tak, aby smysl výpovědi zůstal zachován: 

 

Jungen dagegen werden manchmal zu wahren Familien-Tyrannen, kommandieren 

und hauen – und werden oft noch voller Stolz darin bestärkt. 

→ Z chlapců se někdy stávají skuteční rodinní tyrani, kteří poroučejí a nadávají – 

v čemž je rodiče často plni hrdosti podporují. 

(O: 41 – 2; P: 18) 

 

Und auch diese sind dann von ihren Frauen abhängig – gerade für traditionelle 

Männer keine einfache Lage. 

→ Obzvláště ti konzervativně smýšlející těžce nesou, že jsou na své ženě závislí. 

(O: 39 – 11; P: 14) 

 

Auch zwischen Nachbarn herrscht oft beinahe familiäre Nähe – andere aber 

bemühen sich um urbane Anonymität, ... 
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→ Také mezi sousedy panují někdy až rodinné vztahy. Někteří Turci se ovšem 

naopak snaží žít v anonymitě města ...  

(O: 37 – 5; P: 11) 

 

 

2.3.3 Zásahy do originálu 

Při srovnání výchozího a cílového textu najdeme místa, která se především 

obsahově mohou lišit. Je to zapříčiněno změnami, které jsme při překladu záměrně 

provedli. Důvody byly různé, nejčastěji se ale jednalo o aktualizování obsahu tak, 

aby byl relevantní k období, kdy překlad vznikal, nebo o opravy věcných chyb. Kde 

konkrétně jsme do originálního textu zasáhli, uvádíme i s vysvětlením 

v následujících odstavcích. 

 

2.3.3.1 Aktualizace 

Vzhledem k tomu, že původní text vyšel v roce 2008, bylo zapotřebí pečlivě ověřit 

relevanci uváděných informací, zvláště těch týkajících se v textu citovaných 

institucí, jejich názvů, organizační struktury, popř. jejich existence vůbec. O 

překladatelových úpravách dotýkajících se času díla a realizace děje v něm hovoří 

v rámci posunů na makrostylistické úrovni i Anton Popovič, resp. Katharina 

Reissová (srov. Teória umeleckého prekladu 1975, s. 122). V tomto ohledu jsme 

provedli následující změny: 

 

Aktualizace webových odkazů: 

Dnes již neplatný odkaz byl uveden v pasáži hovořící o rodičovských dopisech 

dostupných na webu, publikovaných spolkem Arbeitskreis Neue Erziehung (O: 41 

– 45). V překladu najde čtenář aktuální link (P: 20). 

 

V původním textu je také na místě, jež zmiňuje Turecké rodičovské sdružení, 

uveden odkaz na jinou organizaci, a sice na Tureckou rodičovskou federaci. Díky 

konzultaci s autorem brožury víme, že tehdy ještě Turecké rodičovské sdružení 
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vlastní internetovou stránku nemělo, a Martin Greve se tak rozhodl zmínit odkaz 

alespoň na Tureckou rodičovskou federaci, po níž sdružení spadá. Dnes již ovšem 

web existuje. V překladu tedy uvádíme jak odkaz na Turecké rodičovské sdružení, 

tak na Tureckou rodičovskou federaci, jež bychom v tomto případě rozhodně neměli 

z textu zcela vymazat (O: 41 – 40; P: 20). 

 

Aktualizace názvů institucí a dalších: 

V pasáži zmiňující výzkum duisburgské univerzity jsme přidali slovo tehdejší, 

jelikož škola od roku 2003 nese název Universität Duisburg-Essen (O: 42 – 58; P: 

22). Předpokládáme tedy, že studie byla provedena ještě před sloučením univerzit 

v Duisburgu a Essenu. 

 

Zřejmě vůbec největší zásah je spojen s tehdejším školským zařízením Tüdesb, 

které se v současné době jmenuje Wilhelmstadt Gymnasium. Prakticky celý 

odstaveček věnovaný této škole je informačně zastaralý a vzhledem k aktuální 

situaci neúplný. Po úvaze jsme si tedy dovolili prakticky celý úryvek přepsat, a sice 

na základě údajů dostupných na internetových stránkách školy. Tematicky jsme 

se snažili nevybočovat od originálu – adresát cílové kultury se tedy dozví, jak je 

škola organizovaná, kdy která její součást začala fungovat a kolik měla v které 

době žáků. Poslední větu odstavce, hovořící o domnělém napojení na hnutí 

Nurculuk, jsme vzhledem k výchozímu textu zachovali. Stejně tak jsme v překladu 

zmínili i původní název školy, Tüdesb, jelikož se s ním čtenář může v některých 

zdrojích stále setkat (O: 43 – 44; P: 24). 

 

2.3.3.2 Věcná správnost 

V originále jsme objevili také několik málo míst, která si žádala faktickou opravu. 

 

Jednou šlo o neúplný název ministerstva (které bylo o pár odstavců dál citováno 

správně), v překladu jsme samozřejmě uvedli plný název již při první zmínce (O: 

48 – 15; P: 29). 
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Dále se jednalo o chybějící písmeno ve slově, jež je součástí jednoho ze zmiňovaných 

tureckých přísloví. Originální brožura konkrétně uvádí Et ..., zatímco v překladu 

už stojí správně Eti ... (O: 41 – 29; P: 19). Místo bylo konzultováno s fakultními 

kolegy turkology. 

 

Nejzásadnější změny provedené v tomto směru se týkaly popisu grafů 

zobrazujících úspěšnost v dokončení školy tureckých a německých žáků, přesněji 

pak prvních třech grafik (O: 45). Z originálu nebylo zcela jasné, k čemu (a komu) 

se který graf vlastně vztahuje. Vyřešit problém nám opět pomohl sám autor, jenž 

nejenže uznal nejasnost a nesprávnost dílčích podnadpisů, ale také zpětně uvedl 

na pravou míru, co který graf znázorňuje. V překladu tedy najdeme již 

zkorigovanou verzi (P: 28). 

 

2.3.3.3 Vynechávka 

V kapitole o mládeži je řeč o jazyku, kterým mladí hovoří a který je jakousi směsicí 

němčiny a turečtiny, popř. arabštiny. Jazyk mladých se dostal i do scének 

některých německých komiků a právě při této příležitosti je v textu jakožto příklad 

citováno několik výrazů užívaných dopívající mládeží (O: 42 – 23). Nechat výrazy 

v originálním znění nemá vzhledem k českému čtenář smysl, přeložit je do češtiny 

také není podle nás funkční (jedná se přece o parodické scénky v němčině, vázané 

na specifickou jazykovou situaci v Německu). Nakonec jsme tedy došli k závěru, že 

celou závorku lze vynechat, aniž by byl cílový text výrazně ochuzen. Hlavní 

myšlenka – tedy že řeč mladých si berou na paškál němečtí baviči – zůstala 

zachována (P: 21). 

 

2.3.3.4 Formální úpravy 

Závěrem zmiňme ještě drobnosti jako užívání spojovníku namísto pomlčky (O: 43 

– 12, 44 – 28, 38 – 31) nebo nesprávný pravopis ve slovech türkisch a deutsch, 

označujících v daném místě jazyky, správně tedy s velkým písmenem (O: 40 – 7, 

9). Tyto a jim podobné chyby jsme do cílového textu samozřejmě nepřenášeli. 
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Dále také uveďme, že jsme se rozhodli veškeré turecké výrazy v překladu  značit 

kurzívou, a to z důvodu lepší přehlednosti textu. 

  

2.4 Překladatelské posuny 

V předchozích oddílech jsme se zmiňovali o řešení překladatelských problémů, 

s nimiž byly nutně spojeny i některé překladatelské posuny a výrazové změny. Na 

ty se ještě zvlášť zaměříme v této kapitole a uvedeme další příklady. V této 

souvislosti hovoří Jiří Levý o intelektualizaci jakožto typickém rysu 

překládaných textů. Levý rozlišuje její tři podkategorie – zlogičťování textu, 

vykládání nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických vztahů (srov. Levý 

1963, s. 145). Tyto tendence můžeme nalézt i v našem překladu, kde se však jedná 

vesměs o záměrný postup, k němuž nás motivovaly jednak strukturní rozdíly mezi 

němčinou a češtinou, jednak rozdílné presupozice výchozího a cílového adresáta a 

v některých případech také snaha o lepší koherenci textu. Pokud jsou 

překladatelské posuny podmíněny rozdíly mezi jazyky, jedná se o posuny 

konstitutivní. Pokud posuny vycházejí z idiolektu překladatele, tedy jsou spíše 

volitelné, hovoříme o posunech individuálních, jak je definuje slovenský teoretik 

Anton Popovič (srov. Originál – preklad 1983, s. 197, 198). 

 

Formální vyjádření syntaktických vztahů: 

 

Auch zwischen Nachbarn herrscht oft beinahe familiäre Nähe – andere aber 

bemühen sich um urbane Anonymität, ... 

→ Také mezi sousedy panují někdy až rodinné vztahy. Někteří Turci se ovšem 

naopak snaží žít v anonymitě města ... 

(O: 37 – 5; P: 11) 
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Gerade unter der ersten Generation finden sich viele ausgesprochen starke und 

aktive Frauen. 

→ Zvláště v první generaci imigrantů proto najdeme mnoho velice silných a 

aktivních žen. 

(O: 38 – 71; P: 13) 

 

Allgemeine Wörter für „Bruder“ bzw. „Schwester“ gibt es im Türkischen nicht, 

vielmehr wird immer zwischen älteren Bruder (ağabey oder abi) ... unterschieden. 

→ V turečtině neexistuje slovo obecně označující bratra, popř. sestru, nýbrž se 

rozlišuje mezi „starším bratrem“ (ağabey nebo abi), ... 

(O: 40 – 48; P: 18) 

 

Vykládání nedořečeného, zlogičťování a vnitřní vysvětlivky: 

 

Zwischen diesen Generationen jedoch, den ersten StudentInnen der 50er Jahre, ... 

→ Nejmladší z nich se ovšem volně prolínají s generací studentů, již přicházeli 

do Německa v 50. letech, ... 

(O: 36 – 7; P: 9) 

 

Wirtschaftlicher Besitz wird oft kaum getrennt – vor allem Töchter zahlen dabei 

mitunter mehr ein, Söhne bekommen mehr heraus (etwa Vaters Auto). 

→ Majetek partnerů zůstává často společný, přičemž dcery někdy do manželství 

přinesou více peněz, synové zase více věcí (dostanou například otcovo auto). 

(O: 37 – 1; P: 11) 

 

„Delikanlı“ (verrücktes Blut) heißt es nachsichtig und stolz, wenn Söhne über die 

Stränge schlagen, im schlimmsten Fall haben sie „die falschen Freunde“. 

→ Jsou hrdí na své syny, kteří zacházejí za hranu, shovívavě o nich mluví jako o 

delikanlı (označení pro mladého muže, doslova „šílená krev“), v nejhorším 

případě jejich chování omlouvají tím, že mají „špatné kamarády“. 

(O: 45 – 1; P: 26) 
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Ayhan Sürücü war kurz bei der islamistischen Kaplan-Gemeinde gewesen, zuvor 

aber auch bei der PKK, am 1. Mai 2001 hatte er Steine geworfen. 

→ Ayhan Sürücü se krátce angažoval v radikálním islamistickém hnutí 

Kalifatstaat, tzv. Kaplanově komunitě, sdružující menší skupinu tureckých 

muslimů v Německu.  Předtím byl rovněž členem levicové militantní 

organizace PKK (Strana kurdských pracujících), 1. května 2001 házel 

kameny na každoročních levicových demonstracích v Kreuzbergu. 

(O: 49 – 47; P: 32) 
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ZÁVĚR 

Cílem této  práce bylo vytvořit  český překlad vybraných kapitol  brožury Berlin 

deutsch-türkisch: Einblicke in die neue Vielfalt   a následně jej opatřit komentářem. 

Translát vznikal s přihlédnutím ke všem faktorům zmíněným v úvodní analýze 

tak, aby byla zachována jeho funkční charakteristika – především informovat 

čtenáře o turecko-německé situaci v Berlíně.  Důležitý byl také komentář, v rámci 

něhož jsme nedříve text analyzovali, stanovili si překladatelskou metodu a 

následně se soustředili na  překladatelské problémy (lexikum, morfosyntax, věcná 

správnost a aktuálnost) a jejich řešení, zmínili jsme také některé druhy posunů, 

k nimž při překladu došlo. 

 

Stěžejním bodem bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad zaměřený na českého 

příjemce. Je tedy zřejmé, že jsme se potýkali především s vyrovnáváním odlišných 

presupozic příjemců ve výchozí a cílové kultuře. Dále bylo nutné pečlivě pracovat 

s terminologií  a také se vyvarovat negativním  posunům. 

 

Práce s takovýmto textem pro nás byla, především co do jeho rozsahu, novou 

zkušeností  a přinesla nám cenné poznatky jak při překladu samotném, tak při 

práci se související literaturou či konzultacích s autorem a vedoucí práce.
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