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Abstrakt 

 

Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad francouzské publikace Comment parler 

de musique aux enfants s podtitulem La musique classique, jejímž autorem je Pierre Charvet. 

Práce se skládá ze dvou částí, první tvoří překlad vybraných kapitol, druhá je věnována 

odbornému komentáři zahrnujícímu analýzu originálu, typologii překladatelských problémů, 

jejich řešení a vzniklé posuny v překladu. 
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Abstract  

 

This bachelor thesis is a Czech annotated translation of a French book Comment parler de 

musique aux enfants with the subtitle La musique Classique, written by Pierre Charvet. The thesis 

is divided into two parts, the first one is a translation of selected chapters, the second part 

consists of commentary on the translated text and deals with the analysis of the source text and 

translation problems and their solution.  
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1 Úvod 
 

Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z publikace 

Comment parler du musique classique aux enfants od francouzského autora Pierra Charveta. Dílo 

vyšlo v roce 2003 v nakladatelství Société nouvelle v edici Adam Biro a je jakousi příručkou pro 

každého, kdo chce objevit svět hudby a své získané znalosti touží předat dětem. Najdeme zde 

nejen praktické rady, ale i teoretické informace a spoustu zajímavostí z hudebního světa. 

Překládané kapitoly nám pak otevřou dveře do tajů dějin, hudební teorie, názvosloví a světa 

skladatelů. 

Motivací k výběru tohoto textu byl nejen můj zájem o danou problematiku, ale především 

současné studium na Královské konzervatoři v Lutychu a praxe ve výuce klavíru. Měla jsem tak 

ideální možnost propojit znalosti ze všech oborů a zároveň mohla výchozí text konzultovat 

rodilými mluvčími, kteří jsou odborníky na dané téma. 

Vzhledem k povaze publikace, která je vytvořena velmi čtivým a zajímavým způsobem, by 

její překlad mohl být pro českého čtenáře velmi přínosný. Má vysokou informační hodnotu, 

a může tak sloužit jako zajímavý vzdělávací materiál. 

První část této práce obsahuje překlad výchozího textu. Ve druhé se pak věnujeme 

odbornému komentáři, který tvoří analýzu primárního textu, typologii možných překladatelských 

metod a posunů. Komentovanou problematiku ilustrujeme na konkrétních příkladech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DĚJINY 

Co je to klasika? 

Klasickou hudbou souhrnně nazýváme hudbu typickou pro západní kulturu, zpravidla 

zapisovanou do not, často označovanou jako hudbu vážnou, nikoli však v doslovném významu. 

Klasická hudba je široké označení pro hudební díla psaná od středověku po současnost, zahrnuje 

rozličné hudební formy od počátků duchovní hudební tvorby přes období renesance, romantismu 

až po serialismus. Nesmí se však zaměňovat s pojmem klasicistní hudba, která vymezuje jen 

krátký úsek v historii západní hudební tvorby, od konce života Johanna Sebastiana Bacha (r. 1750) 

po počátek 19. století, kdy se Beethoven nechává ovládnout romantismem – jde tedy jen o jedno 

krátké století, jehož dominantou je Wolfgang Amadeus Mozart. 

Proč se klasická hudba vyvíjí? 

I když počátky klasické hudby můžeme pozorovat v zachovávání kolektivní praxe 

vycházející převážně z náboženských institucí, její hlavní charakteristikou je psaná forma 

a význam samotných skladatelů. Díky nim se hudba stává individuální uměleckou činností, která 

se neustále vyvíjí, klade nové cíle a podrobuje zkoušce stávající hudební i sociální struktury. Pro 

většinu neevropské hudby to však neplatí, ta často přetrvává ve formě kolektivního a rituálního 

umění, jehož cílem je oslavování živlů, bohů, společnosti nebo společenského řádu. Na konci 

prvního tisíciletí se spolu se zavedením hudebního zápisu evropská hudba postupně mění 

z improvizace na psané umění, které se formalizuje ve prospěch více či méně spekulativní 

myšlenky. 

Hudební notace také výrazně pomohla uměleckému rozmachu západní civilizace, jehož 

základní charakteristikou je postupné prodlužování hudebních děl (až na několik hodin, protože 

už není potřeba hrát zpaměti), nevídané zvyšování počtu hudebníků potřebných k interpretaci 

jednoho díla (až na jeden tisíc) a především vývoj hudebních stylů. Od chvíle, kdy hudba přetrvává 

v psané podobě, se nemusíme obávat o její zachování. 
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Kam až sahají počátky hudby?  

První důkazy vzniku výtvarného a sochařského umění jsou dohledatelné, avšak určit nebo 

si jen představit počátky hudební praxe je velmi obtížné.  

Můžeme předpokládat, že hudba v prehistorickém období (tvořená ťukáním kamenů či 

dřívek, tleskáním rukou, zaříkáváním) sloužila při znepokojujících situacích a nevysvětlitelných 

přírodních jevech (např. nemoci, burácení hromu), dodávala odvahu při střetu s nebezpečnými 

zvířaty nebo oslavovala návrat z lovu a doprovázela různé rituály, např. pohřby. 

Reliéfy a nástěnné malby nám dokazují, že Egypťané se oddávali tanci a hudbě. Nejsme si 

sice jisti, jak tehdejší hudbu definovat, nicméně je zřejmé, že hrála důležitou roli především ve 

vojenském a církevním životě.  

Dvě kolébky západní hudby 

Kolébka západní civilizace se nachází v židovské a řecké kultuře, a stejně je tomu 

i v případě počátků hudby. Obě tyto kultury se společnými prvky vedle sebe existovaly bez 

vzájemných střetů po celých tisíc let před začátkem našeho letopočtu. 

Právě Řekové jako první propojili hudbu s matematikou a zabývali se myšlenkou 

hudebního zápisu. Hudba byla tehdy úzce spjata s poezií a hrála důležitou roli v životě měšťanů, 

„umělcům“ se dostávalo společenského uznání. Dědictví Řeků převzali Římané a zaměřili se 

především na propojení hudby se zábavou. 

Hudba v prvních synagogách má samozřejmě náboženský charakter. Spočívá ve zpěvech 

biblických veršů. Tato tradice přetrvává v západním křesťanském světě a vzniká z ní gregoriánský 

chorál, který je součástí základů „klasické“ hudby. 

Středověká hudba  

Během prvního tisíciletí našeho letopočtu hudba přetrvává ve dvou formách, náboženské 

a světské. V řeckých, římských i španělských církvích se po vzoru židovské liturgie a na základech 

Bible rozvíjí žalmy zpívané jedním hlasem i vícehlasé chvalozpěvy. Kolem roku 600 n. l. se papež 

Řehoř I. Veliký rozhodl sjednotit a kodifikovat mešní liturgii, ovšem především z politických než 
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uměleckých důvodů. Tak vzniká cantus planus, nebo také gregoriánský chorál, jednohlasý zpěv 

(za pomoci jedné noty, tedy jedné melodie a bez akordu) úzce propojený s latinským textem, 

neboť jeho cílem je porozumění Božímu slovu. 

Na konci prvního tisíciletí se k hlavnímu hlasu postupně po jednom přidávají další – vzniká 

polyfonie, kterou zpočátku tvoří vzájemně se překrývající jednohlasé zpěvy.  

Polyfonie začíná být komplexnější a ve 14. století, především díky Guillaumovi de 

Machaut, hudba přestává být vázána na liturgii a zdokonaluje se zápis rytmu a výškových rozsahů. 

Ve stejné době, kdy vzkvétá hudba inspirovaná duchovním uměním, se rozvíjí také lidová poezie 

a světská hudba, umění trubadúrů (v okcitánštině, na jihu Francie) a truvérů (ve 

starofrancouzštině, na severu). Oproti gregoriánskému chorálu, hudbě velmi pravidelné, a tudíž 

nerozdělované do taktů, tíhnou melodie trubadúrů k větší rytmické svobodě veršů a ovlivňují 

vznik prvních taktů. Trubadúři často pocházeli ze šlechtických rodin, jak tomu bylo i u Richarda 

Lví srdce, doprovázeli se na loutnu nebo harfu a opěvovali lásku a své milé. 

Bohatství renesance  

Období renesance je sice známé svým bohatým uměleckým rozmachem, ale v hudbě se 

oproti výtvarnému umění nebo literatuře projevuje s mírným zpožděním. 

Vynález knihtisku je klíčovou událostí nejen pro literaturu, ale i při šíření hudebních děl. 

I když duchovní hudba stále zůstává na prvním místě, renesance také umožňuje rozkvět lidové 

hudby a rozvoj jejích výrazových prvků. 

Itálie je domovem mnoha tehdejších slavných skladatelů, tedy i Palestriny, po kterém se 

zachovalo nepřehlédnutelné liturgické a polyfonické dílo. Důležitou roli hrají také francouzští 

renesanční autoři, jmenujme například Clémenta Janequina a především jedinečného Josquina 

Despreze, který byl Lutherem označován jako jediný „Mistr not”. 

Stejně jako renesanční básníci ze skupiny Plejáda čerpali z antických předloh, i hudební 

skladatelé tíhli k propojení hudby a poezie po vzoru Řeků a Římanů. 
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V rámci světské hudby se objevuje tzv. madrigal, vokální skladba s instrumentálním 

doprovodem, jejímiž předními autory byly Gabrieli, Gesualdo a především Monteverdi. Klávesové 

i strunné nástroje zde mají obsáhlejší technické pasáže, díky kterým se zbavují role pouhého 

doprovodného nástroje. 

Co je to kontrapunkt? 

Zajímavou definici poskytl skladatel Arnold Schoenberg – „To Bach mě naučil 

kontrapunktu, umění vytvářet zvukové figury, které mají schopnost doprovázet samy sebe.” 

I když se nám to může zdát neuvěřitelné, árie z Verdiho opery, Schubertova melodie nebo popová 

píseň mají jedno společné – techniky kontrapunktu nevyužívají. Je to podobné jako s obrazem, 

kde objekt vystupuje z pozadí, v našem případě je hudba založená na hlavní melodii doplněné 

doprovodem.  

Technika kontrapunktu nevyužívá jednoho hlavního hlasu s doprovodem, ale několika 

stejně důležitých hlasů. Jeden s druhým jsou úzce spjaty a vzájemně se prolínají. Podobně, jako 

když hrajeme šachy, odstraníme soupeřův kámen ze šachovnice a ovlivníme tím vývoj celé hry. 

V kontrapunktické hudbě má stejný vliv melodie, její klesání nebo stoupání vytváří nezbytné 

podmínky pro pohyb ostatních hlasů.  

Samotné slovo kontrapunkt znamená „nota proti notě” (z lat. punctus contra punctum). 

Počátky této techniky můžeme sledovat přibližně od 9. století, kdy se začíná používat způsob 

vrstvení jednotlivých hlasů, později se zdokonaluje a během renesance se z něj stává vrcholné 

umění. 

Dnes nazýváme kontrapunktickou (horizontálně-lineární) sazbou notový zápis, kdy autor 

využívá techniky vrstvení melodických úseků. Jeho určitým protipólem je tzv. harmonický 

(vertikální) zápis, způsob upřednostňující koncepci akordu. Obě techniky dokonale propojuje 

J. S. Bach ve svém zázračném díle Umění fugy. Nicméně v období, kdy baroko přechází v 

klasicismus, skladatelé na nějakou chvíli od kontrapunktu, pokládaného za příliš komplikované 

umění, upouštějí ve prospěch melodie s doprovodem.  
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Co je to barokní hudba? 

Baroko se v hudbě vymezuje mezi roky 1600 až 1750, tedy od Monteverdiho Orfea z roku 

1607, který je základem opery, jak ji známe dnes, po konec života Johanna Sebastiana Bacha, 

který sice nenapsal jedinou operu, ale spojil to nejlepší z tehdejšího dění na hudebním poli                 

a daleko předběhl své současníky. Tehdy se utváří tonální systém (viz. str. 80), základ klasické 

hudby. Je to hudebně bohaté období s počátky v Itálii, charakteristické svým teatrálním                       

a melodicky zdobeným pojetím hudby. Vzniká nejen opera, ale i mnoho dalších instrumentálně-

vokálních hudebních forem, jako oratorium, kantáta nebo mše. Výrazně se rozvíjí také čistě 

instrumentální hudba, píší se první fugy, koncerty a sonáty. Nejvýznamnějšími představiteli 

barokní hudební éry jsou Monteverdi, Purcell, Rameau, Händel a Bach. 

Ta „pravá“ klasika 

Klasicistní klasická hudba se v porovnání s barokní stává daleko dostupnější především 

díky většímu množství veřejných koncertů a zjednodušení hudebního systému. Tehdejším 

pohledem je dílo J. S. Bacha považováno za zbytečně komplikované a skladatelé obtížně hledají 

jednodušší způsoby jak vyjádřit své city a vytvářet doprovody k melodiím. Naproti tomu se však 

prodlužují a sjednocují používané hudební formy, např. sonáty. Symfonie a orchestrální koncerty 

pak otevírají prostor pro instrumentální hudbu, která se tak osvobozuje od vokálních forem. 

Přestože i ti největší skladatelé klasicistní éry, jmenujme například Mozarta, se považovali 

za svobodné umělce a často nechtěli kněžstvu nebo aristokratické společnosti sloužit jako 

lokajové, většina hudebníků zůstává existenčně závislá na instituci, která je zaměstnává. 

Co je to romantická hudba?  

V současnosti je pojem romantická hudba spojován s velmi odlišnými žánry, od umění 

nizozemského houslisty Andrého Rieu, až po hudbu, která doprovází milostné scény 

v romantických filmech. A to ve všech uměleckých odvětvích – hudbě, literatuře nebo fotografii. 

Stačí, aby dílo bylo trochu sentimentální, nemělo přesnou strukturu a hned je na ně pohlíženo 

jako na romantické. Skladatel klasické hudby (tedy předchůdce romantických autorů) musel 



13 
 

dodržovat estetická pravidla, aniž by dal najevo, že on sám a jeho emoce jsou součástí kompozice 

(to však neznamená, že by jeho dílu chyběla lyričnost). 

Romantický skladatel, který naopak naplno čerpá ze svých pocitů a emocí, je při tvorbě 

poháněn svými vášněmi a osobními strastmi. Romantismus představuje období, kdy city vyhrály 

nad rozumem, čerpá z ducha Velké francouzské revoluce a vymezuje se na jedno konkrétní 

období – 19. století. 

Jak určit počátky romantismu? 

Beethoven, jehož dílo ukončuje éru klasicismu a otevírá dveře romantismu, byl fascinován 

revolučními myšlenkami a osobností Napoleona Bonaparte, kterému věnoval svou třetí symfonii, 

pojmenovanou „Eroica”. V den Napoleonovy císařské korunovace ale věnování vzteky přeškrtal. 

Stejně tak revoluční je i romantická hudba, její vliv radikálně mění klasické formy. Beethovenovy 

poslední smyčcové kvartety jsou pak poslední ranou pro sonátovou formu, symbol klasicistní 

hudby. V roce 1830, kdy Victor Hugo píše předmluvu k Hernanimu označovanou jako manifest 

romantické literatury, Hector Berlioz dokončuje Fantastickou symfonii, své autobiografické dílo 

plné bolestných emocí, které se stává manifestem romantické hudby. Vznikla sedm let po deváté 

a zároveň poslední Beethovenově symfonii, která přidáním sboru a sólových zpěváků výrazně 

změnila její klasicistní pojetí. Berliozova Fantastická symfonie je dle autorových slov popis 

příběhu mladého extrémně citlivého hudebníka, který je plný vášnivých myšlenek a jenž se otráví 

opiem kvůli nešťastné lásce. Opakující se téma znázorňující milovanou dívku (označované 

Berliozem jako tzv. „idée fixe” neboli příznačný motiv), následuje autorovo tvůrčí nadšení a na 

rozdíl od klasicismu už není spojeno s určitou formou. Inovační způsob orchestrace je nejen 

lyrický a nespoutaný, ale vytváří také strhující zvukové efekty a kontrasty. Přestože Fantastická 

symfonie naprosto uchvátila Franze Liszta, tehdejší klavírní a skladatelskou hvězdu, většina 

posluchačů v ní slyšela jen „kýchání, krákání a dávení”. 

Co si představit pod pojmem tonální systém? 

Když skladatel tvoří své dílo, používá určitý jazyk, syntax a hudební názvosloví. Podobně 

jako my mluvíme nebo píšeme jazykem naší země užívaným v určitém období, tak i skladatel se 

drží určitých dobových prostředků. Nám nejbližší hudební jazyk se zakládá na tonálním systému, 
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který je v Evropě používán od 17. století. Jeho základním prvkem je jistá hierarchie mezi 

jednotlivými notami, která především díky jejich vzájemné disonanci a konsonanci umožňuje 

vytvářet princip napětí a uvolnění.  

Tónové uspořádání a vzájemné vztahy mezi notami nejsou ustálené, postupem času 

prošly četnými změnami. Do konce 18. století byly takřka stejné, v období rozmachu 

demokratických myšlenek je jejich systém převrácen například Beethovenem. Harmonické vztahy 

se během 19. století značně vyvíjejí, jsou komplexnější až téměř nerozpoznatelné, jako je tomu 

v díle Richarda Wagnera. Díky tomu posluchač cítí neustálé napětí a je tedy pro něj daleko těžší 

rozpoznat vztah disonance a konsonance (napětí a uvolnění). 

Kdy mluvíme o dodekafonii? 

Na počátku 20. století Schoenberg přišel s revoluční myšlenkou. Vycházel z představy, 

že tonální systém je natolik složitý, že jsou vztahy mezi hierarchií not mnohdy téměř 

nerozpoznatelné. Udělil tedy všem notám stejnou hodnotu a vznikla dodekafonie s řadou 

rovnoprávných not, kde určitý tón smí být znovu použit až poté, co celá řada proběhne (jde 

o přibližně stejné období, kdy začíná ruská revoluce, jejímž cílem byla občanská rovnoprávnost). 

Během 20. století se pak dodekafonická kompozice rozšiřuje a mění v serialismus. Ten 

využívá rozličných hudebních parametrů ve formalizovaných strukturách, uspořádaných podle 

serijních pravidel, která jsou prakticky neomezená. Jako všechny systémy, které mají daná 

pravidla, může i serialismus ve výsledku omezovat proces tvorby díla. Nicméně v rukách 

zkušených skladatelů stojí u zrodu mnoha skvostných děl plných svobodných myšlenek, jako je 

například slavná skladba O King od Luciana Veria, součást jeho mistrovského díla Simfonia. 

Tonální hudba všude kolem nás 

Tonalita vyniká v popu, západní moderní hudbě, v dílech od Michela Sardoua, Björk nebo 

i v elektronické hudbě. Tvoří prakticky všechnu hudbu, která nás obklopuje.  

Ostatně i skladatelé, kteří neskládají vážnou hudbu, se vrací k dílům velikánů. Přiznává to 

třeba Serge Gainsburh, jehož Baby alone in Babylon využívá téma třetí Brahmsovy symfonie 

a Lemon incest melodii třetí Chopinovy etudy. Naproti tomu skladatelé filmové hudby jsou při 
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kopírování skladeb z 19. a 20. století daleko zákeřnější. Brahms, Čajkovskij, Prokofjev, Dvořák 

a Stravinskij jsou často chytře zakomponováni například do filmů odehrávajících se v dalekých 

galaxiích. A stejně tak se nám při poslechu první ze čtyř posledních písní Richarda Strausse určitě 

vybaví jeden maskovaný superhrdina.  

Za hranicemi tonality 

Během 20. století autoři klasické hudby i nadále pokračovali v zavádění inovačních 

postupů, hledání dalších forem a nových vyjadřovacích prostředků. Serialismus, u jehož zrodu 

stáli tři představitelé Druhé vídeňské školy – Schoenberg, Berg a Webern – notně ovlivnil celé 

století v čele se Stockahusenem, Beriem a Boulezem. Následovaly další rozličné techniky, jako je 

třeba hudební minimalismus Steva Reicha, spektrální hudba Gérarda Griseyho, mikrotonální, 

aleatorická (náhodně uspořádaná) nebo elektroakustická hudba a mnoho dalších odvětví, která 

se snaží nacházet nové způsoby vyjádření a vyhýbat se tonálnímu systému. I když se k němu pak 

některá z nich zase vracejí. Tvorba posledních desetiletí nám tak přináší jedinečně bohatou  

a rozličnou hudbu.  

Je ovšem těžké určit, kam směřuje období, které se ještě nestihlo zapsat do dějin. Čas nám 

zatím nemůže ukázat, co je více či méně podstatné. 

A nejen, že nám jsou nové vyjadřovací prostředky těžko přístupné, ale zároveň nemáme 

dostatek příležitostí je pochopit. 

Je také nutno dodat, že Johann Sebastian Bach nebo Beethoven tvořili hudbu, která byla 

za jejich života v případě prvního považována za příliš komplikovanou, u druhého za 

neposlouchatelnou. Z našeho současného pohledu je tedy těžké posuzovat směr dnešní éry.  

Popisky  

(uvedena je strana originálu) 

s. 65: 

Mozart, symbol klasicismu. 

J. Lange, nedokončený obraz, r. 1783. 
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s. 67: 

Původní (středověký cantus-planus) a dnešní hudební zápis  

nota osminová 

nota celá 

stoupající osminové noty 

klesající osminové noty 

stoupající a následně klesající noty 

klesající a následně stoupající noty 

3 stoupající osminové noty 

3 klesající osminové noty 

s. 68: 

Harfenistka, hráč na loutnu a hráčka na dvojitou flétnu za období vlády Thutmose III.  

Amenemhetova hrobka. 

s. 70: 

Příklad hudební notace z 15. století. 

s.71: 

Hudebníci. Drobnokresba na latinském rukopisu z 16. století pocházejícím ze Saint-Martial de 

Limoges. 

str. 72: 

Současná podoba not. 

str. 74: 

Tři hudebnice (portrét z r. 1530 – 1540). 

Mistr ženských polopostav. 
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Olej na dřevě, 53 x 37 cm. 

s. 83: 

Kvarteto Schlesinger na počátku 20. století. 

 

HUDEBNÍ TEORIE A NÁZVOSLOVÍ 

Od tónu k notě 

Z fyzikálního hlediska je výška tónů souvisle posloupná, což můžeme pozorovat 

u houslisty, který sklouzne prstem po struně, nebo u hráče na pozoun, když plynule posune 

snižcem. Odlišné hudební kultury upřednostnily určité výšky not, přesněji řečeno, určité 

vzdálenosti mezi tóny (intervaly). Tyto řady not, stupnice nebo módy nám pak například na první 

poslech umožňují rozeznat asijskou hudbu od evropské. Zvuky užívané v západním hudebním 

systému, tedy noty, se nazývají c, d, e, f, g, a, h. 

Co je to nota? 

Když zvedneme sluchátko od pevné linky, ozve se přerušované tuuut. Tento zvuk je tón – 

a – stejný slouží hudebníkům, aby se před hraním sladili. Většina hudebních nástrojů je 

uzpůsobena k vytváření tónů, které mají danou výšku. Nicméně některé jsou schopné vydávat 

i pouhý hluk – třeba housle, pokud je ke struně smyčec přiložen příliš silně (tento efekt je hojně 

využíván v hudbě 20. století), a samozřejmě některé bicí nástroje vyluzující více či méně nízké 

nebo vysoké tóny, které však nemůžeme zazpívat a nemají tedy žádnou konkrétní výšku. 

K definici tónu nám slouží čtyři parametry – jeho výška, délka, barva a síla. 

Jak vznikly názvy not? 

Systém pojmenování not solmizačními slabikami (do, re, mi, fa...) vznikl ve středověku. 

Jeden italský mnich měl nápad přejmenovat noty podle slabik vycházejících z písně „L’Hymne de 

saint Jean“, jejíž latinský text užívá pro každou notu jednu slabiku. A tak je nota „re“ první slabikou 

od slova resonare, „fa“ ze slova famuli... Systém názvů not podle písmen, který je stále používán 

v anglosaských zemích, umožňoval skladatelům vytvářet melodie, znázorňující i slova. Známým 
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příkladem je téma poslední fugy z Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha, které je postaveno 

z písmen tvořících jeho jméno (B-A-C-H). 

Výška, délka, barva a síla 

Podle „výšky“ rozlišujeme tóny vysoké a nízké, ostré nebo hluboké. Z fyzikálního hlediska 

je výška zvuku určena jeho frekvencí, dána počtem kmitů za vteřinu a vyjádřena jednotkou hertz. 

S vyšším počtem kmitů vzrůstá i výška tónu. A1, které najdeme přibližně uprostřed klávesnice, je 

tón o frekvenci 440 Hz. 

Veškerá hudba, kterou posloucháme, obsahuje tóny s frekvencí od 25 do 4000 Hz, což je 

také přibližný rozsah tónů na klaviatuře. Nicméně úplná škála zvuků, které jsme schopni rozeznat, 

je daleko širší, od 20 do 20 000 Hz. Frekvence vyšší než 20 000 Hz se nazývají ultrazvuky. Leží nad 

hranicí slyšitelnosti lidského ucha, ale využívají se pro sonary nebo v lékařské echografii. Ani zvuky 

s frekvencí pod 20 Hz nejsou v hudbě použitelné, protože chvění už nedokážeme vnímat 

kontinuálně, a neslyšíme tak spojitou notu. Některé nástroje, jako je například tuba, využívají 

nejnižší registr a jsou schopné dosáhnout velmi hlubokých tónů, které pak znějí téměř zrnitě. 

Skutečnost, že nota může být dlouhá, krátká, až velmi krátká, také silně ovlivňuje 

charakter melodie. Až do té míry, kdy noty sice zazní ve stejné výšce, ale my melodii 

nerozpoznáme. Což nám dokazuje význam dalšího parametru – „délky“. 

Zahrají-li stejnou notu housle nebo flétna, zazpívá-li Luciano Pavarotti nebo Maria Callas, 

tón bude mít jiné zabarvení. Tehdy mluvíme o „barvě“, základním parametru pro percepci 

melodie. 

             Nakonec nesmíme opomenout, že jeden tón může mít odlišnou zvučnost, od slabé až po 

velmi silnou. To je další prvek, který mění charakter melodie – tzv. „síla“ tónu.  

Hra s parametry 

Pro skladatele je nezbytností pohrávat si se všemi čtyřmi parametry a zároveň občas 

upřednostňovat jeden na úkor druhého. Johann Sebastian Bach ve svém prvním preludiu z cyklu 

Dobře temperovaný klavír používá všechny noty se stejnou délkou. Orchestrální díla Giacinta 

Scelsiho z 50. let 19. století jsou postaveny na jedné notě, jejíž výška se prakticky nikdy nemění, 
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což je v západní hudbě zcela ojedinělé. Slavné dílo Antona Webera, Mélodies de timbre, využívá 

rozličných nástrojů, které si předávají melodii, a barva tónů se tak postupně proměňuje. Také 

Beethovenova hudba je často charakterizována dynamickými variacemi a prudkými zvukovými 

změnami. 

Postupem času skladatelé ve svých notových zápisech tyto čtyři parametry čím dál více 

upřesňují a tříbí. 

Co je to stupnice? 

Stupnicí nazýváme řadu vzestupných či sestupných sdružených tónů, uspořádanou podle 

určitých pravidel. Můžeme si ji představit jako schody nebo žebřík, po kterém stoupáme nebo 

naopak klesáme. V klasickém tonálním systému je stupnice základním prvkem tonality. Stupnice 

C dur se tak skládá ze sedmi odlišných not, proslulého c, d, e, f, g, a, h, c (s opakováním prvního 

c). 

Křížek, béčko a odrážka... 

Stupnice se skládá ze sedmi tónů  (c, d, e, f, g, a, h), které jsou na klavíru tvořeny bílými 

klávesami. Pět zbývajících tónů představují černé klávesy, zvýšené nebo snížené posuvkou. 

Černou klávesu ležící napravo od c, nazýváme cis (c s křížkem), o půl tón zvýšené c. O půl tón 

snížené a, as (a s béčkem), se nachází hned pod klávesou a, jinými slovy po její levici. A když 

mluvíme o odrážce, je tím míněn symbol, který ruší platnost dříve použitého křížku nebo béčka. 

Co si představit pod pojmem C dur? 

Tento výraz je spojen s tonální hudbou. Upřesňuje nám, že tóninou dané skladby je c. Je 

to její základní tón a jsou v ní tedy použity noty především ze stupnice C dur. Tóninu skladby 

můžeme i měnit, stejně jako zpěváci, kteří si ji často potřebují upravit pro svůj hlasový rozsah. 

Mluvíme pak o transpozici díla – je to pořád stejná skladba, jen se změní její základní nota. Když 

je dílo napsané v C dur, její nejdůležitější nota (tedy c) se nazývá tónina, a odpočítáme-li od ní pět 

not, v našem případě g, našli jsme dominantu – tak vzniká základní vztah harmonických funkcí 

tonální hudby.  
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Čím se liší C dur a c moll? 

Obě stupnice, C dur i c moll, začínají na notě c. Rozdíl je v intervalech mezi notami, které 

obě stupnice tvoří. Ve stupnici C dur (složené z bílých kláves na klaviatuře) nejsou žádné křížky 

ani béčka. C moll má například menší vzdálenost mezi tóny c a e, které je snížené, neboli 

alterované jedním béčkem (nachází se tedy na černé klávese). Obecně se říká, že durová skladba 

je veselá a mollová smutná. Stejně jako naše nálada nebývá výhradně dobrá nebo špatná, ale spíš 

máme smíšené pocity, i durový akord nám může připadat smutný podle souvislosti, ve které ho 

autor užije. Ať už je tedy hudba durová nebo molová, nevyjadřuje jen určitý stav mysli. 

Co je to hudební rozsah?  

Aby několik současně hrajících nástrojů neznělo falešně, musí se sladit. Hudebníci se 

dlouho nezabývali faktem, že jedna nota může znít jinak vysoko, a tak například c v Lipsku bývalo 

výš než stejné c v Benátkách. Od 17. století se uvažuje o normě, která by všem výšku tónů 

sjednotila. Postupně se výchozí notou stává a, nazývané také jako komorní a, které se nachází 

přibližně uprostřed klaviatury. 

Bylo by to příliš snadné, kdyby referenční tón měl pořád stejnou hodnotu – ostatně podle 

původních předpokladů se měla jeho výška neustále zvyšovat, což způsobovalo hodně problémů 

především zpěvákům a smyčcovým nástrojům. Realita je však jiná – dnes je frekvence komorního 

a 440 Hz, ale například v Německu v 17. století to bylo 470 Hz a v Itálii v 18. století 415 Hz, což 

v porovnání s dnešním referenčním a byly samozřejmě vyšší nebo nižší tóny. 

Po mnoha mezinárodních diskuzích a konferencích byla frekvence komorního tónu 

stanovena na 440 Hz. Ve skutečnosti se pak často stává, že hudebníci chtějí mít zářivější zvuk, 

a hrají tak naladěni o trochu výš.  

Co znamená mít absolutní sluch? 

Absolutní sluch označuje schopnost určit přesnou výšku samotného jediného tónu, bez 

nutnosti srovnání s referenčním tónem. Hudebníci, kteří disponují tímto vrozeným darem, bez 

námahy určí tóny, které slyší. 
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Existuje ale také další typ velmi užitečného sluchu, který se zdokonaluje učením – relativní 

sluch. Máme-li dán referenční tón například ladicí vidlicí a známe-li intervaly mezi tóny, které jsou 

pro hudbu prakticky stejně důležité jako noty samotné, můžeme sluchem zachytit všechny výšky 

tónů, které zazní. 

Co je to metrum? 

Hudba se odehrává v určitém čase a metrum nám umožňuje členit průběh skladby. Když 

posloucháme Ravelovo Bolero nebo jeden z Bachových Braniborských koncertů, poklepáváme si 

nohou, cítíme pulzaci. 

Metrum je jeden z prvků souhrnně nazývaných rytmus, dělí čas na menší či větší jednotky. 

Hodiny pravidelně rozdělují čas odbíjením vteřin šedesátkrát za minutu – říkáme, že bijí šedesát 

na čtvrťovou nebo šedesát M.M. (Mälzelův metronom, počet úderů za minutu).  

Co je to tempo?  

Některá hudba nám připadá rychlejší než jiná. Jedna symfonie propojuje pomalé i rychlé 

části. Rychlost metra se tak může měnit od jednoho extrému k druhému, v konkrétní skladbě ji 

nazýváme tempem. Existují tempa pomalá i rychlá, podle tradice je označujeme italskými názvy, 

například (od pomalejších k rychlejším) – largo, adagio, andante, moderato, allegro, presto... 

Skladatel určuje tempo, ve kterém si přeje interpretovat svou skladbu, na začátku notového 

zápisu. 

Stejně jako se tlukot srdce mění podle prožívaných emocí, může se i tempo v rámci jedné 

skladby proměňovat. Je tomu tak často v hudbě 19. století, například u romantických děl pro 

klavír od Fryderyka Chopina, ve kterých není metrum vždy úplně přesné. Tehdy mluvíme o tzv. 

tempu rubatu, které slovy popisuje myšlenku proměňující se pulzace. Když si autor přeje, aby se 

tempo v jeho skladbě zrychlilo nebo zpomalilo, jednoduše to v notách upřesní. 

Co je to metronom? 

Začít skladbu ve správném tempu je pro hudebníka základní předpoklad. Hrát příliš rychle 

nebo naopak příliš pomalu může nejen zkreslit původní myšlenku díla, ale také zásadně ovlivnit 



22 
 

jeho délku. Pak se může stát, že se délka dvou odlišných interpretací stejné Wagnerovi opery liší 

i o více než jednu hodinu, jen podle dirigentova tempa... 

Aby hudebník odhadl správné tempo, ve kterém má být skladba interpretována, může si 

pomoci malým přístrojem, který se nazývá metronom. Ten rovnoměrně udává pulzaci vybrané 

rychlosti – nastavíme-li ho na 60, získáme tik hodin, na 120, tedy na dvakrát více, získáme tempo 

mnoha pochodů, například Marseillaisy. Což nám také může posloužit jako referenční bod, 

nemáme-li nějaký metronom po ruce. 

Může se hudba obejít bez metra? 

Pulzace udává doby a hudba se odehrává v určitém časovém úseku, takže to může 

připadat obtížné. Nicméně někteří skladatelé – především Ligeti ve svém díle pro pěvecký sbor 

Lux aeterna (věčné světlo) – se bavili myšlenkou zbavení dojmu existující pulzace.  

Chtěl-li autor vyjádřit něco nepopsatelného, nekonečného a věčného, zkusil zapsat hudbu 

nadčasově, bez udání tempa a tedy bez pulzace, jako by náš poslech už předcházela a za ním             

i zůstávala. 

Neopomeňme však, že i když posluchač metrum necítí, tak interpreti hrají z not za použití 

klasické pulzace. 

Proč hudebníci začínají skladbu slovy „tři, čtyři“? 

Známé „tři, čtyři“ odkazuje na koncept rytmických jednotek, tedy organizaci metra. Pro 

lepší orientaci jsou rytmické jednotky seskupovány po dvou, třech nebo čtyřech (ale existují 

samozřejmě i daleko komplikovanější) do větších celků, nazývaných takty. Některá hudba, jako je 

tomu u vojenských pochodů, je na dvě doby (jedna těžká, druhá lehká), jiná, třeba valčík, je na tři 

(těžká, lehká, lehká), ale může být také na čtyři. 

Říci, nebo ještě lépe jen naznačit, „tři, čtyři“ před začátkem hraní tedy slouží k udání 

pulzace a tempa, ve kterém mají všichni začít hrát. Hudebníci tak pochopí, nejen že je takt dělen 

na čtyři doby, ale i přesnou chvíli společného nástupu ve správném tempu. Je zvykem udávat jen 

poslední dvě doby, které naprosto stačí k pochopení zvoleného tempa. 
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Co je to rytmus? 

Noty můžou mít jinou délku, rozdělujeme je na celé, půlové, čtvrťové, osminové, 

šestnáctinové… Když se vzájemně zkombinují, vzniká rytmus. Původ známých rytmů nacházíme 

v taneční hudbě jako je bourrée, sarabanda, valčík, tango nebo bolero. Postupem času byl zápis 

rytmu čím dál přesnější a komplexnější. Nicméně čím je skladba komplikovanější po rytmické 

stránce, tím rychleji se vytrácí její metrum. Skladby z 20. století, například od Pierra Bouleze, jsou 

dokonce natolik metricky a rytmicky složité, že je prakticky nemožné poklepávat si rytmus nohou 

– tedy cítit jejich pulzaci.  

Říkáme-li o hudbě, že je rytmická, měli bychom zmínit, že má zároveň silný puls, protože 

rytmus je elementárnější jednotka, mnohem výraznější je pulzace. 

Proč Wagner nemá „drajv“? 

Všichni jsme si všimli, že na tanečních parketech se Wagner nehraje. Hudba, která je 

určená k tanci, je daleko rytmičtější, dává nám chuť zvednout se a hýbat. Stejně jako u skladeb 

ovlivněných africkou nebo afroamerickou hudbou, třeba od Duke Ellingtona nebo Michaela 

Jacksona. Tento jev, dnes souhrnně nazývaný jako "groove", vytváří pocit pulzace, která se 

doslova hýbe kupředu. 

Vážná hudba, často inspirovaná klasickými evropskými tanci, od podobného vjemu 

postupně opouštěla, skladatelé si přáli, aby se jejich hudba poslouchala pro hudbu samotnou. Ale 

porovnávat západní hudbu, která nemá "groove" ani "swing", a rytmickou neevropskou hudbu, 

by byla chyba. Na jednu stranu nemůžeme říct, že by Bach, Vivaldi nebo další evropští skladatelé 

neměli drajv, na stranu druhou je některá neklasická hudba založená na velmi komplexních 

rytmech.  

Například Pygmejové využívají rytmické kombinace velmi důmyslně. A současní 

skladatelé, především Steve Reich nebo György Ligeti, jsou jimi mnohdy inspirováni. 
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Co je to crescendo? 

Crescendo, forte nebo pianissimo jsou italské názvy, které skladatelé používají pro zápis 

hlasitosti nebo dynamických obměn. Je to poměrně nové značení, nazývané dynamika.  

Když si skladatel přeje, aby se nota nebo seskupení not hrálo více nahlas, tak jednoduše 

pod konkrétní pasáž do not zapíše f jako forte, dvě, tři nebo i více f pro fortissimo (velmi hlasitě). 

Když má konkrétní část zaznít jemně nebo velmi jemně, tak napíše p jako piano, pp jako 

pianissimo. Crescendo značí postupné zesilování zvuku, decrescendo jeho zeslabování. 

Co je to opusové číslo? 

Původem latinský výraz, občas užívaný pod zkratkou op., doslova znamená „dílo“                     

a označuje určitou skladbu. Číslo, které za ním následuje, udává její pořadí v seznamu prací 

umělce. Tedy opus 2 (Op. 2) nám říká, že je to autorovo druhé dílo. Nicméně existují i další 

systémy číslování. U Mozarta například nepoužíváme výraz opus, ale Köchel (podle jména 

rakouského botanika, který během svého důchodu sestavil katalog Mozartova díla), a tak Köchel 

551 označuje Symfonii č. 41 „Jupiter“. U Bacha je opusové číslo nahrazené zkratkou BWV (Bach 

Werke Verzeichnis), která v němčině znamená „katalog Bachova díla“.  

Co je to sonáta? 

Termín sonáta označuje dílo o několika větách pro sólový nástroj, poprvé se objevilo 

v Itálii v 17. století. Sonáta vznikla ze suity, jejíž věty vycházely z dávných tanců. Tak se allemande 

stalo allegrem, sarabanda adagiem a gigue prestem. Sonáta se proměnila v sólovou skladbu, 

která s tancem nemá nic společného.  

Souběžně se vznikem sonáty, která se dočkala svého rozkvětu v 18. století, se skladatelé 

začali věnovat jedné hudební formě, později značené v hudebních dějinách jako „sonátová 

forma“ nebo „forma allegra ze sonáty“. Ta se postupně stala královnou klasických hudebních 

forem. „Sonátová forma“ je samozřejmě vzhledem ke svému názvu součástí děl nazývaných 

„sonáty“. Tvoří ji určitá struktura (expozicí tématu, provedením a reprízou tématu). Nicméně se 

nachází také v mnoha dalších hudebních formách, jako je symfonie nebo koncert. A když na 

počátku 20. století Vincent d'Indy „sonátovou formu“ konečně definuje, je tehdy už delší dobu 
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zastaralá – dokonce i v Beethovenově díle je provedení postupně delší a komplexnější. Po něm 

přichází César Franck se svým mistrovským dílem, Sonátou pro housle a klavír, která představuje 

koncept cyklické sonáty založené na jedné hudební myšlence vytvářející různá melodická témata.   

Co je to symfonie? 

Symfonie je hudební dílo, jehož počátky sahají do 17. století. Skládá se z více částí nebo 

vět, většinou je to rozsáhlá skladba napsaná pro symfonický orchestr. 

Autory prvních velkých, zpravidla čtyřvětých, symfonií byli Haydn a Mozart. S příchodem 

Beethovena se začínají přidávat další nástroje, orchestr se zvětšuje a symfonie společně s ním. 

Například samotná Óda na radost, která tvoří pátou a poslední větu Beethovenovy deváté 

symfonie, je stejně dlouhá jako některé celé Mozartovy symfonie. 

Na konci 19. století mají autoři tendence tvořit natolik gigantická díla s nebývalým počtem 

nástrojového obsazení, že nám symfonie Čajkovského, Brucknera nebo Mahlera mohou připadat 

nekonečné. 

V reakci na charakter těchto obrovských děl napsal na počátku 20. století Schoenberg 

krátkou Komorní symfonii pro pouhých 15 nástrojů.  

Co je to koncert ve smyslu hudební formy?  

Slovo koncert původně představuje vzájemné soupeření mezi hlasy a nástroji, případně 

mezi nástroji samotnými. Můžeme se setkat se třemi typy koncertů. Nejstarším z nich, z konce 

16. století, je sborový koncert nebo také concerto da chiesa (chrámový koncert), což je sborová 

církevní skladba s nástrojovým doprovodem. Také Bach své kantáty nazýval koncerty. Následuje 

concerto grosso, které může být komorní (da camera) nebo chrámové. Nástroje spolu „debatují“, 

orchestr se dělí na dvě části – skupinu sólistů nazývanou concertino a velký orchestr, kterému 

říkáme grosso. Nejlepším příkladem je šest Bachových Braniborských koncertů.  Posledním typem 

koncertu je koncert pro sólový nástroj, kde je orchestr postaven pouze proti jednomu nástroji. 

Bachovy první koncerty byly napsány pro klávesový nástroj, později během klasicismu se tato 

forma dostává ke svému vrcholu. Mozart, a následně také Beethoven, jsou autory mnoha velkých 
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koncertů, které tvoří vrcholný repertoár. V 19. století se koncert dále vyvíjí, sólový part je 

postupně oslnivější a virtuóznější, jako je tomu u Liszta nebo Paganiniho.  

Popisky  

s. 85: 

Hudební pomůcky – ladicí vidlice, metronom a noty. 

s. 87: 

cis nebo des, dis nebo es, fis nebo ges, gis nebo as, as nebo b 

c, d, e, f, g, a, h, c 

oktáva 

notová osnova 

klíč, takt 

stupnice 

taktové předznamenání 

Zápis hudby. 

Nahoře – úryvek z Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha. 

s. 98: 

Portrét Ludwiga van Beethovena. 

 

SKLADATELÉ 

Jak mohl Beethoven skládat na sklonku svého života, když byl hluchý?  

I když nemohl slyšet svou hudbou v podání jiných, byl schopen si ji vnitřně představit 

během psaní nebo čtení svého zápisu. Tuto schopnost, kterou musí nezbytně disponovat každý 

skladatel, nazýváme hudební sluch. Když čteme nějaký text, nepotřebujeme vynakládat zvláštní 
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úsilí, abychom v hlavě „slyšeli“ navazující slova a věty. Stejně tak skladatel, který pracuje na své 

hudbě, vnitřně slyší, co píše. Bez klaviatury, jen s tužkou a papírem, vytváří za pomoci své 

představy hudební obrazce, které by ani jeho prsty nebyly schopny zahrát. Představivost je vždy 

daleko bohatší, rychlejší a vynalézavější než ruce největších virtuózů.  

Kde skladatel hledá inspiraci pro svou hudební myšlenku? Zná konec svého díla už na začátku? 

Někteří spisovatelé vědí, jak jejich kniha skončí ještě dřív, než začnou psát. Jiní se při psaní 

nechají vést svými postavami. Stejným způsobem pracují skladatelé, kteří mají celkovou 

představu o svém díle dřív, než na něm začnou pracovat. Více či méně ho vnitřně slyší, pak jim 

zbývá ho zrekonstruovat a zapsat jej do papírové podoby. Jiní vycházejí z jedné hudební 

myšlenky, části melodie nebo rytmu a vytvářejí dílo, aniž by předem znali výsledek.  

Když Johann Sebastian Bach psal Hudební obětinu nebo Goldbergovy variace, očividně se 

držel výchozí myšlenky, díky které mají tato díla jasnou strukturu. Naproti tomu jeho Mše h moll, 

na které pracoval několik let a zároveň ji skládal z několika nesourodých vnitřních částí, byla 

vytvořena s větším odstupem. Nemůžeme však jednu metodu nadřazovat druhé. V hudbě se 

stejně jako ve sportu počítá pouze výsledek. U obou způsobů kompozice se autor potýká 

s materiálem, který se mu vzpouzí a klade odpor. Umění kompozice se skrývá v interakci mezi 

hudební myšlenkou a její realizací. Nicméně hledat původ skladatelovy myšlenky je stejně 

obtížné, jako zkoušet určit přesnou chvíli mezi bdělostí a spánkem. 

Koho považujeme za velkého skladatele? 

Význačný skladatel, stejně jako spisovatel nebo malíř, je autor díla, které zůstává věčné 

a získá si co největší počet posluchačů. Mnozí byli ve svém období průkopníky, prokazovali 

odvahu, podíleli se na rozkvětu dřívějších forem, měli nové nápady, objevovali nové způsoby 

komunikace, a podíleli se tak na vývoji hudebních dějin. Machaut, Monteverdi, Bach, Mozart, 

Beethoven, Wagner, Debussy nebo Varèse jsou zářnými příklady. Jiní velcí skladatelé, jako 

Schubert, Brahms nebo Richard Strauss, využívali tehdejších forem bez potřeby je nějak měnit. 

Naopak John Cage a další autoři hodně experimentovali, hodně zkoumali, ale ve výsledku si 

můžeme pokládat otázku, jestli jejich tvorba nebyla důležitá spíš pro vývoj tehdejších myšlenek  
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a uměleckého kontextu než pro samotnou hudební hodnotu. A nakonec jsou skladatelé, kteří 

nebyli novátory ani velkými tvůrci, ale také zůstali v zapomnění.  

Byli známí skladatelé vždy známí?  

Být geniem neznamená nemít pochopení u svých současníků. Má-li autor úspěch, jeho 

dílo nemusí být brzy zapomenuto. Neexistuje žádné pravidlo. Historie hudebních úspěchů 

a dějiny hudby mají každý svou odlišnou cestu. Například v 18. století je Bachova genialita 

přehlížena, oslavuje se Telemann, hodnotný autor, ale nesrovnatelný. Naštěstí se stává, že i velcí 

skladatelé, jako Igor Stravinskij, byli proslulí už za svého života. 

Je skládání improvizace? 

Skladatelé západní hudby tradičně píší s notovým papírem, tužkou a často ještě s gumou. 

Dnes také využívají počítače, podobně jako spisovatelé píší s automatickou korekcí. 

Nicméně existuje i další způsob hudební tvorby, a tím je improvizace.  

Ta je obecně spojována především s jazzem, kde interpret plně využívá svých tvůrčích 

schopností. Velcí jazzoví skladatelé bývají zprvu skvělými interprety. Klasická hudba je především 

hudba skladatelů, omezuje svobodu interpretace, drží se role věrného překladu autorových 

myšlenek. 

Nicméně až do 19. století byla většina skladatelů také význačnými hráči na hudební 

nástroje. Například Bach byl ve své době znám více jako jedinečný varhaník a improvizátor, než 

jako skladatel.  

Berlioz je jedním z prvních skladatelů, který neovládal hru na klavír, a to zcela paradoxně 

ve stejném století, ve kterém se objevují virtuózní mistři jako Chopin, Liszt nebo Paganini.  

Proč je tak málo skladatelek? 

Ve 20. století měly ženy sice stejné možnosti vzdělání a kariéry jako muži, avšak dříve 

tomu tak nebylo.  
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Bylo zvykem, že dcery z tzv. dobrých rodin ovládaly hru na hudební nástroj, která však 

nepřekračovala salonní zábavu, úmyslně jim byla zatajována hudební teorie a tím i přístup 

k umění kompozice. 

Hudební dějiny nám však poskytují několik příkladů význačných umělkyň – už ve 

středověku byly známé nejen ženy trubadúři jako Garsenda de Forcalquier a Clara d’Anduze, ale 

také skladatelky liturgické hudby, například proslulá Hildegarde de Bingen. Během renesance se 

dostala na výsluní Barbara Strozi z Benátek, které se dostalo znamenitého vzdělání, a stala se tak 

jedinečnou hudebnicí.  

Mohly bychom také debatovat nad osudem Almy Mahler nebo Fanny Mendelssohn, 

kdyby obě nežily ve stínu velkých skladatelů romantického období. 

Ve 20. století byla slibnou a talentovanou nadějí mladá Lily Boulnager, v roce 1913 získala 

Římskou cenu, ale její předčasná smrt ve věku 25 let nás bohužel připravila o dílo, které tvořila 

s velkým citem a zcela originálně.  

V dnešní době jsou dívky ve třídách kompozice na hudebních akademiích ve stejném 

poměru jako chlapci, a některé skladatelky, například Kaija Saariaho z Finska, patří k  předním 

představitelkám současné kompozice. 

Jak se stát skladatelem? 

V případě většiny tvůrčích umění se i skladatel rozhodne pro uměleckou dráhu, protože 

život bez možnosti vytváření hudby a zvukových spojení mu připadá nepředstavitelný. Někteří se 

zabývají více melodií, jiní třeba časovým pojetím hudby, ale všechny pravé umělce spojuje jedna 

potřeba – pocit nutkání a přesvědčení nám něco sdělit. Ať už je to pro radost při práci se zvuky, 

formami, hraním si s barvou tónů, melodiemi, strukturami, nebo také pro vyjádření radosti, 

smutku, věčnosti víry, nejistoty, hrůzy, nekonečnosti, časového toku nebo tajemství života. 

Proto si skladatel musí získat a osvojit rozličné znalosti o harmonii, kontrapunktu, 

orchestraci… Není cílem naučit se pravidla, které ho budou svazovat, ale naopak, je potřeba vše 

ovládat natolik, aby je mohl porušovat a vědomě se od nich vzdalovat.  
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Hudební dějiny nám ukazují, že je daleko snazší oprostit se od daného systému, pokud ho 

perfektně ovládáme, než když ho přehlížíme.  

Skládá se vždy na zakázku? 

V kinematografii jsou filmy na zakázku od velkých tvůrců často považovány za nezbytně 

druhořadá díla. Jako by dílo nemohlo mít velkou uměleckou hodnotu pouze proto, že jeho autor 

nebyl jediným iniciátorem. Dějiny hudby nám však dokazují pravý opak. Většina děl, která jsou 

součástí repertoáru, vznikala na zakázku, a skladatelé se vždy dokázali velmi dobře vyjádřit 

v rámci zadaných požadavků. Jako součást královských dvorů nebo církevních institucí se také 

věnovali skládání k oslavám narozenin, slavnosti korunovace, pohřbům nebo svátkům. Velcí 

interpreti, kteří měli ve společnosti často lepší postavení než skladatelé, si také občas díla 

objednávali. Jedno z nejznámějších Mozartových děl, Requiem, vzniklo na zakázku hraběte 

Walsegg. Mozart byl anonymně požádán, zároveň však také řádně odměněn, což stojí na základě 

mnoha legend. Včetně té, že Requiem složil ke své smrti… 

V dnešní době se skladatelé mohou těšit z nabídek od orchestrů, oper, atd. Královské 

dvory nebo církevní instituce byly nahrazeny vládami a kulturními institucemi, nicméně princip 

zakázek zůstává stále stejný. 

 

Popisky 

s. 101: 

Stravinskij během dirigování zkoušky Svěcení Jara. 

Obraz Jeana Cocteaua. 

s. 103: 

Portrét Hectora Berlioze. 

Rytina z 19. století. 
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1.1 Charakteristika cílového textu 
 

Před samotnou tvorbou překladu je třeba znát účel naší práce, tedy zadání, ze kterého 

vycházíme během překladatelského procesu. V našem případě jde o bakalářskou práci, nemá 

stejné podmínky jako překlad, který následně vychází v nakladatelství a je určen k prodeji. Zde 

pracujeme s určitým úryvkem, u kterého sice nelze opomenout, že tvoří část konkrétního celku, 

ale zároveň se věnujeme pouze jemu, nepracujeme detailně s celou knihou.  

Kniha pojednává o vážné hudbě, je určena především rodičům a všem zájemcům, kteří se 

chtějí dozvědět základní informace o hudebním vzdělání pro jejich děti a blízké, poskytuje jim 

cenné rady a odpovídá na mnohé otázky. Dokonce obsahuje kompaktní disk s hudebními 

ukázkami, kterým je věnována poslední kapitola, kde je posluchači každá nahrávka představena. 

Autor rodiče provádí hudebním světem, od základních informací až po konkrétní události 

v dějinách hudby, a činí tak velmi poutavým způsobem. 

Základním prvkem výchozího textu je zaměření na laického čtenáře, kterého je potřeba 

upoutat. Nejenže je k tomu přizpůsobeno rozložení textu, jeho členění na menší kapitoly nebo 

způsob komunikace prostřednictvím doprovodných otázek, ale také užité jazykové prostředky 

i konkrétní formulace. Na to je třeba dbát při tvorbě překladu, cílový text má lákat zájemce 

o vážnou hudbu, nesmí je odradit špatně zvolenou strukturou, ve které by se případně mohli 

ztratit.  

Musíme také myslet na jazykové odlišnosti, které hudební svět provází. Některé výrazy 

a pojmenování jsou mezinárodní, jiné se mohou výrazně lišit. Náš cílový text je určen pro české 

čtenáře, je tak třeba zachovat český hudební kodex, který je značně odlišný od toho 

francouzského. Text musíme čtenářsky zpřístupnit a zvolit správný typ komunikace. 

Naším cílem je přiblížit laické veřejnosti základní prvky hudebního světa a zároveň jí 

poskytnout jakousi příručku, do které může kdykoli nahlédnout a nechat se inspirovat. 
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1.2 Překladatelská analýza 
 

V následující části se budeme věnovat překladatelské analýze textu, ve které budeme 

vycházet především z poznatků Christian Nordové v díle Text analysis in translation. Pracuje 

v něm s vnětextovými a vnitrotextovými faktory, podle kterých budeme postupně objasňovat 

naše řešení. 

Pro snazší orientaci v komentáři se držíme konkrétního značení, všechna excerpta 

uvádíme v kurzívě (případně citace z výchozího textu zapisujeme do závorky se značkou O 

a číslem strany originálu, citace z překladu značkou P a číslem strany překladu). 

 

1.2.1 Funkční a stylistické zařazení originálu 
 

1.2.1.1 Komunikační funkce 
 

Ruský lingvista Roman Jakobson nám umožnil díky svému systému šesti jazykových funkcí 

(referenční, expresivní, konativní, fatická, metajazyková a poetická) objasnit hlavní aspekty 

našeho výchozího textu. Žádné sdělení neobsahuje pouze jedinou funkci, je jich zastoupeno 

několik a společně tvoří určitou hierarchii. V našem textu je nejpodstatnější referenční funkce 

vázaná na kontext, autor nám dává mnoho faktických informací, používá velké množství termínů 

(le diapason, la musique sérielle, la musique aléatoire, la bourrée), uvádí přesná jména nejen 

hudebních skladatelů ale i jejich děl (L’Offrande musicale, Les Variations Goldberg, La Sacre du 

printemps) nebo odkazuje na konkrétní jevy a období (le Grand Prix de Rome). Ve vybraných 

kapitolách se věnuje hudebním dějinám i teoretickým jevům, proto je velmi důležité zachovat 

encyklopedický nádech textu, ve kterém se objevují přesné a věcné informace. 

Kniha však má za cíl poučit čtenáře zábavným způsobem, další dominantní funkcí je tedy 

funkce konativní (apelová). Je zaměřena na adresáta, text je tak pro něj bližší a více k němu 

promlouvá. Tato funkce je v celé knize velmi důležitá, ale vzhledem k tomu, že se naše vybrané 

tři kapitoly věnují především dějinám, teorii a skladatelům, není v této části příliš patrná. Přesto 

zde můžeme najít několik míst, kde se autor snaží udržet naši pozornost, protože si uvědomuje, 
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že nás občas tak trochu zahlcuje spoustou nových informací (Et, c’est immanquablement à un 

super-héros masqué que l’on pense en écoutant le premier des quatre derniers lieder de Richard 

Strauss ! O, 82). Každá malá kapitola má také svůj název, který je často psán formou otázky, která 

v nás budí očekávání a láká ke čtení, abychom se dozvěděli odpověď (Pourqoui des musiciens qui 

commencent un morceau lancent-ils « trois, quatre ! » ? O, 93). K udržení pozornosti autor také 

využívá interpunkční znaménka (Dièse, bémol et bécarre ! O, 89). 

Jak jsme již zmínili, dílo se často věnuje odborným tématům, která se nám snaží objasnit. 

Jelikož je v hudbě mnoho termínů, které nejsou obecně známé, kniha obsahuje mnoho definic 

a vysvětlení. Jde o metajazykovou funkci, která se soustředí na kód, aby bylo pochopeno, o čem 

se mluví (Parfois abrégé en « op », ce mot qui signifie littéralement en latin « ouvrage » sert 

à designer une pièce musicale. O, 95). 

Je zde zastoupená také expresivní funkce, autor nemůže psát takové dílo s naprostým 

osobním odstupem. Především v těchto kapitolách se sice snaží podávat informace bez 

subjektivních informací, ale hudba nemůže být nikdy popisována zcela objektivně. Proto 

nacházíme expresivní funkci zastoupenou v konkrétních formulacích ( […] la mort prématurée 

nous a priva d’un œuvre qui s’annonçait très original et d’une grande sensibilité. O, 104), v užitých 

podstatných (un génie) nebo přídavných jménech (créatrices remarquables, grands novateurs) a 

také v interpunkci. Jsou zde zastoupeny nejen vykřičníky ( […] mais ils sont évidemment déjà 

oubliés ! O, 102), ale i tři tečky na konci vět ( [...] comme celle de Mozart composant un requiem 

pour sa propre mort... O, 105). 

1.2.1.2 Funkční styl 
 

Kniha je napsána v odborném funkčním stylu, není to však vědecká publikace, text je sice 

místy prakticky odborný, ale především populárně naučný. Obrací se na laické čtenáře 

a popularizuje vědeckého poznání. Důležitá je věcná správnost, sdělení odborných poznatků, 

užité termíny, definice, názvy a přesné informace. Text je velmi přehledný. Kapitoly jsou děleny 

na menší části, doplněné vysvětlujícími a doprovodnými ilustracemi či příklady. Jazyk je spisovný, 

určité výrazy jsou případně dány do uvozovek.  
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Autor se nesnaží podat čistě odborný text, chce nás upoutat nejen správnými informacemi, 

ale především způsobem, jakým nám je sdělí. Nachází tak svůj osobní styl, kterým odborné 

znalosti předává zábavnější formou otázek a odpovědí, ve kterých se věnuje nejen základním 

informacím, ale i zajímavým detailům.  

 

1.2.2 Vnětextové faktory 
 

1.2.2.1 Autor 
 

Autorem výchozí publikace je francouzský skladatel, hudební teoretik a pedagog Pierre 

Charvet. Studoval v USA na Manhattan School of Music, své znalosti formoval v Paříži a za svá díla 

získal mnohá ocenění. Věnuje se nejen skladbě, ale i tvorbě a uvádění hudebních pořadů v televizi 

a rádiu, organizuje výukové koncerty a v současnosti je zástupce ředitele francouzského rádia 

France Musique. Kniha je tak napsána odborníkem, který nejen že zná všechny potřebné 

informace, ale zároveň ví, jak komunikovat s laickou veřejností, a tedy i se čtenářem. V našich 

kapitolách se věnuje také moderní a současné kompozici, do které on sám svým dílem přispívá, 

nicméně v textu se snaží být nestranný a ukázat nám obecný pohled na danou problematiku. Do 

vyjadřování se promítá také jeho dobrá znalost anglického jazyka, občas se uchyluje i k užívání 

anglicismů. 

1.2.2.2 Komunikační záměr autora  
 

Hlavní myšlenkou celého díla je poskytnutí základních hudebních znalostí čtenáři, který 

nemusí být v tématu odborníkem. Kniha má být příručkou pro každého, kdo hledá základní rady 

a zároveň se chce dozvědět něco zajímavého z hudebního světa. Dalším cílem autora bylo logické 

a ucelené podání informací, které nikoho neodradí od čtení. Jelikož obsah knihy má být dospělým 

čtenářem dále předán dětem, je dbáno také na zajímavé detaily a doplňující ilustrace. 
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1.2.2.3 Místo a čas 
 

Publikace vyšla ve Francii v roce 2003. Z dnešního pohledu je tedy dřívějšího data, nicméně 

v překládané části se tento faktor nijak neprojevil. Autor hovoří o současné hudbě, ale 

z obecného hlediska. Jisté komplikace by mohly nastat na začátku knihy, kde se věnuje 

francouzskému hudebnímu vzdělání, novým technikám, nebo třeba moderním digitálním 

nástrojům. Taktické změny, které by mohly ovlivnit překlad, by ale nebyly nijak radikální. 

Důležitým prvkem je místo původu. Text je určen pro francouzského čtenáře, tudíž se věnuje 

francouzskému hudebnímu systému. Ten je místy odlišný od českého, používají se jiné termíny 

nebo názvosloví, a pro překlad je tedy podstatné správné rozlišení. Především v kapitole La 

théorie et les termes musicaux (O, 84), která je věnována popisování a objasňování teoretického 

hudebního systému. Ten se od toho českého liší už třeba jiným pojmenováním not.  

1.2.2.4 Příjemce 
 

Jak už sám název knihy Comment parler de musique aux enfants a její podtitul La première 

collection de livres pour enfants... destinée aux adultes napovídá, je určena především pro rodiče 

a vlastně každého, kdo hledá pomoc a rady při hudebním vzdělávání dětí. Kniha tedy není určena 

dětem, pro které by byla značně komplikovaná. Autor se výslovně obrací k dospělým, vysvětluje 

jim, jak dítě seznámit s hudbou, kdy jít na první koncert nebo jak vybrat správný nástroj. 

V překládané části pak odhaluje tajemství hudební historie, teorie a práci skladatelů. To vše po 

malých krůčcích, které čtenáře přivedou k celkovému pochopení. Zároveň jsou informace 

podávány dostatečně srozumitelně, aby pak následně mohly být srozumitelně předány i dětem. 

Na závěr je přiloženo CD, na kterém jsou nahrávky nejen pro rodiče, ale i pro jejich potomky. Ke 

každé hudební ukázce je v knize vysvětlení.  

1.2.2.5 Médium 
 

Publikace vyšla v roce 2003 ve francouzském nakladatelství Société nouvelle v edici Adam Biro 

ve spolupráci s Centre national de documentation pédagogique (CNDP), které je zaštiťováno 

francouzským ministerstvem školství. Je součástí kolekce Comment parler de [...] aux enfants. 
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Tvoří ji 157 stran svázaných v měkké vazbě formátu A5, k zadní části obálky je připevněn jeden 

kompaktní disk.  

 

1.2.3 Vnitrotextové faktory 
 

1.2.3.1 Téma a obsah 
 

Celé dílo se věnuje vážné hudbě a jejímu přiblížení nezasvěcenému čtenáři. Autor si klade za 

cíl otevřít nám dveře do hudebního světa a odhalit nám jeho taje. To vše především zajímavým    

a lákavým způsobem, jak sám uvádí na zadním obalu knihy: 

[…] ce manuel nouvelle génération n’a qu’un but : vous permettre, ainsi qu’à vos enfants, 

d’appréhender la musique non par obligation, mais par plaisir. 

Dle názvu by se dalo usuzovat, že jde jen o jakousi příručku pro rodiče, kteří hledají 

základní rady. Nicméně dílo má i encyklopedický charakter, obsahuje faktické informace 

a praktické detaily. Na začátku se věnuje přímo rodičům a dětem, objasňuje hudební začátky, 

popisuje první setkání s nástrojem, následnou výuku, poslouchání koncertů a pokračuje 

teoretickými kapitolami o dějinách, hudebních pojmech, skladatelích, dirigentech, hlasu nebo 

o nástrojích. Přidává také odkazy, kde si můžeme vyhledat další informace. Na závěr máme 

k dispozici CD s nahrávkami a jejich výkladem. 

V překladu jsme se věnovali třem vybraným kapitolám. První nám přibližuje hudební dějiny, 

od samotných počátků po současnou tvorbu. Druhá je zaměřena na složité téma hudební teorie 

a názvosloví. Autor nám zde velmi srozumitelně objasňuje jednotlivé systémy, pravidla a pojmy. 

Poslední z překládaných kapitol představuje svět skladatelů, jejich práci i princip inspirace. 

1.2.3.2 Struktura textu 
 

Publikace je členěna do tří velkých částí, každá má svůj název a několik kapitol. Aby byla 

struktura textu co nejpřehlednější, kapitoly jsou rozděleny na menší podkapitoly, které jsou často 

uvedeny otázkou nebo zajímavým názvem. Poslední část je věnována popisu nahrávek na 
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přiloženém CD. Na závěr nechybí ani odkazy na další publikace, které se věnují podobnému 

tématu, a také seznam doporučených DVD. 

Z hlediska makrostruktury je tedy text rozdělen velmi jasně a přehledně, čtenáři nedělá 

problém se v něm rychle orientovat. Mikrostrukturální členění textu je také dobře propracované, 

informace jsou podávány jasně a konstruktivně. Občas se sice autor uchyluje k dlouhým 

souvětím, obsah je ale vždy jasně srozumitelný. Často také používá uvozovky, vykřičníky nebo tři 

tečky. 

Vybraný úsek obsahuje první tři kapitoly z druhé části nazvané On a le droit de ne pas tout 

savoir sur... Celá část obsahuje šest kapitol, které čtenáři přibližují teoretické hudební znalosti. 

Vzhledem k tomu, že pracujeme jen s částí publikace a náš překlad není určen k ucelené publikaci, 

rozhodli jsme se název celé části nepřekládat (viz kapitola Překladatelské problémy). 

1.2.3.3 Neverbální prvky 
 

Neverbální prvky, grafické zpracování publikace, doprovodné obrázky nebo barevné rozložení 

stránek mají značný vliv na čtenáře. Vzhledem ke své povaze se všechny tyto prvky v publikaci 

uplatňují. Už jen samotná obálka hraje barvami, je na ní obrázek a název velkými písmeny. Při 

pouhém listování nás upoutá mnoho ilustrací, fotografií, kreseb, barevné zpracování stránek 

(některé mají i celobarevný podklad), různobarevné nadpisy i grafické zpracování. Na první 

pohled se může zdát, že jsou barvy voleny náhodně, avšak v každé kapitole dominuje jiná.  

1.2.3.4 Presupozice 
 

Publikace jasně vychází z francouzského prostředí a je určena francouzskému čtenáři. Nejvíce 

se to projevuje v částech, kde je vysvětlován systém hudebního vzdělávání. V námi vybraných 

kapitolách je ale obsah zcela obecný, historie je přiblížena z mezinárodního hlediska, stejně tak 

teorie i svět skladatelů. Autor se nezaměřuje jen na francouzskou hudební scénu, což jistě 

můžeme přisoudit jeho dlouhému pobytu v cizině.  

Překlad je samozřejmě určen pro českého čtenáře, obsah vybraných tří kapitol tomu ale není 

třeba příliš přizpůsobovat, autor se v něm neodvolává na francouzské reálie, ani se nijak výrazněji 
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nevěnuje jedné klasické hudební kultuře více než jiné. Je však třeba dbát na správné názvy děl, 

jména autorů nebo hudební názvosloví. 

1.2.3.5 Lexikum  
 

Text je psán odborným stylem, užité výrazy tedy patří do spisovného jazyka. Kniha je však 

určena laické veřejnosti, takže pokud se v textu vyskytuje nějaké odbornější slovo, je následně 

hned vysvětleno. Nejčastěji jsou použity výrazy ze sémantického pole hudby, umění a historie. 

Hudební oblast je velmi rozšířená, zde jsou její nejčastější pole: 

• Hudební názvosloví (portée, clef, opus, dièse, bémol, bécarre) 

• Hudební formy (symphonie, concerto, cantate) 

• Hudební pomůcky (diapason, métronom) 

• Skladatelé (Igor Stravinsky, Alma Mahler, Barbara Strozzi) 

• Jména děl (La Symphonie fantastique, L’offrande musicale, Les Variations Goldberg) 

Z dějin jsou zmíněny historické postavy (Napoleon, Richard Cœur de Lion, le pape Grégoire Ier) 

nebo události (la Révolution française, la révolution russe). V rámci historie je také slovní zásoba 

zaměřená na umění obecně (les peintures murales, les arts plastiques). 

Autorovi jsou blízké nejen francouzské výrazy, ale i anglické. Nemůžeme říci, že by jich užíval 

hojně, ale občas se k nim uchýlí (Pourquoi Wagner ne groove-t-il pas ? O,94). V našich třech 

kapitolách jich však tolik nenajdeme, protože obsahují spíš věcné informace, které vyžadují 

přesné francouzské označení. Anglické názvy ještě můžeme najít v pojmenování děl (Baby alone 

in Babylon O, 82), které autor nechává v originálním znění, jejich překlad do francouzštiny totiž 

není nezbytně nutný. 

1.2.3.6 Syntax 
 

Text je tvořen především souvětími, která jsou často poměrně dlouhá a komplikovaná, 

obsahují nejen mnoho propojených informací, ale třeba i výčty a občas dodatky v závorkách. 

Nicméně se zde také nacházejí krátké věty, i když ty jsou zastoupeny především v nadpisech nad 
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jednotlivými podkapitolami. Některá užitá souvětí jsou natolik dlouhá  

a komplexní, že tvoří celý odstavec: 

On peut neánmoins supposer que durant la préhistoire, la musique – en l’occurrence des chocs de 

pierre, de morceaux de bois, des battements de mains, des incantations vocales – servait  

à agir sur des phénomènes inquiétants et inexpliqués (comme la maladie, le grondement du 

tonnerer), à se donner du courage devant les animaux dangereux, ou fêter le retour de la chasse 

et célébrer certains rites comme les enterrements. O, 66 

Na tomto příkladu můžeme pozorovat více jevů typických pro náš výchozí text. Přestože 

je souvětí velice komplikované, jsou v něm informace jasně uspořádané a přehledné. To 

především díky užité interpunkci, spojovníkům a závorkám. Autor tak ve výčtu jednotlivých 

sdělení zachovává řád. Ve francouzštině jsou také velmi časté vedlejší věty vztažné, předmětné, 

podmětné nebo příslovečné, které jsou tudíž v našem textu hojně zastoupené. 

Další charakteristikou francouzské výstavby vět, se kterou se v naší části setkáváme, jsou 

polovětné konstrukce, často tvořené přechodníky: 

Les compositeurs jonglent nécessairement avec ces quatre paramètres sonores, en privilégiant 

parfois certains au détriment des autres. O, 88 

Pro francouzštinu je také typické tvoření vět pomocí opisného c’est (ce sont) a užívání 

neosobních vazeb: 

C’est la note de base du morceau dans lequel on utilisera principalement les notes issues de 

la gamme de do. O, 89 

Il n’y a que sept notes dans la gamme (do, ré, mi, fa, sol, la, si do), […] O, 89 

Při překladu je tedy třeba zohledňovat rozdíly ve výstavbě vět, které jsou mezi češtinou 

a francouzštinou nezanedbatelné. Detailněji se této problematice budeme věnovat v kapitole 

Překladatelské problémy. 
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1.2.3.7 Suprasegmentální prvky 
 

Suprasegmentální prvky jsou důležité nejen pro mluvené texty, kde se projevují změnou 

intonace, hlasitosti nebo tempa. Psaný text má podobné možnosti jak zaujmout čtenáře.  

V naší publikaci se tyto prvky projevují už v grafické úpravě, názvy kapitol jsou psané jiným 

typem písma než text samotný. Autor také odlišuje názvy děl, píše je kurzívou. Dalším důležitým 

prvkem je užívání uvozovek, které se vyskytují nejen v případě, kdy jde o přenesený význam, ale 

i pro zvýraznění konkrétních termínů: 

On parle dans ce cas de l’ « intesité » d’une note. O, 88 

Dalším autorovým oblíbeným interpunkčním znaménkem je spojovník a závorka, užívá je 

pro větší přehlednost v komplikovaných souvětích.  

Datant des environs du IXe siècle – moment où l’on commence à superposer les voix –, le 

contrepoint – qui veut simplement dire « note contre note » (point contre point) – se développe 

pour devenir un art très raffiné à la Renaissance. O, 76 

Naopak středníky v těchto třech kapitolách nejsou zastoupeny vůbec, občas se vyskytne 

dvojtečka, za kterou je většinou objasnění dané informace. 

Jak jsme již zmínili, překládaný úsek obsahuje krátké podkapitoly, které jsou tvořeny 

formou otázek a odpovědí. V textu je tedy mnoho otazníků. Autor také poměrně často využívá 

vykřičníky, především v situacích, kdy píše o nějaké zajímavosti: 

Il déchira avec colère sa dédicace sur la partition originale le jour où Napoléon se couronna 

empereur ! O, 80 

Dièse, bémol et bécarre ! O, 89 

Posledním poměrně často užívaným prvkem jsou tři tečky na konci vět, které buď naznačují 

pokračování ve výčtu informací, nebo jen ukončují danou výpověď. 
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1.2.3.8 Intertextualita 
 

V našich vybraných kapitolách se autor příliš na jiné texty neodvolává, spíše odkazuje na 

konkrétní hudební díla. Zajímavý příklad přítomnosti jednoho textu v druhém najdeme v kapitole 

o romantismu, kde autor jako by citoval slova Hectora Berlioze: 

La Symphonie fantastique décrit pour le compositeur « la passion d’un jeune musicien d’une 

sensibilité maladive et d’une imagination ardente qui s’empoisonne avec de l’opium dans un accès 

de désespoir amoureux. » O, 80 

Jediná zdánlivě doslovná citace se nachází v kapitole o historii, jde o vyjádření Arnolda 

Schoenberga: 

Le compositeur Arnold Schönberg en donne une définiton intéressante : « J’ai appris de Bach 

la pensée contrapuntique, c’est-à-dire l’art d’inventer des figures sonores capables de 

s’accompagner elles-mêmes. » O, 75 

Detailněji se těmito větami budeme zabývat v sekci Překladatelské problémy. 

 

1.3 Překladatelská metoda 
 

Po důkladné překladatelské analýze originálu jsme dospěli k názoru, že nejdůležitějším 

prvkem našeho překladu musí být zachování jeho vzdělávací funkce, tedy snahy podat čtenáři 

informace zajímavou a lákavou formou. Dalším důležitým prvkem je zachování srozumitelnosti a 

přehlednosti sdělení. Původní text je sice z francouzského prostředí, ale v našich vybraných 

kapitolách to není příliš podstatný prvek, mohl by být určen čtenáři jakékoli národnosti. Proto 

nemusíme náš překlad příliš přizpůsobovat českému prostředí, i když naší pozornosti nesmí 

uniknout rozdíly v užívaných hudebních termínech.  

Cílem naší práce tedy bylo vytvoření tzv. funkčního překladu, který si zachová stejné prvky 

jako originální text. Bude přístupný široké veřejnosti a zároveň bude splňovat všechny své funkce.  
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1.4 Překladatelské problémy 
 

Nyní se budeme detailněji věnovat překladatelským problémům, kterým jsme museli čelit při 

práci s výchozím textem. Vzhledem k povaze publikace, která je určena francouzskému čtenáři, 

se objevovaly problémy po formální i obsahové stránce. Nicméně naše vybrané kapitoly patří 

k těm věcnějším. Autor s tématy pracuje skoro jako by psal encyklopedii, proto jsme se ve 

výsledku nepotýkali s tolika kulturními, místními nebo časovými rozdíly. 

1.4.1 Překlad názvu, jednotlivých kapitol a podkapitol 
 

V naší práci se sice věnujeme jen vybraným kapitolám, nicméně nelze opomenout překlad 

názvu knihy, neboť pro případnou publikaci by byl nezbytný. Název díla je poměrně dlouhý a tvoří 

ho dvě části: 

Comment parler de musique aux enfants; La musique classique  

Autor tedy rovnou promlouvá k rodičům, název je však naprosto přesný, věcný a zcela 

odpovídá obsahu knihy. Jelikož je dílo součástí větší edice, ve které knihy nesou obdobný název 

(u každé se mění jen téma, o kterém autor s rodiči promlouvá), je potřeba vytvořit název, který 

bude disponovat obdobnou funkcí. Tomu také odpovídá grafické provedení názvu na obálce, 

slovo musique je odlišeno nejen větší velikostí písma, ale i jinou barvou. Druhá část názvu je 

napsána mnohem menším písmem a zcela odlišnou barvou, slouží vlastně jen jako upřesnění 

termínu musique. 

Navrhujeme tedy tento český překlad, který v souladu s originálem oslovuje čtenáře 

a splňuje možnost případné výměny vybraného slova: 

Seznamujeme děti s hudbou; klasická hudba 

Naše tři vybrané kapitoly patří do druhé části knihy, která nese název On a le droit de ne 

pas tout savoir sur… Protože nejen že nepřekládáme celou publikaci, ale vlastně ani ucelenou 

část, která obsahuje šest kapitol, rozhodli jsme se ho v našem překladu vynechat. Jako cvičný 

překlad navrhujeme spojení Nahlédněme společně do tajů..., které plní obdobné funkce jako 

originální vyjádření, nicméně obsahuje jednu zásadní nevýhodu, protože název kapitoly, který za 
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ní následuje by měl být v druhém pádu. V případě první kapitoly by se dal užít pojem Historie, 

který v prvním i druhém pádu zůstává stejný, ale v dalších kapitolách by se řešení hledalo daleko 

komplikovaněji. Z tohoto důvodu dáváme k dispozici druhou možnost překladu – Odhalme 

společně skryté taje hudebního umění...  

Názvy podkapitol, kterých náš překlad obsahuje čtyřicet šest, jsou většinou tvořené 

otázkami. Často začínají slovy Co je to..., a tak nevytvářely při překladu velké komplikace. Téměř 

všechny končí otazníkem, jedna vykřičníkem, jehož expresivitu jsme se v českém překladu 

rozhodli vyjádřit třemi tečkami (Dièse, bémol et bécarre ! O, 89 Křížek, béčko a odrážka...  

P, 19) Název jedné podkapitoly obsahuje také anglicismus groover, pro jehož překlad jsme zvolili 

termín mít drajv a vzhledem k povaze slova jsme užili také uvozovky (Pourqoui Wagner ne groove-

t-il pas ? O, 94 Proč Wagner nemá „drajv“? P, 23). 

1.4.2 Termíny 
 

Zatímco v kapitolách o hudebních dějinách a skladatelích jsme žádné problémy při 

překladu konkrétních termínů do češtiny neměli, v části o hudební teorii jsme museli řešit 

především rozdílnost českých a francouzských názvů not. V českém prostředí se užívá anglosaské 

hudební abecedy s notami c, d, e, f, g, a, h, c, francouzské názvy jsou do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 

Náš překlad je určen českému čtenáři, proto jsme se drželi systému, který je mu blízký. Nicméně 

v podkapitole Jak vznikly názvy not? (P, 17), autor vysvětluje princip obou systémů, tudíž jsme 

zde museli ponechat původní názvosloví, ale v tomto případě je čtenáři jasné, že jde o objasnění 

vzniku názvů. Na závěr podkapitoly jsme vynechali druhou část závorky ve větě Un exemple 

célèbre est celui de Jean-Sébastien Bach utilisant son propre nom Bach (B-A-C-H, soit si bémol – 

la – do – si bécarre) […] O, 86, neboť český čtenář vysvětlení jednotlivých písmen nepotřebuje. 

Dalším problematickým termínem bylo slovo concerto, které se do češtiny překládá jako 

koncert. Ale koncert ve smyslu hudebního díla, nikoliv veřejné hudební produkce. Vzhledem 

k tomu, že má slovo koncert v češtině dva významy, které by v textu mohly vytvářet zmatek, 

rozhodli jsme se konkrétní význam upřesnit v názvu podkapitoly: 

Qu’est-ce qu’un concerto ? O, 96 
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Co je to koncert ve smyslu hudební formy? P, 26  

V kapitole Qu’est-ce que la musique contrapuntique ? O, 75, kde autor objasňuje význam 

a původ slova kontrapunkt, jsme se rozhodli do českého textu zařadit latinský překlad, který nejen 

že českému čtenáři umožňuje pochopit původ tohoto slova, ale zároveň tak ponechává obsahu 

závorky jeho metajazykovou komunikační funkci.  

[…] qui veut simplement dire « note contre note » (point contre point) […] O, 76 

Samotné slovo kontrapunkt znamená „nota proti notě“ (z lat. punctus contra punctum). P, 11 

1.4.3 Zájmeno on a vous  
 

Francouzské neurčité zájmeno on je zájmeno nesamostatné, ve větě má funkci podmětu 

a představuje výhradně lidské bytosti. Autor ho v textu využívá téměř stále, může tak totiž 

udržovat kontakt se čtenářem. V našem překladu jsme volili dvě různé možnosti, buď jsme větu 

se zájmenem on přeložili do první osoby množného čísla, nebo jsme se drželi neosobního 

vyjádření se zájmenem se. 

[…] comme on peut s’en rendre compte […] O, 84 

[…] což můžeme pozorovat […] P, 17 

[…] on entend un tuuut long et continu […] O, 86 

[…] ozve se přerušované tuut […] P, 17 

Občas také autor používá zájmeno vous, které mu umožňuje navazovat bližší vztah se 

čtenářem a zároveň ho zapojit do probírané situace. Podívejme se například na větu Lorsque vous 

écouter le Boléro de Ravel […] O, 91 nebo Vous l’avez constaté, on ne difuse jamais de Wagner 

sur les pistes de danse ! O, 94. V obou případech jsme se v češtině rozhodli druhou osobu 

množného čísla nezachovávat. Taková ojedinělá promluva ke čtenáři by v textu nezněla vhodně. 

Proto užíváme první osoby množného čísla, která kontakt se čtenářem stále zachovává.  
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1.4.4 Expresivní vyjádření 
 

Většina expresivity je vyjádřena vykřičníky, které by v českém překladu přitahovaly 

nežádoucí pozornost a působily by nepatřičně. Proto jsme je v cílovém textu vypustili, formulace 

mají expresivní nádech i bez jejich užití.  

Dalším užívaným expresivním prvkem jsou uvozovky. V některých případech jsou v textu 

pro zvýraznění konkrétního slova. Zde bychom je mohli po dohodě s nakladatelstvím buď 

ponechat, nebo slovo zvýraznit odlišným stylem písma. Dále jsou užívány například u slov, která 

mají v textu přitahovat pozornost: 

[…] dans un siècle qui paradoxalement voit naître des instrumentistes « superstars » comme 

Chopin, Liszt ou Paganini. O, 103 

V překladu jsme se rozhodli uvozovky vynechat, anglicismus superstar by v něm zněl 

příznakově, proto jsme raději užili český termín: 

[…] a to zcela paradoxně ve stejném století, ve kterém se objevují virtuózní mistři jako Chopin, 

Liszt nebo Paganini. P, 29 

1.4.5 Vlastní jména 
 

Přestože text obsahuje velké množství vlastních jmen, především historických postav  

a hudebních skladatelů, jejich překlad nám nečinil specifické obtíže. Největší rozdíly se 

projevovaly u jmen ruských autorů, jejichž přepisy do francouzštiny a češtiny jsou rozdílné. 

1.4.6 Syntaktická rovina 
 

Jak jsme již zmínili, text je po syntaktické stránce komplikovaný, většina vět tvoří složitá 

souvětí, která se skládají z mnoha výpovědí oddělených nejen čárkami, ale i spojovníky, 

závorkami nebo dvojtečkami. Čeština nám občas umožnila zachovat obdobnou strukturu, ale 

někdy to nebylo možné. České souětí by totiž takové množství informací neuneslo, rázem by se 

stala nesrozumitelnou. Jako příklad uvedeme následující souvětí: 
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Datant des environs du IXe siècle – moment où l’on commence à superposer les voix –, le 

contrepoint – qui veut simplement dire « note contre note » (point contre point) – se développe 

pour devenir un art très raffiné à la Renaissance. O, 76 

Celé souvětí obsahuje pět jednoduchých vět, pro jejichž propojení je užito spojovníků           

a závorek. Český čtenář by v podobné konstrukci mohl být dezorientován, proto jsme souvětí 

rozdělili na dvě věty. V první jsme objasnili význam probíraného termínu a ve druhé jsme se 

věnovali jeho detailnějšímu popisu: 

Samotné slovo kontrapunkt znamená „nota proti notě“ (z lat. punctus contra puncum). Počátky 

této techniky můžeme sledovat přibližně od 9. století, kdy se začíná používat způsob vrstvení 

jednotlivých hlasů, později se zdokonaluje a během renesance se z něj stává vrcholné umění.  

P, 11 

- Slovesné časy 

Z hlediska užitých slovesných časů je text tvořen především přítomným časem, občas se 

vyskytuje čas minulý. Při tvoření překladu jsme je ve většině případů zachovali, najde se však 

několik výjimek, kdy bylo vhodnější vybrat jiný čas. Přítomný čas zní ve francouzštině dynamicky, 

nicméně v češtině je někdy lepší stejný kontext zasadit do minulosti: 

Le compositeur Arnold Schönberg en donne une définition intéressante […] O, 75 

Zajímavou definici poskytl skladatel Arnold Schoenberg […] P, 11 

Francouzština také často užívá infinitiv, neurčitý slovesný tvar, častěji než čeština. Při 

překladu musíme tento tvar převést do správného času: 

L’usage voulait que les jeunes filles de bonne famille jouent d’un instrument, sans toutefois 

dépasser le stade du loisir de salon […] O, 104 

Bylo zvykem, že dcery z tzv. dobrých rodin ovládaly hru na hudební nástroj, která však 

nepřekračovala salonní zábavu […] P, 29 

 



48 
 

- Slovosled  

Čeština jako flektivní jazyk má daleko volnější slovosled než francouzština, jejíž běžná věta 

má stavbu podmět, přísudek a předmět. Proto je při překladu velmi důležité myslet na aktuální 

členění větné, které má v češtině podstatnou roli a umožňuje nám dělení výpovědi na téma 

a réma. Na následujícím příkladu můžeme vidět rozdíl mezi větnou stavbou obou jazyků: 

Enfin, des variations dynamiques et de brusques sauts d’intensité sonore caractérisent souvent la 

musique de Beethoven… O, 88 

Také Beethovenova hudba je často charakterizována dynamickými variacemi a prudkými 

zvukovými změnami. P, 19 

- Citace 

Jak jsme již uvedli, v překládaných kapitolách se nenachází velké množství citovaného textu. 

Jednu z citací tvoří slova německého skladatele Arnolda Schoenberga (O, 75). Předpokládáme 

tedy, že jeho vyjádření bylo zaznamenáno v němčině a autor užil jeho francouzský překlad. 

Nepodařilo se nám vyhledat německý originál, ani zdroj užitého francouzského překladu. Proto 

náš český překlad vychází z francouzského textu.  

Le compositeur Arnold Schönberg en donne une définiton intéressante : « J’ai appris de Bach la 

pensée contrapuntique, c’est-à-dire l’art d’inventer des figures sonores capables de 

s’accompagner elles-mêmes. » O, 75 

Zajímavou definici poskytl skladatel Arnold Schoenberg – „To Bach mě naučil kontrapunktu, 

umění vytvářet zvukové figury, které mají schopnost doprovázet samy sebe.” P, 11 

Obdobný příklad se nachází v kapitole Comment dater la naissance du romantisme ? (O, 

80), ve které sice autor konkrétně necituje, nicméně dává výrok do uvozovek, a my si tak nejsme 

jisti, zdali vskutku jde o slova Hectora Berlioze. I v tomto případě se nám nepodařilo najít zdroj      

a v našem překladu tak opět vycházíme z autorova francouzského vyjádření. Vzhledem 

k nejasnému původu slov jsme se však rozhodli citaci opsat a neužít uvozovky, které v češtině 

upozorňují na citovaný výrok.  
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La Symphonie fantastique décrit pour le compositeur « la passion d’un jeune musicien d’une 

sensibilité maladive et d’une imagination ardente qui s’empoisonne avec l’opium dans un accès 

de désespoir amoureux. O, 80 

Berliozova Fantastická symfonie je dle autorových slov popis příběhu mladého extrémně citlivého 

hudebníka, který je plný vášnivých myšlenek a otráví se opiem kvůli nešťastné lásce. P, 13 

 

1.5 Defektnost originálu 
 

Autor je odborník na probírané téma, nicméně při práci s textem, který analyzujeme a na 

jehož základě tvoříme funkční překlad, je vždy třeba dané informace ověřovat. My jsme 

v originálu žádné nesrovnalosti neobjevili, text je psán přesně a významově správně, nenacházejí 

se v něm ani žádné překlepy. Jediné, co jsme upravili, je slovní spojení les cours princières v úplně 

poslední větě překládané části díla: 

Les cours princières et les institutions religieuses ont été remplacées par les gouvernements et les 

institutions culturelles, mais le principe de la commande demeure. O, 105 

Protože se nám vybrané slovní spojení zdálo příznakové (mnohem častěji se užívá les cours 

royales), hledali jsme jeho přesný význam a užití ve slovnících, na internetu a konzultovali ho            

s rodilými mluvčími. Ověřili jsme si, že se prakticky vůbec neužívá, autor tak nejspíš neměl na 

mysli dvory královských princů. Je možné, že se jen snažil neopakovat spojení les cours royales, 

které už ve stejném odstavci jednou použil. Proto jsme se rozhodli pro český překlad královské 

dvory.  

 

1.6 Překladatelské postupy 
 

Vzhledem k typologické odlišnosti češtiny a francouzštiny nemůžeme z jednoho jazyka do 

druhého překládat doslovně, ale musíme užít specifických překladatelských posunů, někdy 
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dokonce jejich kombinace. V této kapitole jsme při rozlišování jednotlivých překladatelských 

metod vycházeli z publikace Francouzština pro pokročilé (Tionová 2000: 408–461). 

- Transpozice 

Poměrně často jsme se uchýlili k transpozici slovního druhu, aby výsledný text nezněl 

příznakově. Užívali jsme nejen transpozice jednoduché (des versets de la Bible O, 69 – biblické 

verše P, 9), ale i několikanásobné (une pièce pour voix accompagnée d’instruments O, 75 – vokální 

skladba s instrumentálním doprovodem P, 11). Francouzština má nominální charakter, proto 

jsme často francouzské podstatné jméno měnili v češtině za jiný slovní druh (avec une grande 

subtilité O, 94 – velmi důmyslně P, 24). 

Důležitou roli hrála také transpozice syntaktická, kdy jsme se tvořili pasivní konstrukci vět 

(Le compositeur romantique, au contraire, privilégie ses sensations et ses émotions, faisant de ses 

passions et de ses tourments personnels les moteurs de son œuvre. O, 79 – Romantický skladatel, 

který naopak naplno čerpá ze svých pocitů a emocí, je při tvorbě poháněn svými vášněmi                     

a osobními strastmi. P, 13). V rámci syntaktické transpozice jsme také měnili vedlejší věty ve 

větné členy (les mots et les phrases qui défilent O, 99 – navazující slova a věty P, 27). 

V češtině se také daleko častěji užívají adverbia, proto jsme často měnili francouzské slovní 

druhy za česká příslovce (Pour un passage doux O, 94 – Když má konkrétní pasáž zaznít jemně P, 

24). 

- Koncentrace a diluce 

Tyto překladatelské postupy zužují nebo rozšiřují originální text. V cílovém textu nám tak 

umožňují vyjádřit stejný význam kratším nebo delším spojením. Čeština má větší syntetický 

charakter než analytická francouzština, proto většinou přistupujeme ke koncentraci směrem do 

češtiny (symphonie en quatre mouvements O, 96 – čtyřvětá symfonie P, 25). Naopak diluce nám 

pomohla v případě, kdy čeština nedisponovala přesným ekvivalentem a museli jsme tak daný 

výraz specifikovat (Qu’est-ce qu’un concerto ? O, 96 – Co je to koncert ve smyslu hudební formy? 

P, 26).  
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- Etoffement a dépouillement 

Při překladu do francouzštiny se často uplatňuje jev étoffement, který doplňuje užité vágní 

spojení konkrétnějším výrazem. Při překládání do češtiny občas užíváme opačné možnosti, tzv. 

dépouillement. Tak můžeme plnovýznamové slovo nahradit pomocným slovem. V našem 

překladu se nevyskytovalo mnoho případů, nicméně na této větě můžeme pozorovat schopnost 

češtiny vyjádřit se bez zbytečného zprostředkujícího spojení: 

En commençant à écrire une œuvre, en connaît-il déjà la fin ? O, 100 

Zná konec svého díla už na začátku? P, 27 

- Modulace 

Při tomto překladatelském postupu dochází ke změně pohledu na určitý jev. Jde o přiblížení 

významu za užití přirozenějšího vyjádření v cílovém jazyce. Uveďme si například tuto větu, jejíž 

překladatelský postup se od syntaktické transpozice liší tím, že dochází i k lexikální změně: 

L’usage voulait que les jeunes filles de bonne famille jouent d’un instrument […] et on se gardait 

bien de leur offrir les outils théoriques nécessaires à l’art de composition. O, 104 

Bylo zvykem, že dcery z tzv. dobrých rodin ovládaly hru na hudební nástroj […] úmyslně jim byla 

zatajována hudební teorie a tím i přístup k umění kompozice. P, 29 

 

1.7 Typologie překladatelských posunů 
 

V poslední kapitole se budeme věnovat překladatelským posunům, které se v našem 

cílovém textu vyskytují. Vycházíme z práce Jiřího Levého, Antona Popoviče a Edity Gromové. 

Každý překladatel má dvě hlavní tendence – na jedné straně se snaží text učinit co 

nejsrozumitelnější, na straně druhé ho zase často ochuzuje, především o různé funkce. Tyto dva 

jevy se nazývají intelektualizace a nivelizace.  

Musíme přiznat, že i v našem překladu jsme se k nim několikrát uchýlili, snažili jsme se totiž 

výsledný text přiblížit českému čtenáři, a proto jsme měli potřebu některé pasáže vyjádřit 
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expresivněji. Někdy jsme si naopak určitou část textu vypustili, v českém překladu by totiž 

působila rušivě. Naše postupy si vysvětlíme na následujících příkladech: 

Lorsque l’on décroche son téléphone fixe pour passer un coup de fil, on entend un tuuut long et 

continu. O, 86 

Když zvedneme sluchátko pevné linky, ozve se přerušované tuuut. P, 17 

V našem překladu jsme se rozhodli vypustit část pour passer un coup de fil, která by sice 

mohla být přeložena jako abychom si zatelefonovali, avšak z našeho pohledu je ve větě zbytečná, 

výsledná věta není pro čtenáře nijak významově ochuzená. Je sice důležité rozlišit, z jakého 

důvodu sluchátko zvedáme, nicméně kdybychom odpovídali na hovor (a věta by tak nedávala 

smysl, protože by se žádné tuuut nemohlo ozvat), použili bychom spojení zvednout telefon a ne 

sluchátko pevné linky. Další problematickou částí bylo spojení un tuuut long et continu. V českém 

a francouzském sluchátku pevné linky zní stejné tuuut, ale je jinak dlouhé. Protože u nás není 

dlouhé a neustávající, museli jsme spojení v překladu upravit. 

Notre façon de nommer les notes (do, ré, mi, fa...) date du Moyen Âge. O, 86 

Systém pojmenování not solmizačními slabikami (do, re, mi, fa...) vznikl ve středověku. P, 17 

V tomto případě jde o poměrně velký zásah do originálního textu, ale s ohledem na českého 

příjemce cílového textu jsme ho museli učinit. Vzhledem k odlišnému systému pojmenování not 

v obou jazycích jsme nemohli přeložit notre façon jako náš způsob nebo systém. Z toho důvodu 

jsme užili spojení solmizační slabiky, které se používá k označení tónů stupnice v analogii 

k označení pomocí písmen latinky.  

Un exemple célèbre est celui de Jean-Sébastien Bach utilisant son propre nom (B-A-C-H, soit si 

bémol – la – do – si bécarre) comme thème de la dernière fugue de L’Art de la fugue. O, 86 

Známým příkladem je téma poslední fugy z Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha, které 

sestavil z písmen tvořících jeho jméno (B-A-C-H). P, 18 

V tomto příkladu jsme neměli jinou možnost, než vypustit druhou část závorky, protože 

českému čtenáři není třeba vysvětlovat, o jaké noty jde (jiný systém pojmenování ani nezná). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latinka
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[…] la musique des troubadours (en langue d’oc, au sud de Loire), et des trouvères (en langue d’oïl, 

au nord). O, 70 

[…] umění trubadúrů (v okcitánštině, na jihu Francie) a truvérů (ve starofrancouzštině, na severu). 

P, 10 

V originálním textu je sice přesnější vyjádření au sud de Loire, které je však určeno francouzskému 

čtenáři. V našem prostředí by nemuselo být pochopeno, proto jsme se rozhodli pro obecnější 

pojem, který je našemu čtenáři bližší.  

En physique, la hauteur du son, appelée fréquence […] O, 86 

Z fyzikálního hlediska je výška zvuku určena jeho frekvencí […] P, 18 

K této především významové změně jsme se rozhodli po důkladné rešerši na internetu 

a konzultaci s odborníky na danou fyzikální tématiku. Ve francouzštině užité spojení nejspíš nezní 

příznakově, v češtině však nemůžeme říci, že by se výška zvuku nazývala frekvencí. Proto jsme 

vybrali spojení, které je z fyzikálního hlediska správné a originální text příliš nemění.  

Le la du milieu du piano est à 440 hertz. O, 86 

A1, které najdeme přibližně uprostřed klávesnice, je tón o frekvenci 440 Hz. P, 18 

I v této větě jsme měli potřebu upřesnit výchozí informaci. Vzhledem k odlišnému 

pojmenování not musíme upřesnit, že jde o a1. To se však nenachází přesně uprostřed klávesnice, 

proto jsme přidali slovo přibližně, které nám tak skutečnost jemně upravuje.  
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4 Závěr 
 

Cílem této práce byla prezentace na překladu vybrané části z knihy Comment parler de 

musique aux enfants od francouzského autora Pierra Charveta. Věnovala jsem se třem kapitolám, 

které jsem nejdříve analyzovala, získané informace jsem detailně rozebrala a následně je využila 

při tvoření překladu. Výsledný text jsem okomentovala v druhé části práce, rozebírala jsem ho 

nejen jako celek, ale věnovala jsem se i konkrétním detailům a překladatelským problémům.  

Domnívám se, že by překlad celé publikace vzhledem k probíranému tématu našel své 

uplatnění na českém trhu, kde je podobných děl minimum. Práce pro mě byla přínosná nejen 

z překladatelského pohledu, ale i z informačního. Pracovala jsme s výchozím textem, jehož 

tématika je mi více než blízká, dále jsem využívala sekundární literaturu a další zdroje. Vzhledem 

k mému okruhu zájmů mi text poskytl také cenné informace, ze kterých budu určitě čerpat nejen 

při mých následujících studiích hudby, ale i při výuce hry na klavír.  
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6 Přílohy  

 

Příloha č. 1: Naskenovaný text originálu 

 

 


