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Abstrakt
Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraného francouzského textu do
češtiny. Práci tvoří dvě části. První, praktická, zahrnuje samotný překlad dvou kapitol
z populárně naučné publikace Mon chat et moi, on se soigne ! autora Jean-Yves Gaucheta.
Druhá, teoretická část, sestává z odborného komentáře, který zahrnuje překladatelskou
analýzu originálu, zvolenou metodu překladu a překladatelské postupy, typologii
překladatelských problémů a jejich řešení a také typologii překladatelských posunů, k nimţ
v procesu překládání došlo.

Klíčová slova
komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský
posun, kočky, přírodní léčba, nemoci

Abstract
This bachelor thesis contains a commented translation of the selected French text into
Czech language. The thesis is divided into two parts. The first part consists of a translation
of two chapters from the book Mon chat et moi, on se soigne ! by Jean-Yves Gauchet. The
second part is a theoretical commentary of the translation. It includes the analysis of the
original text, descritpion of the chosen translation method, typology of the most important
translation problems and their solution and also typology of translation shifts that emerged
during the translation process.

Key words
commented translation, translation analysis, translation problem, translation shift, cats,
natural treatment, diseases
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Seznam zkratek
O – výchozí text
P – překlad
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Úvod
V této bakalářské práci se budeme věnovat komentovanému překladu vybrané části
francouzské publikace Mon chat et moi, on se soigne !, jejímţ autorem je francouzský
veterinář Jean-Yves Gauchet. Jedná se o poměrně rozsáhlou publikaci, v níţ autor detailně
popisuje veškerá pozitiva souţití s kočkou. Kniha je unikátní tím, ţe je oboustranná,
jelikoţ ji tvoří dva rozdílně zaměřené celky. První část (Face A) má podtitul Il me soigne a
autor v ní rozebírá vše, co se týká psychologie koček, jejich chování a zejména
blahodárného vlivu na ţivot člověka. Druhá část (Face B) s názvem Je le soigne, z níţ
jsme vybrali tři kapitoly pro náš překlad, se naopak orientuje na to, čím můţe být člověk
prospěšný svému kočičímu příteli, ať uţ se jedná o krmení, správnou zdravotní péči nebo
vybavení potřebné k cestování.
První překládaná kapitola má název D’où viennent leurs maladies ?, a jak název
napovídá, autor se v ní zabývá původem nemocí, které suţují naše domácí mazlíčky. Jedná
se v podstatě o jakousi předmluvu k následujícím kapitolám. Navazující kapitola Les
thérapeutiques naturelles je rozdělena do několika částí, z nichţ kaţdá pojednává o
určitém typu přírodní léčby. Autor v nich popisuje, jak lze v boji se zvířecími nemocemi
uplatnit homeopatika, bylinky, pyl, jíl a další přírodní medikamenty. Kapitola je navíc
doplněna o zajímavé tipy, důleţitá upozornění a recepty. V poslední překládané kapitole
s názvem Premières précautions : L’identification et les vaccins se jiţ autor zaměřuje na
trochu odlišné téma, a to na identifikaci zvířete a vše, co je třeba při pořizování kočky
zajistit. Závěr kapitoly je zaměřen na očkování. Důvodem výběru této publikace byla
zejména vlastní záliba v chovu koček a zájem o alternativní medicínu.
První část bakalářské práce bude tvořit překlad vybraných kapitol, v druhé části se
poté budeme zabývat praktickou analýzou vycházející z Christiane Nordové1, tedy
zkoumání vnitrotextových a vnětextových faktorů výchozího textu. Dále představíme
vybrané překladatelské problémy, na něţ jsme v procesu překládání narazili, a zaměříme se
také na překladatelské postupy a posuny, k nimţ v překladu došlo. Vše doplníme o
konkrétní příklady z textu.

1

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model
for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 2005, 284 s. ISBN 90-40-1808-9.
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I. Překlad
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Pečujeme o kočku
JAK VZNIKAJÍ KOČIČÍ NEMOCI
Stejně jako u člověka, také u našich domácích mazlíčků se zvyšuje průměrná délka
života, a to zásluhou veterinární medicíny. Během třiceti let stoupl věk dožití dokonce
o rok a půl. A přesto, opět stejně jako u člověka, v současné době trpí alergiemi,
cukrovkou či rakovinou více zvířat než kdy předtím. S tím jsou samozřejmě spojeny
rostoucí léčebné výlohy, které mnohdy přesahují finanční možnosti chovatele.

Proč tolik zvířat trpí nemocemi
Proč naše mazlíčky suţuje tolik chorob, přestoţe jim poskytujeme stále kvalitnější krmivo
i péči? Příčinou není nic jiného neţ náš ţivotní styl. Většina koček pochází z ulice nebo
zapadlých koutů zahrad, kam je ukryla jejich matka. Kdyţ taková kočka vyrazí do světa,
bývá vyhublá a plná parazitů. Někdy v sobě můţe nosit i zárodky různých onemocnění,
která se však projeví aţ později. Pro zvířata z útulků či zařízení spravovaných sdruţeními
na ochranu zvířat je typický vzájemný přenos chorob a časté je i problémové chování. To
je způsobeno pohnutou minulostí zvířat, která by nyní ráda dostala druhou šanci k adopci.
Mají snad koťata pocházející z řádného chovu lepší zdravotní předpoklady? Uţ zhruba
deset let se v mnoha chovných stanicích objevuje téměř nezničitelný virus, tzv.
koronavirus, jenţ u koťat nemusí být patogenní, v průběhu ţivota kočky ovšem můţe
zmutovat a způsobit velmi bolestivou tzv. kočičí peritonitis (infekční zánět pobřišnice).
Naše ţivotní prostředí obsahuje více neţ deset tisíc různých chemických látek. Tyto látky
nejsou samy o sobě identifikovatelné ani toxické, ale společným působením dokáţou
vyvolat velké obtíţe. Většina domácích mazlíčků ţije permanentně v lidských příbytcích,
přitom ovzduší venku je mnohem čistší. Typickým příkladem jsou koberce, ţivná půda pro
roztoče a zásobárna prachu. V první řadě však koberce obsahují toxické chemické látky
(formaldehydy) a barviva způsobující alergie. Nejednou jsem svým klientům „předepsal“,
aby se zbavili starého zašlého koberce plného roztočů, a ulevili tak svým kočkám, pro něţ
byl styk s nimi nesnesitelný.
Látky, jeţ jsou zdraví škodlivé, se nacházejí i v mnoha průmyslově zpracovaných
potravinách, například v konzervách a granulích. Uţ jednotlivé ingredience totiţ obsahují
v nepatrném, avšak účinném mnoţství pesticidy, antibiotika a různé druhy hormonů.
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Kdyţ uţ je řeč o hormonech, pohlavní cyklus našich koček bývá často řízen velmi silnými
antikoncepčními prostředky. Za všechny jmenujme látku megestrol acetát, která má
negativní účinky na činnost mléčných ţláz a nepříznivě působí také na hormonální úrovni.
Nádory, obezita, artróza či cukrovka – to vše jsou rizika, jimţ vystavujeme naše mazlíčky
neuváţeným uţíváním velmi silných léků, které jsou i navzdory svým účinkům volně
prodejné. Na seznam bychom mohli přidat i protizánětlivé léky, s nimiţ to chovatelé
přehánějí. Klidně vyprázdníme domácí lékárničku, jen abychom mazlíčka zbavili svědění
či kulhání.
Pravidelná absence páníčka, hádky mezi jednotlivými členy domácnosti a nedostatek
fyzické aktivity přispívají k tomu, ţe se z domu stává semeniště nemocí. Psi a kočky si
s lidmi vybudovali vztah zaloţený na spolupráci a po dlouhá staletí museli zastávat role
hlídačů, stopařů a lovců. S výjimkou nadšených milovníků sportu a tradic jsou dnes ovšem
tyto role minulostí. Severský pes uţ dnes za sebou netahá saně, jezevčík nesleduje stopu
divočáka, kočka nečíhá na hlodavce a ovčácký pes uţ nemusí hlídat stáda. Našim
mazlíčkům jsme naopak zařídili domov ve městě, na ploše o rozloze 40 m2 a s páníčkem,
který není věčně doma. A co venčení? Několik desítek metrů asfaltu, o něţ se náš čtyřnohý
miláček musí dělit s auty, případně ostatními psy, a to i s těmi ostřejšími.
Přestoţe kočky snášejí omezený ţivotní prostor dobře, přítomnost páníčka je pro ně
nepostradatelná, stejně jako společně trávené chvíle. Pokud kočka v tomto ohledu strádá,
mohou se objevit patologické odchylky v chování, například močení mimo určené místo,
neobvyklý způsob mňoukání, ničení nábytku, a dokonce i agresivita. Tento stav však můţe
vést i k depresi, a to uţ je skutečná nemoc.
Energeticky příliš vydatná krmiva a nedostatek kaţdodenní fyzické aktivity způsobily, ţe
30 % našich čtyřnohých miláčků trpí nadváhou. Na tom není nic překvapivého.
S nadváhou je ovšem vaše kočička či pejsek na nejlepší cestě k závaţným onemocněním
srdce a dýchacího ústrojí, obezitě, artróze a v neposlední řadě i cukrovce.
Shrnutí: Změna životního stylu a posílení zdraví vašeho mazlíčka vyžaduje odlehčení
stravy navýšením podílu rostlinné složky, úpravu medikace pomocí přírodních prostředků
a obohacení životního prostředí zvířete o sociální vazby.
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PŘÍRODNÍ LÉČBA
Ještě před padesáti lety netvořila základ péče o zvířata široká škála medikamentů,
kterými nás dnes zásobují výkonné farmaceutické laboratoře. Žijeme totiž ve světě,
kde se od živočišné výroby očekává stále vyšší výkonnost. Dříve se však o poslední
objevy na poli klasické medicíny nezajímali ani samotní chovatelé.
Současný stav: Ze sedláků se stali podnikatelé a zajatci nákladných špičkových
technologií, kteří jsou nuceni balancovat mezi náklady, výkonností a škodlivými vlivy na
daný produkt nebo životní prostředí. A pak jsou zde majitelé domácích zvířat, kteří se čím
dál častěji svěřují do péče pojišťoven, aby svým mazlíčkům zajistili co nejlepší péči.
A přesto, stejně jako na poli léčby lidí, existují i zde spolehlivé a levné prostředky, jejichţ
účinnost je prokázána jiţ dlouhou dobu. Tyto způsoby léčby jsou však opomíjeny, na
některé se zapomnělo a jiné jsou terčem posměchu, případně jsou úplně zakázány.

Homeopatie
Kdyţ začne organismus vykazovat příznaky onemocnění, znamená to, ţe se určité
mechanismy v těle odchýlily od svého normálního fungování. Aniţ bychom si to
uvědomovali, všechny buňky se zmobilizují a dochází k procesu, který má za cíl navrátit
organismus do původního stavu. Naše fungování je totiţ zaloţeno na konstantní rovnováze
mezi nadbytkem a nedostatkem, kyselostí a zásaditostí, jingem a jangem.
Aby byla léčba úspěšná, je v případě klasické medicíny potřeba provést nejdříve
diagnostiku, to znamená co nejpřesněji určit bezprostřední příčiny onemocnění. Výběr
způsobu léčby pak funguje na principu jejich odbourání nebo alespoň neutralizace. Jedná
se tedy o jakousi „logiku protiúderů“: proti zákeřným mikroorganismům nasadíme
antibiotika, proti bolesti analgetika, proti bujícím nádorům antimitotika a při vysoké
sráţlivosti krve nám pomohou antikoagulanty. Pokud nám jde o okamţité výsledky, je
logika protiúderů velmi účinná. Jednotlivé molekuly léčivých prostředků působí aktivně a
rychle na bezprostřední příčinu symptomů onemocnění, a jejich uţití tak přináší okamţitou
úlevu. Silný účinek léků má však často devastující následky, neboť ve vysokých dávkách
se kaţdý medikament stává jedem. Samotný organismus tomuto molekulárnímu souboji
pouze přihlíţí, ačkoliv ve výsledku má být objektem léčby právě on jakoţto celek.
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Homeopatie je naproti tomu zaloţená na zcela opačné logice. Kaţdý organismus je vţdy
sám o sobě schopen nalézt jiţ výše zmíněnou rovnováhu, kvůli nemoci se mu to ale nedaří.
Homeopatický lék nejenţe poskytuje takovému organismu uţitečné informace, ale dodává
mu také energii nezbytnou k opětovnému získání pevného zdraví.
Situaci nám pomůže pochopit názorný příklad: Když chcete otevřít zamčené auto,
potřebujete klíč, který pasuje do zámku. Na stejném principu fungují prostředky klasické
medicíny neboli allopatická léčiva. Je nutné pečlivě vybrat vhodný klíč a otočit jím třeba i
násilím, abychom dveře otevřeli. Při tom všem riskujeme, že zámek nebo klíč zlomíme.
Auto je ale také vybaveno centrálním zamykáním, které nám umožňuje na dálku vyslat
signál k odemčení. Stačí jen poslat správnou informaci ve správné frekvenci a dveře auta
se odemknou bez použití mechanické síly. U homeopatických léků představuje „správnou
informaci“ název léku, který je většinou v latině (Sepia, Berberis apod.). „Správné
frekvenci“ odpovídá počet ředění, který najdete na lahvičce pod označením např. 9 CH, 12
CH, 15 CH atd. Auto se samozřejmě neodemkne, pokud vysíláte na špatné frekvenci nebo
máte vybitou autobaterii. A stejně tak nebude ani homeopatie účinným řešením, pokud
zvolíte nesprávný lék nebo je váš organismus na konci svých sil.

Léčebný homeopatický proces je řízen dvěma základními principy:
Princip podobnosti
Všeobecný zákon přírody, jehoţ pravdivost dokázal uţ Hippokratés, říká: existuje určitá
podobnost mezi toxickými a léčivými účinky téţe látky. Příznaky onemocnění, kterým
daná osoba trpí, vyléčí (nebo přinejmenším zmírní) látka, jeţ je sama schopná vyvolat
obdobné potíţe. První homeopaté, mezi nimi samozřejmě Samuel Hahnemann, který
poloţil teoretické i praktické základy homeopatie, vyzkoušeli účinky mnohých látek sami
na sobě. Jednalo se o substance zejména rostlinného původu (např. arniku), ale také
minerály (např. síru) a látky ţivočišného původu (např. Apis mellifica, drcené tělo včely).
Homeopaté si pečlivě zaznamenávali vše, co během intoxikace pociťovali, a tato přímá
zkušenost pak slouţila jako „lékařský podklad“ pro kaţdý z jedů, tedy jako soubor znalostí
o jeho účincích, které mohou být následně vyléčeny uţitím zcela nepatrného mnoţství
téhoţ jedu.
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Ukaţme si to nyní na příkladu kočky, u níţ se vyskytují symptomy odpovídající refluxní
chorobě jícnu nebo zánětu ţaludeční sliznice: silný kašel, hvízdání na plicích při vyšetření
poslechem, ţaludeční nevolnosti nebo zvýšená tvorba slin. V případě klasické medicíny je
nutné přesně vědět, co je příčinou onemocnění, aby mohl lékař nasadit příslušný protilék:
antispasmodika (proti svalovým křečím), antitusika (proti kašli), analgetika (proti bolesti)
apod.
Tyto příznaky však odpovídají, jak jiţ bylo homeopaty nesčetněkrát zaznamenáno, také
otravě způsobené hlavěnkou dávivou, rostlinou pocházející z Jiţní Ameriky. Pokud se
obrazy symptomů překrývají, je při léčbě moţné uţít zředěné homeopatikum Ipecacuanha
společně s klasickým lékem, který potlačí daný symptom. Homeopatický lék není nicméně
určen k léčbě samotné nemoci, ale souboru příznaků u konkrétního jedince v dané chvíli.

Princip minimální dávky
Vraťme se ještě na chvíli k případu kočky trpící příznaky otravy hlavěnkou dávivou. Kdyţ
takové kočce podáme lék obsahující hlavěnku ve výrazně velkém mnoţství, její zdravotní
stav se zhorší. Pokud chceme mít z efektu podobnosti uţitek, je třeba pouţít naprosto
minimální mnoţství správně rezonujícího homeopatika Ipecacuanha, jehoţ energie
vyburcuje organismus k reakci.
Aby homeopatikum skutečně fungovalo, je nutné při kaţdém ředění protřepat lahvičku,
v níţ lék připravujeme. Při kaţdém ředění 1:10 (tzv. decimální ředění, 1 díl tinktury a 9
dílů roztoku) a 1:100 (tzv. centezimální ředění) protřepeme roztok celkem stokrát. Takto
nahromaděnou energii můţeme přirovnat k nataţené pruţině, která dokáţe všechnu tuto
potenciální sílu během léčby uvolňovat. Dynamizace homeopatického přípravku je
nezbytná pro správnou frekvenci léčivé informace, jeţ se přenáší do léčeného organismu.
Homeopatika lze uţívat v různých podobách, nejběţněji se objevují ve formě malých
granulí nebo globulí. Globule jsou kuličky ze sacharózy a laktózy, coţ jsou pomocné látky
při výrobě homeopatických roztoků.
Pokud homeopatikum uţívá člověk, granule se vkládají do úst pod jazyk a nechají se
zvolna rozpustit, čímţ se do těla uvolní samotná homeopatická látka v tekuté formě.
Situace je sloţitější, jedná-li se o psy a zejména kočky, protoţe zvíře homeopatické granule
pravděpodobně spolkne nebo vyplivne, a sublingvální způsob uţití tak nebude účinný.
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Řešením je proto rozpustit tři homeopatické granule ve sklenici vody (pouţijte pokud
moţno co nejčistší, například kojeneckou či vodu z čistých podzemních zdrojů). Tento
roztok poté několikrát aplikujte do tlamy zvířete pomocí plastové stříkačky.
A nyní malá vsuvka, která se ovšem netýká našich mazlíčků: proč bychom se měli při
homeopatické léčbě vyhýbat mentolu? Při uţívání homeopatik bychom opravdu neměli
současně uţívat nic obsahující tuto látku (sirupy, likéry, esenciální oleje apod.), a to
z jednoho prostého důvodu – mentol stahuje cévy. Při poţití mentolu dojde ke staţení cév
pod jazykem, a léčebné homeopatické látky se proto nemohou vstřebat do organismu.
Nicméně koček uţívajících mentol skutečně neznám mnoho.
S homeopatickými léky je třeba zacházet opatrně, zejména pokud jde o energetickou
rovinu.

Je-li

homeopatikum

vystaveno

slunečnímu

UV

záření

či

zdroji

elektromagnetického záření (například mikrovlnná trouba, počítač apod.), ztrácí své aktivní
účinky.
Homeopatika se nejčastěji uţívají v ředění 4, 5, 7, 9, 12, 15 nebo 30 CH. Pokud je počet
ředění malý (4 nebo 7 CH), dávkování léku je pravidelnější, někdy je dokonce třeba uţívat
dané homeopatikum kaţdou hodinu. Při vysokém ředění se lék uţívá většinou jednou
týdně, případně jednou měsíčně (například u hormonů).

Co vše homeopatika léčí
(od menších traumat a hmyzích bodnutí až po chronická onemocnění):
- revmatismus a artrózu
- koţní onemocnění (alergie, atopie, bradavice, stafylokokové infekce)
- zaţívací potíţe (zvracení, průjem, zácpu, kolitidu)
- gynekologické potíţe (nepravidelné návaly horka, cystickou mastopatii)
- poruchy nervového systému nebo chování (úzkost, agresivitu, podráţděnost, deprese)
Účinnost homeopatických léků, jejichţ terapeutické pole působnosti je velmi úzce
vymezené (moţná aţ příliš), se zvyšuje, uţíváme-li současně také fytoterapeutika, tedy
rostlinné extrakty, jejichţ účinky jsou ještě silnější.
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Například: trpí-li kočka velmi silnou bolestí páteře, která se zhoršuje se sebemenším
pohybem, ale je mírnější při odpočinku nebo tlaku dlaně, užijte homeopatikum Bryonia
alba. Léčba však bude účinnější, budete-li kočce podávat současně extrakt z černého
rybízu (má silný protizánětlivý účinek) a přesličky rolní (remineralizuje nejen obratle, ale
také veškeré podpůrné tkáně v organismu, například klouby a šlachy).
Homeopatická léčba můţe být také vhodným doplňkem klasické léčby, protoţe při
kombinaci těchto dvou metod nedochází k ţádné kontraindikaci.
Je možné, že homeopatie funguje jako placebo?
Odpůrci této léčebné metody tvrdí, ţe účinky homeopatik jsou na úrovni placeba.
Argumentují tím, ţe kaţdý nemocný člověk, který důvěřuje svému lékaři a jemuţ byla
podána náhrada v podobě placeba (často vyrobeného z laktózy), pozoruje léčebné účinky.
Jistě, někdy se k vyléčení stačí řídit heslem „Věř a víra tvá tě uzdraví!“. Pokud ale vím,
slepice nebo selata jsou vůči veterináři nebo svému chovateli důvěřiví pouze do určité
míry.
Homeopatie zkrátka má své výsledky i u hospodářských zvířat a s tím souvisí i tzv. bio
trend, jehoţ úspěch spočívá v pouţívání účinných prostředků bez syntetických látek.
Nemá smysl zde vypisovat seznam léků, a proto budeme v rámci této publikace průběţně
zmiňovat jednotlivé léčivé prostředky zvolené na základě kýţených účinků. U kaţdého
z nich bude upřesněn způsob uţití a ředění.

Fytoterapie
Počínaje drobnými mořskými řasami, které obývají oceány, a konče sloţitými
komplexními rostlinami, jako jsou například slunečnice, musela si veškerá vegetace
vypěstovat určité obranné strategie proti predátorům, aby přeţila a zabránila svému
vyhubení. Rostliny totiţ nejsou jako ţivočichové, nemohou před nebezpečím utéct ani
změnit prostředí. Mají proto jedinou moţnost – učinit se „neviditelnými“, čekat, dokud se
podmínky nezlepší, a znemoţnit ţivot bakteriím, hmyzím larvám (ovšem ne hmyzu
samotnému, ten totiţ hraje nezbytnou roli při opylování) a nenasytným býloţravcům, kteří
by spásli celé lány, a ohrozili tak daný druh rostliny.
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Rostliny si proto v průběhu tisíciletí vytvořily určitou zásobárnu produktů, které jsou vţdy
tvořeny stejnými prvky (uhlíkem z CO2, dusíkem z půdních bakterií, kyslíkem a vodíkem
z vody a dalšími látkami v závislosti na prostředí a vzájemném působení rostlin a bakterií).
Jedná se o produkty, které jsou nejčastěji ukládány jakoţto odpad, nicméně u rostlin hrají
zásadní obrannou roli. My tyto produkty můţeme vyuţít pro ochranu našich domácích
mazlíčků i nás samotných.
Jak se rostliny pomocí chemie dokážou bránit
Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou rostliny tak intenzivně cítit? Protoţe pach funguje
jako řeč. Rostliny dokáţou nalákat včely a ptáky k opylení, ale mají také schopnost odpudit
housenky či například mlsné kozy, a to díky svému odpornému sirnému zápachu nebo
koncentraci tříslovin a saponinů způsobujících silný zánět tenkého střeva, na nějţ
konzument dlouho nezapomene.
Ve farmaceutických laboratořích se proti jedné konkrétní nemoci izoluje, patentuje a
vyrábí jediná léčivá látka. Naproti tomu rostliny ve svých listech, květech, plodech i
kořenech shromaţďují desítky produktů, které často vznikají jeden z druhého a v různých
variacích v závislosti na počasí, půdě nebo ročním období. Soubor všech aktivních molekul
v dané rostlině nazýváme „totum“.
Lidé umějí vyuţívat rostliny k léčebným účelům uţ od pradávna. Vţdy pouţívali právě
ono rostlinné totum, tedy léčivou směs, která chránila danou rostlinu po tisíce let na
základě principu protilátky (tedy antibiotikum, antiparazitikum apod.).
Nejúčinnějšími rostlinnými látkami jsou éterické oleje (silice). Obsahují velmi aktivní
molekuly a při neuváţeném pouţití mohou být dokonce nebezpečné. Éterické oleje jsou
skutečná léčiva a lze je získat pouze destilací.
V čerstvé a nijak nezpracované rostlině jsou nahromaděné látky, které se liší v závislosti na
dané části rostliny (kořen nebo nadzemní část). S ohledem na svůj význam pro medicínu
procházejí dnes tyto látky klasifikací, měřeními a testováním.
Fytoterapeuti přišli také na to, ţe bylo chybou snaţit se izolovat jednu konkrétní molekulu
pro jednu konkrétní nemoc. Je třeba uţít celé totum, to znamená řídit se molekulární
rovnováhou, která není dílem náhody, nýbrţ se v daném rostlinném druhu upevňovala po
miliony let nestálých ţivotních podmínek a snahy přeţít. Buďme skromní, našich dvě stě
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let organické chemie a sotva jedno století farmakologie jsou proti tomu v podstatě
zanedbatelné.
Jistě nás láká vyzkoušet ochranné a léčebné účinky těchto přírodních produktů na našich
kočičích mazlíčcích. Vzhledem k tomu, ţe je kočka pěkný nedůvěřivec, nesnáší, kdyţ se jí
cokoliv strká do tlamy, a aby toho nebylo málo, vyplivne všechno, co se jí zdá hořké. Je to
zkrátka pořádná výzva.
Tím jsou moţnosti léčby poněkud omezeny, ve hře však stále zůstává řada vynikajících
léčebných postupů, o nichţ bude podrobně pojednáno v další části této publikace.
Nyní se zaměříme na patnáct rostlin, které kočky obecně dobře snášejí a lze je uţít při
obtíţích, jeţ je nutné léčit, někdy i dlouhodobě, v domácím prostředí. Vynecháme rostliny
účinkující podobně jako hormony (například chmel otáčivý či šalvěj) a také ty
s protizánětlivým efektem, jelikoţ by jejich uţití mohlo vyvolat neţádoucí vedlejší účinky.
Nicméně váš veterinář můţe během prohlídky seznam těchto rostlin rozšířit a doporučit
také další rostlinné zdroje.
Aloe vera: při vnějším pouţití hydratuje, dezinfikuje a zmírňuje záněty, urychluje také
proces hojení ran. Při vnitřním uţívání poskytuje úlevu od bolesti ţaludku a pomáhá
detoxikovat organismus.
Artyčok: má výborné detoxikační účinky, uţívá se zejména při rekonvalescenci po
ţaludečních obtíţích nebo jako podpůrný prostředek v rámci odtučňovací kůry.
Černý rybíz: ulevuje od akutní bolesti (například při zánětu močového měchýře) i její
chronické formy (například při artróze), a umoţňuje tak včasnou léčbu bez vedlejších
účinků.
Hořec žlutý: u člověka tato rostlina povzbuzuje chuť k jídlu a zejména u starších koček
stimuluje a koriguje činnost trávicí soustavy. Jedinou nevýhodou je hořká chuť.
Jestřábník chlupáček: slouţí jako doplňující lék při onemocnění močových cest. Zvyšuje
tvorbu moči a má také zklidňující a dezinfekční účinky.
Jitrocel tenkokvětý (v ČR se nevyskytuje, pozn. překl.): spolu s černým rybízem se uţívá
při potíţích dýchací soustavy (například při rýmě, zánětu průdušnice či průdušek) a očních
alergiích.
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Kozlík lékařský: u koček má pozitivní vliv na stavy úzkosti, jeţ mohou být způsobeny
například odloučením, stěhováním nebo faktem, ţe v domácnosti ţije více koček najednou.
Můţe však mít i přímo sedativní účinek. Vhodný je také při řešení problémového chování.
Lékořice lysá: ulevuje od bolestí v trávicím traktu. Je také výborným prostředkem pro
podporu imunity a uţívá se zejména v případě alergických onemocnění kůţe či dýchacího
ústrojí.
Lopuch větší: rostlina vhodná především proti koţním neduhům. Díky silným
antibakteriálním a antimykotickým účinkům poskytuje úlevu také při svědění.
Meduňka lékařská: při pouţití s hořcem přináší úlevu od křečí v zaţívacím traktu. Má
také uklidňující účinky, a výborně tak působí na nervozitu a stavy úzkosti.
Medvědice lékařská: silně dezinfikuje a zklidňuje močové cesty. U koček poskytuje
dlouhodobou úlevu od chronických zánětů močové trubice.
Olivovník: lék vhodný pro kočky trpící obezitou a vysokým tlakem. Napomáhá zvýšit
citlivost organismu na inzulín a působí pozitivně na vylučování moči.
Přeslička rolní: má výjimečné obnovující účinky, které napomáhají k tvorbě nové tkáně
při hojení ran. Stejně tak je vhodná pro udrţení vitality nebo jako doplněk při potíţích
spojených se stárnutím, jako jsou artróza nebo zánět dásní.
Smetánka lékařská: příznivě ovlivňuje činnost jater a ledvin. Uţívá se například při
zácpě, poruchách zaţívání, obezitě a jako prevence močových kamenů.
Třezalka tečkovaná: spolu s kozlíkem lékařským napomáhá při obtíţích nervové soustavy
(například při stavech úzkosti doprovázených somatizačními poruchami, jako je
pomočování nebo odchylky v chování).
Kde tyto léčivé prostředky najít a jak je užívat
Kromě aloe vera, kterou si můţete vypěstovat i doma, lze všechny výše zmíněné rostliny
zakoupit v lékárně ve formě alkoholického extraktu (tinktury). Další moţností je
zvěrolékař, u něhoţ seţenete tekuté výtaţky z čerstvých rostlin. Ty obsahují glycerin, který
slouţí jako konzervant, a proto je právě tato varianta jednoznačně vhodnější pro přípravu
uzdravujícího prostředku pro naše kočičí přátele. Koncentrace výtaţků je standardizovaná,
jejich uchovávání je bezproblémové a jednotlivé extrakty se mezi sebou mohou i míchat.
(Například: starší kočce, která trpí úzkostmi a zvenku se pravidelně vrací se škrábanci,
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můžete podat směs kozlíku, přesličky a lopuchu. Můžete si být jisti, že tento jediný lék
účinně vyléčí její neduhy.)
Výtaţky jsou dávkovány s ohledem na to, ţe lék bude podáván kočce, a to orálně,
prostřednictvím malé pipety, v dávce 1-2 ml denně. Pokud navíc rozdělíte dávku na tři
části, bude účinek vyšší. Ne kaţdý veterinář má moţnost léčit pomocí fytoterapie, můţe si
však jednotlivé extrakty opatřit u profesionálního dodavatele.
Pokud svému veterináři důvěřujete, můţete společně probrat vhodný výběr rostlin. Protoţe
vaši kočku dobře zná, jistě vám navrhne propracovanější sloţení léku se silnějším
účinkem.

Aromaterapie
Termín „aromaterapie“ zahrnuje různorodé lékařské praktiky vyuţívající éterické oleje.
Pro vnější pouţití se tyto oleje vyskytují například ve formě mastí (roztok v oleji), krémů
nebo tonik (směs olejové emulze a vody). Chceme-li olej uţít vnitřně, lze ho smíchat
s medem či potravinářským olejem, nebo jej jednoduše nakapat na kostku cukru. Olej je
moţné uţívat také ve formě ţelatinových tobolek.
Éterické oleje lze v místnosti rozptýlit do vzduchu pomocí rozprašovače.
Rektální uţívání prostřednictvím čípků je v některých případech uţitečné, avšak tento
způsob aplikace je určen výhradně lékařům.
Prodej éterických olejů ani samotná aromaterapie nejsou v České republice, stejně jako ve
většině ostatních evropských zemí, zákonem nijak regulovány. Je proto velmi důleţité
kupovat éterické oleje s garantovanou kvalitou a v případě aromaterapie se obracet pouze
na kvalifikované osoby.
Nejčastější využití éterických olejů: podpůrná automedikace, zklidnění, relaxace
(koupele, masáţe, kosmetika) a příprava na spánek; dezinfekce a zajizvení ran nebo léčba
poranění (např. popálenin); doprovodná léčba k dlouhodobému léčení; dermatologie a
dermatologické kosmetické přípravky.
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Jak používat éterické oleje
Rozptýlení do vzduchu: Tento způsob je nejsnazší. Pouţívejte však speciální
rozprašovače, které umoţňují rozprašovat mikročástečky. Nepouţívejte aromalampy, které
éterický olej znehodnotí vlivem tepla. Není nutné, aby byl difuzér neustále zapnutý, deset
minut rozprašování kaţdou hodinu naprosto stačí. Měli byste však vědět, ţe u osob trpících
alergiemi dýchacího ústrojí (například astmatem) můţe rozprašováním dojít ke
kontraindikaci.
Inhalace: Stačí přidat několik kapek éterického oleje do mísy s teplou vodou (ne však
vařící) a následně vdechovat výpary. Inhalovat lze i „za sucha“, a to nakapáním několika
kapek oleje na čistý kapesník, který si poté přitiskneme na nos a zhluboka vdechujeme.
Užití skrz pokožku (masáže a koupele): Existuje jen málo esenciálních olejů, které
bychom mohli aplikovat přímo na kůţi. Některé oleje obsahují příliš velké mnoţství
fenolů, a působí tak obzvláště agresivně, je tedy nutné je smíchat s rostlinným olejem.
Orální užití: Člověk sice některé éterické oleje můţe uţívat i orálně, u našich domácích
mazlíčků a obzvláště u koček to však nelze. Důvodem je zejména to, ţe z vůně a trpké
chuti esenciálních olejů začne naše kočička slintat, tudíţ se léku zbaví ještě dřív, neţ vůbec
začne účinkovat. Co je však důleţitější, u éterických olejů je velmi sloţité správné
dávkování. V tomto ohledu máme stále velké mezery, a proto nemůţeme poskytovat
terapeutické návody, které by byly přínosné a současně zcela bezpečné. Ústnímu podání u
zvířat se tedy vyhýbejte.

Pouze několik málo olejů, například levandulový, lze uţívat v podstatě naprosto bezpečně.
V rámci kapitol zabývajících se nemocemi si popíšeme moţné způsoby aromaterapeutické
léčby. Je však nutné pouţívat je s rozmyslem.
Automedikace může zejména pro drobné masožravce představovat extrémní nebezpečí!
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Čerstvý pyl
Na rozdíl od medu či propolisu, dvou „vznešených“ včelích produktů, se pyl uţívá jako
léčivo teprve přibliţně sto let, a to zejména jako posilovač zdraví. Mimo to ho můžeme
zařadit mezi fytoterapeutické prostředky, neboť se jedná o směs rostlinných sloţek,
které včely pečlivě vybírají.
Jakoţto část rostliny slouţící k oplodnění disponuje pyl všemi biologickými sloţkami
určenými k ochraně a výţivě samčích pohlavních buněk, a to aţ do chvíle oplodnění
vajíčka. Pyl chrání buňky před mikroorganismy, plísněmi a oxidací způsobenou UV
zářením. Ve značném mnoţství se v něm však nachází také obzvlášť biodostupné
polyfenoly, karotenoidy, vitaminy skupiny B, betakaroten nebo vitamin E a stejně tak i
nezbytné kovy jako například zinek či selen. Jedná se tedy o produkty, které současná
farmakologie nabízí ve formě uměle vytvořených látek a které jsou nejen drahé, ale
v podstatě i neúčinné.
Nedávno bylo odhaleno také další pozitivum, a tím je přítomnost určitých bakterií
v čerstvém pylu. Bakterie vznikají v nektaru uvnitř úlu činností samotných včel. Ty snášejí
pyl tak dlouho, dokud se nevytvoří pylové rousky a v nich právě lze tyto probiotické
bakterie najít (v mnoţství 1 aţ 10 milionů bakterií na gram). Stejně jako určité druhy
opěvovaných bakterií bifidus, i tyto mikroby chrání střevní sliznici proti choroboplodným
zárodkům, například bakteriím rodu Salmonella či Proteus. Přítomnost těchto bakterií
mléčného kvašení je tedy dobrou zprávou pro všechny domácí mazlíčky, kteří mají potíţe
s trávením a řídkou či příliš zapáchající stolicí a jsou náchylní ke zvracení.
Přísun antioxidantů (polyfenolů) je skutečně vynikajícím lékem v boji proti stárnutí, neboť
zpomaluje příznaky stáří na úrovni epitelové tkáně (výsledkem je lesklejší srst nebo
pruţnější kůţe) a sliznice, u koček zejména v případě zánětu ústní sliznice (stomatitidy).
Polyfenoly jsou však prospěšné také pro oběhovou soustavu (některé druhy pylu jsou
bohaté na rutin, který chrání kapiláry a stejně aktivně působí i na mozek) a psychický stav.
Je povzbuzující vidět, ţe má váš mazlíček znovu zájem o venčení, své zvířecí kamarády a
ţe má větší chuť k jídlu.
Některá svědectví dokonce uvádí pozitivní účinky při léčbě prsních nádorů. V této oblasti
však neexistuje dostatek relevantních vědeckých studií.

22

Jak do svého mazlíčka pyl dostat a v jakých dávkách
Pro začátek malé upřesnění: pyl je moţno zakoupit v lékárně či obchodě se zdravou
výţivou a vyskytuje se ve dvou podobách. Nejčastěji se setkáte se suchým pylem, druhou
moţností je pak pyl mraţený v dusíkové atmosféře (ten však u nás není běţně dostupný,
pozn. překl.). Právě mraţený pyl, ačkoliv jsou moţnosti jeho vyuţití omezené, vykazuje
prokazatelně vyšší účinky a zvířatům víc chutná. Pro psy je vyloţenou pochoutkou a bez
problémů jej do nich pomocí lţíce vpravíte. Kočka je nedůvěřivější, a proto je nutné
zamíchat pyl do nějaké chutné paštiky. Abyste v ní podpořili chuť k jídlu, nechte ji přes
noc vyhladovět.
Vhodná denní dávka pylu pro naše mazlíčky je polovina kávové lţičky na pět kilo váhy.
Někteří ptáci, například malí papoušci Lori, jsou jiţ od přírody velkými konzumenty pylu,
neboť základem jejich stravovacího reţimu jsou tyčinky určitých druhů květin. Lori
chovaní v zajetí v tomto směru často trpí nedostatkem. Přidáme-li do jejich jídelníčku pyl,
peří se jim krásně zbarví a budou vitálnější.

Jíl
Jíl se v přírodě vyskytuje v mnoha podobách od drobných granulí, které plní spíše
mechanickou nebo absorpční funkci, aţ po velmi jemné druhy jílu, které lze míchat
s vodou a z nichţ poté vznikají koloidní substance s univerzálními silnými biologickými
účinky. Zvířata mají jíl přirozeně v oblibě. Od koček, které se vţdy nadšeně hrabou
v kočkolitu, aţ po slony, jimţ jílovitá půda slouţí jako klouzačka, materiál, o nějţ si třou
kůţi, ale také jako lék na četná koţní poranění způsobená tropickým podnebím. Zvířata
však přirozeně dokáţou vyuţívat jíl také vnitřně. Názorným příkladem jsou indičtí ptáci,
kteří několik týdnů v roce ozobávají tamní jílové útesy. Příčiny nebyly dlouhou dobu jasné.
Poté se jeden botanik nezaměřil na vztah mezi způsobem stravování ptáků v daném období
(ptáci se ţivili velmi kyselými červenými bobulemi, jeţ byly pro sliznici jejich volete příliš
agresivní) a vlastnostmi jílu (resp. jílových minerálů), který ozobávali. A výsledek? Ptáci
si z přírodního jílu přirozeně vytvářeli vlastní léčebnou kůru.
Jak nám tedy ukazují příklady na zvířatech, jíl se hodí nejen pro vnější pouţití ve formě
koupelí (na ty se specializují v lázních) nebo zábalů, ale lze ho uţívat i vnitřně, konkrétně
v podobě jílové vody, kterou podáváme v malých dávkách.
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Vnější užití jílu
Nejčastěji se uţívá zelený jíl, a to buď vlhčený (prodává se v tubě) nebo drcený, případně
ve formě prášku. Jíl ve formě jemného prášku lze aplikovat nasucho přímo na podráţděná
místa na kůţi, například na ekzém či rány, které si zvíře líţe. Budete-li aplikovat prášek
dvakrát denně, všimnete si okamţitého zlepšení a rychlého obnovování pokoţky. Tímto
způsobem lze také léčit zvířata trpící tzv. hyperkeratózou (nadměrným rohovatěním kůţe),
jeţ je doprovázena typickým „pachem stáří“. Jíl v prášku totiţ při pravidelném uţívání
funguje jako přírodní deodorant a má hojivé účinky. Zvíře byste však i přesto měli obden
vykartáčovat.
Z drceného jílu si můžete vytvořit také zábaly.
Jak na to:
1. Rozdrťte kousky jílu plastovou nebo dřevěnou paličkou (nikdy však kovovou).
2. Nasypte získaný prášek do skleněné, plastové nebo porcelánové mísy. Pokud to počasí
dovolí, nechejte mísu se suchým jílem několik hodin na slunci.
3. Postupně do mísy přilévejte vodu s co nejmenším mnoţstvím minerálů, dokud
nevznikne poddajné těsto. Dávejte pozor, aby těsto nebylo příliš hladké a lepivé, těţko by
se s ním poté pracovalo.
4. Jílové těsto naneste na kus plátna nebo obvaz, neaplikujte jej přímo na část těla, kterou
chcete léčit. Zábal poté umístěte na kůţi zakrytou jednou vrstvou bavlněného obvazu. Aby
zábal drţel, pouţijte obinadlo, které však nestahujte příliš pevně.
V případě abscesu nebo hnisající rány aplikujte zábal krátkodobě (půl hodiny), pokud
chcete léčit „hlubší“ zdravotní problémy (artróza, hematom apod.), nechte zábal účinkovat
déle (dvě hodiny). Po uplynutí stanoveného času zábal sundejte a čistou vodou opláchněte
místa na kůţi, kde zůstaly částečky jílu.
Upozornění: Nedoporučuje se léčit více míst současně a používat opakovaně jíl, který již
absorboval hnis.
Při léčbě koţních onemocnění doprovázených superinfekcí lze do zábalu přidat také
čerstvě nadrcený rozmarýn. Trpí-li zvíře ucpanými mléčnými ţlázami (například po
odstavení mláďat nebo v případě kojení ve stresu), úlevu mu poskytneme najemno
nasekanou petrţelí, kterou rozprostřeme přímo na cecíky a poté přiloţíme jílový zábal.
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Vnitřní užití jílu
Malou dávku jílu (aţ 3 %) můţete kočce systematicky přidávat do ţrádla, stejně jako to
dělají výrobci psích a kočičích krmiv, aniţ by se o tom příliš vědělo. Orální uţití jílu hraje
prim samozřejmě hlavně při zaţívacích obtíţích (gastritida, gastroenteritida). Jeho účinky
však zdaleka přesahují trávicí soustavu, příznivě působí například i na hormonální
nerovnováhu, hojně rozšířené infekce (virózy, stafylokokové infekce), anémii, imunitní
nedostatečnost a další.
Nejúčinnější formou jílu je „jílová voda“, která se uţívá kaţdé ráno nalačno. Jílovou vodu
připravujte večer, a to v poměru jedna kávová lţička jílu na půl sklenice pramenité vody.
Dobře promíchejte a nechte odstát celou noc. Ráno opět promíchejte a plastovou
stříkačkou naberte 2 aţ 4 ml roztoku podle váhy zvířete.
Buďte opatrní: Roztok nepodávejte kočce trpící kýlou nebo zácpou. Neužívejte současně
parafínový olej a jílový roztok. Ujistěte se také, že kočka dodržuje správný pitný režim.

JÍL: UNIVERZÁLNÍ LÉK
Zelený jíl má velmi silné absorpční schopnosti. Dokáţe z těla odstranit nečistoty, toxiny,
bakterie, ale také hlen a hnis. Jíl je schopný pohlcovat i plyny a zápach. Své uplatnění
najde rovněţ při hojení ran, neboť v daném místě napomáhá urychlit tvorbu tkáně. Jizvy se
tak hojí rychle a dobře, tedy bez zjevnějších následků. Známý je i pro své antiseptické
účinky vyplývající z čistě fyzikálního jevu, který nebyl dosud objasněn. Patogenní
mikroby totiţ v kontaktu s jílem hynou, zatímco přirozená mikroflóra organismu –
například střevní či ústní (při pouţívání zubní pasty s jílem) – zůstává zachována. Zelený
jíl působí na organismus stimulačně a regeneračně, posiluje jeho obranyschopnost, a to
lokálně (například v místě poranění) i celoplošně. Kromě toho má také zřejmé analgetické
účinky, léčí otoky a zmírňuje zánětlivé reakce organismu.
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První kroky:
Identifikace zvířete a očkování
Identifikace kočky
Tradičně se identifikace koček prováděla pomocí tetování, a to buď na uchu (například u
šestitýdenních koťat tak bylo tetování velmi malé), nebo vnitřní straně stehna.
V současnosti se k identifikaci používá elektronický čip, který má hned několik
výhod:
- není nutné kočku uspat
- čip nelze padělat (navzdory fámám, které kolují na internetu, není moţné smazat nebo
změnit numerickou informaci, kterou čip nese)
- čip je biokompatibilní (nedochází k interakci s pojivovým vazivem a svaly)
- čip je univerzální, existuje pouze jedna norma platná na celém světě, a tak kaţdý dokáţe
obsah těchto čipů přečíst
Zbývá tak pouze sjednotit registry všech evropských zemí. Identifikace je v současnosti
povinná nejen u koťat, která majitel prodává, ale také u všech kočiček od šesti měsíců.
Identifikace je nutná také v případě očkování proti vzteklině při vystavování zvířecího
pasu.

Kočičí doklady
Doklady při pořizování kočky:
- Doklad o koupi nebo adopci; nesmí v něm chybět datum, identita zvířete a účel jeho
chovu, pořizovací cena a údaje o prodejci (nebo darujícím).
- Identifikační karta nebo provizorní osvědčení, které platí čtyři měsíce (jedná-li se o
prodej).
- Potvrzení o dobrém zdravotním stavu od veterináře (je povinné, i kdyţ je kotě darované).
- Očkovací průkaz, v němţ jsou uvedena data a druhy očkování provedené v rámci
primovakcinace.
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Cestovní doklady:
- Identifikační certifikát.
- Pas s identifikačním čárovým kódem čipu a potvrzením o očkování proti vzteklině.
V případě šlechtěných koček:
- Průkaz původu nebo číslo zápisu narozeného vrhu v plemenné knize.

Očkování
Očkovací období nastává tehdy, kdyţ uţ kotě není chráněno protilátkami své matky, coţ
bývá zpravidla od devíti týdnů ţivota. Kaţdoroční přeočkování poté zvyšuje účinnost
vakcíny.
Momentálně dostupné očkovací látky:
- proti leukóze: Leukóza, často mylně nazývána „kočičí AIDS“, je ve skutečnosti virovou
formou leukémie (způsobenou retrovirem) a přenáší se přímým stykem (krví, slinami,
močí). Podle odhadů je nakaţeno více neţ 20 % volně se pohybujících koček. Pokud máte
podezření, můţete své kočce nechat udělat krevní testy, které odhalí přítomnost viru.
Veterinář vám poté doporučí, jak vhodně postupovat.
- proti tyfu: Onemocnění typické pro koťata ţijící ve skupině. Zpravidla se znovu
objevuje po dvaceti letech od vyléčení.
- proti kočičí rýmě: Kočičí rýma zahrnuje několik různě váţných onemocnění dýchacího
ústrojí a dutiny ústní; proti všem lze však očkovat jedinou vakcínou.
- proti chlamydióze: Jedná se o nemoc, jejíţ symptomy postihují hlavně oční sliznici.
- proti vzteklině: Nemoc, kterou se v České republice podařilo díky očkování vymýtit.
Mohla by se však neočekávaně znovu objevit, a to kvůli ilegálnímu dovozu štěňat ze
zahraničí (zejména z Afriky). Chcete-li cestovat v rámci Evropy, je očkování proti
vzteklině povinné. V případě cestování mimo Evropu se informujte u svého veterináře.
Účinnost výše zmíněných vakcín je stanovena na jeden rok. Každoroční přeočkování je
tedy nezbytné, a to platí zejména u toulavých koček, které se často perou s jinými.
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II. Komentář
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1. Překladatelská analýza výchozího textu
1.1 Stylistické a funkční zařazení textu
Z hlediska funkčních stylů můţeme tuto publikaci zařadit mezi odborné, respektive
populárně naučné texty. Problematika je zde totiţ čtenáři vyloţena zjednodušeným
způsobem tak, aby se zorientoval i laik. Vykazuje také některé charakteristické rysy, které
uvádí publikace Čeština pro překladatele2, jsou jimi například typické slohové postupy
(výklad, popis a v úvodech hlavních kapitol téţ úvaha), typická kompozice, horizontální
(kapitoly, odstavce) a vertikální členění (hlavní text a poznámky), dialog se čtenářem apod.
Z hlediska stylotvorných činitelů sem můţeme zařadit objektivitu autora (ačkoliv mnou
překládaný text je do jisté míry subjektivní, objektivita je však zachována, jde-li o fakta),
přesnost vyjadřování, pojmovost a také explicitnost, jelikoţ v textu nenajdeme skutečně
skrytá vyjádření či snad naráţky. Pro tento styl je typické téţ neutrální lexikum a četnost
odborných výrazů.3
Pokud se na text zaměříme z hlediska jazykových funkcí dle Jakobsona4, pak zde
nalezneme v převaţující míře funkci referenční, která je zaměřena na kontext a vztah
k samotnému sdělení. To vyplývá uţ ze samotného cíle komunikátu, jímţ je předat
informaci. Do jisté míry se zde uplatňuje také funkce expresivní, jeţ signalizují například
interpunkční znaménka (vykřičník, tři tečky). Autor tak odkrývá mimo jiné vlastní postoj
k problematice ([…] sachons rester modestes !; O: 17). Dalším charakteristickým rysem je
občasné uţívání první osoby jednotného čísla ([…] mais que je sache […]; O: 15) a
mnohokrát se objevující inkluzivní on. Opomenout bychom neměli ani na konativní
funkci, která je pro tento komunikát velmi důleţitá. Jedním z autorových cílů bylo totiţ
zapůsobit na čtenáře a nějakým způsobem ho ovlivnit (např. ve výběru způsobu léčby) –
Gauchet zde takového apelu dosahuje zejména pomocí řečnických otázek a osobního
zájmena vous, jímţ s adresátem navazuje pomyslný dialog (Comme il connaît bien votre
chat, il vous proposera sans doute d’améliorer l’efficacité en affinant la formule du
remède.; O: 20).

2

HOUŢVIČKOVÁ, Milena a Jana HOFFMANNOVÁ. Čeština pro překladatele: základy teorie,
interpretace textů, praktická cvičení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012, 265 s.
ISBN 978-80-7308-405-9.
3
BRUNEL, Aude a Jovanka ŠOTOLOVÁ. Stylistická analýza českých a francouzských textů. 1. vyd. Praha:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012, 149 s. ISBN 80-730-8408-2.
4
JAKOBSON, R.: Lingvistika a poetika, in Poetická funkce, Jinočany, H & H 1995, s. 74–105.
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1.2 Vnětextové faktory
1.2.1 Autor
Autorem publikace je francouzský veterinář Jean-Yves Gauchet, který jiţ dlouhá léta
působí v Toulouse. Jak uvádí na svých webových stránkách, prioritou je pro něj uţívání
přírodních léčivých prostředků, které jsou pro všechny finančně dostupné a nezpůsobují
neţádoucí vedlejší účinky.5 Mimo to je Gauchet také vědeckým pracovníkem a autorem
mnoha článků a publikací, vydává například alternativní vědecký časopis Effervesciences,
v němţ také poprvé odhalil blahodárné účinky kočičího předení na zdraví člověka. Právě
tímto tématem se jiţ od roku 2002 intenzivně zabývá a ze svých poznatků vytvořil tzv.
terapii předením (v orig. ronronthérapie), jeţ ho proslavila po celém světě.
V této knize Gauchet čtenářům jednoduše, ale o to důkladněji vysvětluje veškerá
pozitiva a blahodárné účinky symbiotického vztahu mezi člověkem a kočkou. Jak jiţ bylo
zmíněno, v popředí jeho zájmu stojí přírodní medicína a veškerá myslitelná alternativní
léčiva, coţ je současně také ústřední téma mnou překládané části knihy. Kromě Mon chat
et moi, on se soigne ! je Gauchet autorem či spoluautorem publikací Mon chat et moi on se
régale ! (2014), Perturbateurs neuro-endocriniens et maladies émergentes (2015) a Adopte
un chat : Tests, jeux et astuces pour trouver le chat de votre life ! (2016).
1.2.2 Komunikační záměr
Komunikačním záměrem autora bylo předat začínajícím i pokročilým chovatelům koček
co nejširší spektrum informací týkajících se veškerých oblastí vzájemného souţití člověka
s kočkou. Mnou překládaná část se týká především rozličných druhů přírodní léčby, a
cílem autora tak bylo poskytnout čtenářům co nejhodnotnější a nejpřesnější informace,
které mohou poskytnout základ pro praktické vyuţití. Jak jiţ bylo řečeno výše, autor je
zastáncem přírodní medikace, proto se prostřednictvím jednotlivých kapitol snaţí na
čtenáře určitým způsobem apelovat a přesvědčit je o vhodnosti alternativních léčebných
metod.
Autor zřejmě počítá se čtenářem-začátečníkem, proto veškeré informace předkládá
snadno přístupnou a zajímavou formou, ale současně se nebojí jít do hloubky problému.
Předpokládá se také, ţe se čtenář v oblasti alternativní medicíny příliš neorientuje a
přiklání se spíše ke klasické medicíně, proto autor nikterak neodsuzuje postupy klasické
5

Francouzská stránka J.-Y. Gaucheta. [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z:
https://www.veterinairetoulouse.com/
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medicíny ani se čtenáře nesnaţí přesvědčit o své pravdě, ale snaţí se fakta vysvětlit na
praktických příkladech ze ţivota. V některých případech dokonce doporučuje kombinaci
klasických a alternativních přípravků a odkazuje čtenáře na konzultace s veterinářem.
Jedná se o populárně naučný text, a přestoţe je publikace plná odborných
informací, které by pro čtenáře-amatéra byly v této koncentraci aţ nestravitelné, pod
taktovkou autorova stylu se mění na zajímavé povídání s ilustrativním charakterem.
Hlavním komunikačním záměrem tedy bylo informovat, zaujmout a apelovat na čtenáře
s cílem propagace přírodní léčby. Autor ovšem „nehraje na city“, text je vyváţený a
neutrální a autorovy názory jsou z velké části vědecky podloţené (ačkoliv u většiny typů
alternativní medicíny o vědeckých podkladech hovořit nelze).
1.2.3 Adresát
Celá publikace je určena v první řadě samotným chovatelům koček. Autor v ní totiţ
předkládá širokou škálu informací, jeţ se týkají snad všech oblastí ţivota s domácím
mazlíčkem, a proto se tato kniha můţe stát aţ jakousi „kočičí encyklopedií“, v níţ chovatel
najde vše, co by mohl potřebovat. Zároveň autor počítá se čtenářem, který touţí po jiném
úhlu pohledu a hlubším náhledu na jednotlivé problémy, coţ dokazuje poněkud
alternativnější pojetí celého díla.
Jak jiţ bylo řečeno, na první pohled by se mohlo zdát, ţe pro čtenáře-laika bude
tato publikace v jistém smyslu neúnosná, neboť obsahuje velké mnoţství termínů z mnoha
vědeckých oborů. Způsob podávání informací je však přizpůsoben i neznalému adresátovi,
a to prostřednictvím vnitřních vysvětlivek, explikací a ilustračních příkladů. V případě
mnou překládaných kapitol, které jsou zaměřeny zejména na jednotlivé druhy alternativní
medicíny, se s takovým recipientem dokonce počítá, autor totiţ rozhodně nepředpokládá
dokonalou orientaci v tématu, a vše proto vysvětluje velmi důkladně a současně nenásilně
prosazuje vlastní názor. Aby si autor udrţel čtenářovu plnou pozornost, je kniha
prokládána nejen fotografiemi a obrázky s popisky, ale také například rentgenovými
snímky.
Primárně je dílo adresováno samozřejmě francouzskému čtenáři. Obsah sdělení by
však měl být bez větších potíţí srozumitelný také pro českého adresáta. Jediným
problémem by mohly být francouzské reálie, kterých se však v textu vyskytuje velmi málo
a v překladu jsou většinou úplně vynechány, neboť nejsou z věcně obsahového hlediska
nezbytné, případně je nelze adekvátně nahradit. Jedná se například o názvy minerálních
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vod (l’eau de Mont Rouscous, l’eau de Volvic, O: 13), rostlinu, jeţ u nás neroste (le petit
plantain, O: 19) a další substance, které v České republice nejsou běţně dostupné.
Výhodou publikace je v kaţdém případě to, ţe se nejedná o téma nutně související pouze
s Francií, neboť informace v ní obsaţené jsou platné v podstatě kdekoliv na světě (např.
[…] 30 % de nos compagnons soient en surpoids, O: 7 – statistický údaj se týká obecně
veškeré populace koček na Zemi). K převodu francouzského textu pro potřeby českého
recipienta tak postačí menší úpravy. Těmi se budeme zabývat detailněji v dalších
kapitolách.
1.2.4 Médium, místo a čas
Publikace Mon chat et moi, on se soigne ! vyšla v roce 2014, a jedná se tedy o poměrně
nový titul. Vydalo ji nakladatelství Le Courrier du Livre, které se specializuje na díla
týkající se alternativních druhů léčby, jako například čínské a kvantové medicíny,
energetické terapie apod. Stěţejním tématem knih z tohoto nakladatelství je spiritualita a
vše, co s ní souvisí. Najdeme zde tituly z oborů fyzického i psychického zdraví, osobního
rozvoje či praktické návody na cvičení (gymnastika, jóga). Claudia Trédaniel, majitelka
vydavatelství, klade velký důraz na zpřístupnění vědeckých témat široké veřejnosti a
propaguje veškeré moţné druhy přírodní péče o zdraví člověka i zvířat (např. aromaterapii,
homeopatii či fytoterapii). Publikace vydavatelství Le Courrier du Livre bývají bohatě
ilustrovány a často obsahují doprovodná DVD, a snad i proto se těší velké oblibě mezi
čtenáři.6 Na Gauchetovu knihu, která je předmětem této bakalářské práce, volně navazuje
pokračování s názvem Mon chat et moi on se régale ! od stejného autora.7
Jak jiţ bylo zmíněno, nakladatelství Le Courrier du Livre si velmi zakládá na
estetické stránce svých publikací, a ani Mon chat et moi, on se soigne ! není výjimkou.
Formátem kniha odpovídá o něco širší A5 a zajímavé je na ní to, ţe je oboustranná. Kaţdá
z částí poskytuje jiný úhel pohledu a také odlišná témata, coţ čtenáři vzhledem k většímu
počtu stran (téměř 300) umoţňuje snazší orientaci. Prostřední část knihy tvoří volný
prostor na případné poznámky. Téměř na kaţdé straně pak nalezneme velkou fotografii,
případně alespoň menší obrázek či ilustraci. Obě části knihy jsou rozděleny na kapitoly (Je
le soigne, Nos ennuis partagés, Voyages et déplacements atd.) a podkapitoly (Sa peau et

6

Francouzská stránka nakladatelství Le Courrier du Livre. [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z:
http://www.editions-tredaniel.com/le-courrier-du-livre-editeur-3.html
7
Francouzská stránka nakladatelství Le Courrier du Livre. [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z:
http://www.editions-tredaniel.com/mon-chat-et-moi-on-se-regale-p-5661.html
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son pelage, 10 % de chat-llergiques, En voiture). Součástí je také Cahier pratique, coţ je
praktický rádce v případě nutnosti první pomoci.
Protoţe publikace vyšla ve Francii, můţeme v ní samozřejmě zpozorovat vázanost
na frankofonní prostředí. Jedním z příkladů je vzorový formulář, který by měl čtenář
vyplnit

před

návštěvou

zvěrolékaře.

Takový

dokument

samozřejmě

odpovídá

francouzskému úzu a pro potřeby českého adresáta by musel být upraven. Další názornou
ukázkou je reklamní leták, který je součástí titulu a jenţ nabízí moţnost koupě CD
s kočičím předením nebo jeho staţení prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Tato
nabídka se samozřejmě opět týká pouze francouzských čtenářů. Ani jeden z výše
uvedených příkladů se však neobjevuje v mnou překládaných kapitolách, které tak
z hlediska reálií a závislosti na místě původu nepředstavují pro českého recipienta větší
problém.

1.3 Vnitrotextové faktory
1.3.1 Téma a obsah
Jak jsme jiţ zmínili v předchozích kapitolách, tématem této publikace je prospěšnost
vzájemného vztahu člověka a kočky. Taktéţ jiţ bylo řečeno, ţe se autor na problematiku
dívá ze dvou úhlů – jak se o kočku staráme my a jak se kočka stará o nás. Mnou vybraný
text pochází z prvně zmiňované části, a obsahuje tedy informace o tom, jak kočce
poskytnout co nejlepší péči, na co si jakoţto chovatel dávat pozor a jak mít se svým
kočičím přítelem vzájemně prospěšný vztah. Dvě z kapitol, které byly následně přeloţeny,
se zaměřují vyloţeně na problematiku kočičích onemocnění a přírodních způsobů jejich
léčby. Autor vţdy na úvod hovoří obecněji, aby čtenáře uvedl do kontextu, a poté
předkládá jednotlivé způsoby léčby, jako jsou například homeopatie, aromaterapie či
fototerapie. Snad aby čtenář jednotlivé léčebné principy snáze pochopil, uvádí u nich autor
názorné příklady, mnohdy i z vlastní praxe.
Třetí kapitola v našem překladu se orientuje zejména na chovatele-začátečníky,
neboť pojednává o prvních krocích při koupi/adopci kočky. Jsou zde uvedena základní
opatření, jeţ by nový majitel zvířete neměl opomenout. Tato kapitola zahrnuje také
podkapitolu o očkování, v níţ jsou mimo jiné uvedeny kočičí nemoci, proti nimţ lze zvíře
očkovat.
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1.3.2 Kompozice a grafika textu
Jednotlivé kapitoly textu se vţdy skládají z několika podkapitol, ovšem kromě první,
kterou kromě úvodu tvoří pouze jeden dlouhý tematický oddíl s vlastním nadpisem. Jsou-li
odstavce dlouhé, bývají v některých případech odděleny volným řádkem, coţ jistě
umoţňuje čtenáři lepší orientaci v textu. Text tvoří jak na sebe navazující věty a souvětí,
tak i výčty a různé seznamy. Nenajdeme zde ţádné poznámky pod čarou, reference na jiné
publikace, citace, ani popisky k obrázkům. Obrazový materiál je zde zastoupen pouze
v malé míře, je ovšem nutno uznat, ţe pouţité fotografie koček jsou velmi kvalitní a
zvířata na nich vskutku roztomilá, coţ jistě potěší kaţdého, kdo tuto publikaci otevře.
Čtenářův zrak však na první pohled upoutá zejména grafické zpracování publikace.
Uţ samotný obal knihy je, zdá se, dobrým marketingovým tahem, jelikoţ celou horní
třetinu zabírá fotografie rozvalujícího se kotěte, a tomu ţádný „kočkomil“ rozhodně
neodolá. Text knihy je pak určitým mišmašem, ať uţ jde o velikost písma či typ fontu.
Zajímavě je zde pouţito patkové písmo, jímţ je psán pouze obecný úvod dvou kapitol,
ačkoliv se tento typ písma obecně povaţuje za čitelnější. Oproti tomu bezpatkové písmo
zde najdeme v názvech kapitol a hlavním textu. Nelze pravděpodobně zjistit, jedná-li se o
záměr či náhodu, nicméně s tímto tématem úzce souvisí i zvolený font písma. Ten se totiţ
v textu pravidelně obměňuje; rozdílného fontu si můţeme všimnout v názvech kapitol,
podkapitol, ale i ve vlastním textu.
Obecně lze ale říci, ţe se zde grafici rozhodli pro spíše neformální typ písma, jeţ
publikacím odbornějšího rázu není tak úplně vlastní. Na druhou stranu můţe na čtenáře
jistě pozitivně zapůsobit a poskytnout mu dojem, ţe se jedná o příjemnou oddychovou
četbu. V částech, které je nutno odlišit od hlavního textu, jelikoţ na něco upozorňují či
obsahují informace, jeţ není radno přehlédnout, skvěle funguje kurzíva. Její uţití je navíc
doplněno o zdobně působící font, který ale můţe být hůře čitelný a působit poněkud
nepatřičně (Résumons-nous : […], O: 8; Important : […], O: 26). Pověstnou třešničkou na
dortu je malá ikona kočky, která se vţdy nachází na začátku jednotlivých kapitol (v O str. 5
a 9).
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1.3.3 Lexikální rovina
Vzhledem k šířce tématu překládaného textu a potaţmo i celé publikace lze lexikum
originálního komunikátu označit za bohaté. Autor zde uplatňuje svůj originální styl, pro
nějţ je typická určitá míra subjektivity a expresivity, v čemţ bychom mohli spatřovat
snahu podat odborné téma poněkud neformální a přístupnější formou. Typickým příkladem
jsou synonyma pro „domácí zvíře“, které kromě konkrétních výrazů (chat, chien) zahrnují
například i nos amis les chats (O: 20), nos compagnons (O: 5), petits compagnons (O: 7).
Poslední dvě označení vznikla rozšířením sémantického pole slova compagnon.8
Doplněním adjekivem petit nebo determinantem nos získává výraz na značném citovém
zabarvení. Jako zajímavě zvolené se jeví téţ synonymum pro kočku – le Minou (O: 22) –,
které spadá do registre familier, konkrétně do dětské mluvy.9 V komunikátu nalezneme
také anglicismus hormon-like (O: 18). Ačkoliv ho autor uvádí v uvozovkách, jedná se o
termín, který se ve francouzských textech vyskytuje poměrně běţně. Jelikoţ se ale jedná o
text odborného rázu, převaţující je samozřejmě neutrální a nepříznaková slovní zásoba.
Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, pro populárně naučný styl je typické uţívání termínů.
Je nutno zdůraznit, ţe jejich mnoţství ve výchozím textu je opravdu značné. Jedná se
zejména o následující obory:


Medicína: péritonite infectieuse féline, tumeur, obésité, arthrose



Botanika: busserolle, cassis, racine



Farmakologie: contraceptifs, anti-inflammatoires, antimitotiques



Biologie: parasites, coronavirus, pathogène, chat



Anatomie: tissu, épithéliums, jabot



Chemie: azote, polyphénols, tanins



Chovatelství: puce électronique, déclaration de naissance

1.3.4 Morfologická rovina
Z hlediska slovesných časů je v textu zastoupen primárně čas přítomný. Autorovým
úkolem bylo totiţ zejména popsat obecně platná fakta, která se vztahují k současnosti. Jen
zřídka se autor obrací do minulosti, aby osvětlil příčinu dané situace či doplnil informaci o
vzpomínku na vlastní lékařskou praxi. V takovém případě se uchyluje k minulému času
8

REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le Petit Robert 2014. Nouv. éd. millésime. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 2013. ISBN 978-2-32100-216-1, s. 484
9
REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le Petit Robert 2014. Nouv. éd. millésime. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 2013. ISBN 978-2-32100-216-1, s. 1605
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sloţenému (Plus d’une fois, j’ai prescrit à un client […]. O: 6; Les plants ont donc
constitué […]. O: 16). Můţeme si ale všimnout také několika případů uţití imperfekta,
pomocí něhoţ se autor vrací taktéţ do minulosti (Les premiers homéopathes […]
essayaient sur eux-mêmes […]. Ils notaient tout ce qu’ils ressentaient […]. O: 11).
Vzhledem k tomu, ţe v češtině neexistuje přímý ekvivalent k tomuto času, musíme si
vypomoci jinými prostředky, a to například vidovými slovesy. Imperfektum ve výchozím
komunikátu vyjadřuje časově neohraničené trvání minulého děje, dané sloveso jsme tak
v překladu nahradili nedokonavým tvarem.
V textu se v malé míře setkáme téţ s budoucím časem prostým (Votre vétérinaire
pourra élargir […]. O: 18), ale i s futur proche, neboli budoucím časem vyjádřeným
opisem pomocí slovesa aller. Ten značí bezprostředně následující děj, coţ by bylo moţné
určitými prostředky vyjádřit i v češtině, avšak konkrétně v našem případě to nebylo nutné
(Ce qui va limiter nos possibilités de soins […]. O: 17). V jednom případě zde dokonce
objevíme předbudoucí čas, který značí děj ukončený před jiným budoucím dějem ([…] et
on ne réutilise jamais l’argile qui aura absorbé des sanies ou du pus. O: 26).
Z hlediska slovesného způsobu se v komunikátu nejvíce uplatňuje indikativ a
v určitých případech také imperativ, jejţ autor uţívá primárně v receptech a návodech
(Broyez le morceau d’argile […]. O: 26). Je zde však zastoupen také kondicionál, a to
jedná-li se o doporučení (On pourrait ajouter […]. O: 7) či vyjádření pochybnosti
(L’homéopathie pourrait-elle reposer sur un effet placebo ? O: 15).
1.3.5 Syntaktická rovina
Větná struktura výchozího textu je propracovaná, komplexní a aţ na výjimky přehledná.
Sdělení komunikátu je poměrně kondenzované a ve velké míře převaţují souvětí (souřadná
i podřadná), která mohou být i komplikovanější, coţ se týká zejména „úvodníku“ k druhé
kapitole (O: 9). Jednoduché věty se objevují zřídka, na druhou stranu je však hutnost textu
do jisté míry vyváţena různými výčty a seznamy s odráţkami. Je zde zjevná snaha sdělit
co nejvíce na co nejmenším prostoru, coţ se projevuje mimo jiné právě v syntaxi. V textu
se tak uplatňují polovětné vazby ([…] il suffit d’avoir envoyé à la serrure la bonne
information […]. O: 11), eliptické věty (La promenade ? O: 7; Pourquoi tant d’animaux
malades ? O: 5) a autor si často vypomáhá také nominální konstrukcí s dvojtečkou, která
nahrazuje přísudek nebo vedlejší větu (Des aliments trop riches en énergie, un manque
d’exercice quotidien : il n’est pas étonnant que […]. O: 7). Na tyto faktory jsem se při
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překládání snaţila brát ohled, avšak v případě příliš dlouhých a hutných souvětí jsem
přistoupila raději k jejich rozvolňování, aby byla zachována čtivost a srozumitelnost
překladu.
Neméně důleţitým syntaktickým prvkem je slovosled, jenţ se v obou jazycích
v mnoha ohledech liší. Z hlediska aktuálního větného členění platí, ţe začátek sdělení tvoří
jiţ známá informace (tzv. východisko výpovědi), na níţ poté navazuje zcela nová (tzv.
jádro výpovědi). Na rozdíl od českého slovosledu, který je do značné míry volný a závisí
hlavně na jiţ zmíněném aktuálním větném členění, je francouzský slovosled víceméně
pevný. Pokud jde o větné členy, konstruujeme francouzskou větu zpravidla tímto
způsobem: (přísl. určení) – podmět – přísudek – předmět(y) – (přísl. určení).10 Ve
výchozím textu nalezneme také několik příkladu tzv. mise en relief, tedy zdůraznění
některého větného členu obratem c’est…qui (que) (C’est notre mode de vie qui est en
cause. O: 5). V českém překladu se taková situace řeší zpravidla změnou slovosledu.
1.3.6 Interpunkce
Zde je nutno zmínit především časté uţívání otazníku a trojteček. Prvně zmíněné
interpunkční znaménko nalezneme zejména v názvech kapitol, které jsou v podstatě
tvořeny otázkami. To autorovi umoţňuje nejen nastolit budoucí problematiku, ale současně
vyvolat ve čtenáři jakýsi pocit vzájemného dialogu. Řečnické otázky, které tuto skutečnost
mohou ještě umocnit, ovšem tak časté nejsou (La promenade? O: 7). Oproti tomu
v uţívání tří teček si autor doslova libuje, a vzhledem k odbornému zaměření textu by
jejich četnost mohla být aţ překvapivá. Tento prvek značí zpravidla něco nedořečeného a
pro text tohoto typu není zcela obvyklý ([…] l’action homéopathique ne sera pas
efficace…; O: 11). V tomto případě se jedná o zajímavé řešení mezivětného navazování,
které by však pro český překlad bylo spíše zátěţí, k čemuţ se vrátíme ještě v pozdějších
kapitolách.
Dalším poměrně četným prvkem je dvojtečka, jeţ má explikativní funkci, případně
uvozuje výčet. Autor ji zde uţívá zejména ve větách, které jsou uţ samy o sobě poměrně
dlouhé a v nichţ by kaţdé další slovo navíc bylo spíše kontraproduktivní. Vykřičník se
v textu objevuje jen zřídka, a to zejména v případě snahy podtrhnout důleţitost sdělení či
nějakým způsobem apelovat na čtenáře ([…] une augmentation de près d’un an et demi a
10

HENDRICH, Josef, Jaromír TLÁSKAL a Otomar RADINA. Francouzská mluvnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus,
2001, ISBN 80-723-8064-8, s. 589
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été constatée !, O: 5). Uvozovky se zde vyskytují v případě výrazů, jeţ svým stylem příliš
nezapadají do celkového odborně laděného kontextu ([…] il faut faire évoluer leur
alimentation vers du plus « maigre », […]; O: 8), případně jedná-li se například o autorovy
vlastní termíny, které nejsou oficiální (« logique anti »; O: 10).

2. Metoda překladu
Na základě analýzy výchozího textu došlo ke stanovení určité překladatelské strategie.
V tomto procesu hrálo zásadní roli hned několik faktorů, a to zejména zachování cíle
komunikátu (tedy předat adresátovi informace o přírodní léčbě pro kočky, a to populárněnaučnou formou) a současně dodrţení jazykových funkcí, které jsou v textu obsaţeny.
Důleţité bylo také zaměření na příjemce a zejména jeho lokaci (z důvodu překladu
francouzských reálií). Pro zachování srozumitelnosti textu bylo vyuţito explicitace,
zlogičťování a vnitřních vysvětlivek. V případě příliš dlouhých a informačně
kondenzovaných souvětí, která by pro českého čtenáře byla obtíţně stravitelná, došlo
k jejich rozdělení na menší úseky. Záměrem bylo také zachovat čtivost textu a jeho
estetickou funkci, která komunikát příjemně osvěţuje.

3. Překladatelské problémy a jejich řešení
V následující části se zaměříme na typologii překladatelských problémů, s nimiţ jsme se
při překladu originálního textu setkali. Vzhledem k šíři záběru textu jsme se potýkali se
vskutku rozličnými obtíţemi, a to jak po stránce formální, tak i obsahové. Kromě
jednotlivých typů problémů si zmíníme také jejich řešení.

3.1 Překlad názvů kapitol
S problémy jsme se potýkali jiţ při překladu názvů kapitol a zejména části publikace, z níţ
vybraný text pochází. Její podtitul zní Je le soigne a samozřejmě souvisí s názvem celé
knihy (Mon chat et moi, on se soigne !). Autor chtěl tedy vyjádřit, ţe se v této části knihy
bude zabývat péčí člověka o kočku. Doslovné varianty jako Já o ni pečuji, případně Já
pečuji o kočku jsme zavrhli, jelikoţ zní příliš kostrbatě. Taktéţ se nám nepozdávalo uţití
první osoby singuláru, jelikoţ tato varianta nebývá v českých publikacích častá. Nakonec
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jsme zvolili řešení v podobě spojení Pečujeme o kočku, v němţ je adresát jiţ povaţován za
součást situace. Osobní zájmeno le jsme navíc nahradili konkrétním výrazem kočka, aby
bylo jiţ z nadpisu zcela jasné, o co se bude jednat. Zachování zájmena v překladu by totiţ
mohlo být zavádějící.
V případě překladu názvů jednotlivých kapitol a podkapitol jsme se setkali
s problémem v oblasti interpunkce. Ve výchozím textu je totiţ značné mnoţství názvů
kapitol tvořeno otázkou zakončenou otazníkem, přičemţ následující text funguje jako
odpověď. Po důkladné analýze jsme se rozhodli tázací formu názvů v překladu zachovat,
ovšem pouze ve variantě bez otazníků. Obáváme se, ţe by tak velké mnoţství tázacích
znamének mohlo na čtenáře působit příliš naléhavě, a cílem komunikátu jistě není čtenáře
stresovat, nýbrţ mu v klidu zodpovědět závaţné otázky a v poklidné atmosféře poskytnout
moţná řešení. Varianta otázek bez otazníků nám proto připadá vhodnější, protoţe vytváří
jakýsi plynulý uklidňující dialog mezi autorem a recipientem. Například:
D’où viennent leurs maladies ? (O: 5)
Jak vznikají kočičí nemoci (P: 10)
Comment leur faire prendre du pollen, et à quelle dose ? (O: 24)
Jak do svého mazlíčka pyl dostat a v jakých dávkách (P: 22)
Jediným případem, kdy jsme otazník zachovali, je název kapitoly L’homéopathie
pourrait-elle reposer sur un effet placebo ? (O: 15), jelikoţ vyjadřuje zásadní pochybnost,
která by mohla mít vliv na celou předchozí kapitolu o homeopatii. Otazník nám zde tedy
připadal více neţ ţádoucí, a zvolili jsme tedy toto řešení: Je možné, že homeopatie funguje
jako placebo? (P: 16 ). Abychom podtrhli závaţnost sdělení, rozhodli jsme se pro formu
souvětí s hlavní větou, která působí dostatečně úderně uţ sama o sobě.

3.2 Francouzské reálie
Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, komunikát je cílen primárně na francouzského recipienta,
a z toho důvodu samozřejmě obsahuje i určité reálie. Ty bylo v některých případech moţné
snadno nahradit českými ekvivalenty, v jiných případech jsme však museli přistoupit
k jejich vypuštění, případně si vypomoci poznámkou překladatele. Protoţe se však autor
zabývá všeobecně platným tématem, mnoţství francouzských reálií nebylo nijak závratné.
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Jedním z příkladů bylo jméno zakladatele homeopatické metody, s nímţ se běţný
český čtenář pravděpodobně často nesetká. U francouzského adresáta bude situace zřejmě
jiná, jelikoţ dotyčná osoba působila jistý čas právě ve Francii:
Les premiers homéopathes, dont bien sûr Hahnemann, […] (O: 11)
Jak si můţeme všimnout, autor zde uvádí pouze příjmení, coţ je běţná praxe
francouzských textů. Přestoţe v komunikátu následuje dovětek o tom, ţe Hahnemann
poloţil teoretické i praktické základy homeopatie, rozhodli jsme se pro českého čtenáře
doplnit také křestní jméno této osoby. Pro český úzus je totiţ uvedení celého jména
typičtější:
První homeopaté, mezi nimi samozřejmě Samuel Hahnemann, […] (P: 13)
Francouzská reálie v pravém slova smyslu se v textu objevila například v situaci,
kdy autor uvádí konkrétní značky francouzských pramenitých vod vhodných k přípravě
homeopatického roztoku:
[…] si possible une eau très pure, comme l’eau de Mont Roucous, ou à défaut de
l’eau de Volvic […] (O: 13)
Zachovat francouzské názvy v překladu by samozřejmě nebylo pro českého čtenáře
ţádoucí. Jednou z moţností by bylo najít prostřednictvím rešerše odpovídající české
značky vod, které by měly stejné vlastnosti, a byly tak vhodnou odpovídající alternativou.
Problémem ovšem je, ţe nemáme k dispozici dostatečně důvěryhodné zdroje, abychom
tuto strategii zvolili. Nakonec jsme došli k závěru, ţe daný výčet úplně vynecháme a
nahradíme obecným výrazem. Jedná se tedy o generalizaci, k níţ se vrátíme opět v kapitole
o překladatelských posunech. V případě publikování by bylo nutné domluvit se na
vhodném postupu s nakladatelem či samotným autorem:
[…] použijte pokud možno co nejčistší, například kojeneckou […] (P: 15)
K lokalizaci jsme museli přistoupit také v případě explicitní zmínky o Francii.
Nejdříve jsme si však náleţitě ověřili platnost daného obsahu v kontextu České republiky:
En France, comme dans la plupart des pays européens, ni la vente des huiles […] sont
réellement réglementées. (O: 21)
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Prodej éterických olejů ani samotná aromaterapie nejsou v České republice, stejně jako ve
většině ostatních evropských zemí, zákonem nijak regulovány. (P: 20)
V překladu došlo téţ k situacím, kdy bylo potřeba danou reálii poupravit pomocí
poznámky překladatele. Jednalo se o případy, kdy sémantický obsah sdělení plně
neodpovídal české realitě, na coţ jsme potenciálního čtenáře chtěli v kaţdém případě
upozornit:
Le petit plantain: […] (O: 19)
Jitrocel tenkokvětý (v ČR se nevyskytuje, pozn. překl.): […] (P: 18)
[…] et la forme congelée, sous atmosphère d’azote. (O: 24)
[…] pyl mražený v dusíkové atmosféře (ten však u nás není běžně dostupný, pozn. překl.)
(P: 22)
Určitou strategii při překladu vyţadoval také převod názvů rostlin a některých
substancí. Autor uvádí v originále rostlinu jménem ipéca, zkrácenou verzi původního
ipécacuanha, coţ je současně i název homeopatika, které se z této byliny vyrábí. V českém
botanickém systému je však ipécacuanha uváděna pod jménem hlavěnka dávivá11.
[…] d’intoxication par une plante sud-américaine, l’ipéca. (O: 12)
[…] otravě způsobené hlavěnkou dávivou, rostlinou pocházející z Jižní Ameriky. (P: 14)
Tato skutečnost se projevila i později, konkrétně v názvu homeopatika, které se
z hlavěnky vyrábí:
[…] on pourra utiliser une dilution homéopathique d’ipéca […] (O: 12)
Domníváme se, ţe zachovat stávající formu sdělení, tj. homeopatikum obsahující
hlavěnku dávivou, by vskutku nepředstavovalo ideální řešení. Vzhledem k tomu, ţe se
jedná o jakýsi návod na léčbu, je vhodné uvést konkrétní název daného homeopatika:
[…] je při léčbě možné užít zředěné homeopatikum Ipecacuanha […] (P: 14)

11

Česká stránka Svět homeopatie. [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné z:
https://svethomeopatie.cz/cs/1058-ipecacuanha-ipeca-hlavenka-daviva
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3.3 Lexikální rovina
Jak jiţ bylo řečeno, výchozí text je odbornějšího rázu, a tudíţ se v něm vyskytuje velké
mnoţství termínů z různých oblastí. Při jejich překladu můţeme narazit na nejrůznější
problémy, které si nyní detailněji rozebereme.
3.3.1 Compagnon a maître
Přestoţe se v tomto případě nejedná o odborné výrazy v pravém slova smyslu, hrají tato
dvě označení ve výchozím textu zásadní roli. V případě compagnon se zcela jistě jedná o
příznakové slovo, jelikoţ autor se nevyhýbá ani neutrálním výrazům animal nebo chat.
Naším cílem tedy bylo zachovat příslušnou míru citového zabarvení i v překladu. Jako
řešení se nabízí hned několik synonymních výrazů, které čeští chovatelé běţně uţívají:
[…] voici l’engrenage dans lequel on place nos petits compagnons… (O: 6)
[…] to vše jsou rizika, jimž vystavujeme naše mazlíčky (P: 11)
Ve většině případů jsme se uchýlili k ustálené variantě mazlíček, případně domácí
mazlíček, abychom se vyhnuli neustálému opakování týchţ výrazů. V této konkrétní větě
navíc došlo k elipse adjektiva petits, neboť překlad je uţ sám o sobě deminutivním tvarem,
coţ vyplývá ze slovotvorných moţností češtiny.
V jiné části textu jsme pro změnu vyuţili dalšího typického pojmenování domácích
zvířat:
[…] 30 % de nos compagnons soient en surpoids, […] (O: 7)
[…] 30 % našich čtyřnohých miláčků trpí nadváhou […] (P: 11)
Přestoţe se toto spojení uţívá častěji v souvislosti se psy, ničemu zde nevadí,
jelikoţ se jedná o podkapitolu pojednávající o domácích zvířatech obecně.
Pomyslnou opozicí k výrazu compagnon je zde samozřejmě nepříznakové maître.
S tím jsme měli v překladu trochu problém, jelikoţ výrazy jako pán, majitel či chovatel
nám připadaly příliš „tvrdé“ a rozhodně nezapadaly do autorova otevřeného a přátelského
stylu. Jako řešení jsme po dlouhé úvaze zvolili hovorový výraz páníček, jehoţ frekvenční
výskyt jsme si ověřili také v Českém národním korpusu.12

12

Český národní korpus [online]. Dostupné z: https://www.korpus.cz/
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[…] la présence du maître leu rest indispensable […] (O: 7)
[…] přítomnost páníčka je pro ně nepostradatelná […] (P: 11)
Výraz majitel jsme uţili pouze v případě vhodného kontextu, například v tomto
případě, kde se maître nachází v uvozovkách:
Et puis, des « maîtres » d’animaux de compagnie […] (O: 9)
A pak jsou zde majitelé domácích zvířat […] (P: 12)
3.3.2 Konkurence cizího a českého výrazu
Výchozí komunikát je doslova prosycen termíny, pro něţ máme specifické označení i
v českém jazyce. Často se však vyskytují také v podobě cizího slova, na coţ musel být při
překladu brán zřetel. Obecně lze říci, ţe jsme se řídili zejména českým územ, tzn. pokud se
běţně dává přednost cizímu termínu před českým, v překladu jsme ho zachovali, jako je
tomu například u výrazu lactose. V češtině existují varianty laktóza a mléčný cukr, ale
jelikoţ se cizí podoba běţně uţívá a dle ČNK13 je dokonce častější, přiklonili jsme se k ní.
Naopak u výrazu tanins je běţnější české označení třísloviny, které jsme upřednostnili před
formou taniny. V případě běţně se vyskytujících onemocnění jsme volili český název,
například trachéite – zánět průdušnice, bronchite – zánět průdušek, diabète – cukrovka.
Pokud autor pojednával o závaţnějším onemocnění, jehoţ název by na českého čtenáře
mohl působit příliš odborně, zvolili jsme strategii uţití českého názvu na prvním místě a
následně cizího termínu v závorce. Jelikoţ se jedná o odborný text, nechtěli jsme adresáta
ochudit o oficiální termín, jehoţ znalost pro něj můţe být důleţitá:
[…] péritonite infectieuse féline… (O: 6)
[…] tzv. kočičí peritonitis (infekční zánět pobřišnice). (P: 10)
V případě výrazu automedication jsme naopak zachovali cizí výraz automedikace.
Český ekvivalent sebeléčba podle našeho názoru v kontextu ostatních termínů nepůsobí
dostatečně odborně.

13

Český národní korpus [online]. Dostupné z: https://www.korpus.cz/
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3.3.3 Drobné změny překladu oproti originálu
Vzhledem k tomu, ţe originální text obsahoval také několik výrazů, pro něţ čeština nemá
vlastní pojmenování, nastaly v překladu na těchto místech malé změny. Tento jev se týká
například následující věty:
[…] l’argile qui aura absorbé des sanies ou du pus. (O: 26)
Výraz sanie definuje Robert jako matière purulente, humeur fétide mêlée de sang a
jako synonymní tvar uvádí výraz pus.14 Mělo by se tedy jednat o směs hnisu a krve.
Z rešerší a konzultace se studenty medicíny však vyplynulo, ţe v češtině neexistuje
ekvivalentní varianta, proto jsme jako řešení zvolili elipsu tohoto termínu. Domníváme se,
ţe samotný výraz hnis je jakoţto hyperonymum dostačujícím řešením:
[…] jíl, který již absorboval hnis. (P: 24)
Na další překladatelský oříšek jsme narazili v kapitole o aromaterapii, v níţ autor
vyjmenovává různorodé formy vyuţití esenciálních olejů:
[…] sous forme d’onction (dissolution dans une huile), de crème ou de lotion (émulsion
huile dans l’eau). (O: 21)
Varianty nabízené slovníkem (např. pleťová voda) nám zde připadaly nedostačující.
Definice výrazu podle Roberta zní: Le liquide utilisé pour des applications à but
thérapeutique.15 O poznání vhodněji se nám tedy jevila překladová varianta tonikum, jíţ
Robert zmiňuje jako ekvivalentní výraz. Domníváme se, ţe pojem pleťová voda má v naší
kultuře jiţ trochu odlišné konotace, naproti tomu tonikum (P: 20), ačkoliv se jeho vlastnosti
od pleťové vody liší, se v souvislosti s esenciálními oleji pouţívá zcela běţně.
K výpustce termínu jsme byli donuceni v případě věty:
[…] selon un principe « anti », donc anti-biotique, anti-parasitaire, anti-sécheresse, etc.
(O: 17)

14

REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le Petit Robert 2014. Nouv. éd. millésime. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 2013. ISBN 978-2-32100-216-1, s. 2305
15

REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le Petit Robert 2014. Nouv. éd. millésime. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 2013. ISBN 978-2-32100-216-1, s. 1482
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Daný výraz bohuţel nemá v českém jazyce svůj ekvivalent, respektive ne takový,
aby zůstal zachován výčet s předponami anti-. Tento systém jsme rozhodně nechtěli
narušit, proto jsme se termín úplně vynechali:
[…] na základě principu protilátky (tedy antibiotikum, antiparazitikum apod.). (P: 17)
Podobný problém se objevil i v jiné části textu, jehoţ efekt spočíval v jakési hře se
slovy:
[…] on est alors dans la « logique anti » : contre des germes, des antibiotiques, contre la
douleur, des antalgiques, contre les tumeurs prolifératives, des antimitotiques […] (O : 10)
Slovní hříčku s předponou anti- bylo ţádoucí zachovat. Vzhledem k tomu, ţe se
nejedná o oficiální termín, nýbrţ o výsledek autorova idiolektu, měli jsme při překladu do
jisté míry volnou ruku. Jedním z řešení by mohlo být spojení systém protikladů, jeţ by
tvořilo kýţenou paralelu k výčtu obsahujícímu výraz proti. Od této varianty jsme se ale
nakonec z důvodu nedostatečné ekvivalence a zaţité konotace protiklady se přitahují
odvrátili a rozhodli se pro následující řešení:
Jedná se tedy o jakousi „logiku protiúderů“: proti zákeřným mikroorganismům nasadíme
antibiotika, proti bolesti analgetika, proti bujícím nádorům antimitotika […] (P: 12)
Zvolená alternativa je sice příznakovější neţ originál, nicméně je vhodnou
variantou vzhledem k tématu boje s nemocemi. Slovní hříčka zde funguje stále, ačkoliv
došlo k její obměně (proti namísto anti).
K drobné modifikaci došlo téţ v této větě:
[…] elles savent aussi dégoûter des chenilles ou les chevreaux […] (O: 16)
[…] ale mají také schopnost odpudit housenky či například mlsné kozy […] (P: 17)
Výraz kůzlata, jenţ nám v dané situaci připadal aţ příliš specifický, by v překladu
působil nepatřičně. Rozhodli jsme se ho proto zaměnit za obecnější označení kozy, které
jsme navíc doplnili o kontextově vhodné adjektivum. I tak by ale tato varianta mohla na
čtenáře působit rušivým dojmem, proto jsme celé spojení pojali jako součást potenciálního
výčtu ţivočichů a tuto skutečnost vyjádřili pomocí příslovce například.
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K transformaci poněkud jiného charakteru jsme přistoupili také v rámci seznamu
fytoterapeutických rostlin (O: 18–20), kde jsme se při překladu rozhodli zachovat abecední
pořadí výčtu. Z tohoto důvodu došlo k poměrně zásadnímu přeskupení jednotlivých rostlin,
coţ však nemělo na překlad ţádný vliv.
Poslední drobná změna nastala vlivem lokalizace. V kapitole o prvních krocích při
pořizování kočky se autor mimo jiné zabývá zvířecími cestovními doklady:
- Le passeport avec mention de l’identification […] (O: 30)
Jedná se o tzv. zvířecí pas, který kromě údajů o vakcinaci musí obsahovat téţ
identifikační záznam. V případě originálu ale bylo vyjádření příliš vágní, jelikoţ v České
republice se identifikace koček provádí výhradně formou elektronického čipu, a pas tak
musí obsahovat přímo identifikační čárový kód tohoto čipu. Tuto skutečnost jsme tedy
v překladu zohlednili a obsah přizpůsobili českému kontextu. Tento postup jsme zvolili
v rámci potenciální modelové situace, kdy jsme od zadavatele (českého nakladatelství)
dostali příslušné pokyny a k tomuto kroku byli zplnomocněni redaktorem:
- Pas s identifikačním čárovým kódem čipu […] (P: 26)

3.4 Morfologická rovina
Na morfologické úrovni jsme se nesetkali s většími problémy, jelikoţ se v textu nenachází
gramatické jevy, mezi které patří například historický prézens či další obtíţně přeloţitelné
prostředky. Z hlediska slovesných časů se jediná potenciální obtíţ objevila ve větě
s předbudoucím časem, jenţ značí děj dokončený před jiným budoucím jevem:
[…] et on ne réutilise jamais l’argile qui aura absorbé des sanies ou du pus. (O: 26)
V češtině samozřejmě nelze toto sdělení vyjádřit totoţně, protoţe máme pouze
jediný budoucí čas. Při převodu tedy musíme vyuţít jiných prostředků, například adverbií.
Toto řešení jsme zvolili také v našem překladu:
[…] a používat opakovaně jíl, který již absorboval hnis. (P: 24)
V jednom případě vznikl problém v souvislosti s neexistencí potřebného slovesa
v dokonavém tvaru:
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Contrairement à nos laboratoires pharmaceutiques qui isolent, brevettent et produisent
une seule molécule […] (O: 16)
Zde by bylo v rámci kontextu vhodnější uţít dokonavá slovesa, jelikoţ se jedná
vţdy o jednorázový ukončený proces, nicméně jsme nenalezli vhodný ekvivalent. Nejlépe
by odpovídal například neexistující tvar vyizolovat. Slovesa typu vydělit nebo vyjmout by
nepůsobila dostatečně odborně, a nejsou tedy vhodným řešením. Nakonec jsme se rozhodli
od dokonavých sloves upustit a raději zachovat termín izolovat:
Ve farmaceutických laboratořích se na jednu konkrétní nemoc izoluje, patentuje a vyrábí
jediná léčivá látka. (P: 17)

3.5 Syntaktická rovina
Na syntaktické rovině jsme narazili na problémy vyplývající zejména z příliš dlouhých
souvětí a kondenzovaných sdělení. Aby byl komunikát pro našeho adresáta srozumitelný,
bylo v některých případech nutné přistoupit k syntaktickému rozvolňování. Změny nastaly
také v oblasti interpunkce, jejíţ úzus v českém systému se od toho francouzského značně
liší.
Jedním ze syntaktických prostředků, jejţ jsme při převodu museli řešit, je tzv. mise
en relief, tedy jev, jímţ se ve francouzštině zdůrazňuje určitá část sdělení, jak jiţ bylo
řečeno v dřívější kapitole o syntaxi. Jelikoţ v cílovém jazyce nelze zachovat totoţnou
větnou skladbu jako ve francouzštině, musíme vyuţít jiných jazykových prostředků,
abychom dosáhli stejného efektu:
C’est notre mode de vie qui est en cause. (O: 5)
Příčinou není nic jiného než náš životní styl. (P: 10)
Zde jsme si částečně vypomohli syntaktickou modulací, kdy jsme daný větný člen
zdůraznili pomocí opozitního slovesa. Strukturu jsme poté doplnili spojením nic jiného
než, které zastává zesilující funkci.
Jak jiţ bylo řečeno, v textu se objevují dlouhá a sloţitá souvětí, na která můţe být
francouzský čtenář zvyklý, ovšem český adresát by se v nich orientoval jen stěţí.
V takovém případě jsme přistoupili k rozdělení takové jednotky na několik menších částí.
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Uţívání dlouhých souvětí v překládaném komunikátu naštěstí nefungovalo jako stylistický
prvek, a proto jsme toto řešení povaţovali za vhodné, a někdy dokonce i nezbytné. S tímto
jevem jsme se však v textu setkávali pouze zřídka.
Il y a encore un demi-siècle, les soins aux animaux ne reposaient pas sur toute la palette
des médicaments actuels, distribués par des puissants laboratoires, au sein d’un monde
agricole toujours plus exigeant en terme de performance zootechnique. (O: 9)
Ještě před padesáti lety netvořila základ péče o zvířata široká škála medikamentů, kterými
nás dnes zásobují výkonné farmaceutické laboratoře. Žijeme totiž ve světě, kde se od
živočišné výroby očekává stále vyšší výkonnost. (P: 12)
Je-li výchozí text něčím charakteristický, pak je to rozhodně interpunkce. Jak jiţ
bylo zmíněno výše, autor pracuje s názvy kapitol jakoţto s potenciálními dotazy čtenářů, a
uţívá v nich tedy tázací znaménko, které jsme však v překladu z jiţ uvedených důvodů
vypustili. Nyní bychom se ale měli zaměřit spíše na autorovu specialitu – uţívání trojtečky.
V kapitole o interpunkci jsme si jiţ vysvětlili, ţe se v tomto případě jedná mnohdy spíše o
jakýsi typ mezivětné koheze neţ o vyjádření nedořečenosti nebo výpustky (tak zde funguje
trojtečka například u výčtů), coţ je pro tento interpunkční znaménko typické.16 V cílovém
jazyce by však byla tato strategie defektní, jelikoţ se v případě odborných textů doporučuje
s tímto znaménkem šetřit.17 Při překladu jsme tedy trojtečku běţně nahrazovali obyčejnou
tečkou, nebo jsme věty spojily, jak můţeme vidět v následující ukázce:
[…] voici l’engrenage dans lequel on place nos petits compagnons…en utilisant sans
précautions des médicaments très puissants, pourtant en vente libre. (O: 6)
[…] to vše jsou rizika, jimž vystavujeme naše mazlíčky neuváženým užíváním velmi silných
léků, které jsou i navzdory svým účinkům volně prodejné. (P: 11)

3.6 Stylistická rovina
Také na této rovině jsme se setkali s různými překladatelskými oříšky způsobenými
stylistickou bohatostí textu. Autor v komunikátu uţívá různorodé prostředky, jimiţ
16

Česká stránka Internetová jazyková příručka. [online]. [cit. 2017-03-29]. Dostupné z:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166
17
Tamtéţ
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ozvláštňuje primárně informativní text, který se tak pro adresáta stává atraktivnějším a
čtivějším. Abychom v překladu dosáhli téhoţ efektu, snaţili jsme se, pokud to cílový jazyk
umoţnil, dané prostředky zachovat.
3.6.1 Tropy
Jedním z těchto způsobů oţivení textu byly tropy, zejména metafora a personifikace.
V případě metafory jsme nenarazili na větší problém, obzvlášť shodoval-li se metaforický
obraz cílového jazyka s obrazem jazyka výchozího.
Plus d’une fois, j’ai prescrit à un client de se débarasser d’une vieille moquette […] (O: 6)
Nejednou jsem svým klientům „předepsal“ zbavit se starého zašlého koberce […] (P: 10)
Zde je samozřejmě jasné, ţe se nejedná o hmatatelný lékařský předpis, nýbrţ jde o
metaforu ve smyslu lékařského doporučení. V překladu jsme navíc daný výraz umístili do
uvozovek, abychom metaforičnost podtrhli a výraz nepůsobil ve větě rušivě.
V jiných případech, kdy se metaforický obraz lišil, případně vhodně nezapadal do
kontextu v cílovém jazyce, jsme museli najít vhodnější ekvivalentní výraz. V následujícím
případě jsme přistoupili ke generalizaci:
[…] les végétaux n’ont qu’une attitude possible : faire le gros dos […] (O: 16)
Mají proto jedinou možnost – učinit se neviditelnými […] (P: 16)
Tento příklad je zajímavý tím, ţe se jedná současně o personifikaci. Faire le gros
dos v podstatě odpovídá českému čekat, až se bouře přežene, a jak můţeme vidět, uţ tehdy
se obraz vyvolaný touto metaforou poněkud liší. Při převodu jsme se rozhodovali mezi
několika variantami – schovat se, coţ je ale spojení uţívané spíše v souvislosti s houbami;
dělat, že tam nejsou, které nicméně pouţíváme, hovoříme-li o lidech. Tyto alternativy by
však ve spojení s rostlinami byly příliš personifikované a příznakové. Spojení čekat, až se
bouře přežene, nám nepřipadalo vhodné z důvodu moţné doslovnosti při četbě adresátem.
Rozhodli jsme se tedy pro neutrální variantu učinit se neviditelnými.
Zvláštním druhem metafory je personifikace, jeţ se v textu uplatňuje v hojném
mnoţství tak, jak je to pro francouzštinu typické. V mnoha případech jsme personifikaci
zachovali téţ v překladu, a to tehdy, zněl-li výraz v češtině přirozeně. V následující ukázce
se navíc jedná o zcela běţné spojení:
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Depuis l’algue minuscule qui peuple les océans […] (O: 16)
Počínaje drobnými mořskými řasami, které obývají oceány […] (P: 16)
Vzhledem k tomu, ţe by v češtině u takového typu textu nepůsobila silnější
personifikace přirozeně, museli jsme od jejího uţití v určitých situacích upustit a
prostředek nivelizovat, tzn. zeslabit a zploštit styl originálu:18
D’où viennent leurs maladies ? (O: 5)
Jak vznikají kočičí nemoci (P: 10)
Jiţ na první pohled je patrné, ţe odpovídající spojení odkud pochází či podobné
varianty by v textu působily zcela nepřirozeně a kostrbatě. Jako řešení jsme tedy zvolili
zcela neutrální výraz.
3.6.2 Frazeologismy
Na úvod je nutno říci, ţe idiomatických výrazů v textu najdeme jen několik. I přes
existenci jejich ekvivalentů v češtině jsme stáli před volbou, zda daný frazém zachovat, či
nikoliv. Pomůckou při rozhodování nám byl kontext, v němţ se konkrétní formulace
vyskytovala:
Oui, c’est vrai « qu’il suffit d’y croire » pour se sortir parfois d’une maladie […] (O: 15)
Jistě, někdy se k vyléčení stačí řídit heslem „Věř a víra tvá tě uzdraví!“. (P: 16)
V tomto případě jsme ustálené slovní spojení zachovali, a současně také stylisticky
zesílili, jelikoţ český ekvivalent obsahuje přímo téma nemoci a uzdravení, coţ je
v kontextu překládaného textu více neţ přiléhavé řešení.
U jiných frazeologismů jsme od českých ekvivalentů museli upustit, byť se jedná o
běţně uţívané idiomy. Jedinou překáţkou se tak stalo stylistické ladění okolního textu,
v němţ by dané slovní spojení působilo nepatřičně:
[…] le chat est méfiant, déteste qu’on lui impose quoi que ce soit dans la bouche, et cerise
sur le gâteau, il recrache […] (O: 17)
[…] je kočka pěkný nedůvěřivec, nesnáší, když se jí cokoliv strká do tlamy, a aby toho
nebylo málo, vyplivne […] (P: 18)
18

POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 123
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V češtině sice máme stoprocentně odpovídající variantu třešnička na dortu, je však
jisté, ţe stylisticky se sem tento frazém absolutně nehodí. Problém jsme tedy vyřešili
uţitím neutrálního a nijak nepříznakového spojení aby toho nebylo málo.

3.7 Defektnost výchozího textu
Přestoţe je autor publikace uznávaným odborníkem na dané téma, můţeme si
v originálním textu povšimnout několika drobných defektů. Naštěstí se nejedná o faktické
či významové chyby, které by pak mohly při překladu způsobit nemalé problémy, nýbrţ o
typografické omyly, které vznikly nejspíše vlivem nepozornosti redaktora. Vzhledem
k tomu, ţe se jedná skutečně o detaily, došli jsme společně s vedoucím práce k názoru, ţe
chyby v překladu opravíme, ale zmiňovat se o nich dále nebudeme, aby nedošlo k narušení
důvěryhodnosti výchozího textu. Při případném publikování překladu bychom se však
museli na vhodném postupu domluvit se zadavatelem. Nyní si uvedeme jiţ zmíněné
typografické prohřešky a jejich řešení v překladu:


V jednom případě autor zapomněl na konci věty závorku, coţ bylo způsobeno
patrně nepozorností z důvodu přítomnosti dvojitých závorek: […] et de la prêle
(reminéralisation des vertèbres, mais aussi de tout le tissu de soutien de
l’organisme (articulations, tendons…). Pokud bychom v českém překladu chtěli
zachovat všechny závorky, bylo by vhodné uţít dva rozdílné typy (kulaté a hranaté)
pro důkladné odlišení. Domníváme se však, ţe by toto řešení příliš nelahodilo
čtenářově oku a působilo poněkud rušivě, proto jsme se při převodu rozhodli druhé
závorky vypustit a situaci vyřešit následovně: […] a přesličky rolní (remineralizuje
nejen obratle, ale také veškeré podpůrné tkáně v organismu, například klouby a
šlachy).



K podobnému překlepu došlo i v jiné části textu: Exemple: un chat […], avec un
seul médicament.). Zde pro změnu chybí počáteční závorka, která by text
názorného příkladu odlišila od předchozího. Tuto premisu jsme v překladu
zachovali: (Například: starší kočce, […], že tento jediný lék účinně vyléčí její
neduhy.).
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Drobná nepřesnost se objevuje také ve větě […] soit par un taux de tannins, kde ve
slově tannins jedno n přebývá. Ortograficky správně by bylo tanins, v překladu
třísloviny.



V téţe větě se objevuje překlep hned v následujícím slově: […] un taux de tannins
ou de saporines qui leur collera une entérite mémorable. Domníváme se, ţe autor
měl na mysli saponiny, tedy saponines. Jedná se o rostlinné chemické sloučeniny,
které mohou být jedovaté, čemuţ by logicky odpovídal i konec dané věty.



V názvu rostliny le petit plantin naopak písmeno chybí. Jedná se o jitrocel
tenkokvětý, tedy le petit plantain. Jelikoţ se název překládá, nemá pro nás tato
chyba samozřejmě větší význam.

4. Překladatelské postupy
Vzhledem k tomu, ţe se francouzština a čeština z hlediska typologie jazyků v mnohém liší,
volili jsme při překladu různé překladatelské postupy. Konkrétně jsme se řídili systémem
Evy Janovcové.19 Jednotlivé překladatelské postupy si nyní stručně představíme a uvedeme
k nim praktické příklady z našeho překladu.

4.1 Transpozice
Jedním z nejčastějších překladatelských postupů, který jsme v překladu vyuţili, byla
transpozice, a to zejména lexikální, při níţ v cílovém jazyce dochází k vyjádření téhoţ
obsahu pomocí jiného slovního druhu (například typická záměna francouzského
substantiva za české sloveso). Setkali jsme se s transpozicí jednoduchou i vícenásobnou –
sida du chat (O: 31) – kočičí aids (P: 27), compresse de coton (O: 26 ) – bavlněný obvaz
(P: 24), chats de race (O: 30) – šlechtěné kočky (P: 26), le chat est méfiant (O: 17) – kočka
je pěkný nedůvěřivec (P: 18), s’abreuver correctement (O: 27) – dodržovat správný pitný
režim (P: 25).
Výjimkou nebyla ani syntaktická transpozice, při níţ dochází například ke změně
slovesného rodu nebo k náhradě větného členu vedlejší větou:
Deux principes fondamentaux régissent l’action homéopathique. (O: 11)
Léčebný homeopatický proces je řízen dvěma základními principy. (P: 13)
19

TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, 528
s. ISBN 80-04-22619-1.
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Quelques dizaines de mètres de bitume à partager […] (O: 7)
Několik desítek metrů asfaltu, o něž se náš čtyřnohý miláček musí dělit […] (P: 11)

4.2 Modulace
Dalším překladatelským postupem je modulace, při níţ dochází v překladu ke změnám
způsobeným změnou úhlu pohledu na vyjadřovanou realitu. Tyto rozdíly se opět projevují
na lexikální i syntaktické rovině. V rámci modulace rozlišujeme několik typů: antonymická
modulace, náhrada konkrétního výrazu za abstraktní či naopak, modulace na bázi
synekdochy, záměna aktivum-pasivum apod. V našem překladu jsme se často setkali právě
s modulací lexikální na principu antonymického vyjadřování:
[…] une seule molécule pour une maladie donnée […] (O: 16)
[…] se proti jedné konkrétní nemoci […] jediná léčivá látka. (P: 17)

Mais je connais peu de chats […] (O: 13)
Nicméně koček […] neznám mnoho. (P: 15)
Dalším typem byla modulace na bázi synekdochy, v následujícím případě šlo
konkrétně o záměnu celku za část:
[…] les symptômes se portent surtout sur l’œil. (O: 31)
[…] jejíž symptomy postihují hlavně oční sliznici (P: 27)
I na úrovni větné struktury došlo k určitým změnám, a to zejména z hlediska
slovesného rodu, kdy jsme aktivum nahrazovali pasivem a naopak. Na rozdíl od prosté
syntaktické transformace se zde vyskytují i lexikální změny:
[…] nos compagnons sont toujours mieux nourris, mieux soignés ? (O: 5)
[…] přestože jim poskytujeme stále kvalitnější krmivo i péči? (P: 10)

4.3 Koncentrace a diluce
Koncentrace je postup, při němţ vyjadřujeme víceslovný obsah jednoslovně, a dochází
tedy ke kvantitativní redukci textu. Smysl řečeného však zúţen není:
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[…] granules seront soit avalés directement, soit expulsés par crachat […] (O: 13)
[…] granule pravděpodobně spolkne nebo vyplivne […] (P: 14)

[…] avec une seringue en plastique en plusieurs fois […] (O: 13)
[…] několikrát aplikujte […] pomocí plastové stříkačky […] (P: 15)

[…] dans la ration alimentaire de votre chat. (O: 27)
[…] kočce systematicky přidávat do žrádla […] (P: 24)
Opozitním postupem je tzv. diluce, při níţ naopak dochází k rozředění textu.
Jednoslovný výraz ve výchozím jazyce nahrazujeme víceslovným, a překlad se tak
rozšiřuje:
[…] des colorants allergènes. (O: 6)
[…] barviva způsobující alergie. (P: 10)
Ces lacto-ferments […] (O: 23)
[…] těchto bakterií mléčného kvašení […] (P: 22)
Kromě lexikální diluce jsme se s tímto postupem setkali téţ v případě některých
příčestí minulých, která jsme museli v překladu nahradit vedlejší větou:
[…] une douleur vertébrale très violente, aggravée au moindre mouvement […] (O: 14)
[…] velmi silnou bolestí páteře, která se zhoršuje se sebemenším pohybem […] (P: 16)

4.4 Etoffement a dépouillement
Prvně jmenovaný termín je označením pro postup, jenţ je charakteristický nahrazováním
vágního slova konkrétnějším výrazem v cílovém jazyce. S tímto jevem jsme se nesetkali
příliš často, neboť se jedná o jev typický hlavně pro překlad do francouzštiny, a to hlavně
v případě českých vágních předloţek:
[…] soit par une odeur soufrée abominable […] (O: 16)
[…] a to díky svému odpornému sirnému zápachu […] (P: 17)
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Na

opačném

principu

funguje

tzv.

dépouillement,

tedy

nahrazování

plnovýznamového výrazu obecnějším slovem:
[…] une seringue en plastique en plusieurs fois, à travers les babines… (O: 13)
[…] několikrát aplikujte do tlamy zvířete pomocí plastové stříkačky. (P: 15)

5. Typologie překladatelských posunů
Poslední kapitola této bakalářské práce se bude věnovat překladatelským posunům, které
při překladu textu vznikly. Jak vysvětluje Edita Gromová ve svém díle Úvod do
translatológie, tento jev je „výsledkem interpretačního procesu překladatele“. 20 Gromová
ve své publikaci čerpá z poznatků Antona Popoviče a z jeho teorie budeme v této kapitole
vycházet i my.
Popovič ve svém díle21 rozlišuje celkem čtyři druhy překladatelských posunů, které
pojmenovává následujícím způsobem – individuální, konstitutivní, tematický a negativní.
Zatímco konstitutivní posun chápe jako objektivní, nutný a vznikající následkem „rozdílné
jazykové a stylistické normy výchozího a cílového jazyka“22, individuální posun naopak
odráţí překladatelův idiolekt. K tematickému posunu dochází na úrovni tématu textu a je
dán „rozdílem mezi tematickými fakty, reáliemi originálu a překladu, který vzniká
pouţitím rozdílných denotátů“.23 Negativní posun, který je povaţován za chybný, je
obvykle výsledkem nepochopení výchozího textu. Nejsme si vědomi to, ţe bychom se při
překladu nějakého negativního posunu dopustili. K posunům jako takovým však v mnoha
případech došlo, a to z důvodu snahy o co nejvěrnější interpretaci originálu.

5.1 Explikace
Explikaci řadíme mezi individuální posuny. Dochází k ní, nahrazujeme-li implicitní
vyjádření

explicitním.

Překladatelovým

cílem

20

je

v takovém

případě

odstranit

GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozofické
fakulta, 2009, ISBN 978-80-8094-627-2, s. 56
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POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, 293 s.
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GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozofické
fakulta, 2009, ISBN 978-80-8094-627-2, s. 58
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problematická, respektive nesrozumitelná místa v textu, a zvýšit tak jeho komunikativnost.
Levý, který místo explikace uţívá název intelektualizace, tvrdí, ţe tento posun oslabuje
estetickou funkci komunikátu, a proto bychom jej neměli uţívat například při překladu
uměleckého textu.24 V našem případě se ale jedná o populárně naučnou publikaci, při
jejímţ překladu nám můţe být explikace velmi uţitečná, jelikoţ můţe učinit cílový text
srozumitelnějším. Častými prostředky explikace jsou například náhrada jednoslovného
spojení víceslovným, vysvětlování syntaktických vztahů či vnitřní vysvětlivka. Ta byla
současně také nejčastěji uţívaným způsobem explikace:
Une autre utilisation permet de soigner les animaux hyperkératosiques […] (O: 26)
Tímto způsobem lze také léčit zvířata trpící tzv. hyperkeratózou (nadměrným rohovatěním
kůže) […] (P: 23)
Vnitřní vysvětlivku jsme volili nejčastěji v případě nemocí, u nichţ jsme chtěli na
prvním místě zachovat oficiální lékařský termín, jak jsme jiţ zmínili v kapitole o
konkurenci výrazů. K tomuto postupu jsme se uchýlili také v případě oficiálních názvů
léku, jeţ by nemusely být čtenáři zcela známé, a současně z nutnosti zachovat slovní
hříčku, jejíţ základ jsme oproti originálu modifikovali:
[…] pour mettre en route les remèdes « anti » : antispasmodiques, antitussifs,
antalgiques… (O: 12)
[…] aby mohl lékař nasadit příslušný protilék: antispasmodika (proti svalovým křečím),
antitusika (proti kašli), analgetika (proti bolesti) apod. (P: 14)

V překladu jsme se nevyhnuli ani vysvětlování syntaktických vztahů, a to vzhledem
k principu úspornosti, na němţ francouzština funguje. Cílem byla taková forma sdělení,
v níţ se bude český čtenář snáz orientovat. Takto jsme například nahrazovali gerundium:
On pourrait ajouter les anti-inflammatoires, administrés à gogo pour gommer des
démangeaisons ou des boiteries, en vidant les fonds de tiroir de la pharmacie familiale…
(O: 7)
Na seznam bychom mohli přidat i protizánětlivé léky, s nimiž to chovatelé často přehánějí.
Klidně vyprázdníme domácí lékárničku, jen abychom mazlíčka zbavili svědění či kulhání.
(P: 11)

24

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2013, 368 s. ISBN 978-80-87561-15-7.
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5.2 Konkretizace a generalizace
Dalšími druhy posunů, k nimţ při překladu došlo, jsou konkretizace a generalizace.
V našem případě nebyla příčinou rozdílná kultura výchozího a cizího jazyka, nýbrţ
stylistická neobratnost, případně vágnost výrazu:
[…] qui isolent, brevettent et produisent une seule molécule pour une maladie donnée […]
(O: 16)
[…] proti jedné konkrétní nemoci izoluje, patentuje a vyrábí jediná léčivá látka. (P: 17)
Výraz molekula by byl v této situaci zcela nedostatečný a pro čtenáře příliš obecný.
Abychom se vyhnuli moţným spekulacím ohledně významu, termín jsme raději
konkretizovali.
V části pojednávající o fytoterapii jsme se setkali se zajímavým výrazem
arborescence. Robert tento výraz definuje mimo jiné jako partie arborescente d’une
plante.25 Jedná se tedy o botanický termín, který označuje rozvětvenou část rostliny.
V češtině se ale takový konkrétní odborný výraz, jenţ by byl platný pro veškerou floru,
nevyskytuje. Vzhledem k tomu, ţe toto označení stojí v opozici k předcházejícímu racine,
rozhodli jsme se v tomto případě přistoupit ke generalizaci:
[…] selon la partie végétale considérée (la racine, ou l’arborescence). (O : 17)
[…] v závislosti na dané části rostliny (kořen nebo nadzemní část). (P: 17)

5.3 Výrazová záměna
Tento posun je prostředkem zachování stylistické ekvivalence originálního a cílového
textu. Uţíváme ji v případě, ţe některý výraz ve výchozím komunikátu nemůţeme
efektivně převést, tedy ţe v cílovém jazyce nelze zachovat ekvivalentní stylistickou
hodnotu. Tu proto musíme kompenzovat v jiné části textu, abychom se vyhnuli
stylistickému ochuzení.
Jak jiţ bylo několikrát řečeno, autor ve své publikaci uţívá také expresivní výrazy.
Pokud jsme určité spojení při překladu nivelizovali, ať uţ z důvodu kontextově

25

REY, Alain, Paul ROBERT a Josette REY-DEBOVE. Le Petit Robert 2014. Nouv. éd. millésime. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 2013. ISBN 978-2-32100-216-1, s. 130
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nevhodného ekvivalentu či neobratnosti, snaţili jsme se jej nahradit na jiném místě, kde
jsme pro změnu francouzský výraz stylisticky zesílili:
[…] d’une vieille moquette râpée, mais surtout bourrée d’acariens […] (O: 6)
Au sein de la maison, le causes de pathologies s’accumulent […] (O: 7)
[…] starého zašlého koberce plného roztočů […] (P: 10)
[…] že se z domu stává semeniště nemocí. (P: 11)

Pro expresivní bourrée jsme v češtině nenalezli vhodné synonymum, jeţ by se do
věty hodilo a nenarušovalo její strukturu. Citově zabarvené adjektivum jsme proto
nahradili stylisticky neutrálním a tuto skutečnost jsme vykompenzovali o několik odstavců
později uţitím příznakového spojení semeniště nemoci, které nahrazuje původní neutrální
verbum s’accumuler.
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6. Závěr
Obsahem této práce byl překlad vybrané části publikace Mon chat et moi, on se soigne !,
po němţ následoval komentář obsahující analýzu výchozího textu a pojednání o
překladatelských postupech, posunech a problémech, s nimiţ jsme se při převodu textu
setkali. Analýzu originálu jsme pojali z pohledu vnitrotextových a vnětextových faktorů a
celý překladatelský proces jsme se snaţili co nejpřesněji popsat. Daný komunikát jsme se
snaţili přeloţit co nejvěrněji a současně zachovat jeho primární funkce.
Ačkoliv je publikace cílená především na francouzského adresáta, její téma je
natolik obecně platné, ţe jsme se při převodu nesetkali s extrémně velkými problémy.
Přesto se však v průběhu textu objevovaly různé obtíţe a překladatelské oříšky, jeţ bylo
nutno řešit určitými postupy. Tyto případy se týkaly zejména lokalizace pro českého
čtenáře. V originálním textu se vyskytovaly jak francouzské reálie, které bylo nutno
přizpůsobit našemu prostředí, tak i rozličné termíny a spojení, při jejichţ překládání jsme
museli učinit zásadní rozhodnutí a zvolit vhodnou strategii. Uvědomujeme si, ţe jsme se
v překladu dopustili mnoha posunů, ty však nepovaţujeme za negativní a v kaţdém
případě jsme se jejich přítomnost snaţili kompenzovat na jiných místech. Prioritou pro nás
bylo zachovat informativní stránku textu a současně jeho čtenářskou atraktivitu a všechny
důleţité funkce.
V kaţdém případě nám tato práce byla velkým přínosem, a to nejen z hlediska
praktického uplatnění znalostí získaných během studia a hodnotné překladatelské
zkušenosti, ale také po informační stránce. Jakoţto nadšení chovatelé koček se zájmem o
alternativní medicínu a ekologický způsob ţivota si velmi ceníme nově nabytých
informací, jeţ jsme kromě dané publikace získali také přímo od samotného autora knihy,
renomovaných homeopatů i členů včelařského spolku. Vzhledem k tomu, ţe podobná
publikace na českém trhu v současné chvíli chybí, stál by její kompletní překlad za úvahu.
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8. Přílohy
8.1 Příloha č. 1: Naskenovaný výchozí text
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