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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol z příručky Etre parent d’un 

adolescent : Si on en parlait ensemble. Práce se skládá ze dvou částí, první část tvoří samotný 

překlad z francouzštiny do češtiny, druhá část sestává z překladatelské analýzy originálu, 

popisu překladatelské metody a charakteristiky vybraných překladatelských problémů a jejich 

řešení. 

Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, 

posuny, teenager, dospívající 

 

Abstract 

The aim of this thesis is a translation of selected chapters from the handbook Etre parent d’un 

adolescent : Si on en parlait ensemble. The thesis consists of two parts. The first part is 

constituted by the translation from French to Czech, the second part is comprised of the source 

text analysis, presentation of the translation approach and description of the most significant 

problems which arose during the translation process and their solutions. 

Key words: annotated translation, translation analysis, translation problems, shifts, teenager, 

adolescent.   
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ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad švýcarské příručky Etre parent d’un 

adolescent : Si on en parlait ensemble publikované roku 2014. Příručka slouží jako pomůcka 

pro rodiče, kteří si nevědí rady se svým dítětem procházejícím pubertou. Práce je rozdělená do 

dvou částí, první část tvoří překlad vybraných kapitol, konkrétně jde o kapitoly 1–8, tedy strany 

7–32. Celková délka jak zdrojového, tak přeloženého textu je přibližně 20 normostran.   

 V druhé části se zabýváme komentářem překladu, nejdříve provádíme analýzu, při které 

se opíráme o model Christiane Nordové. Dále navazujeme překladatelskou koncepcí a typologií 

vybraných překladatelských problémů, které řešíme v souladu s českými a slovenskými 

teoriemi překladu, tedy s odbornými publikacemi Jiřího Levého a Antona Popoviče. Při rozboru 

překladatelských postupů vycházíme z modelu Aleny Tionové. Veškeré informace dokládáme 

na příkladech vybraných jak z původního textu, tak z textu přeloženého. 

 Jsme přesvědčeni, že text by si díky svému zajímavému tématu, které rozhodně není 

blízké pouze výchozí kultuře, našel své čtenáře i v České republice. Zároveň není mnoho 

rozdílů mezi švýcarskými a českými teenagery, proto jsou veškerá doporučení, která v brožuře 

nalezneme, všeobecně platná.   
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1. PŘEKLAD 

VÝCHOVA DÍTĚTE V PUBERTĚ – MLUVTE SPOLU 

VÝCHOVA DÍTĚTE V PUBERTĚ 

Být rodičem teenagera není vůbec jednoduché. Během dospívání vám dítě klade mnoho otázek 

a utváří si vlastní názory, které dává najevo a za kterými si stojí i v případě, že se liší od těch 

vašich. Změny v životě vašich dětí ovlivňují život i vám. Objevují se nové otázky a nové 

pochybnosti. Velmi pravděpodobně dítěti někdo nabídne alkohol, cigarety nebo marihuanu. 

Baví se s vámi o těchto látkách? Myslíte si, že ho zajímají a že by je mohlo vyzkoušet? Co 

o nich víte vy a co si o nich myslíte? Užíváte je někdy vy sami? A při jaké příležitosti? 

Provokuje vás dítě tímto tématem? Vychovávat teenagera je neobyčejná výzva, jelikož 

dospívající se k našemu jednání stavějí kriticky a zkoušejí, kam jim dovolíme zajít. Nezdráhají 

se zpochybňovat naše návyky, a jejich otázky dokonce někdy otřesou naším vlastním 

přesvědčením. Využijte této nelehké situace a objevte nový způsob vzájemné komunikace.  

NEZABÝVEJTE SE PŘÍLIŠ OTÁZKOU, ZDA JSTE, NEBO NEJSTE DOBRÝ RODIČ. 

DĚTI NEPOTŘEBUJÍ PERFEKTNÍ RODIČE, POTŘEBUJÍ RODIČE PŘÍSTUPNÉ. 

JÍT DÍTĚTI PŘÍKLADEM NEZNAMENÁ BÝT DOKONALÝ. ZNAMENÁ TO BÝT SÁM 

SEBOU A ŽÍT V SOULADU SE SVÝMI POTŘEBAMI A LIMITY. S NĚKÝM, KDO ZNÁ 

SVÉ HRANICE A ZÁROVEŇ UKAZUJE, ŽE CHCE MÍT V ŽIVOTĚ POŘÁDEK, SE DÍTĚ 

V PUBERTĚ ZTOTOŽNÍ SNÁZ NEŽ S NĚKÝM, KDO SE SNAŽÍ PŘEDSTÍRAT 

DOKONALOST.   

Pro svůj další vývoj potřebuje dítě rozvíjet vlastní identitu a názory. A to například i tak, že se 

bude vymezovat vůči vám nebo jiným dospělým. Je tedy možné, že k vám bude kritické, někdy 

i agresivní, což rozhodně není jednoduché ustát. Mějte proto na paměti, že to, co pubescenti 

řeknou v danou chvíli, se zpravidla liší od toho, co si myslí dlouhodobě. 

V dospívání hledají mladí lidé uznání skrze své vlastní volby. Chtějí, aby jim bylo dovoleno 

vytvořit si vlastní názor. Možná budou chtít vyzkoušet nové věci, zvláště ty zakázané nebo ty, 

o kterých dospělí říkají, že „se nedělají“.  Nejde o to, že by chtěli za každou cenu porušovat 

pravidla, spíše si vše chtějí vyzkoušet sami. Pokud po nich chceme, aby dodržovali pravidla, 

ale nejsme jim schopni vysvětlit proč, tím spíše budou mít tendenci je porušovat. Je proto 

důležité být vždy otevřený diskuzi a názorům ostatních. Umožní vám to lépe pochopit jejich 

pochyby a nejistoty a vysvětlit jim, co si například o drogách a alkoholu myslíte vy a proč. 



9 
 

Pokud jste z jiné země a jiné kultury, než ve které vychováváte své dítě, můžete se ocitnout 

ve velmi obtížné situaci. Vy sami jste totiž vyrostli v odlišném prostředí s odlišnými kulturními 

zvyklostmi, než jaké převládají v zemi, kde žijete nyní. Stejně tak je rozdílné i společenské 

zázemí, se kterým mohou rodiče počítat. Možná se vám bude zdát užitečné vytvořit si podobné 

zázemí i zde. Například se může stát, že se nebudete cítit jako ta správná osoba, která by si 

s dítětem měla promluvit. Třeba ale máte důvěru k jinému dospělému, který poslouží jako 

prostředník mezi vámi a dítětem. Pro něj i pro vás by mohlo být jednodušší promluvit si 

s někým třetím, například se starším bratrem či strýcem, kterému důvěřujete oba dva. 

Jako rodič budete pravděpodobně pro dítě hlavním vzorem, ale nezapomínejte, že nejste vzorem 

jediným. Děti se budou setkávat s jinými lidmi a jinými vlivy;  z rozdílných názorů, které se 

k nim dostanou, si budou vytvářet vlastní způsob myšlení. 

Zde je pár rad, jak pomoci dítěti se vstupem do dospělosti, aby si vytvořilo své vlastní názory 

a nastavilo vlastní hranice. 

Snažte se vytvořit fungující komunikaci uvnitř rodiny 

Například přistupujte pozitivně k teenagerovým aktivitám. Povídejte si o tom, co hezkého vás 

oba ten den potkalo. Nejjednodušší způsob, jak takové komunikace docílit, je zavést ji jako 

zvyk – třeba se večer scházejte všichni u jednoho stolu. 

Říkejte nahlas, co si myslíte, a motivujte dítě, aby to dělalo také 

Když se díváte na film nebo televizní reklamu, vyjádřete svůj názor. Je třeba, abyste mluvili 

sami za sebe. Říkejte „tohle si myslím“ a veďte své dítě k tomu, aby si stejným způsobem 

vytvářelo vlastní názory – a to i když se budou lišit od těch vašich. Vysvětlete, co se vám 

reklama snaží předat pomocí obrázků těla či lidí, kteří pijí alkohol. Pomáhejte dítěti rozvíjet 

kritické myšlení, aby nebylo snadno ovlivnitelné a dokázalo odolat nabídkám ke konzumaci 

drog nebo právě alkoholu. 

Učte svého teenagera nastavovat si vlastní hranice, které budete respektovat i vy. 

Postupně mu svěřujte více zodpovědnosti  

Nebojte se určovat mu limity, avšak buďte připraveni je vysvětlit. Přijměte fakt, že vaše dítě 

nemusí souhlasit s určitými věcmi, kterým se pak bude vyhýbat – například některým rodinným 

výletům. Domluvte se s ním na pravidlech, která budou přijatelná pro vás oba, stejně tak si 

promluvte o možných důsledcích, pokud je poruší. Stanovená pravidla však musíte respektovat 
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oba. Dítě se tak bude moci samo rozhodovat, co je pro něj přijatelné, a odmítat věci, se kterými 

nesouhlasí.  

Důležité také je, aby za sebe váš potomek postupně přebíral zodpovědnost. Pomáhejte mu, 

aby se sám učil rozhodovat o své stravě, hygieně, době spánku a koníčcích.  

Je velmi pravděpodobné, že dřív nebo později začne pít alkohol. Určete společně pravidla, díky 

kterým bude zodpovědný za své chování a za to, co konzumuje, a která sníží rizika s konzumací 

spojená. Stejně tak určete následky, které ponese, pokud tato pravidla nebude respektovat. 

Promluvte si o drogách, ale nemoralizujte ani se nesnažte nahnat strach 

Dospívající potřebují informace, na které se mohou spolehnout. Mluvte s nimi o svých vlastních 

zkušenostech a společně se v otázce drog vzdělávejte například na stránkách 

www.navykovelatky.cz nebo www.adiktologie.cz.  Při společném čtení dostupných informací 

budete mít přístup ke spolehlivým zdrojům, což vám umožní diskutovat o drogách a rizicích 

jejich užívání. Co se týče vašeho teenagera, na první z výše uvedených stránek nalezne online 

poradnu, kam se může obracet se svými dotazy. 

 

MLUVTE SPOLU 

Aby dítě v pubertě úspěšně zdolalo tuto životní etapu, je velmi důležité mu naslouchat, 

projevovat uznání a komunikovat s ním. Když před sebou však rodiče vidí mlčící uzavřené dítě, 

které se rozlítí při první poznámce, někdy rezignují.  

Diskuze s teenagerem sice mohou být velmi obohacující, zároveň je však možné, že vyústí 

v konflikty a nedorozumění. Teenageři jsou zaplaveni silnými emocemi, a mají tak tendenci 

reagovat prudce a agresivně. Rodiče často nerozumí tomu, co se jim jejich potomek snaží sdělit. 

Pokud například při příchodu domů bouchne dveřmi, chce vás jen vyprovokovat, nebo je to 

známka toho, jaký měl den? Abyste s dospívajícím mohli komunikovat, je občas třeba překročit 

hranici slov a najít jiný způsob. Vymyslete společnou aktivitu (například sport) nebo rozeberte 

téma, které ho zajímá (videohry, oblíbená kapela). Někdy je jednodušší mluvit o sobě, svých 

přáních a obavách, když je řeč o něčem jiném – prostřednictvím svých názorů na určité věci 

můžete vy i vaše dítě hovořit o sobě, a nebude to tak složité. 

Teenager může odmítat s vámi mluvit i z obavy, že mu nebudete doopravdy naslouchat. Proto 

při diskuzi dávejte dobrý pozor, co říká. A i když se vaše názory liší, dejte mu najevo, že jste 
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otevření debatě. Dívejte se mu do očí, přerušte práci, kterou právě děláte, a ukažte mu, 

že na rozhovor s ním máte čas. Ožehavá témata nerozebírejte před ostatními, mohl by se cítit 

nepříjemně. 

NEZAPOMÍNEJTE, ŽE DĚTI V PUBERTĚ MAJÍ POTŘEBU SE VŮČI VÁM 

VYMEZOVAT. ZPOCHYBŇUJÍ VAŠE ROZHODNUTÍ A NÁZORY, UČÍ SE TAK BÝT 

SAMOSTATNÉ A STÁT SI ZA SVÝM. JAKO RODIČ MUSÍTE POCHOPIT, ŽE TYTO 

ÚTOKY NEJSOU PRIMÁRNĚ NAMÍŘENÉ PROTI VÁM, ŽE JDE POUZE O NEZBYTNÝ 

PROSTŘEDEK K DOSAŽENÍ NEZÁVISLOSTI. DOSPÍVAJÍCÍMI ZMÍTAJÍ 

PROTICHŮDNÉ POTŘEBY: NA JEDNÉ STRANĚ STOJÍ POTŘEBA, ABY JIM 

RODIČE POROZUMĚLI, NA DRUHÉ STRANĚ POTŘEBA CHRÁNIT SVÉ 

SOUKROMÍ. CHTĚJÍ ZAŽÍT NOVÉ VĚCI A RISKOVAT, ZÁROVEŇ VŠAK MÍT 

POCIT BEZPEČÍ A PODPORY. 

Rodiny imigrantů čelí odloučení s dětmi častěji než místní obyvatelé. V mnoha případech jsou 

rodiče rozděleni: přicházejí do nové země za prací, muži jsou často vězněni nebo se zabývají 

protirežimními akcemi ve své rodné zemi. Když se po letech s rodinou opět setkají, jejich děti 

jsou pro ně určitým způsobem neznámé. A i v případě, že oba rodiče žijí ve stejné zemi, 

nezřídka mají časově náročná zaměstnání (pracují například přes noc či o víkendech). V takové 

situaci není samozřejmě vůbec jednoduché najít si na sebe čas a popovídat si; tyto podmínky 

společné trávení času a společné aktivity nijak neulehčují. Postupně se kvůli nedostatečnému 

kontaktu členové rodiny navzájem odcizují a je pro ně čím dál těžší promluvit si či spolu sdílet 

zážitky. Je důležité si tyto problémy uvědomit a společně je probrat. Mluvte o tomto nedostatku 

času a vzájemném odcizování. Navzdory problémům a časovému omezení obětujte několik 

cenných minut a buďte „doopravdy“ spolu, vysvětlete si důvody, které vedly k rozdělení 

rodiny. Diskuze o problémech vám pomůže upevnit rodinné vztahy, a bude tak prvním krokem 

k tomu, abyste se poznali. 

 

VLIV OSTATNÍCH 

Váš teenager bude pravděpodobně nabývat nové poznatky a přisuzovat čím dál větší důležitost 

určitým lidem. Všimnete si, že vypadá a chová se jinak. Je možné, že tak bude činit po vzoru 

některých svých kamarádů, může například zbožňovat stejnou kapelu či celebritu jako oni. 

Rodiče si často dělají starosti, když zjistí, že jejich dítě napodobuje ostatní. Sami sebe se ptají, 



12 
 

co vše může udělat pro to, aby ho kamarádi přijali. Možná se obáváte, že by ho kamarádi mohli 

navádět k něčemu, co samo dělat nechce nebo co je pro něj nebezpečné. 

Je pravda, že ve skupině jsou teenageři často nuceni chovat se jako ostatní, aby vypadali 

„normálně“. Někteří pijí alkohol či kouří, protože se bojí, že v opačném případě by je kamarádi 

zavrhli. Dále pak mohou vědomě riskovat nebo dělat další věci, kterých by se jinak báli, a to vše 

pouze proto, aby byli přijímáni. Parta však může mít na vaše dítě i pozitivní vliv – díky ní se 

učí vytvářet vlastní hodnoty a představy o světě. Navíc pokud bude zapotřebí, kamarádi mu 

mohou poradit či pomoci. 

Vztahy, které dítě udržuje s ostatními, jsou velmi důležité. Pomáhají mu nacházet nové způsoby 

sebevyjádření, umožňují mu objevovat nové emoce, jako je například láska či přátelství. Dítě 

se postupně osamostatňuje a vytváří si svou vlastní osobnost.     

OTÁZKA, CO JE „NORMÁLNÍ“, JE PRO DOSPÍVAJÍCÍ VELMI 

DŮLEŽITÁ – ČASTO TVOŘÍ ZÁKLAD JEJICH ROZHODOVÁNÍ. MNOZÍ SI 

NAPŘÍKLAD MYSLÍ, ŽE V JEJICH VĚKU JE „NORMÁLNÍ“ PÍT ALKOHOL A KOUŘIT 

CIGARETY NEBO MARIHUANU. MOHOU TAK JEDNAT DOKONCE SAMI OD SEBE, 

ZKRÁTKA PROTO, ŽE TO POVAŽUJÍ ZA „NORMÁLNÍ“. PODLE NEDÁVNÉ 

ŠVÝCARSKÉ STUDIE O PATNÁCTILETÝCH TEENAGERECH JE KONZUMACE 

ALKOHOLU BĚŽNÁ JIŽ V PRŮBĚHU DOSPÍVÁNÍ. VÝSLEDKY Z ROKU 2010 

UKAZUJÍ, ŽE 13 % DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET A 27 % PATNÁCTILETÝCH PIJE 

ALKOHOLICKÝ NÁPOJ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ, DÁLE PAK ŽE 12 % 

PATNÁCTILETÝCH DENNĚ KOUŘÍ. OPROTI TOMU VELKÁ VĚTŠINA Z NICH 

NIKDY NEZKUSILA MARIHUANU. ZDROJ: ADDICTION SUISSE  

Následující návrhy by vám měly pomoci poznat kamarády vašeho dítěte a dát mu najevo, 

co se vám na nich líbí a co ne. 

Navrhněte svému potomkovi, aby kamarády pozval domů 

Dejte mu možnost pozvat kamarády domů. Můžete je tak sami poznat a udělat si o nich svůj 

vlastní obrázek. Navíc tím dáte najevo, že je respektujete a že jste otevření diskuzi. Nabídněte 

mu, aby se také zúčastnili nějaké rodinné akce, například lyžování, společného výletu nebo 

návštěvy kina.    

 

 



13 
 

Snažte se nekritizovat 

Může se stát, že vám někteří jeho kamarádi nesednou. Pokud s jejich chováním nesouhlasíte, 

řekněte to nahlas. Avšak dávejte pozor, abyste dělali rozdíl mezi tím, KDO jeho kamarádi 

jsou a CO dělají. Teenageři jsou velmi citliví, když dojde na kritiku. Pokud kritizujete, „kdo“ 

jsou jejich kamarádi, můžete je ranit a oni pak budou dialog s vámi odmítat. Raději než „nemám 

rád Petra“ řekněte „nelíbí se mi, když Petr dělá…“ 

Podporujte své dítě v užitečných aktivitách 

Můžete navrhnout, aby se svými kamarády podnikalo aktivity, které mají rádi a se kterými vy 

sami souhlasíte (sport, bruslení, kurzy tance, hudba atd.). Mladí, kteří sportují, často méně 

tíhnou k drogám a alkoholu. Někdy je jejich vzorem známý sportovec, a oni sami pak dokonce 

mohou jít příkladem svým kamarádům. 

Přijměte fakt, že nebudete vědět vše 

Všichni máme svá tajemství a to samé platí i pro vaše děti. Projevujte zájem o jejich aktivity, 

o to, co si myslí a co mají rády. Ale smiřte se s tím, že vám nebudou říkat úplně všechno. Dejte 

jim najevo, že jste tu pro ně, když vás budou potřebovat, ale netlačte na ně – mohly by se uzavřít 

do sebe a odmítat s vámi mluvit. 

 

MLADÍ A OBRAZOVKY 

Počítače a internet jsou každodenní součástí života dětí. Ve virtuálním světě nacházejí teenageři 

informace, které jsou důležité pro jejich dospívání. Během brouzdání po internetu získávají 

schopnost hledané informace rychle najít a vyhodnotit. Sociální sítě jim pomáhají se ujistit, že 

jsou normální a populární (někteří teenageři mohou například získat respekt kamarádů díky 

svému úspěchu v online hrách). Dále jim pak některé internetové stránky mohou poskytnout 

velmi přesné odpovědi na jejich otázky týkající se například užívání drog nebo sexuálních 

vztahů. 

Internet je sice užitečný k získávání určitých schopností, může však být i nebezpečný. Mnoho 

dětí i dospívajících se již dostalo do nebezpečné situace, protože zveřejňovali informace o svém 

soukromém životě. Aniž chápou závažnost svého jednání, mohou sdílet své pocity, ale zároveň 

i svou adresu, a stát se tak snadnou obětí. Ve výsledku více než polovina teenagerů (podle 

průzkumu Microsoftu 52 %) čelila na internetu urážkám či šikaně. Jedna třetina uvedla, 
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že pokud by taková situace nastala, obrátili by se s prosbou o pomoc na rodiče. Rodiče tedy 

musí být připraveni řešit problémy spojené i s užíváním internetu. 

 80 % DOSPÍVAJÍCÍCH NA SVÉM FACEBOOKOVÉM PROFILU UVÁDÍ 

KŘESTNÍ JMÉNO. 

 80 % DOSPÍVAJÍCÍCH ZDE ZVEŘEJŇUJE SVOU FOTKU A 67 % FOTKU SVÝCH 

PŘÁTEL. VĚTŠINA Z NICH SI NEMYSLÍ, ŽE VEŘEJNÝ CHARAKTER 

FOTOGRAFIÍ PŘEDSTAVUJE PRO JEJICH SOUKROMÝ ŽIVOT OHROŽENÍ. 

JSOU TOHO NÁZORU, ŽE FOTKY, I V KOMBINACI S OSTATNÍMI 

INFORMACEMI NA PROFILU, NEPOSKYTUJÍ DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ 

DETAILŮ, ABY OHROZILY JEJICH BEZPEČNOST. 

 60 % DOSPÍVAJÍCÍCH UVÁDÍ JMÉNO MĚSTA, VE KTERÉM ŽIJÍ. 

 50 % DOSPÍVAJÍCÍCH UVÁDÍ JMÉNO SVÉ ŠKOLY. 

 40 % DOSPÍVAJÍCÍCH UVÁDÍ PŘEZDÍVKU NA SKYPU, WHATSAPPU ATD. 

 30 % DOSPÍVAJÍCÍCH UVÁDÍ SVÉ PŘÍJMENÍ. 

 30 % DOSPÍVAJÍCÍCH UVÁDÍ SVOU E-MAILOVOU ADRESU. 

 10 % DOSPÍVAJÍCÍCH MÁ JMÉNO I PŘÍJMÉNÍ NA SVÉM PROFILU „VEŘEJNÉ“. 

 5 % DOSPÍVAJÍCÍCH MÁ NA SVÉM PROFILU „VEŘEJNÉ“ CELÉ JMÉNO, 

FOTKU, JMÉNO ŠKOLY A MĚSTA. 

 67 % DOSPÍVAJÍCÍCH OMEZUJE PŘÍSTUP NA SVŮJ PROFIL (NASTAVUJÍ HO 

SOUKROMÝ ČI SKRYTÝ PŘED OSTATNÍMI, CHRÁNÍ HO HESLEM…). 

TEENAGEŘI, JEJICHŽ RODIČE VĚDÍ, ŽE SI JEJICH DÍTĚ ZALOŽILO NA 

INTERNETU PROFIL, MAJÍ SPÍŠE TENDENCE UKAZOVAT SVÉ OSOBNÍ 

INFORMACE POUZE KAMARÁDŮM – NA ROZDÍL OD TEENAGERŮ, JEJICHŽ 

RODIČE O PROFILU NEVĚDÍ.  

ZDROJ: WWW.ACTIONINNOCENCE.ORG 

Mnoho teenagerů má svůj vlastní blog nebo facebookový profil. Je třeba je informovat o vlastní 

zodpovědnosti a o tom, do jaké míry mohou zveřejňovat informace o svém soukromí. Mimo 

jiné jim připomeňte, že jsou právně odpovědní za informace, které sdílejí online, že nemohou 

nahrát fotku či video s jinými lidmi bez jejich souhlasu (nebo – pokud se jedná 

o nezletilé – bez souhlasu jejich rodičů) a že je nezákonné sdílet komerční hudbu nebo videa na 

peer-to-peer sítích. 
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Upozorněte je, že někomu nadávat či diskriminovat jinou osobu online je trestné – stejně jako 

v „reálném“ životě. Je důležité tato pravidla znát a debatovat o nich, jelikož dětem pomůžou 

vyhnout se na internetu nepříjemným situacím.  

PRO RODIČE JE VÝHODNÉ VYHRADIT SI V RÁMCI MOŽNOSTÍ PRÁVO 

DOHLÍŽET NA INTERNETOVÉ AKTIVITY SVÝCH DĚTÍ. RADĚJI NEŽ DO 

DĚTSKÉHO POKOJE UMÍSTĚTE POČÍTAČ A TELEVIZI DO SPOLEČNÝCH 

MÍSTNOSTÍ. DÁLE MŮŽETE POUŽÍT RODIČOVSKÉ ZÁMKY, KTERÉ BLOKUJÍ 

PŘÍSTUP NA NĚKTERÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO ZTĚŽUJÍ SDÍLENÍ 

OSOBNÍCH DAT. AVŠAK ŽÁDNÝ ZÁMEK NENÍ DOKONALÝ, MĚLI BYSTE PROTO 

SE SVÝMI DĚTMI O UŽÍVÁNÍ INTERNETU PŘEDEVŠÍM MLUVIT. 

Pomozte jim s kritickým náhledem. Když surfují na internetu, dívají se na televizi nebo hrají 

videohry, musí být schopni racionálního vyhodnocení informací, které se k nim dostávají. 

Ukažte jim, jak porozumět obrázkům a reklamě a jak ověřit předávanou informaci. Na stránce 

www.mediapodlupou.cz se můžete informovat o možnostech a rizicích digitálních médií. 

Užitečné informace pro rodiče i teenagery obsahují i stránky: www.bezpecnyinternet.cz 

nebo www.adiktologie.cz. 

Kromě všech již zmíněných rizik je třeba si také uvědomit, že vedle alkoholu, tabáku či jiných 

drog může být závislost vyvolána i příliš častým užíváním nových elektronických médií 

(internetu, Facebooku, počítačových her, SMS, mobilu atd.). Jde o tzv. nelátkovou závislost –

závislost na virtuálních drogách, která je odborníky nazývána „kyberzávislost“ 

nebo „netolismus“. 

POKUD BYSTE SI OHLEDNĚ PŘÍPADNÉ ZÁVISLOSTI SVÉHO DÍTĚTE NEBYLI JISTÍ, 

JAKO RODIČE MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI: 

 UPOZORNĚTE HO, ŽE KVŮLI MNOŽSTVÍ ČASU, KTERÉ TRÁVÍ 

NA INTERNETU (NA IPHONU, HRANÍM ONLINE HER ATD.) MU NEZBÝVÁ 

ČAS NA JINÉ AKTIVITY, KTERÉ JSOU PRO JEHO VÝVOJ NEZBYTNÉ – 

NAPŘÍKLAD SPORTOVÁNÍ, PŘÍPRAVA DO ŠKOLY ATD. 

 SPOLEČNĚ ZKUSTE URČIT PRAVIDLA (NAPŘ. NASTAVTE ČASOVÝ 

LIMIT NEBO MU DOVOLTE BÝT NA POČÍTAČI AŽ PO DOKONČENÍ 

DOMACÍCH ÚKOLŮ ATD.). 

 NABÍDNĚTE MU, AŤ SAMO OTESTUJE SVÉ UŽÍVÁNÍ INTERNETU (NAPŘ. 

NA STRÁNKÁCH WWW.PORADNA.ADIKTOLOGIE.CZ). 

http://www.mediapodlupou.cz/
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Hlavními příznaky kyberzávislosti jsou především nutkavá potřeba užívání nových médií, 

ztráta kontroly nad množstvím takto stráveného času, omezení zájmu pouze na tuto jedinou 

aktivitu. Mezi symptomy patří například nervozita, pokud k novým médiím není umožněn 

přístup, a pokračování v užívání i s vědomím negativních následků (např. snížení výkonnosti 

ve škole). 

Zde je třeba zmínit, že určit hranici mezi nerizikovým užíváním nových elektronických médií, 

nadměrným užíváním a závislostí je pro laika velmi obtížné. Neexistuje jednoznačné kritérium 

(například čas strávený na internetu), které by závislost dokazovalo. 

Pokud však chování dítěte zůstává stejné a vy se o něj stále nepřestáváte bát, měli byste vyhledat 

odborníka (např. na stránkách www.poradna.adiktologie.cz). 

 

URČETE SPOLEČNĚ MÍRU VOLNOSTI A JEJÍ HRANICE 

V průběhu dospívání je nezbytné na děti přenášet větší zodpovědnost, aby rozvíjely svou 

samostatnost a připravily se tak na dospělý život. Role rodičů je stanovit novou rovnováhu mezi 

povolenými a zakázanými věcmi. Místo toho, abyste dítěti něco zakazovali, je namístě dávat 

mu postupně více a více svobody a dbát přitom na jeho bezpečí a spokojenost. Nově určená 

práva jdou ruku v ruce s novými povinnostmi a novou zodpovědností (povolení chodit večer 

ven, ale pouze do určité hodiny; povolení pít alkohol, avšak s mírou atd.). Teenager vás 

potřebuje, potřebuje vaši podporu a náklonnost. Zároveň je však nutné, abyste mu určili hranici, 

kterou nesmí překročit. Potřebuje kompas, aby se dokázal v životě orientovat. Některá pravidla 

nejsou jasně daná a je možné o nich diskutovat. O jiných rozhodujete pouze vy, například o tom, 

co se smí ve vašem domě a co ne. 

Existují věci, na kterých se někdy není možné shodnout: oblékání, kapesné, užívání drog 

či konzumace alkoholu, způsob, jakým vaše dítě mluví, kolik času tráví telefonováním a kolik 

na internetu. Napište si seznam bodů, o kterých jste ochotni diskutovat, a vedle toho seznam 

věcí, ve kterých nejste ochotni ustoupit. Lepší je dělat ústupky v otázce účesu a oblékání a zůstat 

nesmlouvavý ohledně užívání drog. Do jisté míry a podle určitých pravidel můžete dělat 

kompromisy, zvlášť pokud jde o soukromí dítěte. Neměli byste například chodit do jeho pokoje, 

pokud tam není, či prohledávat jeho věci. 

Jasně mu vysvětlete, jaká opatření zavedete, pokud nebude respektovat pravidla, na kterých jste 

se domluvili. Je důležité, aby s nimi tyto sankce souvisely, jinak by se vaše dítě mohlo cítit 



17 
 

potrestáno bezdůvodně. Trest musí být odvozen od porušení pravidla, ne od dítěte jako 

takového – neříkejte mu, že je k ničemu, neponižujte jej. Zřetelně formulujte, co se vám nelíbí 

a proč. Mluvte o jeho chování, o tom, „co udělalo“, ne o tom, „kdo je“. Taktéž nejednejte 

v návalu vzteku; než začít řádit, je někdy lepší chvíli počkat. Avšak nevyčkávejte moc dlouho, 

aby souvislost mezi porušením pravidla a trestem zůstala zřejmá.  

Trest, o kterém mluvíte, je třeba provést – neměli byste pouze pronášet výhružky, 

které nesplníte. Nevyhrožujte, že ho vyhodíte z domu, pokud doopravdy nemáte v plánu 

navázat kontakt s příslušnou institucí, do které byste jej umístili.  

Stejně tak můžete říct, že pravidlo je příliš přísné, a zmírnit ho. V takovém případě si udělejte 

čas na to, abyste dítěti změnu vysvětlili. Pravidla se mohou měnit, přece jen však nesmějí být 

nahodilá. 

ČÍM DŘÍVE SANKCI STANOVÍTE A ČÍM JASNĚJI JI SPOJÍTE S URČITÝM 

PRAVIDLEM, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ TEENAGER ZVAŽOVAT, ZDA MU STOJÍ 

ZA TO RISKOVAT JEHO PORUŠENÍ. NAPŘÍKLAD MU JASNĚ VYSVĚTLETE, 

ŽE POKUD SE VRÁTÍ POZDĚ, PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE MUSET ZŮSTAT DOMA. 

 

PÁRTY A OSLAVY 

Určitě si vzpomínáte na svůj první večírek v dobách, kdy jste byli v pubertě. Stejně jako vy 

tenkrát, i vaše dítě chce nyní prožívat intenzivní chvíle radosti, které sdílí s přáteli. Když jdou 

teenageři ven, rádi se trochu „rozjedou“. Buď sami sobě něco dokazují, vytahují se před 

ostatními, nebo si chtějí najít kamarády. V každém případě často riskují, a to vše někdy 

v kombinaci s alkoholem, marihuanou nebo jinými drogami. 

Někdy se pod vlivem těchto látek mohou chovat nevhodně, být agresivní, vystavovat se 

nebezpečí: například řídit auto, nastoupit k opilému řidiči či provozovat rizikové sexuální 

aktivity. Veškerého nebezpečí jsou si dobře vědomi, často se však cítí neporazitelní.  

Vyžádejte si informace 

Zeptejte se svého dítěte, co bude dělat a kam a s kým půjde. Často to ještě nebude vědět, protože 

v tomto věku se mladí lidé rádi potloukají bez určitého cíle, aby byli stejně „cool“ jako ostatní 

kamarádi a mohli trávit čas povídáním si s nimi. Ukažte, že se zajímáte, ale nevyptávejte se 

příliš, nechte je žít „svůj vlastní život“.   
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Jak často a do kolika? 

Otázka, jak často a „do kolika“ byste teenagerovi měli dovolit chodit ven, je často důvodem 

napětí mezi rodiči a dětmi. Dohodněte se společně s partnerem a výsledek jasně sdělte svému 

potomkovi. Vaše rozhodnutí by mělo být v souladu s jeho věkem a chováním. Například 

dvanáctiletému dítěti byste neměli dovolit chodit večer ven bez doprovodu dospělého. 

U starších dětí by se večírky měly omezit na konec týdne a hodina návratu by měla být jasně 

daná. 

ROLE RODIČE JE NASTAVIT JASNÁ PRAVIDLA, KTERÁ BUDOU SNIŽOVAT 

VEŠKERÁ RIZIKA. VY ROZHODUJETE, ZDA VAŠE DÍTĚ MŮŽE JÍT NA OSLAVU, 

KOLIK PENĚZ MU DÁTE A DO KOLIKA HODIN SE MUSÍ VRÁTIT DOMŮ. POKUD 

NASTAVÍTE TYTO HRANICE, NEBUDETE ZA „ZLÉHO RODIČE“. A I KDYŽ SI VÁŠ 

POTOMEK BUDE STĚŽOVAT, ŽE MU NEVĚŘÍTE, PŘIPOMEŇTE MU, ŽE DŮVĚRA JE 

NĚCO, CO JE TŘEBA SI ZÍSKAT. NASTAVTE JASNÁ PRAVIDLA A UPRAVTE JE 

PODLE TOHO, ZDA SE UKÁŽE, ŽE SI TEENAGER VAŠI DŮVĚRU ZASLOUŽÍ. 

Doprava 

Promluvte si o ní se svým dítětem. Odvezete ho na párty? A kdo ho vyzvedne? Jak pojede 

domů? Připomeňte mu, aby nikdy a za žádných okolností nesedalo do auta někoho cizího. 

Stejně tak za žádných okolností nesmí nasednout k někomu, kdo je pod vlivem alkoholu 

nebo drog. Vybídněte svého potomka, aby vám zavolal, pokud by potřeboval s něčím pomoci 

nebo někde vyzvednout. Pokud nespí doma, ujistěte se, že vše je domluveno s dospělými, kteří 

za něj budou zodpovědní. 

Drogy a alkohol 

Nastavte velmi jasná pravidla ohledně kouření, konzumace alkoholu a užívání drog. I když 

od 18 let už může váš potomek pít alkohol, nesmí ho nabízet mladším kamarádům.   

Promluvte si s ním o vlivu drog a alkoholu na jeho chování. Buďte objektivní, mluvte jak 

o rizicích, která jsou s konzumací alkoholu spojená, tak o pozitivních aspektech (bude veselejší, 

spokojenější a více společenský). Čím objektivnější budete, tím více vás bude považovat 

za oprávněné k nastavování pravidel. 
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Po večírku si spolu popovídejte 

Možná se vaše dítě bude chtít podělit o něco, co se během večera událo, o něco, co se mu líbilo 

nebo co ho naopak naštvalo. Buďte otevření diskuzi a naslouchejte mu, zároveň však berte 

ohled na to, že na vyprávění nemusí mít náladu.   

Co dělat, když teenager pravidla nedodržuje? 

Pokud teenager nerespektuje stanovená pravidla týkající se například hodiny návratu 

nebo konzumace alkoholu, měli byste jednat rychle a jasně. Dejte mu příležitost situaci 

vysvětlit a zvažte i to, že mu dáte „druhou šanci“. Pokud se však problém bude opakovat, musí 

bezpodmínečně následovat trest vztahující se k porušenému pravidlu. Důvěru je třeba si získat, 

takže pokud ji zneužívá, následky by měly být jasné. Přišel později, než jste se domluvili? Příště 

se bude muset vrátit ještě dřív. Utratil peníze za věci, které jste mu nedovolili? Snižte množství 

peněz, které mu dáte příště. 

Řekněte mu, aby kdykoliv zavolal vám nebo 155, pokud se on nebo někdo z jeho kamarádů 

ocitne během večírku v nebezpečí. Bylo by smutné, kdyby se dítě dostalo do nebezpečné 

situace a ze strachu z vaší reakce by vám nezavolalo. 

JE VAŠE DÍTĚ V NEBEZPEČÍ?  

POKUD JE TEENAGER PŘI PŘÍCHODU DOMŮ PODLE VŠEHO POD VLIVEM NĚJAKÉ 

DROGY, PŘEDEVŠÍM SE UJISTĚTE, ŽE NENÍ V SITUACI BEZPROSTŘEDNÍHO 

OHROŽENÍ. POKUSTE SE ZJISTIT, JAKOU LÁTKU UŽIL A JAK SE CÍTÍ. POKUD NENÍ 

SCHOPEN ODPOVĚDĚT, NEDOKÁŽE SE SOUSTŘEDIT, OMDLÉVÁ ČI JE NAOPAK 

HYSTERICKÝ, BEZ VÁHÁNÍ ZAVOLEJTE LÉKAŘE, PŘÍPADNĚ HO ODVEZTE 

NA POHOTOVOST. PŘEDÁVKOVÁNÍ ALKOHOLEM NEBO KOMBINACE RŮZNÝCH 

LÁTEK MŮŽE OHROZIT JEHO ŽIVOT. ZAVOLEJTE 155, KDE VÁM POMOHOU 

ZHODNOTIT SITUACI, A POKUD BUDE POTŘEBA, ZAJISTÍ POMOC. 

  

PROMLUVTE SI O ALKOHOLU, KOUŘENÍ A DROGÁCH 

Alkohol a cigarety dnes patří ke každodennímu životu teenagerů. Je proto normální, že se o tyto 

látky zajímají a rádi by je vyzkoušeli. V dětství mohou být jasně proti, je však možné, 

že s příchodem do puberty se jejich názory změní. Začnou být přesvědčeni, že pít nebo kouřit 

je „normální“.  
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VE SKUTEČNOSTI NEPOTŘEBUJETE MÍT „DŮKAZ“ O UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK SVÉHO DÍTĚTE, ABYSTE SI S NÍM MOHLI PROMLUVIT. MŮŽETE MU 

POMOCI VYTVOŘIT SI NA ALKOHOL, KOUŘENÍ A DROGY VLASTNÍ NÁZOR. 

MUSÍTE S NÍM MLUVIT, BÝT OTEVŘENÍ JEHO ARGUMENTŮM A BÝT SI JISTÍ 

SVÝM VLASTNÍM NÁZOREM. JE TŘEBA JASNĚ STANOVIT, CO JE VE VAŠICH 

OČÍCH PŘIJATELNÉ A CO NE. MŮŽE BÝT TAKÉ VHODNÉ PŘIPOMENOUT ZÁKON, 

POSÍLÍTE TÍM SVÉ STANOVISKO. AVŠAK NESPOLÉHEJTE SE POUZE NA ZÁKONY, 

FORMULUJTE JASNĚ SVÉ NÁZORY. 

Zde je několik nápadů, které vám pomohou utvořit si vlastní názor a které budou užitečné 

v diskuzi s vaším dítětem. Obeznámení se s těmito informacemi vám může pomoci stát si 

za svým, zvlášť pokud je vaše dítě špatně informováno. 

Kouření 

Tabák vždy a ve všech podobách škodí našemu zdraví. Rodiče by měli zastávat jasné 

stanovisko – být proti jakémukoliv typu kouření. Pokud váš teenager již kouřit začal, nemusíte 

mu dovolit kouřit doma, upevníte tak svou pozici. 

I když vy sami kouříte, pořád můžete svému dítěti zakázat, aby to dělalo také. Vysvětlete mu, 

jak obtížné je skončit, pokud jednou začne. Můžete mu také říct, že víte, že kouření je škodlivé 

pro vaše zdraví, ale že zatím nejste schopni přestat. Ukažte mu, že problém neberete na lehkou 

váhu – například tím, že doma nebudete kouřit ani vy. 

Dále mu nezapomeňte připomenout, že zákon zakazuje prodávat cigarety mladistvým. 

DĚTI V PUBERTĚ MAJÍ TŘÍKRÁT VYŠŠÍ ŠANČI ZAČÍT KOUŘIT, POKUD KOUŘÍ 

OBA JEJICH RODIČE: 25 % DĚTÍ, JEJICHŽ RODIČE KOUŘÍ, ZAČNE KOUŘIT TAKÉ, 

ZATÍMCO U RODIČŮ NEKUŘÁKŮ JDE JEN O 10 %. TEENAGERY SAMOZŘEJMĚ 

OVLIVŇUJE I TO, ZDA KOUŘÍ JEJICH SOUROZENCI.  

Alkohol  

Dospělí mohou vypít určité množství alkoholu, aniž by to znamenalo přílišné riziko pro jejich 

zdraví. Děti mladší 18 let by naopak alkohol pít neměly, protože jejich tělo by to mohlo ovlivnit 

mnohem více než tělo dospělých. Některé jejich orgány jako například mozek nebo játra reagují 

na alkohol mnohem citlivěji. Možná při zvláštních příležitostech, jako je silvestr, jim můžete 

trochu alkoholu dovolit, pokud budou chtít. Naučí se tak zároveň pít s mírou.  
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Zákon zakazuje prodávat či dávat alkohol nezletilým, to však neznamená, že jakmile překročí 

hranici 18 let, musíte souhlasit s konzumací alkoholu doma. Můžete diskutovat o tom, co je 

přijatelné a co ne, a to buď doma, nebo na párty.  

Mnoho teenagerů tvrdí, že pijí alkohol pro radost či pocit spokojenosti, které ho doprovázejí. 

Dále také proto, aby strávili hezké chvíle se svými kamarády. Je důležité si uvědomit, že radost 

není nutně spojená s konzumací alkoholu, i když to do jisté míry usnadňuje komunikaci. Pokud 

je teenager toho názoru, že alkohol je jedna z věcí, které přispívají k dobrému večírku, můžete 

mu vysvětlit, že alkohol sice do jisté míry pomáhá k uvolnění atmosféry, ale může také celý 

večer zkazit. 

Lehké drogy 

V České republice je zakázáno užívat, držet, prodávat nebo pěstovat marihuanu či jiné drogy. 

Teenagerům může přijít zvláštní, že na jedné straně jsou drogy nezákonné, ale na druhou stranu 

je jednoduché si je opatřit. Rodiče by nikdy neměli dovolit užívání těchto drog doma či dávat 

dítěti větší kapesné, za které by si drogy mohlo kupovat. Teenageři často zapomínají, 

že i užívání „lehkých“ drog jim může přivodit nepříjemnosti. 

Další informace o alkoholu, cigaretách, marihuaně a dalších drogách najdete na stránkách: 

www.navykovelatky.cz nebo www.adiktologie.cz. Na obou stránkách mohou teenageři 

anonymně klást dotazy, na které jim odpovídají profesionálové. 

NĚKDY SE TEENAGEŘI UCHYLUJÍ K DROGÁM ČI ALKOHOLU NE KVŮLI 

PŘÍJEMNÉMU POCITU JAKO TAKOVÉMU, ALE SPÍŠE PROTO, 

ABY ZAPOMNĚLI NA SVÉ STAROSTI. UVOLNĚNÍ, KTERÉ VYPLÝVÁ 

Z KONZUMACE TĚCHTO LÁTEK, JE VŠAK POUZE DOČASNÉ. JE NORMÁLNÍ 

POKOUŠET SE ZAPOMENOUT NA SVÉ PROBLÉMY, ZÁROVEŇ JE VŠAK 

NEBEZPEČNÉ USILOVAT O TO PROSTŘEDNICTVÍM DROG. JEJICH UŽÍVÁNÍ 

PŘEDSTAVUJE VELKÉ RIZIKO ZTRÁTY KONTROLY NAD SEBOU SAMÝM A MŮŽE 

NÁS UVRHNOUT DO JEŠTĚ VĚTŠÍHO NEBEZPEČÍ.  
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MLUVTE SE SVÝM POTOMKEM O SEXUALITĚ, ZÁROVEŇ VŠAK PLNĚ 

RESPEKTUJTE JEHO SOUKROMÍ 

Existují choulostivá témata, která možná není nejpříjemnější probírat s rodiči. Patří k nim mimo 

jiné milostný život vašeho teenagera. Musíte přijmout, že se vám nebude svěřovat úplně se 

vším. Děti v pubertě mají právo neříkat všechno a rodiče také všechno vědět nepotřebují. 

BUĎTE VŠAK OTEVŘENÍ DISKUZI. KDYŽ MLUVÍTE (MIMO JINÉ) 

O SCHOPNOSTI ŘÍCT „NE“ DROGÁM ČI CIGARETÁM, MLUVTE ZÁROVEŇ 

O MOŽNOSTI A PRÁVU ŘÍCT „NE“ SEXUÁLNÍ AKTIVITĚ, KTEROU SI VÁŠ 

POTOMEK NEPŘEJE. I KDYŽ NEBUDETE ZNÁT JEHO SEXUÁLNÍ ŽIVOT, 

UJISTĚTE HO, ŽE V PŘÍPADĚ POTŘEBY JSTE TU PRO NĚJ. 

Teenageři prožívají období otázek pramenících z nejistoty, co je normální a správné. Mohou se 

snažit najít informace na internetu, ten však bohužel oplývá erotickými fotkami, 

které zdůrazňují sexuální výkony a od reality vzdálené vztahy. Existují však internetové 

stránky, kde teenageři mohou klást otázky, na které odpovídají odborníci. Vhodná je například 

stránka www.modralinka.cz. 

Možná, a bylo by to dokonce žádoucí, má vaše dítě přístup k prezervativům. Může se stát, že je 

někdy u něj nebo v jeho pokoji najdete. Než se naštvete a začnete ho vyslýchat ohledně jeho 

sexuálního života, zeptejte se sami sebe: je lepší, když se mé dítě chrání před pohlavně 

přenosnými chorobami, než kdyby se nechránilo? To, že si teenager pořídil prezervativy, 

neznamená, že se je chystá použít hned. Naopak je to známka toho, že bere vážně své zdraví 

a svoji bezpečnost.  

Navíc na www.planovanirodiny.cz najdete odpovědi na otázky týkající se především 

antikoncepce, těhotenství a sexuálních nemocí. Následující číslo je k dispozici cizincům žijícím 

v České republice, kteří hledají podporu: telefonní číslo. V případě potřeby se na něj mohou 

obrátit s žádostí o radu. 

Manželství 

Další otázka, kterou se můžete zabývat, je manželství vašeho dítěte a výběr partnera. Jako 

každému rodiči vám leží na srdci jeho štěstí, zvláště pokud jde o výběr osoby, kterou si chce 

vzít. A vy byste do výběru rádi zasahovali, avšak váš potomek vás nenechá. Vaším úkolem je 

respektovat jeho přání a právo vybrat si, za koho se chce vdát či s kým se chce oženit. V České 
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republice je zákon jasný: každý člověk má právo se svobodně rozhodnout, koho si chce vzít, 

v opačném případě by se jednalo o porušení základních lidských práv. 

Otázkami na toto téma se zabývá příslušný úřad (internetová adresa a telefonní číslo). 

Ženská obřízka 

Země čelící masové migraci se dlouhodobě potýkají s problémem týkajícím se ženské obřízky. 

Některé státy (například Belgie, Švýcarsko nebo Švédsko) upravily svou legislativu a postavily 

tak ženskou obřízku mimo zákon. Roku 2012 byla schválena rezoluce OSN, která zakazuje 

ženskou obřízku po celém světě. OSN dále vyzvala členské státy, aby provedly potřebná 

legislativní opatření.  

Pro imigranty je normální chtít chránit své děti a upínat se k něčemu, co je pro ně známé: 

k tradicím země původu a zvykům rodičů. Avšak pokud je některá ze zvyklostí zdraví škodlivá, 

je třeba se jí vzdát. Ženská obřízka čili infibulace je zdraví dokonce nebezpečná: krvácení 

a infekce, ke kterým kvůli ní dochází, mohou mít závažný dopad na zdraví a život dívek. 

Sexuální násilí 

Všichni lidé, muži i ženy, imigranti či místní, se mohou stát obětí sexuálního násilí. Může jít 

o znásilnění s penetrací nebo o jiný typ sexuálních aktivit, například o sexuální obtěžování 

či osahávání. Je důležité si uvědomit, že nic z toho není zapříčiněno chováním oběti. Dívky 

nejsou znásilňovány proto, že nosí sukni, jsou namalované, nebo proto, že se chovají 

„provokativně“. V mnoha případech není sexuální násilí důkazem „nezvládání“ sexuální 

přitažlivosti, ale touhou oběti ublížit, ponížit ji nebo ji mít pod kontrolou. Ve většině případů 

není násilníkem někdo neznámý, nýbrž člověk blízký či člen rodiny. 

Odhaduje se, že na 30 % dívek a 10 % chlapců byla alespoň jednou vykonávána určitá forma 

sexuálního nátlaku ještě před ukončením školní docházky. Kolem 6 % mladých žen bylo 

znásilněno či zažilo závažnou sexuální agresi (zdroj: CONSYL). 

Sexuální násilí může mít velký vliv na život a další vývoj jedince, zvláště pak je pro něj těžké 

udržovat zdravý vztah s další osobou, často se vyskytnou také problémy spojené s užíváním 

drog, konzumací alkoholu či rizikovým sexuálním chováním. Pokud máte podezření, že se váš 

teenager stal obětí sexuálního násilí, je důležité být vůči němu ohleduplný a zůstat mu nablízku. 

Buďte mu oporou a vyslechněte ho, plně však respektujte jeho soukromí. Nesnažte se, aby se 

cítil provinile kvůli svému chování nebo riziku, které podstoupil, ani se nesnažte jakkoliv 

ospravedlnit násilí, kterému byl vystaven. Žádné sexuální násilí ospravedlnitelné totiž není. 
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V PŘÍPADĚ ZNÁSILNĚNÍ S PENETRACÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ DOSTAVIT SE CO 

NEJRYCHLEJI NA POHOTOVOST. POKUD OBĚŤ NAVŠTÍVÍ LÉKAŘE BĚHEM 

PRVNÍCH 3 DNŮ (72 HODIN), JE MOŽNÉ ZABRÁNIT OTĚHOTNĚNÍ (NEJDE 

O POTRAT, NÝBRŽ O PREVENCI) A PŘENOSU VIRU HIV, KTERÝ ZPŮSOBUJE 

ONEMOCNĚNÍ AIDS. ZAVOLEJTE 155, KDE VÁM S ŘEŠENÍM PROBLÉMU 

POMOHOU.  
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2. KOMENTÁŘ 

Podle českých a slovenských teorií překladu sestává překladatelova práce ze tří fází: 1) recepce 

a interpretace, 2) formování koncepce, 3) reprodukce překladu Vilikovský, 2002, s. 96. Těmto 

třem fázím odpovídá i struktura našeho komentáře. Nejdříve v rámci recepce a interpretace 

originálu provedeme analýzu, vycházející především z modelu Christiane Nordové, který byl 

popsán v knize Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode 

und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse Nord, 1955. Dále 

stanovíme překladatelskou koncepci, na kterou navážeme demonstrací problémů, se kterými 

jsme se při reprodukci překladu setkali.  

 V průběhu celého komentáře budeme odkazovat k výchozímu textu i k textu překladu, 

pro odlišení bude vždy v závorce u vedeno písmeno O nebo P, za nímž bude následovat číslo 

strany. 

2. 1 Překladatelská analýza výchozího textu 

2. 1. 1 Profil cílového textu 

K nejdůležitějším faktorům v překladatelském procesu se řadí zadání. Zadavatel má jasnou vizi 

ohledně funkce textu a úkolem překladatele je této vizi přizpůsobovat svá rozhodnutí a své 

strategie. V případě bakalářské práce jde pouze o zakázku fiktivní, nicméně tematika, která je 

ve stejné míře přístupná pro frankofonního i pro českého čtenáře, nám dovoluje vytvořit velmi 

věrohodné zadání. 

 Předpokládejme tedy, že se nezisková organizace zabývající se prací s teenagery 

rozhodla na svých webových stránkách poskytnout rodičům příručku o výchově dětí v pubertě. 

Jelikož není v možnostech organizace vydat příručku vlastní, rozhodla se pro překlad publikace 

vydané ve frankofonní části Švýcarska. Není pravděpodobné, že by cílem organizace bylo 

zveřejnit pouze vybrané kapitoly, které tvoří náš překlad, proto si stanovme, že jde o překlad 

celé brožury. 

 Hypotetickým příjemcem je tedy český rodič, který se rozhodl rozšířit své znalosti 

ohledně výchovy dětí či najít řešení problémů, se kterými se potýká. Jelikož nejde o erudovaný 

text vyžadující znalosti v daném oboru, přistupujeme i k překladu s cílem informovat širokou 

veřejnost. Stejně tak není vyžadována znalost francouzského jazyka či švýcarských reálií.  
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2. 1. 2 Stylistické vymezení komunikátu 

Analýzu je záhodno začít funkčním vymezením výchozího textu. Z pohledu funkčních stylů 

vykazuje výchozí text rysy stylu odborného, konkrétně jeho podtypu populárně-naučného. Ten 

se podle Marie Čechové vyznačuje svou promyšlenou kompozicí, logickou strukturou, a to jak 

v horizontální, tak ve vertikální linii Čechová, 2008, s. 208–229. Hovoříme tedy o rozdělení 

textu do kapitol a podkapitol, snazší orientaci zde umožňují nadpisy a podnadpisy. Jelikož se 

však jedná o styl populárně-naučný určený pro širokou veřejnost, jehož hlavním cílem je 

informovat co nejjednodušší formou, nalezneme zde pouze zredukované množství 

terminologie, odkazů na odbornou literaturu, citací, poznámek pod čarou apod. Další výraznou 

vlastností odborného stylu je jeho zařazení do veřejné jazykové komunikace Čechová, 2008, 

s. 211, čemuž i náš originál bezezbytku odpovídá. Co se týče účastníků této komunikace, je 

zde autor obracející se pomocí textu na čtenáře, kteří si daný komunikát interpretují Šotolová, 

Brunel, 2011, s. 9. 

2. 1. 3 Vnětextové faktory 

2. 1. 3. 1 Vysilatel, autor 

Vysilatelem textu je v našem případě švýcarský region Lausanne, který výchozí text zpracoval 

a uveřejnil na svých internetových stránkách. 1 Námi překládaný text je verze prvního vydání, 

které bylo v průběhu překládání z internetových stránek regionu odstraněno a nahrazeno 

vydáním druhým. Ani v jedné publikaci však není uveden autor textu, lze se dočíst pouze 

o redaktorovi a odborných spolupracovnících.  Nacházíme se tedy v situaci, kterou zmiňuje 

Nordová Nord, 1995, 48–49, kdy autor a vysilatel není tatáž osoba. Roku 2010 organizace 

Addiction Suisse, která spadá pod region Lausanne, vytvořila osm dopisů pro rodiče, které byly 

o čtyři roky později doplněny a publikovány jako příručka. Cíl dopisů popsala organizace takto: 

„Le but étant de conseiller les parents, de les inciter à comprendre leurs adolescents à travers 

le dialogue et de permettre de garder des canaux de communication ouverts quoi qu’il arrive.“2 

 Region Lausanne se dlouhodobě snaží svými akcemi podporovat své obyvatele. 

Zejména klade důraz na problematiku závislostí a otázku integrace, přičemž hlavním cílem je 

snadný přístup k informacím a prevence. Tyto faktory je třeba zohlednit v procesu překládání, 

                                                           
1 https://www.lausanneregion.ch/prevention/les-projets/brochure-de-preventions/la-brochure-en-11-langues/ 
2 https://www.lausanneregion.ch/prevention/les-projets/brochure-de-preventions/ 
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protože českému čtenáři není například otázka integrace uprchlíků tolik blízká jako čtenáři 

švýcarskému či jiným frankofonním příjemcům. 

2. 1. 3. 2 Intence 

Intencí autora rozumíme výsledek, kterého chce autor pomocí daného textu dosáhnout Nord, 

1995, s. 54. V kontextu našeho výchozího textu můžeme mluvit o krátkodobém cíli a cíli 

dlouhodobém. Prvním z autorových záměrů je bezesporu informovat čtenáře, poučit jej 

v otázce výchovy dítěte a komunikace s teenagerem. Jak je však zmíněno 

ve švýcarském deníku 24 heures, který o brožuře publikoval krátký článek, cílem je pouze 

poskytnout informace, ne moralizovat či poučovat.3  Z hlediska dlouhodobého můžeme hovořit 

o výše zmiňované prevenci. Informovaná společnost, která bude schopna vychovávat vzdělané 

děti, bude zajisté spokojená a úspěšná.  Tyto dva záměry jsou navzájem propojené a společně 

se ovlivňují, od nich se pak dále odvozují i funkce textu, které rozebereme v jedné 

z následujících kapitol (2. 1. 3. 6 Funkce textu).  

2. 1. 3. 3 Adresát 

Jak jsme již nastínili v předchozích kapitolách, zamýšleným adresátem jsou rodiny, a zejména 

rodiče, čelící problémům způsobeným nastupující pubertou jejich potomka. Jelikož se 

s podobnými problémy potýká většina rodin, je potenciálním příjemcem jakýkoliv rodič, 

bez ohledu na jeho vzdělání či sociální postavení. Speciální skupinu adresátů tvoří imigranti, 

pro které jsou určeny kapitoly o kulturních rozdílech, jako je například ženská obřízka (O: 31) 

či nucená manželství (O: 30, 31). Veškeré tyto aspekty je opět nutné zohlednit při rozhodování 

v rámci překladatelského procesu. 

2. 1. 3. 4 Médium 

Příručku si lze buď objednat v tištěném formátu, nebo stáhnout z internetu. Švýcarský týdeník 

Le Régional zmiňuje, že po dvou měsících od jejího zveřejnění bylo rozdáno již 25 000 výtisků 

a každý den přicházely další žádosti. Předpokládáme proto, že v počátcích převažovala tištěná 

forma, nyní, o necelé tři roky později, už bude jednodušší si publikaci stáhnout z internetu. 

 

 

                                                           
3 https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2016/03/24h_juin14.pdf 
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2. 1. 3. 5 Místo a čas původu 

Publikace byla zveřejněna v roce 2014. Časový faktor nehraje v našem překladu významnou 

roli, jelikož mezi dětmi, které procházely pubertou v roce 2014, a mezi dnešními teenagery 

nebude mnoho rozdílů. 

Tento postup však nemůžeme uplatnit v otázce místa. Jak již bylo řečeno, region 

Lausanne se snaží bojovat proti problémům s integrací imigrantů, proto v příručce najdeme na 

několika místech rady cílené přímo na odlišné etnické skupiny. Vliv místa vzniku je zřetelný 

i při výběru témat, například podkapitola Mutilations génitales féminines (O: 31) je typická pro 

země potýkající se s tímto problémem. Překladatel pak musí zohlednit cílovou kulturu, tedy 

Českou republiku, v jejímž kontextu není běžné o tomto tématu hovořit.    

Na výchozí kulturu jsou taktéž vázány statistiky doprovázející základní text. Pokud se 

u daného tvrzení nacházel i zdroj, ze kterého autor příručky vycházel, provedli jsme rešerši 

a dospěli k závěru, že výsledky statistik se vztahují na obyvatele Švýcarska.4  Česká republika 

i Švýcarsko však patří do západní kultury s podobnými zvyky a srovnatelným právním 

systémem, z tohoto důvodu jsme se rozhodli výzkumy v příručce ponechat a pro českého 

čtenáře je neaktualizovat. Předpokládáme však, že pokud by šlo o skutečnou zakázku, záleželo 

by toto rozhodnutí na zadavateli. 

2. 1. 3. 6 Funkce textu 

Roman Jakobson rozlišuje podle zaměření na jednotlivé složky komunikace šest funkcí jazyka 

Jakobson, 1995, s. 78–82. Pro naše potřeby užíváme jeho terminologii (tedy funkce 

referenční, emotivní, konativní, fatická, metajazyková a poetická) a můžeme jednoznačně 

říci, že v celém textu dominuje funkce referenční. Jak již bylo zmíněno, autor se snaží svého 

čtenáře poučit a poskytnout mu relevantní informace, za tímto účelem využívá příkladů 

(… comme par exemple faire du ski, aller au lac, ou encore au cinéma., O: 14), nalezneme 

zde i odborné termíny (cyberaddiction, O: 19) a odkazy na statistiky či výsledky průzkumů, 

které zároveň dodají textu na relevanci (On estime que 30% des jeunes filles et 10% des jeunes 

garçons ont été victimes d’une forme de contrainte sexuelle  …, O: 31; 4 ADOLESCENTS 

SUR 5 INSCRIVENT LEUR PRÉNOM DANS LEUR PROFIL FACEBOOK, O: 17). 

Jelikož cílem textu je čtenáře vzdělat a zároveň jim pomoci s výchovou, zřetelná je 

i funkce konativní. Ve většině případů uvedená informace nese zároveň apel na rodiče. 

                                                           
4 http://www.actioninnocence.org/ 
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K dosažení daného výsledku užívá autor v hojné míře imperativ (Aidez l’adolescent à avoir un 

regard critique sur Internet., O: 18; Demandez à votre adolescent ce qu’il va faire …, O: 22), 

často si lze také povšimnout, že se přímo obrací na čtenáře (Vous vous souvenez sûrement de 

vos premières sorties lorsque vous étiez adolescent., O: 22).   

2. 1. 4 Vnitrotextové faktory 

2. 1. 4. 1 Téma a obsah 

Téma společné všem kapitolám je úspěšná komunikace mezi rodiči a dítětem v pubertě. 

Aby takové komunikace mohlo být dosaženo, je třeba pochopit duši teenagerů a naučit se s nimi 

pracovat. Od toho se odvíjí i témata jednotlivých kapitol, kdy autor rozebírá nejčastější situace, 

které mohou v rámci výchovy nastat, a radí rodičům, jaký postoj by vůči dané tematice měli 

zaujmout.  

2. 1. 4. 2 Presupozice 

Presupozicemi rozumí Christiane Nordová veškeré předpokládané znalosti a vědomosti 

čtenáře, se kterými autor počítá při psaní textu. Všechny informace označené za presupozice 

jsou tedy v textu pouze implicitně a není potřeba je čtenáři vysvětlovat Nord, 1995, s. 109–

115. 

Jelikož jde o text populárně-naučný, který je určen pro nepoučenou širokou veřejnost, 

presupozic zde nenalezneme mnoho. Vázanost na kulturní kontext je však na několika místech 

naprosto zásadní, a zatímco příjemci původního textu by odkazy na švýcarské reálie přišly 

přirozené, u českého čtenáře by taková informace vyvolala nežádoucí pocit překladovosti 

(Souvent les familles migrantes sont confrontées à la séparation, plus encore que les familles 

suisses., O: 12; Beaucoup de pays dont la Suisse ont modifié leurs lois afin d’interdire les 

mutilations génitales féminines. Un nouvel article de loi a été introduit dans le code pénal (art. 

124) …, O: 31). V takových situacích je na překladateli, aby text přizpůsobil českému čtenáři. 

V souladu s tímto tvrzením jsme na místech, kde nám to sémantický kontext dovolil, volili 

postup generalizace, v případech, kde se jednalo o delší úsek vázaný na výchozí kulturu, jsme 

přistoupili k aktualizaci.  

 Zatímco většina termínů týkajících se závislosti například na drogách či alkoholu byla 

rodičům pečlivě vysvětlena, u pojmů týkajících se technologií a virtuálního prostoru autor 

předpokládal, že se obrací na informovaného čtenáře (1 ADOLESCENT SUR 10 INSCRIT SON 

NOM ET PRÉNOM DANS SON PROFIL «PUBLIC», O: 17). Jsme toho názoru, že většina 
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dnešních rodičů si ještě svůj profil na sociálních sítích nezaložila, a to jak ve výchozí, tak 

v cílové kultuře. Proto jim pojmy jako je soukromý či veřejný profil mohou přijít nejasné. 

Jelikož se však s těmito termíny setkávají v kontextu užívání sociálních sítí jejich dítětem, 

předpokládejme, že v případě nejasností se s otázkami mohou obrátit na něj. Autor 

ani překladatel tak nemusí příručku rozšiřovat o vysvětlivky týkající se těchto pojmům.  

2. 1. 4. 3 Kompozice 

Celá příručka sestává z 12 kapitol, z nichž první představuje okolnosti jejího vzniku a poslední 

poskytuje kontakt na nejrůznější organizace zabývající se danou problematikou, včetně odkazů 

na jejich internetové stránky. Každá kapitola je uvozena nadpisem a dále rozdělena podle 

tematických celků na podkapitoly. Kompozice je plně podřízená funkci textu, logické členění 

a konzistentní systém značení umožňují čtenáři snadnou orientaci a vytvářejí tak nejlepší 

podmínky pro vzdělávání se. Do každé kapitoly je dále vložen barevně označený úsek, který 

obsahuje doporučení pro rodiče či statistické údaje. 

2. 1. 4. 4 Neverbální prostředky 

Jedinými neverbálními prostředky, které se v námi překládaných kapitolách objevují, jsou 

jednoduché obrázky, jejichž vysvětlení nalezneme na druhé straně příručky. Jelikož jsou 

uvedeny pod každým nadpisem jednotlivé kapitoly, může si čtenář velmi rychle odvodit, jakým 

tématem se autor v daném úseku hodlá zaobírat. V případě reálné zakázky bychom tyto 

neverbální prostředky řešili s redaktorem a grafikem. 

2. 1. 4. 5 Lexikum 

Jednou z vlastností odborného stylu je volba mezi synonymními termíny Čechová, 2008, 

s. 220. Jelikož v našem případě jde o text popularizační, jehož úkolem je zajistit porozumění i 

u laického čtenáře, nalezneme zde pouze zredukované množství odborných termínů. Po vzoru 

autora by se tedy i překladatel při volbě mezi internacionalismem a českým výrazem měl 

rozhodnout pro srozumitelnější domácí podobu slova.  

Vzhledem ke zvolenému tématu obsahuje výchozí text nepřeberné množství výrazů 

týkající se výchovy dětí (… développer leur autonomie …, O: 20; Fixez des limites bien 

claires …, O: 23), technologie (… l’univers virtuel …, O: 16), dále pak výrazy z oblasti 

problematiky drog a alkoholu (… certains de leurs organes, comme le cerveau ou le foie, sont 

plus vulnérables aux effets de l’alcool …, O: 27). Ze stylistického hlediska je jednoznačné, 

že se autor zpravidla drží neutrálních spisovných výrazů, pokud se od neutrální roviny odchýlí, 
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zvýrazní danou pasáž uvozovkami (… «vivre leur vie» …, O: 22; … «deuxième chance»., 

O: 24). Uvozovkami dále označuje termíny, u kterých předpokládá, že by pro rodiče mohly být 

neznámé («cyberaddiction», O: 19). 

2. 1. 4. 6 Syntax 

Syntaktická struktura opět vychází z funkčního zařazení textu. Věty jsou zpravidla kratší 

a snadno srozumitelné. Pokud se autor rozhodne pro rozvětvené souvětí, tak v případě, kdy 

francouzský jazykový systém danou strukturu umožňuje, aniž by bylo ztíženo porozumění. Ta 

samá pravidla však ne vždy platí pro český jazykový systém, proto jsme nejednou přistoupili 

k rozdělení souvětí na kratší úseky.  

Si vous êtes émigré venant d’un autre pays et d’une autre culture, il est possible que vous vous 

trouviez dans une situation particulièrement difficile, parce que vous-même avez grandi dans 

un contexte avec des limites culturelles différentes de celles qui prévalent dans ce pays, tout 

comme le réseau de soutien que les parents peuvent espérer de la communauté dans votre pays. 

(O: 8, 9) 

 Další rozdílností mezi oběma systémy jsou francouzské polovětné vazby v antepozici, 

které dávají vznik syntaktickým paralelismům. Takovými prostředky český jazykový systém 

nedisponuje, v procesu překládání je proto třeba na určených místech zvýšené pozornosti. 

En devenant des adultes, les adolescents cherchent à être reconnus à travers leurs 

propres choix. (O: 8) 

Pour grandir, votre adolescent a besoin de développer sa propre identité et ses propres 

opinions. (O: 8) 

2. 1. 4. 7 Suprasegmentální prvky 

Jako suprasegmentální prvky označuje Nordová takové rysy textu, které převyšují lexikální a 

syntaktickou rovinu Nord, 1995, s. 137. V psaném projevu, jakým je i náš výchozí text, jde 

tedy například o typ a velikost písma, užívání kurzívy či tučného písma, závorek, interpunkce 

apod.  

 V našem případě je nejvýraznějším suprasegmentálním prvkem velikost a barva nadpisů 

u každé kapitoly. Velikost podnadpisů je dále odstupňována podle důležitosti, celá příručka je 

sestavena logicky, v souladu s předem promyšlenou kompozicí a referenční funkcí textu. 

Tomuto tvrzení odpovídá i barevné označení poznámek, doprovázejících hlavní text, které jsou 
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napsány velkými písmeny, jejich nejdůležitější části jsou navíc tučně zvýrazněny. Stejně tak 

jsou barevně vyznačeny zásadní údaje či doporučení nacházející se v základním textu. 

 Jak již bylo řečeno v kapitole pojednávající o lexiku, odchylky od nasazené stylistické 

roviny či odbornější termíny vyznačuje autor uvozovkami (… «se lâcher»., O: 22). 
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2. 2 Koncepce překladu 

Překlad zdrojového textu je založen na předchozí analýze podle modelu Christiane Nordové, 

v průběhu překládání jsme postupovali v souladu s Jiřím Levým, který rozděluje překladatelský 

proces do tří fází: 1. pochopení předlohy, 2. interpretace předlohy, 3. přestylizování předlohy 

Levý, 1998, s. 53. Abychom zajistili co nejlepší výsledek v každé ze zmíněných fází, užívali 

jsme kromě veškerých dostupných internetových i tištěných zdrojů své vlastní schopnosti 

a vědomosti, dále jsme využili možnosti konzultace s rodilým mluvčím. K proniknutí 

do problematiky nám posloužily paralelní texty. 

 Anton Popovič 1957, s. 48 stejně jako Jiří Levý uvádí, že překlad není pouze jazykové 

převedení informace, nýbrž funkční záměna jednotlivých prvků. Proto vzhledem k funkčně 

stylistickému zařazení originálu stála v popředí referenční funkce (tedy informování čtenáře 

v co nejvyšší možné míře), zvláštní ohled na příjemce byl nutný v pasážích úzce spojených 

s výchozí kulturou. Z tohoto důvodu jsme často přistupovali k adaptaci, aktualizaci a lokalizaci. 
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2. 3 Typologie vybraných překladatelských problémů 

2. 3. 1 Problémy převážně lexikální 

2. 3. 1. 1 Kontextová synonyma 

Zásadním problém, který bylo nutné vyřešit ještě před přistoupením k samotnému překládání, 

byl francouzský termín adolescent. Ve výchozím jazyce slouží k pojmenování dítěte, které 

prochází pubertou, případně adolescencí, jde o neutrální výraz bez stylistického zabarvení. Pro 

jeho překlad jsme v češtině vybírali z paradigmatu: dítě v pubertě, (váš) potomek, teenager, 

dospívající, pubescent, puberťák a adolescent. Jelikož však termín adolescent v češtině mírou 

užívání a zavedením v úzu neodpovídá termínu francouzskému, rozhodli jsme se jej vyřadit. 

Těmto kritériím by naopak odpovídal výraz puberťák, který se v českém kontextu řadí mezi 

nejužívanější z výše uvedených variant. Jelikož však nesplňuje požadavek stylistické neutrality, 

která je navíc jednou z hlavních vlastností celého textu, taktéž bychom jej v překladu používat 

neměli. 

 Výrazným rysem výchozího textu je velmi časté užívání spojení votre adolescent 

(O: 8, 9, 10 a dále). Čeština je naopak velmi citlivá na opakování, proto je třeba promyšleně 

pracovat se synonymy, dále pak nesmíme opomenout pocit překladovosti, který by vyvolalo 

neustálé užívání přivlastňovacího zájmena váš. V takových případech jsme zájmeno buď 

vynechávali, nahrazovali celé spojení zájmenem osobním či užívali množného čísla. Ponechali 

jsme jej pouze v těch případech, kdy bylo významově odůvodněné a nepůsobilo rušivě. 

2. 3. 1. 2 Název díla, kapitoly, podnadpisy 

Při překládání názvu příručky jsme vycházeli z těchto předpokladů: název výchozího textu je 

neosobní, avšak zároveň obsahuje zájmeno on, které ubírá na formálnosti. Dále jsme se rozhodli 

vyhnout se slovesu v infinitivu, které pro češtinu v názvu či v nadpise není tolik přirozené, jako 

je tomu ve francouzštině. Výsledný název tedy zní Výchova dítěte v pubertě: Co kdybychom si 

promluvili?, přičemž první část zachovává neosobní konstrukci, zatímco druhá část působí díky 

vazbě co kdyby hovorověji. Avšak opět musíme počítat s možností, že by o názvu rozhodoval 

zadavatel.  

 Při překládání nadpisů kapitol jsme se snažili o co nejvěrnější překlad, jelikož názvy 

jsou popisné, čistě sdělovací Levý, 1998, s. 153 a slouží především k informování čtenáře. 

Přesto opět nelze opomenout rozdílnost dvou jazykových systémů, která se v našem případě 

projevuje jiným slovesným způsobem v nadpisech. Zatímco francouzština preferuje ponechat 
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slovesa v infinitivu, my jsme se v souladu s českým územ rozhodli pro imperativ. Jelikož 

každý nadpis v sobě nese zároveň i apel na rodiče (viz kapitola 2. 3. 6. Funkce textu), tedy plní 

funkci konativní, považujeme toto překladatelské řešení za vhodné. 

 Poslední změny se týkají podnadpisů, při kterých jsme v některých případech 

přistupovali ke zjednodušování. Tento překladatelský postup opět vyplývá z podstaty obou 

jazykových systémů, kdy francouzština je abstraktnějším jazykem než čeština. 

L’usage du tabac (O: 26)  Kouření (P: 20) 

La consommation de l’alcool      (O: 28)  Alkohol (P: 20)  

2. 3. 1. 3 Terminologie 

Jelikož překládaný text spadá do populárně-naučného funkčního stylu, nacházíme zde odborné 

termíny z různých oblastí (technologie, závislosti atd.). Cílem autora je však předat 

srozumitelnou informaci laickému čtenáři, proto užívá omezené množství výrazů, které by pro 

čtenáře mohly představovat potíže při porozumění textu (viz kapitola 2. 4. 2 Presupozice 

a 2. 4. 5 Lexikum). 

 Nejvyšší informovanost od příjemce vyžadují termíny z oboru technologie. Jako příklad 

můžeme uvést již výše zmíněné nastavení soukromí na Facebooku.  

… 1 ADOLESCENT SUR 10 INSCRIT 

SON NOM ET PRÉNOM DANS SON PRO-

FIL «PUBLIC» (O: 17)                

… 10 % DOSPÍVAJÍCÍCH MÁ JMÉNO I 

PŘÍJMÉNÍ NA SVÉM PROFILU 

„VEŘEJNÉ“. (P: 14) 

V důsledku zachovávání termínů dochází na některých místech v textu k opakování, 

které by mohlo být ze stylistického hlediska považováno za nežádoucí. V našem případě jsme 

se však rozhodli upřednostnit přesné pojmenování, které kontext vyžaduje. 
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… 4 ADOLESCENTS SUR 5 POSTENT 

LEUR PHOTO, ET 2 ADOLESCENTS SUR 

3 CELLE DE LEURS AMIS: QUAND ON 

LEUR RAPPELLE LE CARACTÈRE 

PUBLIC DE LA PUBLICATION DE 

PHOTOS, LA PLUPART D’ENTRE EUX 

NE SE DISENT PAS INQUIETS DES 

RISQUES POUR LEUR VIE PRIVÉE. 

(O: 17) 

… 80 % DOSPÍVAJÍCÍCH ZDE 

ZVEŘEJŇUJE SVOU FOTKU A 67 % 

FOTKU SVÝCH PŘÁTEL. VĚTŠINA 

Z NICH SI NEMYSLÍ, ŽE VEŘEJNÝ 

CHARAKTER FOTOGRAFIÍ 

PŘEDSTAVUJE PRO JEJICH 

SOUKROMÝ ŽIVOT OHROŽENÍ. (P: 14)

Dále se určitá znalost technologií předpokládá u doporučení blokovat vybrané 

internetové stránky. Zde jsme se rozhodli pro konkretizaci a užili přesnější název daného 

systému, jelikož rodičům, kteří by se danou radou chtěli řídit, tak usnadníme pozdější 

dohledávání. 

… RECOURIR À DES FILTRES POUR 

BLOQUER L’ACCÈS … (O: 18) 

… POUŽÍT RODIČOVSKÉ 

ZÁMKY, KTERÉ BLOKUJÍ 

PŘÍSTUP … (P: 15) 

 Další doménou, ze které v příručce nalezneme celou řadu termínů, je závislost. 

V souvislosti s pubertou se hojně hovoří o pití alkoholu, kouření i užívání drog, proto by 

pro rodiče tato témata neměla být novinkou. To však neplatí pro tzv. nelátkové závislosti, které 

se ve větší míře rozšířily až s příchodem technologií a které mohou být pro čtenáře neznámé. 

Při překládání je tedy, v souladu s definicí populárně-naučného stylu, nutné volit mezi termíny 

cizími a českými. Pro výraz bližší cílovému jazyku jsme se rozhodli i v následujícím případě, 

a to i přes skutečnost, že cizí termín je podle výsledků na vyhledávači Google častější. Jsme 

toho názoru, že rodičům tak usnadníme pochopení, avšak pro úplnou přesnost jsme doplnili 

i cizí termín. 

… que les spécialistes nomment 

«cyberaddiction». (O: 19) 

… která je odborníky nazývána 

„kyberzávislost“ nebo „netolismus“. 

(P: 15) 

2. 3. 1. 4 Obrazná pojmenování 

Ač výchozí text spadá svým stylistickým zařazením mezi texty odborné, nalezneme v něm 

i několik obrazných výrazů přispívajících k jeho popularizaci. Abychom udrželi stejnou 
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stylistickou rovinu i v překladu, je nutné tyto výrazy ponechat, avšak zároveň přizpůsobit 

českému čtenáři a úzu cílového jazyka.  Pokud dané pojmenování nebylo možné zachovat, 

volili jsme postup kompenzace, kterému se podrobněji věnujeme v kapitole 

2. 3. 4. 2 Změny na úrovni mikorstylistiky.

Il lui faut une boussole pour s’orienter dans 

la vie. (O: 20) 

Les nouveaux droits accordés vont de pair 

avec de nouvelles responsabilités et obliga-

tions (droit de sortir, mais jusqu’à une 

certaine heure; … (O: 20) 

Potřebuje kompas, aby se dokázal v životě 

orientovat. (P: 16) 

Nově stanovená práva jdou ruku v ruce 

s novými povinnostmi a novou 

zodpovědností (povolení chodit večer ven, 

ale pouze do určité hodiny; … (P: 16)

2. 3. 1. 5 Redundance 

Abychom zachovali plynulost textu, rozhodli jsme se na některých místech pro výpustku. Vždy 

se jedná o místa, kde obsah zůstane zachován, některé informace však budou vyjádřeny 

implicitně. V následujícím příkladu považujeme výpustku za oprávněnou z toho důvodu, 

že pokud se dítě stane na internetu něčí obětí, vždy to budou osoby se špatnými úmysly.  

… devenir ainsi une proie facile pour les 

personnes mal intentionnées. (O:16) 

… a stát se tak snadnou obětí. (P: 13) 

2. 3. 2 Problémy převážně syntaktické 

2. 3. 2. 1 Aktuální členění větné 

Čeština je jazykem flektivním, vyznačuje se tedy oproti francouzštině svým relativně volným 

slovosledem, jelikož vztahy mezi větnými členy umí vyjádřit pomocí pádů. Překladatel tedy 

musí brát ohled na tematicko-rematická pravidla cílového jazyka a nesmí strojově opisovat 

větnou strukturu originálu.      

Il est possible qu’ils veuillent essayer de 

nouvelles choses, particulièrement si 

celles-ci sont interdites et définies comme 

«mauvaises» par les adultes. (O: 8)  

Možná budou chtít vyzkoušet nové věci, 

zvláště ty zakázané nebo ty, o kterých 

dospělí říkají, že „se nedělají“. (P: 8)   
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Il n’existe pas de signe univoque, comme 

par exemple le temps passé sur Internet, qui 

prouverait l’existence d’une 

cyberaddiction. (O: 19) 

Neexistuje jednoznačné kritérium 

(například čas strávený na internetu), které 

by závislost dokazovalo. (P: 16) 

2. 3. 2. 2 Změna slovesného způsobu 

V překladu dochází ke změnám modu slovesa dvěma způsoby. Buď si ji vyžádají objektivní 

okolnosti, mezi které patří například rozdílnost dvou jazykových systémů, nebo k ní překladatel 

přistoupí na základě svého idiolektu a estetického cítění. O změnách slovesného způsobu 

v nadpisech jsme již hovořili výše (4. 1. 2. Název díla, kapitoly, podnadpisy), dalším příkladem 

je změna francouzského subjuktivu na český budoucí čas, jelikož čeština subjunktivem 

nedisponuje a v daném kontextu je futurum nejvhodnějším řešením. 

Il est possible qu’ils veuillent essayer de 

nouvelles choses … (O: 8) 

Možná budou chtít vyzkoušet nové věci … 

(P: 8) 

2. 3. 2. 3 Intelektualizace 

Levý hovoří o ne vždy žádoucím překladatelově dovysvětlování syntaktických vztahů 

na místech, kde jsou vztahy mezi jednotlivými větami záměrně naznačeny pouze implicitně 

Levý, 1998, s. 148. V našem výchozím textu však při souřadném spojení vět nejde 

o uměleckou přidanou hodnotu, proto jsme na několika místech k intelektualizaci přistoupili, 

a to za účelem jasnějšího předání informace čtenáři. 

N’ayez pas peur de poser des limites à votre 

adolescent, et soyez prêt à les lui expliquer. 

(O: 9)  

Nebojte se určovat mu limity, avšak buďte 

připraveni je vysvětlit. (P: 9) 

Votre adolescent rêve lui aussi d’envie de 

vivre des moments intenses de plaisir et de 

partage. (O: 22) 

Stejně jako vy tenkrát, i vaše dítě chce nyní 

prožívat intenzivní chvíle radosti, které 

sdílí s přáteli. (P: 17) 

 Stejně tak jsme se rozhodli upravit vztahy mezi větnými členy v případech, kdy by 

přesné převedení do češtiny znamenalo zdlouhavou a nepřirozenou konstrukci. Na daném 

příkladu můžeme taktéž pozorovat větší nominálnost a abstraktnost francouzštiny. 
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Votre enfant traverse une période de 

questions et d’incertitudes au sujet de ce qui 

est normal et correct. (O: 30) 

Teenageři prožívají období otázek 

pramenících z nejistoty, co je normální a 

správné.  (P: 22)

 Poslední zmíněné příklady uvádíme z toho důvodu, že již původní formulace nebyla 

jednoznačná a mohla zapříčinit čtenářovo nepochopení. V obou případech jsme se rozhodli pro 

malou úpravu, která nejde proto smyslu věty ani celého textu a která usnadní předání dané 

informace. 

Le fait que votre adolescent ait des 

préservatifs ne veut pas dire qu’il va les 

utiliser. (O: 30) 

To, že si váš potomek pořídil prezervativy, 

neznamená, že se je chystá použít hned. 

(P: 22) 

Sans comprendre toute la portée de leurs 

actions, ils peuvent communiquer leur 

adresse et leurs sentiments, et devenir ainsi 

une proie facile pour les personnes mal 

intentionnées. (O: 16) 

Aniž chápou závažnost svého jednání, 

mohou sdílet své pocity, ale zároveň i svou 

adresu, a stát se tak snadnou obětí. (P: 13) 

2. 3. 3 Typologie překladatelských postupů 

Vzhledem k rozdílnosti jazykových systémů je pro překladatele téměř nemožné překládat 

doslova. Jeho úkolem je tedy využívat takových překladatelských postupů, které zajistí vznik 

v co nejvyšší míře ekvivalentního komunikátu. Postupy využité v této práci demonstrujeme 

na modelu Aleny Tionové, který rozpracovala ve své knize Francouzština pro pokročilé 

Tionová, 2000.  

2. 3. 3. 1 Transpozice 

Transpozice je postup hojně užívaný, jako první příklad můžeme uvést transpozici slovního 

druhu, která je vzhledem k nominální povaze francouzštiny nevyhnutelná. 

La reconnaissance, l’écoute et la 

communication … (O: 11) 

… je velmi důležité mu naslouchat, 

projevovat uznání a komunikovat s ním. 

(P: 10)

Elles lui permettent d’explorer de nouvelles 

manières de s’exprimer … (O: 13) 

Pomáhají mu nacházet nové způsoby 

sebevyjádření … (P: 12) 
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 Dalším velmi častým typem transpozice je transpozice syntaktická. Jde o situaci, kdy 

větné členy mění svou funkci, například pokud překladatel změní rod z aktivního na pasivní 

či naopak. 

Votre adolescent peut également refuser de 

parler avec vous par crainte de ne pas être 

vraiment écouté. (O: 11) 

Teenager může odmítat s vámi mluvit 

i z obavy, že mu nebudete doopravdy 

naslouchat. (P: 10)

2. 3. 3. 2 Koncentrace a diluce 

Koncentraci a diluci popisuje Tionová jako druh transpozice, při které dochází k zúžení 

(koncentrace) či naopak rozšíření (diluce) textu Tionová, 2000, s. 425–427. Jedna z forem 

koncentrace vychází z rozdílnosti jazykových systémů. Jelikož francouzština spadá mezi 

jazyky analytické, zatímco čeština je syntetická, více koncentrací vzniká při překládání směrem 

do češtiny. 

L’usage du tabac (O: 26) Kouření (P: 20) 

… et de faire l’expérience de nouvelles 

émotions, comme l’amour et l’amitié. 

(O: 13) 

… umožňují mu objevovat nové emoce, 

jako je například láska či přátelství. (P: 12) 

 K diluci jsme přistupovali pouze v případě, kdy jsme se ze sémantického či stylistického 

hlediska rozhodli pro upřesnění výrazu. Jelikož šlo většinou o úmysl usnadnit čtenáři překladu 

pochopení, mohli bychom tento postup nazvat zároveň intelektualizací. 

Cela est encore plus facile si vous 

introduisez une sorte de rituel … (O: 9) 

Nejjednodušší způsob, jak takové 

komunikace docílit, je zavést ji jako zvyk 

… (P: 9) 

2. 3. 3. 3 Modulace 

Modulací rozumíme takovou obměnu výpovědi, při které dochází ke změně úhlu pohledu 

Tionová, 2000, s. 447–450 Rozlišujeme mnoho typů modulací, v našem překladu pracujeme 

nejčastěji s modulací syntaktickou, kdy ke změně dochází na úrovni celé věty. Jako příklad 

můžeme zmínit modulaci antonymickou, která není vynucená rozdíly mezi oběma jazyky. 

Pokud však ve výchozím jazyce existuje slovní spojení, které do cílového jazyka převést nelze, 

je modulace naprosto nutná – taková situace nastává v posledním z uvedených příkladů. 
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Ils osent mettre en doute notre propre 

consommation. (O: 7) 

Nezdráhají se zpochybňovat naše návyky 

… (P: 8) 

… et discutez des conséquences possibles 

si ces règles ne sont pas respectées. 

… stejně tak si promluvte o možných 

důsledcích, pokud je poruší. (P:   9)

… les migrants ont souvent des emplois 

contraignants (par exemple travail de nuit 

ou le week-end). 

… nezřídka mají časově náročná 

zaměstnání (pracují například přes noc či o 

víkendech). (P: 11)

Il est probable que votre enfant se verra 

offrir de l’alcool, des cigarettes, ou du 

cannabis. (O: 7) 

Velmi pravděpodobně dítěti někdo nabídne 

alkohol, cigarety nebo marihuanu. (P: 8) 

2. 3. 3. 4 Étoffement a dépouillement  

Výrazem étoffement označuje Tionová postup, kdy vágní vyjádření nahradíme slovem 

plnovýznamovým, hutnějším Tionová, 2000, s. 437. Tento postup se však zřídkakdy uplatňuje 

v překladu z francouzštiny do češtiny, jelikož v rámci češtiny máme možnosti stručného 

vyjádření bez zprostředkujícího výrazu. Proto v našem překladu aplikujeme zpravidla opačný 

postup, tedy dépouillement, přičemž se nejčastěji jedná o nahrazení složitějšího výrazu českou 

předložkou. 

Par exemple, si votre adolescent rentre à la 

maison en claquant la porte … (O: 11) 

Pokud například při příchodu domů 

bouchne dveřmi … (P: 10) 

Lorsque vous discutez avec lui, écoutez ce 

qu’il a à dire … (O: 11) 

Proto při diskuzi dávejte dobrý pozor, co 

říká. … (P: 10) 

2. 3. 4 Typologie překladatelských posunů 

2. 3. 4. 1 Změny na úrovni makrostylistiky 

Vzhledem k tomu, že některé části výchozího textu jsou velmi silně vázány na výchozí kulturu, 

musí překladatel zvolit strategii, jak bude s takovými projevy kulturního propojení pracovat. 

Nejdříve je třeba položit si otázku, jakou roli hrají kulturní reálie ve výchozím textu. Jelikož 

cílem textu je především informování čtenáře, který z dané kulturní oblasti pochází, 

předpokládejme, že vázanost na výchozí kulturu je dána snahou poskytnout mu co nejpřesnější 

informace. Nejde zde tedy o uměleckou přidanou hodnotu, která by měla navodit atmosféru 

dané země. Stejný postup musíme aplikovat i při překládání, to znamená – snažit se o co největší 
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možné zacílení na českého příjemce. Nyní je třeba důsledně sledovat veškeré odkazy 

na švýcarské reálie a nahrazovat je způsobem, který by v českém čtenáři nevyvolal rušivý pocit. 

 Katharina Reissová rozlišuje na úrovni makrostylistiky tři typy posunů: aktualizaci, 

lokalizaci a adaptaci Popovič, 1975, s. 122. V našem překladu využíváme všechny tyto 

postupy, které jsou velmi často úzce propojené. 

 Prvním z příkladů, u kterých jsme museli přistoupit k adaptaci, je věková hranice, která 

určuje, od jakého věku mohou dospívající pít alkohol. Jelikož ve Švýcarsku je situace značně 

odlišná a pravidla se navíc liší v závislosti na každém kantonu, není původní informace 

pro českého příjemce relevantní. Je proto třeba zaměnit ji za údaj aktuální v České republice. 

Druhá část věty je již platná i pro české prostředí, není tedy nutné ji měnit. 

Bien que les adolescents de plus de 16 ans 

aient le droit de consommer certains 

alcools légers comme la bière, ils ne sont 

pas autorisés à en offrir à leurs amis plus 

jeunes. (O: 23) 

I když od 18 let už může váš potomek pít 

alkohol, nesmí ho nabízet mladším 

kamarádům. (P: 18) 

 Podobných adaptací týkajících konzumace alkoholu nalezneme v příručce celou řadu, 

následující příklad uvádíme proto, že bychom rádi demonstrovali vliv, jaký může mít 

adaptace na délku textu.

La loi interdit de vendre ou de fournir de 

l’alcool aux adolescents de moins de 16 

ans, et la limite d’âge est encore plus élevée 

(soit 18 ans) pour les spiritueux et les 

alcopops. Lorsqu’ils ont plus de 16 ans, les 

jeunes sont légalement autorisés à acheter 

de la bière ou du vin. Cela ne veut pas dire 

toutefois que vous devez accepter la 

consommation d’alcool chez vous. (O: 27) 

Zákon zakazuje prodávat či dávat alkohol 

nezletilým, to však neznamená, že jakmile 

překročí hranici 18 let, musíte souhlasit 

s konzumací alkoholu doma. (P: 21)

 Poslední příklad týkající se věkové hranice je třeba zmínit proto, že už se nejedná pouze 

o legislativní nastavení dané země. Jde zde o vliv alkoholu na tělo dospívajících, který by měl 

být stejný pro všechny, nezávisle na zemi původu. Vycházíme však z toho, že věková hranice 
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je v České republice nastavená ze stejného důvodu jako ve Švýcarsku – tedy proto, že se děti 

ještě vyvíjejí. Nepovažujeme tedy za podstatné, že podle švýcarského ustanovení pivo či víno 

není zdraví škodlivé už od 16 let, zatímco v České republice až od 18. 

Les enfants de moins de 16 ans ne devraient 

pas, quant à eux, boire de l’alcool, car cela 

peut affecter leur corps de façon plus 

significative que pour les adultes … 

(O: 27) 

Děti mladší 18 let by naopak alkohol pít 

neměly, protože jejich tělo by to mohlo 

ovlivnit mnohem více než tělo dospělých. 

(P: 20) 

Ve stejné situaci se nacházíme, když autor zmiňuje číslo 144, na které se teenager může 

v případě nouze obrátit. Po zjištění, že ve Švýcarsku je uvedené číslo vyhrazeno pro záchrannou 

službu5, je nutné nahradit ho českým 155. 

Dites à votre adolescent de ne pas hésiter à 

vous appeler ou à appeler le 144 s’il, ou 

l’un de ses amis, est en danger lors d’une 

sortie. (O: 24) 

Řekněte mu, aby kdykoliv zavolal vám nebo 

155, pokud se on nebo někdo z jeho 

kamarádů ocitne během večírku 

v nebezpečí. (P: 19)  

Další reálie, kterou bylo třeba přenést do českého prostředí, byl zákon týkající se drog. 

V tomto případě však stačilo zaměnit názvy států, jelikož české a švýcarské zákony se od sebe 

mnoho neliší. Rozdílný je sice právní postih, který v České republice není pevně stanoven6, tato 

informace však pro příručku není relevantní.  

En Suisse, il est illégal de consommer, de 

posséder, de vendre ou de cultiver du 

cannabis ou d’autres drogues. (O: 28) 

V České republice je zakázáno užívat, držet, 

prodávat nebo pěstovat marihuanu či jiné 

drogy. (P: 21) 

Zdaleka největší úpravy jsme však museli provádět v rámci kapitoly o ženské obřízce. 

Pokud by se jednalo o reálnou zakázku, obrátili bychom se s tímto problémem na zadavatele a 

upozornili jej, že v příručce pro české rodiče není takřka důvod toto téma rozebírat. Přestože i 

v České republice žijí národnostní menšiny, nepotýkáme se zde s tímto problémem, a pro 

příjemce překladu by tak mohlo být z části nepochopitelné, proč se v příručce tímto 

fenoménem zabýváme.

                                                           
5 https://www.ch.ch/fr/numeros-urgence-premiers-secours/ 
6 http://www.policie.cz/clanek/myty-a-fakta-o-drogach.aspx 
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Jelikož však v našem případě jde pouze o zakázku fiktivní, rozhodli jsme se kapitolu 

ponechat a zároveň upravit úvod a reálie odkazující na výchozí kulturu. V první řadě jsme tedy 

změnili pořadí odstavců dané podkapitoly, dále bylo třeba najít vhodnou počáteční větu, 

která by českého čtenáře uvedla do kontextu. Údaj o změně zákonů jsme ponechali, pouze 

změnili pohled výkladu – nezdůraznili jsme Švýcarsko, naopak jsme ho postavili naroveň  

Belgii a Švédsku, o kterých bylo snadné dohledat, že své zákony taktéž modifikovaly.7 

Následující odkaz na konkrétní švýcarský zákon jsme zaměnili za rezoluci OSN, která se týká 

i České republiky.8  

 Dále je třeba zmínit úpravu odkazů na internetové stránky. U každého odkazu ve 

výchozím textu jsme provedli rešerši a podle daného obsahu vybrali ekvivalentní stránku 

v češtině. Při dohledávání těchto ekvivalentů bylo patrné, že Česká republika nemá natolik 

propracovaný podpůrný aparát, na který se můžou rodiče či teenageři v případě potřeby obrátit. 

Z tohoto důvodu není obsah odkazů a doporučení vždy stoprocentně totožný. 

Vous trouverez d’autres renseignements sur 

l’alcool, le tabac, le cannabis et d’autres 

drogues sur les sites www.addiction-

vaud.ch et www.addictionsuisse.ch où il est 

également possible de télécharger des 

documents gratuits ainsi que sur le site 

www.ciao.ch qui permet aux jeunes de 

poser anonymement des questions et de 

recevoir des réponses anonymes de 

professionnels, il offre également des 

informations, des adresses utiles et des 

forums de discussion. (O: 28) 

Další informace o alkoholu, cigaretách, 

marihuaně a dalších drogách najdete na 

stránkách: www.navykovelatky.cz nebo 

www.adiktologie.cz. Na obou stránkách 

mohou teenageři anonymně klást dotazy, na 

které jim odpovídají profesionálové. (P: 21) 

Ve dvou případech nastala situace, ve které žádný ze zmíněných posunů nebyl možný. 

Jde o údaje související s integrací cizinců, respektive institucí, kam se mohou v případě potřeby 

obrátit. Jelikož v České republice systém na podporu uprchlíků není zdaleka tolik komplexní, 

není možné dohledat rovnocennou organizaci. Na druhou stranu má zadavatel právo 

                                                           
7 http://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#banned_by_law 
8 http://www.pedo-gl.com/viewtopic.php?t=18; https://theses.cz/id/48yo7r/00161005-910438476.pdf 

http://www.adiktologie.cz/
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na informaci, že se v originále tyto údaje nacházejí. Proto jsme věty přeložili a ponechali i 

poznámku o tom, co je třeba doplnit. Další postup už je na zadavateli. 

Le numéro de téléphone gratuit 0840 844 

844 est à disposition des migrants pour 

soutiens et conseils. (O: 30) 

Toto číslo je k dispozici imigrantům, kteří 

hledají podporu: telefonní číslo. V případě 

potřeby se na něj mohou obrátit s žádostí o 

radu. (P: 22) 

Le Bureau cantonal pour l’intégration des 

étrangers (www.vd.ch/mariage-si-je-veux) 

offre des consultations et des services 

spécialisés au sujet des mariages arrangés 

– tél. 021 316 92 77. (O: 31) 

Otázkami na toto téma se zabývá příslušný 

úřad (internetová adresa a telefonní číslo). 

(P: 22) 

2. 3. 4. 2 Změny na úrovni mikrostylistiky 

Kompenzace 

Pokud výchozí text obsahuje výrazy, které na daném místě nejsme schopni adekvátně převést 

do cílového jazyka (např. zachovat expresivitu, funkci apod.), je třeba tento nedostatek na jiném 

místě v textu vykompenzovat Levý, 1998, s. 132. Během překládání brožury jsme 

kompenzaci využívali ve dvou případech: pokud nebylo možné přesně převést obrazné 

pojmenování či pokud autor užil stylisticky nižší výrazy (vždy uvedené v uvozovkách), které 

v češtině měly neutrální stylistický charakter. 

 K první kompenzaci nás přiměl výraz jardin secret, pro který v češtině nemáme stejně 

obrazný ekvivalent. Proto jsme obrazné pojmenování užili později, a to když jsme vágní 

préoccuper převedli jako ležet na srdci. 

Chacun d’entre nous a son propre «jardin 

secret» … (O: 15) 

Všichni máme svá tajemství  … (P: 13) 

Comme tout parent, le bonheur de votre 

enfant vous préoccupe, particulièrement 

lorsqu’il s’agit du choix de la personne avec 

laquelle elle ou il désire se marier. (O: 30) 

Jako každému rodiči vám leží na srdci jeho 

štěstí, zvlášť pokud jde o výběr osoby, 

kterou si chce vzít. (P: 22) 

 V druhém příkladu se prostor ke kompenzaci naskytl stále ještě v rámci daného 

odstavce. Autor se v originále rozhodl užívat v podmětu spojení elle ou il. Jelikož v češtině je 
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v prvním případě přirozenější podmět nevyjádřit a v druhém případě se odkazujeme k dítěti, 

které je rodu středního, a bylo by tím pádem zbytečné psát jeho či její přání, rozhodli jsme se 

pro kompenzaci v podobě vdát se či oženit, což čtenáře přiblíží českému prostředí.

… particulièrement lorsqu’il s’agit du 

choix de la personne avec laquelle elle ou il 

désire se marier. (O: 30) 

… zvlášť pokud jde o výběr osoby, kterou 

si chce vzít. (P: 22) 

Votre tâche consiste à respecter le désir et 

le droit de votre enfant de choisir avec qui 

il ou elle veut se marier. (O: 31) 

Váš úkol je respektovat jeho přání a právo 

vybrat si, za koho se chce vdát či s kým se 

chce oženit. (P: 22) 

Generalizace a konkretizace 

Generalizaci uvádí Levý jako jeden z typů stylistického ochuzování slovníku Levý, 1998, s. 

139. V našem překladu ke generalizaci přistupujeme v situacích, kdy by konkrétní francouzský 

termín působil pro českého příjemce rušivě. I z toho důvodu nevnímáme generalizaci jako 

negativní krok či jako chybu překladatele, naopak zde přispívá k větší koherenci textu.  

Servez-vous de cette remise en question 

pour trouver de nouvelles façons de 

communiquer avec votre enfant. (O: 7) 

Využijte této nelehké situace a objevte nový 

způsob vzájemné komunikace. (P: 8)     

 Generalizaci jsme využili i na takových místech v textu, kdy původní text hovořil o 

Švýcarsku či jeho kultuře v souvislosti s otázkou migrace. Pokud nám to situace dovolila, místo 

lokalizace či adaptace jsme se uchýlili ke generalizaci, která představuje menší zásah do 

obsahu.  

Souvent les familles migrantes sont 

confrontées à la séparation, plus encore 

que les familles suisses. (O: 12) 

Rodiny imigrantů čelí odloučení s dětmi 

častěji než místní obyvatelé. (P: 11) 

 Poslední vybraný příklad generalizace opět souvisí s kulturními rozdíly. Jde o úpravu 

zcela nepatrnou, která se zakládá na skutečnosti, že se v České republice nenachází takové 

množství jezer jako ve Švýcarsku, proto také není běžným zvykem se k jezeru vypravovat 

na rodinný výlet.  
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Suggérez à votre adolescent d’inviter 

certains amis dans le cadre d’activités avec 

votre famille, comme par exemple faire du 

ski, aller au lac, ou encore au cinéma. 

(O: 14) 

Nabídněte mu, aby se také zúčastnili nějaké 

rodinné akce, například lyžování, 

společného výletu nebo návštěvy kina. 

(P: 12)    

   

 V procesu překládání jsme taktéž hojně užívali opačný postup generalizace, tedy 

konkretizaci. V překladu z francouzštiny do češtiny ji považujeme za naprosto nezbytnou, 

jelikož jak jsme již uváděli výše, francouzština je na rozdíl od češtiny jazykem abstraktním. 

ESSAYER DE FIXER DES RÈGLES 

D’UTILISATION AVEC LUI (PAR EX. 

LIMITATION DE LA DURÉE, 

UTILISATION CONDITIONNÉE AU 

FAIT D’AVOIR FAIT SES DEVOIRS, 

ETC.) (O: 19)  

ZKUSTE URČIT PRAVIDLA (NAPŘ. 

NASTAVTE ČASOVÝ LIMIT NEBO MU 

DOVOLTE BÝT NA POČÍTAČI AŽ PO 

DOKONČENÍ DOMACÍCH ÚKOLŮ 

ATD.) (P: 15) 

2. 3. 5 Dílčí problémy  

V této závěrečné části komentáře se budeme věnovat dílčím problémům, se kterými jsme se 

během procesu překládání potýkali. Prvním z nich je užití autorského plurálu ve výchozím 

textu. Jsme toho názoru, že pro daný text není autorský plurál klíčový a že po převedení 

do češtiny by mohl působit nepřirozeně, proto jsme se rozhodli pro doporučení v podobě 

podmiňovacího způsobu, přičemž podmětem zůstávají rodiče, dále volíme neosobní formulace.  

Nous vous conseillons d’avoir une position 

claire contre tout usage du tabac. (O: 26) 

Rodiče by měli zastávat jasné stanovisko – 

být proti jakémukoliv typu kouření. (P: 20) 

Nous vous proposons quelques suggestions 

sur la manière d’aider votre enfant 

adolescent dans son passage à l’âge adulte, 

pour qu’il se fasse ses propres opinions et 

pose ses propres limites. (O: 9) 

Zde je pár rad, jak pomoci dítěti se vstupem 

do dospělosti, aby si vytvořilo své vlastní 

názory a nastavilo vlastní hranice. (P: 9) 

 Dalším výrazem, který si vždy vyžádal překladatelovu pozornost, bylo francouzské 

slovo consommation. Jelikož v českém úzu mluvíme v daném kontextu zpravidla o konzumaci 

něčeho, bylo nutné ve většině případů specifikovat nebo naopak generalizovat. 
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… car ils commencent à penser qu’il est 

«normal» d’en consommer. (O: 26) 

Začnou být přesvědčeni, že pít nebo kouřit 

je „normální“. (P: 20) 

Si votre adolescent ne respecte pas les 

règles établies, comme par exemple l’heure 

décidée, ou sa consommation, vous devrez 

alors réagir vite et avec clarté. (O: 24)  

Pokud váš teenager nerespektuje stanovená 

pravidla týkající se například hodiny 

návratu nebo konzumace alkoholu, měli 

byste jednat rychle a jasně. (P: 19) 

Ils osent mettre en doute notre propre 

consommation. (O: 7) 

Nezdráhají se zpochybňovat naše návyky a 

jejich otázky dokonce někdy otřesou naším 

vlastním přesvědčením. (P: 8) 

Posledním problémem, který bychom rádi zmínili, jsou výrazy soirée a sortie. Soirée 

bývá velmi často překládáno jako večírek, což je řešení, ke kterému jsme na několika místech 

taktéž přistoupili. Sortie bychom mohli považovat za částečné synonymum, jediný případ, 

kdy by nebylo možné tyto dva výrazy zaměnit, by byl případný večírek konající se u teenagera 

doma. Přesto však je třeba brát ohled na současnou mluvu dospívajících. Označení večírek by 

dnes již žádný teenager nepoužil, mnohem častější výrazy jsou akce a párty. Jelikož akce stále 

ještě nesplňuje požadavek neutrality, rozhodli jsme se, že hlavním překladovým ekvivalentem 

bude pro nás párty, protože právě tento termín je užíván obecně pro jakýkoliv druh večerní 

zábavy. Internetová jazyková příručka uvádí jako přípustnou formu s dlouhým i krátkým a. 9 

My jsme se rozhodli pro užívání první varianty, jednak z toho důvodu, že i v Internetové 

jazykové příručce najdeme zmínku, že v úzu se tato forma prosazuje více, dále pak proto, 

že například u níže uvedeného nadpisu by mohlo dojít k záměně party s množným číslem 

výrazu parta. 

Les sorties et les fêtes (O: 22) Párty a oslavy (P: 17)   

  

  

                                                           
9 http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=party 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl komentovaný překlad švýcarské příručky Etre parent d’un 

adolescent : Si on en parlait ensemble. Naším záměrem bylo vytvoření ekvivalentně funkčního 

komunikátu, který zachovává v co největší míře vlastnosti výchozího textu, a to ať jde o obsah, 

funkční zařazení či stylistikou rovinu. Druhou část tvořil teoretický komentář, který byl založen 

na vlastních poznatcích vycházejících z překladatelského procesu a jejich zasazení do kontextu 

odborné literatury. 

 V průběhu celého procesu jsme naráželi na rozličné překladatelské problémy, 

vycházející jednak z rozdílnosti jazykových systémů, jednak z kulturní neekvivalence obou 

zemí. Z jazykového hlediska jsme se nejvíce potýkali se skutečností, že francouzština je 

jazykem podstatně abstraktnějším než čeština, z tohoto důvodu byla jedním z nejčastějších 

překladatelských posunů konkretizace. Neméně složité bylo vyrovnat se s neustálým 

opakováním, které by v českém textu značilo nižší stylistickou hodnotu.  Z hlediska kulturního 

bylo třeba brát ohled na českého příjemce, který se nepotýká s otázkami migrace v takové míře, 

jako čtenář švýcarský, v takových pasážích textu jsme přistupovali k adaptaci, aktualizaci 

a lokalizaci. 

 Tato práce byla velmi cennou zkušeností, a to nejen z hlediska překladatelského, ale i 

odborného. Přínosem bylo využívání odborné literatury, která nám pomohla upevnit si znalosti 

nabyté během studia, dále vidíme velký pokrok v práci se sekundárními zdroji. Pevně věříme, 

že překlad by v cílové kultuře plnil stejnou funkci, jakou nese výchozí text, stejně tak doufáme, 

že by si i v České republice našel své čtenáře.  
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