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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: praktické a teoretické. První 

část tvoří překlad první kapitoly, která se nachází v knize španělské autorky Maríi 

Acasové rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Jedná se o 

překlad první kapitoly s názvem LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN ze španělštiny do češtiny. Druhou část práce tvoří 

komentář překladu, jenţ obsahuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelské 

postupy pouţité během překladu a popis konkrétních překladatelských problémů a 

vysvětlení jejich řešení.  

 

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

překladatelské postupy, vzdělávání, umění, učitelé, ţáci 

 

Abstract 

This bachelor thesis consists of two main parts: practical and theoretical. The practical 

part contains the Czech translation of the first chapter of the book rEDUvolution (hacer 

la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN) written by the Spanish author María Acaso. The 

first chapter named LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE LOS 

ESTUDIANTES APRENDEN was translated from Spanish to Czech. The second part 

includes the annotated translation which contains translation analysis of the source text, 

translation procedures employed during translation and description of the specific 

translation problems and explanation of used solutions.  

 

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

procedures, education, art, teachers, students 
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1. ÚVOD 

Tato práce obsahuje dvě hlavní části: překlad a komentář. První z nich představuje 

překlad první kapitoly z knihy španělské autorky a učitelky Maríi Acasové 

rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN) ze španělštiny do češtiny. 

Jedná se o kapitolu s názvem: LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN. Celková délka výchozího textu a překladu do 

češtiny se liší. Délka výchozího textu je přibliţně 25 normostran a délka překladu 22 

normostran.  

Tento text jsem si vybrala proto, ţe mě baví učit, zajímají mě nové přístupy 

v pedagogice a změny ve vzdělávání z nich plynoucí. Text mě zaujal svým obsahem, 

zajímavou grafickou úpravou, ale i tím, ţe autorka propojuje pedagogiku s dalšími 

obory, např. s uměním, psychologií, hudbou, filozofií nebo sémiotikou.  

Druhá část práce se zaměřuje na odborný komentář obsahující překladatelskou analýzu 

výchozího textu a typologii překladatelských problémů, které se během překládání 

objevily. Dále se v komentáři zabývám řešením překladatelských problémů a různými 

překladatelskými postupy.  
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2.  PŘEKLAD 
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Kapsle na podporu kritického myšlení 
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TO, CO MY UČITELÉ VYUČUJEME, NENÍ TO, CO SE ŽÁCI NAUČÍ. 

PEDAGOGIKA A PRAVDA. 
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Vzdělávat je jako dávat to, co nemám. 

Elizabeth Ellsworth. Postoje ve vzdělávání 

 

Když vzpomínám na svá studentská léta, jedna činnost nevyhnutelně vyčnívá nad těmi 

ostatními: psaní zápisků. Papíry musely být bílé, bez poskvrnky, a nejlepší pomůcka 

k rychlému psaní a zachycení největšího možného množství informací byla propiska, 

kterou jsem měla nejraději černou. Já i mí spolužáci jsme během dlouhých let studia 

vymýšleli různé techniky rychlého psaní na vylepšení ručně psaných poznámek, 

ústřední záležitosti našeho studentského života. Neměli jsme notebooky, internet ani 

mobilní telefony a samozřejmě nikoho ani nenapadlo nosit si do třídy diktafon. Jediná 

technická novinka, jež usnadnila druhou nejdůležitější činnost, opisování poznámek od 

druhých, byla kopírka. Doteď žasnu, když se ocitnu v Moncloi, madridské oblasti, kde 

se nachází univerzitní kampus Ciudad Universitaria, a všimnu si, že stále existují desítky 

copy center, což potvrzuje, že se i  v současnosti píše velké množství poznámek. 

Zní to neuvěřitelně, ale z osmi hodin, které jsme trávili ve škole, jsme se sedm hodin 

věnovali psaní zápisků, takových, které jsme potom dávali kamarádům, prodávali 

neznámým, učili se je nazpaměť, vyvrhovali je do testů a neuvěřitelně rychle 

zapomínali. O tento poslední a tak rychlý proces zapomínání se zjevně nikdo nezajímal. 

Jakmile jsme překročili práh třídy a čekající venku se zeptali: „Tak jak to šlo?“ všechna 

data, postupy, principy a jména se nám smazala z paměti, jako kdyby ji nikdy 

nenaplnily, jako kdybychom se několik hodin předtím hodiny a hodiny nenudili vsedě 

na židli a nesnažili se hltat údaje, odsouzené k zapomnění.  

Pamatuji si, že někteří byli v psaní zápisků velmi dobří a jiní tolik ne. Každý chtěl Luisiny 

zápisky, protože byla nejchytřejší ze třídy a látku si nejlépe zapisovala. Já jsem měla 

také dobré zápisky, ale počmárané obrázky, které pouze obtěžovaly a odváděly 
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pozornost těch, kteří je četli. A tak jsem byla tématem zápisků posedlá většinu svého 

dospívání. Obsáhlé složky se zápisky ze všech předmětů se vršily v poličkách 

pokrývajících stěny mého pokoje. Dávaly mi falešnou naději, že kdybych si v některé 

chvíli chtěla nějaký pojem znovu oživit, mohla bych ho v té změti papírů najít. 

Hromadit zápisky ve fyzické podobě a rovnat je do poliček byla koneckonců metafora: 

můj pokoj byl hřbitov, ve kterém se hromadily police plné mrtvých, vyhynulých 

a bezduchých znalostí. 

 

Najděte své zápisky ze školy 

Nalepte sem jeden list 

Pamatujete si něco? 
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Takové bylo studium: psali jsme si poznámky, biflovali se (nejlépe den před testem), 

vyvrhovali je na papír, zapomínali… V této zvrácené, bulimické pedagogice, dobré jen 

k otupování smyslů a potlačování vášně pro učení, bylo psaní poznámek hlavním 

úkolem a základem takzvaného industriálního vzdělávání. Můžeme to přirovnat 

k zrcadlu: žáci měli (falešnou) jistotu, že to, co učitel říká – téměř diktuje –, mohou 

převzít úplně stejně, zrcadlově symetricky. Byla jsem přesvědčená, že zápisky, zapsané 

černou propiskou, nejsou interpretace, reprezentace ani fikce: kdepak, ty zápisky byly 

TO, CO ŘEKL UČITEL, byla to jeho slova vyjádřená písmem, jeho nádechy byly čárky, 

byly REALITA, TO CO SE MUSELO STUDOVAT – byly pravda. 

Vzdělávání je záležitostí tří 

Když vzpomínám na svá studentská léta a na svou posedlost zápisky, musím přemýšlet 

nad tím, jak se takový proces uskutečňuje. Psaní zápisků začíná hlasem učitele, který 

vykládá řadu informací vycházejících z četby jeho vlastních poznámek, z knihy nebo 

z prezentace promítané na počítači. Ve všech třech případech vychází učitelův mluvený 

projev z předchozího diskurzu zachyceného psaným jazykem a tento mluvený projev, 

často přízvuky zdůrazňovaný a modulovaný, přeměňuje žák pomocí zápisků znovu do 

psaného jazyka, na jehož konci má být další epizoda psaného jazyka (test), který bude 

číst učitel.  

Tyto čtyři části (učitelova řeč a psaní zápisků, psaní testu, čtení a závěrečné učitelovo 

hodnocení) se zdají (pouze se zdají) být záležitostí dvou: UČITELE a ŽÁKA. Ten, kdo 

mluví, a ten, kdo si zapisuje, ten kdo učí, a ten, kdo se naučí, ten, kdo velí, a ten, kdo 

poslouchá. Industriální paradigma způsobilo, že chápeme vzdělávání jako proces, 

jehož se účastní dvě skupiny a další účastníci se v něm nevyskytují, v němž této 

vymezené a symetrické dvojici žák/učitel nikdo nepřekáží. Zdá se, že v tomto procesu 

nikdo nepřeskakuje, nepodvádí ani si nehraje, nýbrž existuje pouze dokonalý stabilní 

řetěz, který začíná tím, co vysvětluje učitel ve třídě, a končí NAPROSTO stejným 

způsobem, protože v písemce žák co nejvěrněji napodobuje právě učitelova slova. Ve 

skutečnosti pojetí vzdělávání jako vztahu mezi pouhými dvěma aktéry je nejen 

zastaralé, ale i nemožné.  
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Podívejte se na poslední stránku svých starých sešitů 

(možná tam najdete nějaké překvapení) 

 

Toxická pedagogika, taková pedagogika, která dokáže znechutit poznání jako takové, 

vede k domněnce, že je možné informace dokonale zakotvit a věrně a úplně 

reprodukovat to, co vyučuje učitel a co se naučí žák. Systém psaní zápisků je metodika, 

která jasně formuluje tuto utopii, sen o ÚPLNÉM POROZUMĚNÍ, kterým jsme byli 

vychovaní jak jako žáci, tak i poté jako učitelé. Když přemýšlím, podle čeho vybudovali 
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svoji pedagogiku učitelé, kteří mě učili, zjišťuji, že jejich snem bylo přesné naplnění 

kurikula. To by se mělo zakotvit v naší mysli v naprosto stejné formě, jako bylo 

vyučováno. 

Nevědomí budiž vítáno 

Opusťme na chvíli pedagogiku a pojďme do kina. Tři kamarádky se dívají na film 

Monsieur Lazhar od Philippa Falardeaua.1 Když se vrátí domů, každá z nich vypráví 

ostatním, o čem film pojednává. Zdá se, že každá viděla jiný film: první si myslí, že 

hlavním tématem je přistěhovalectví, druhá je pevně přesvědčená, že se děj točí kolem 

pocitu smutku, zatímco třetí zasáhne scéna sebevraždy, která pro ostatní nebyla tolik 

důležitá a na kterou se tolik nezaměřily. Tyto kamarádky čtou stejný román od Orhana 

Pamuka Tichý dům. Zatímco třetí dívka vykládá knihu jako moderní metaforu díla 

Robinson Crusoe, první dívka zase jako románové pojednání o dějinách Turecka a 

druhá knihu nedočetla, protože nemohla snést, jak hlavní hrdinka Fatma zachází se 

svým sluhou, trpaslíkem Recepem. A co teprve kdyby všechny tři vyrazily na stejnou 

výstavu nebo na stejnou divadelní hru: KAŽDÁ BY SI JEDEN STEJNÝ ZÁŽITEK VYLOŽILA 

RŮZNĚ. 

Pokud přijmeme, že každý film a román mají mnoho interpretací, proč ve školní rutině 

žáci musí přesně pochytit a zrcadlově okopírovat to, co říká učitel? Jak je možné, že v 

ostatních intelektuálních činnostech přijímáme interpretační různorodost, JEN V TĚCH 

SPOJENÝCH SE VZDĚLÁVÁNÍM NE? REDUvoluce by měla uznat, že nejen v lidských 

činnostech, ale i v těch pedagogických JE NEMOŽNÉ, ABY SE ŽÁCI NAUČILI PŘESNĚ TO, 

CO JE UČÍ UČITEL. 

Musíme vycházet z myšlenky, že tato touha po úplném porozumění a správném 

ukotvení informací ve vzdělávacím procesu nemůže fungovat. Základem je, že každou 

odučenou hodinu budeme v dalších částech knihy chápat jako román i s jeho 

                                                           
1 Kanadský film z roku 2011. Děj vypráví o pětapadesátiletém alžírském učiteli zaměstnaném ve škole v 

Montrealu, aby nahradil učitelku, která spáchala sebevraždu. Po této události jsou žáci zaujatí tématem 

smrti. Film vypráví o vztahu mezi novým učitelem a žáky. (Pozn. aut.) 
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metaforickým a poetickým významem. Každý žák si sestavuje individuální verzi, 

kterou propojuje s myšlenkami, představami, místy, a dokonce s vůněmi, které my 

učitelé nikdy nedokážeme ovládat. Stejně tak Philippe Falardeau, režisér filmu 

Monsier Lazhar, nemůže určovat, kdo zapomene na sebevraždu a kdo ji promění 

v hlavní myšlenku filmu… 

Vědecké, pozitivistické a industriální vzdělávací paradigma nikdy nechtělo přijmout, že 

existuje i někdo jiný než jen dvojice žák–učitel. Nikdy se nezajímalo o NEVĚDOMÍ. 

Vzdělávání v 19. století mělo jediný cíl: cvičit dělníky a dělnice výrobních linek, naučit je 

přesně a co nejrychleji vykonávat konkrétní úkoly. V současnosti v naší západní 

civilizaci není vzdělávání spojeno pouze s výcvikem, ale s ovládnutím znalostí, které 

každý z nás budeme interpretovat jiným způsobem. Kvůli tomu musíme zkoumat 

účinky nevědomí, musíme mu otevřít dveře a přijmout, že stejně jako v ostatních 

lidských oblastech, tak i ve vzdělávání hraje klíčovou roli. 

Přijmout, že TO, CO MY UČITELÉ VYUČUJEME, NENÍ TO, CO SE ŽÁCI NAUČÍ, znamená 

přivítat a aktivně zapojit do vzdělávacího procesu nevědomí jak žáků, tak i učitelů, 

znamená to, že všechno, co překáží v tradičním vzdělávání (jako je stud, strach, touha a 

radost), se začne vnímat jako běžná složka pedagogiky. Možná by si někdo mohl 

pomyslet: „Pokud přijmu, že to, co my učitelé vyučujeme, není to, co se žáci naučí, 

nakonec to dopadne tak, že se nenaučí vůbec nic.“ Opak je pravdou: jistě že se žáci 

něco naučí, ale NAUČÍ SE JINÉ VĚCI, A NE TO, CO JSME JE NAUČILI MY. 

Bez konce 

Přijmout nevědomí jako třetího účastníka vzdělávání nás osvobozuje od obrovského 

tlaku, který nás nutí UZAVÍRAT KRUH: vysvětlovat, psát zápisky z výkladu, kontrolovat, 

že se výkladu co nejvíce podobají… Pokud pochopíme, že v tomto procesu existují 

trhliny a že je kruh v některé části nenávratně porušen, osvobodí nás to od obrovského 

tlaku, kvůli kterému se žáci vracejí vždy do stejného místa kruhu, kde se 

NEROZPTYLUJÍ, nerozvíjejí své individuální myšlenky, ale hltají ty naše. Když přijmeme, 

že je tento proces nemožný, přesně v tu chvíli paradoxně dojde ke vzdělávání.  
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Napište si dva seznamy 

Chvíle kdy se 

UČÍM NEUČÍM 

Smiřte se s tím, že je pedagogika neukončený proces 

 

Z toho důvodu budeme v rEDUvoluci pracovat s myšlenkou, že vzdělávací proces není 

možné uzavřít, že je to neuzavřený kulturní proces, proti čemuž stojí obecně 

přijímaná domněnka, že proces vzdělávání ukončuje učitel. V naší mysli přetrvává 

představa, že vzdělávací proces začíná, když učitel přednáší svůj výklad, pokračuje 
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psaním zápisků a výpisků, memorováním, do testu vyvrhovanými vědomostmi a končí 

učitelovým známkováním podle toho, jak dobře v testu žák napodobil učitelův výklad. 

Představa, že struktura kurikula může být kompletní a ukončená, je převzatá 

z předchozích paradigmat (vzpomeňme si na francouzskou Encyklopedii), ale postrádá 

smysl v době Wikipedie, kdy vědomosti utvářejí a strukturují odborníci stojící mimo 

hegemonický akademický systém a jsou strukturovány spíše horizontálně než 

vertikálně, a co nás nejvíce zajímá, je, že nikdy nekončí, nemají konec. Když říkám, že 

nemají konec, myslím to dvojsmyslně: Wikipedie nikdy nekončí, protože uvedené 

definice se neustále mění, a mění se také znalosti vytvářející se v hlavě toho, kdo je čte. 

Pokud začleníme do vzdělávání nevědomí, pomůže nám to vnímat kurikulum ne jako 

cíl, ale spíše jako proces, jako něco v neustálém vývoji místo něčeho uzavřeného, jako 

něco ohebného místo něčeho pevného, jako něco, co budují všichni, místo něčeho, co 

buduje pouze učitel…  Jako učitelky musíme přijmout skutečnost, že nikdy nebudeme 

schopny učit komplexně, neboť, jak uvažuji v následujícím textu: 

 Pokud přemýšlíme o vzdělávání jako o rhizomatické dovednosti… 

Nejsme ústředním bodem (neboli hlavním kořenem) a žáci menšími kořínky, které 

rostou kolem nás. 

Jsme pouze součástí chvíle, kdy se zlepšují znalosti a jsou v neustálém pohybu, kde 

před námi leží linie (naši učitelé, přečtené knihy, naše rodina, zhlédnuté filmy, 

nechtěné informace v našem nitru) a část další nenatažené linie. Pokud s žáky 

vytvoříme jedem rhizom, uspořádají si lépe znalosti, jimiž budou moci ovlivnit další 

osoby (obzvláště jestli naši žáci budou někdy učiteli), a to vytvořením nekonečného 

množství linií-znalostí, propletených organickým způsobem s odlišnými rytmy, 

velikostmi a pulzováním, které nemají ani začátek, ani konec.2 

Plánovat cíle nemá smysl, pokud pochopíme, že TO, CO MY UČITELÉ VYUČUJEME, NENÍ 

TO, CO SE ŽÁCI NAUČÍ. Nezapomínejme, že plánovat tímto způsobem znamená 

zakotvit naši práci do paradigmatu usilujícího o zakončení úkolu, o předurčenost, 

                                                           
2
 “Una educación sin cuerpo y sin órganos” („Vzdělávání bez těla i bez orgánů”), M. Acaso, M. H. Belver, 

S. Nuere, M. C. Moreno, N. Antúnez y N. Ávila, Didáctica de las artes y la cultura visual (Didaktika 
výtvarného umění a vizuální kultury), Madrid, Akal, 2011. (Pozn. aut.) 
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konkrétnost a opakovanost. Taková práce vylučuje přítomnost nečekaných překvapení 

ve třídě. 

REDUvoluce usiluje o vytvoření vzdělávacího procesu, který není navržen podle cílů a 

má předvést, že nelze přesně zjistit, zda jsme dosáhli vytyčených cílů. REDUvoluce ví, 

že je to nemožné, byť si učitel stanoví určité cíle, nakonec stejně nemůže ovládat, do 

jakých směrů se tyto cíle rozšíří, jak se přeformulují, jaké neurony propojí (a kdy) a také 

jaké znalosti na jejich základě vzniknou. 

Nevidíme, že nevidíme 

I když se o nevědomí v rámci pedagogiky nikdy nemluvilo, v ostatních profesních 

oborech, které nás obklopují, je bráno vážně. Například v merchandisingu, oblasti 

marketingu, která studuje nákupní zvyky spotřebitelů a nutí nás projít celým 

hypermarketem až na konec uličky, kde nalezneme to jediné, pro co jsme do obchodu 

přišli – krabicové mléko. Totéž platí pro reklamu, komerční film a pro prosté informace 

v televizních zprávách, což jsou všechno velmi propracované systémy, které mají 

hluboce zasáhnout diváka nebo zákazníka a donutit ho vytvořit si určité návyky chování 

či mít velmi konkrétní obavy: že je tlustý, je mu přes čtyřicet let, není bílé rasy… Žijeme 

ve společnosti hyperspotřeby a přestali jsme v ní být občany, změnili jsme se na 

spotřebitele. Jedna z možností, jak podpořit tvůrčí činnost a kontrolovat, jakým 

směrem se budou ubírat naše znalosti, spočívá v rozvoji kritického myšlení. 

Rozvineme jej tak, že přemístíme do popředí nevědomí a zapojíme mechanismy 

neustálé pochybnosti, které nás budou nutit znovu a znovu zpochybňovat diskurzy 

kolem nás.  

Neviditelná pedagogika. Přibližme se ke vzdělávání pomocí sémiotiky 

Zatímco tradiční pedagogika se soustředí na práci s viditelným, obnovení pojmu 

nevědomí nás vede k tomu mít na stejném stupni důležitosti neviditelné a 

pochybovat nejen o tom, co se děje venku, ale také uvnitř naší třídy. Neviditelná 

pedagogika neboli „nekonečný a nekontrolovatelný souhrn mikrodiskurzů, které k nám 

ve vzdělávacím procesu najednou přicházejí a/nebo nepřicházejí, ovlivňují druhou 

rovinu (latentní rovinu nevědomí), jsou zaměřené na ideálního příjemce a mění tělo a 
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mysl účastníků zmíněného vzdělávání“3, a ovlivňují tak celý proces. Jako učitelé 

bychom si měli být vědomi, že to, co říkáme ve třídě, je malá část informace předávané 

žákům. Oblečení, hlas, držení těla, obrázky pokrývající zdi třídy, to, jestli necháme 

zavřené nebo otevřené dveře, jestli používáme nebo nepoužíváme nové technologie. 

Všechny tyto mikrodiskurzy dohromady vytváří jeden makrodiskurz, který sice 

neviditelně, ale velmi silně upravuje proces vzdělávání. 

Upřímně si myslím, že je nezbytně nutné kriticky přehodnotit naši práci. Takzvaná 

neviditelná pedagogika zahrnuje kromě skrytého kurikula také nekonečné množství 

mikrodiskurzů, které musíme umět rozeznat, abychom přeměnili vzdělávání 

v demokratičtější a otevřenější činnost spojenou s nevědomím. Když budeme sami o 

sobě pochybovat, pomůže nám to narušit rovnováhu mnoha asymetrických činností, 

které děláme, například: všímat si šedivých žáků nacházejících se mezi těmi, které 

máme rádi, a těmi, co rádi nemáme, projít vybrané informace a zjistit, že v hodině 

umění, kde je 60 % žákyň, je absurdní neuvést ani jeden příklad ženy umělkyně, nebo 

jednoduše analyzovat svůj hlas, své držení těla, své pohledy, porozumět všem těmto 

projevům ze sémiotické perspektivy, zvyknout si analyzovat, a tím měnit zažité návyky.  

Pracovat s pomocí neviditelné pedagogiky je považováno za rEDUvoluční nutnost, jež 

se může provést metodou OAZ (odhalit, analyzovat, změnit). 

Odhalit znamená aktivovat mechanismy podezřívání, odsunout silnou vrstvu 

nepodstatného a novým pohledem se podívat na naše metody: odhalit, že věnujeme 

mnohem více času a pozornosti určitým žákům (a že přesně ti, kterým věnujeme více 

pozornosti, se nám mnohem více podobají); objevit, že jsme jen rádoby zdánlivě 

demokratičtí, když ve třídě stále říkáme „tady poroučím já“, a zjistit, že nikdy 

nedojdeme dál než ke Guernice, protože popravdě o moderním umění víc nevíme. 

Analyzovat znamená kriticky revidovat odhalené prvky: rozdělit žáky do skupin a ověřit 

si, kterých si všímáme, protože jsou nám podobní, nebo jsou naopak odlišní, a kterým 

vůbec nevěnujeme pozornost. Napsat si, možná do seznamu, nedemokratické postupy 

                                                           
3
 María Acaso, Pedagogías invisibles: el espacio del aula como discurso (Neviditelná pedagogika: prostor 

třídy jako diskurz), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012. (Pozn. aut.) 
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používané ve třídě, jako opakování věty „tady poroučím já“, a nakonec si projít 

používané obrázky a zjistit, že jsme je za poslední léta vůbec nezměnili.  

 

Poproste své žáky, aby udělali vaši karikaturu 

Analyzujte na ní, co vás charakterizuje 

María Acaso podle jednoho ze svých žáků výtvarného umění 
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Změnit znamená udělat něco jinak s ohledem na odhalené a zanalyzované, všímat si 

víc žáků, kterým jsme nevěnovali tolik pozornosti, být milí i k těm, kteří se nám tolik 

nepodobají, a vyrovnat množství své pozornosti mezi těmi, co se nám podobají i 

nepodobají. Za druhé změnit znamená začít být opravdu demokratičtí, postavit se do 

stejného horizontálního plánu s žáky a už nikdy neopakovat „tady poroučím já“. A 

poslední změnou bude, že sesbíráme nový materiál, zapíšeme se na nějaký kurz 

současného umění a rozšíříme svůj seznam o umělecká díla stvořená po Guernice. 

Učit se z neznalosti a zapomínání 

Jakmile jsme jako učitelé přijali nevědomí, odsunuli jsme nepodstatné a zahlédli 

neviditelnou pedagogiku, přišla chvíle udělat další obrat a začít pracovat se dvěma 

základními koncepty týkajícími se učitelství 21. století. S možností, že si učitelé stanoví 

jako důležitý cíl PODPOROVAT NEZNALOST, a stejně tak i se skutečností, že v mnoha 

případech se žáci NAUČÍ VÍC Z TOHO, CO JSME NEPROBÍRALI, NEŽ Z TOHO, CO JSME JE 

UČILI. Vysvětlím vám to.  

První z nich, koncept aktivní neznalosti, se zrodil z faktu, že jedna ze schopností, kterou 

je nutné se v čím dál více přetechnizované společnosti naučit, je umět si vybírat, a tedy 

i odmítat určitý typ informací. Pokud chceme, aby příští generace nebyly znechucené 

přemírou informací, budeme je muset naučit, jak aktivně pracovat s neznalostí. A 

proto dalším z klíčových prvků rEDUvoluce (který způsobuje úplný obrat předchozího 

vzdělávacího paradigmatu) je v naší době a v našem případě SNAHA O DOSAŽENÍ 

NEZNALOSTI, která by měla být vnímána jako proces pozitivní místo negativního a také 

jako POZITIVNÍ VZDOR PROTI ZNALOSTEM, KTERÉ NECHCEME UCHOVÁVAT. 

Myšlenka přeměny neznalosti v něco, co pedagogika hledá, místo něčeho, co je 

pedagogikou nenáviděno, se zrodila v díle Elizabeth Ellsworthové, která došla k závěru, 

že skutečnost něco nevědět lze považovat za strukturálně informativní proces pro 

toho, kdo připouští, že zapomínání může být mnohem užitečnější než vzpomínky. Zdá 

se, že zbraní proti neznalosti bylo vždy vzdělávání, ale co vlastně znamená být neznalý? 

Z pohledu 19. století a století předešlých být neznalý znamenalo nevědět nic, tento 

koncept souvisel s třídními odlišnostmi, přičemž ten, kdo oplýval znalostmi, oplýval i 

mocí. Vědomosti odlišovaly nevzdělance od vzdělanců a pro zachování těchto 
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odlišností bylo používáno vzdělávání, neboť, jak jsem již řekla při jiných příležitostech, 

tradiční výuka vzdělávala zdánlivě, ale ve skutečnosti tomu bylo přesně naopak. 

 

Aktivní neznalost 

Nakreslete čtyři věci, které víte, ale raději byste je zapomněli 

Poté je vystřihněte a roztrhejte na malé kousky, až úplně zmizí 
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V každém případě podle současného pohledu a práce Howarda Gardnera a dalších, 

kteří mluví o různých druzích inteligence, můžeme přeformulovat pojem neznalosti a 

rozdělit jej podle čtyř přístupů. Tím prvním z nich je jistota, že NEEXISTUJE NIKDO 

NEZNALÝ, protože všechny lidské bytosti rozvíjejí během svých životů řadu různých 

dovedností podle situace, v níž se nacházejí: když si etnikum Inuitů vytvoří velké 

množství názvů pro popis sněhu, když je žena schopná sama porodit a ovládat každou 

část vlastního porodu nebo když pětiletá dívka nebo chlapec ovládají moderní 

videohru, to vše se děje, protože mají obrovské množství vědomostí, které nejsou 

považovány za VYSOKÉ, nýbrž za NÍZKÉ. Toto rozlišení nám umožňuje přemýšlet nad 

tím, kdo má tu moc rozhodovat, že univerzitní vědomosti PATŘÍ mezi znalosti, zatímco 

umět nakojit novorozence ne.  

Druhý přístup souvisí s tím, že v současnosti nejsou znalosti ukryté na nějakém tajném 

místě jako v kodexech nebo encyklopediích, ale jsou všem zdarma přístupné na 

internetu. Což je obrovská změna, něco, co se ještě nikdy předtím nestalo, je to tak 

převratné a odlišné, že nás to přivádí k myšlence, že NEZNALOST, SCHOPNOST NĚCO 

NEVĚDĚT, BY NEMUSELA BÝT CHÁPÁNA JAKO CHYBA, NÝBRŽ JAKO NUTNOST. 

Pochopit, že je nezbytné a nutné umět zapomínat, zahodit informaci, kterou 

nepotřebujeme, patří mezi jednu z výzev rEDUvoluce a staví to žáka do neuvěřitelně 

aktivní role, jež se pojí s další základní myšlenkou rozvíjenou dále v této knize: 

s potřebou rozvíjet kritické myšlení, protože člověk, který dokázal odmítnout určitou 

informaci, je člověk, jenž analyzoval danou informaci a byl schopen se rozhodnout. Je 

to velice odvážný a pozitivní čin, který uskutečňujeme my všichni, kdo jsme prošli 

výukou v rámci paradigmatu toxické pedagogiky, protože v bulimickém modelu 

zapomínat znamená ignorovat informace, které jsme se povrchně naučili nazpaměť a 

napsali je do testu. Vyzývám proto čtenáře nebo čtenářku, aby v sobě objevili aktivního 

neznalce, který informace během svého studia spíše odmítal, než přijímal.  
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1) Napište si seznam jmen žáků, které si pamatujete 

2) Porovnejte ho s pravým seznamem. 

3) Na příští hodině se snažte zapamatovat ty žáky, které jste si nepamatovali, a nakreslete 

si jejich malý portrét. 

4) Snažte se pracovat stejnou dobu s: 

žáky, které máte rádi. 

žáky, kteří se vám nelíbí. 

žáky, které téměř nevidíte. 

 

Tento koncept spojující zapomínání se vzděláváním vytváří nový paradox (náš třetí 

přístup), podle kterého SE NAUČÍME MOŽNÁ VÍC Z TOHO, CO NÁS NEUČÍ, NEŽ Z TOHO, 

CO SE NÁS SNAŽÍ NAUČIT, naučíme se víc z toho, co učitelé zapomínají, než z toho, co si 

pamatují. Elliot Eisner představil v knize The Educational Imagination4 pojem null 

curriculum (do češtiny přeložen jako „NULOVÉ KURIKULUM“), který můžeme prohlásit 

za převratný, protože sleduje proces vzdělávání z naprosto jiného úhlu než tradiční 

pedagogika: osvícenské paradigma zdůrazňuje, že se učíme z přítomných věcí, z toho 

co vidíme, co nám je ukazováno, zatímco současné paradigma neopomíjí to, co není 

přítomné, co je neviditelné a co je podvědomě skryto. Můžeme citovat několik 

                                                           
4
 The Educational Imagination: On the Design an Evaluation of School Programs, New Jersey, Merrill 

Prentice Hall, 2002. (Pozn. aut.) 
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příkladů: nepřítomnost žen v dějepisu ukazuje, že v západním umění nehrály ženy 

žádnou roli; nepřítomnost odborníků z Ugandy na konferenci o ugandském umění nám 

značí, že umění této části světa může být teoreticky pojímáno jen lidmi ze Západu; 

nepřítomnost toaletního papíru na dětských záchodech nám napovídá, že se instituce 

zajímá hlavně o učitele… 

A abychom ukončili téma zapomínání, můžeme se přesunout z nulového kurikula ke 

„KURIKULU VIZUÁLNÍMU SKRYTÉMU“: je to skupina informací, které se zdají být 

explicitní, zdá se, že nám předávají určité poselství… ale nakonec je to přesně naopak. 

Předpokládá se, že funkcí stupínku je, aby žáci lépe viděli na učitele… Není však jeho 

pravou funkcí, aby mohl učitel snáze dohlížet na žáky? Ve většině španělských 

základních škol jsou chodby pokryté dlaždičkami, protože jsou odolné a dají se 

udržovat v čistotě. Copak ve školách nenavozují pocit nemocničního prostředí, který si 

doma dovolíme jenom v kuchyni a v koupelně? V rEDUvoluci jsme proti stupínkům i 

dlaždičkám na chodbách, chceme umět odhalit jak nepřítomnost něčeho, tak i falešné 

pravdy, chceme umět proměnit znalosti a prostory takovým způsobem, aby se 

vzdělávání opravdu uskutečnilo.  

Podvodný učitel a pochybovačný žák 

Analyzovat vzdělávání pomocí sémiotiky nás musí dovést ke zpochybnění jednoho 

tabuizovaného tématu v pedagogice: tématu pravdy. Autorita vzdělávacího systému 

považuje všechny informace poskytnuté ve vzdělávacím procesu za PRAVDIVÉ, ale 

přišla chvíle, kdy bychom měli připustit, že ve světě, kde pravda nikdy neexistovala, je 

většina kurikul lež. Stejně jako obraz (tedy reprezentace) vypadá skutečně díky tomu, 

co Roland Barthes nazývá efektem reálného, stejný efekt se vyskytuje i v pedagogice. 

Vše, co se objeví ve vzdělávacím procesu, je okamžitě vnímáno jako pravdivé. To 

samé se stane, když se díváme na zprávy nebo posloucháme rádio: to, co se odehrává 

na obrazovce nebo co nám vyprávějí na vlnách, chápeme jako to, co se ve skutečnosti 

stalo, považujeme to za pravdivé, aniž bychom uvažovali nad možností, že oba příběhy 

jsou jen zprostředkované konstrukty toho, co se stalo. Někteří odborníci, jako Joan 

Fontcuberta, popírají fotografii jako dokument, a i my v rEDUvoluci bychom měli začít 

popírat pravdivost v pedagogice. Považuji to za jednu z nejdůležitějších činností 
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nutných prosadit přes rEDUvoluci: pochopit pedagogiku jako záležitost důvěry, 

přijmout ji jako osobní rozhodnutí plně věřit tomu, co říkají učitelé, knihy nebo 

prezentace, nebo se na to vůbec nespoléhat a chápat pedagogiku jako podvod. 

V rámci této vzdělávací koncepce by měl ústřední roli učitel jako podvodník, učitel 

uznávající, že objektivita neexistuje ani ve vědě, ani v umění, ani v politice nebo 

žurnalistice a samozřejmě ani v pedagogice. Jako občané bychom neměli důvěřovat 

vizuální stránce výrobků kolem nás a jako učitelé a žáci bychom neměli důvěřovat 

kurikulu a myšlence pravdivosti ve vzdělávání, jehož se účastníme. Jak říká Fontcuberta 

ve své úžasné knize Jidášův polibek: fotografie a pravda: „Často dokonce i podvodníci 

si nejsou vědomi svého podvádění; mnohdy šťastně podvádějí v mnoha oblastech 

našeho běžného života: v rodině, ve škole, v kostele, v práci, v odborových 

organizacích, v médiích… Podvádět totiž znamená rozhodovat za druhé a skrývat 

rozmanitost možností, které jsou k dispozici.“5 

Když sami sebe začneme nově chápat jako podvodníky, jako tvůrce diskurzu, který je 

pouze naším subjektivním pohledem na dané téma, stane se nezbytným vytvořit si 

mechanismus neustálého zpochybňování pedagogiky. V následující frázi Joana 

Fontcuberta jsem vyměnila pojem vizuální informace za pojem pedagogika: „Jde o to 

odhalit lži, polopravdy a zjednodušení, skryté pod povrchem pedagogiky a v důsledku 

toho umět neutralizovat své tajné zájmy.“ Překvapivě tato věta funguje stejně dobře. 

Nejde o to lhát, jde o to přijmout, že nic není pravda, což jsou dvě odlišné věci.  

Současné umění prohlubuje myšlenku falzifikace jako intelektuální strategie… 

V současnosti není nic jasné; naopak proplouváme mlhovinami nejasností a virtuálních 

prostorů nahrazujících zkušenost. Koncepty pravdy a lži ztratily v dnešní mediální 

kultuře jakoukoliv platnost.  Všechno je zároveň pravdivé i nepravdivé. Což přináší 

nový přístup k obrazu a přenosu znalostí, který by měl vyhradit nové místo 

společenským funkcím i technologiím produkujícím obrazy, stejně jako by měl nově 

definovat pojem skutečna. 6 

                                                           
5
 Joan Fontcuberta Villà, El beso de Judas: fotografía y verdad (Jidášův polibek: fotografie a pravda), 

Barcelona, Gustavo Gili, 2009. (Pozn. aut.) 
6
 Joan Fontcuberta Villà, El beso de Judas: fotografía y verdad (Jidášův polibek: fotografie a pravda), 

Barcelona, Gustavo Gili, 2009. (Pozn. aut.) 
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Právě myšlenku falzifikace jako intelektuální strategie, kterou Fontcuberta přijímá pro 

fotografii, bychom jako učitelé měli přijmout v pedagogice. V rEDUvoluci musíme 

vytvořit nové formy, jak vykonávat svou profesi, které budou vycházet ze světa, kde je 

pravda zpochybňovaná a kde my učitelé nemůžeme být jediní intelektuálové zakotvení 

v režimu absolutní pravdy. V rEDUvoluci bychom měli prosazovat pojem subjektivní 

pravdy: jako učitelé můžeme pracovat se subjektivními pravdami, víme, že jsou 

výsledkem osobní zkušenosti každého z nás, a proto se nerovnají konceptu pravdy 

doslovné.  

Po přijmutí pedagogiky jako nejistoty a učitele jako podvodníka si myslím, že je důležité 

dále rozvést myšlenku pedagogiky jako propagandy. Fontcuberta používá výraz 

promiskuita významů, když vysvětluje, jak současný digitální fotograf přiznává, že jeho 

práce nemá nic společného s pravdou a uvědomí si, že při přechodu z nápodoby k 

tvorbě je mnohem blíže propagandě. Učitelé, stejně jako všichni profesionálové, kteří 

pracují kolem tvorby a šíření znalostí, manipulují žáky a vedou je určitým směrem. Je 

však nemožné tomu uniknout. Musíme si uvědomit, že naše práce, stejně jako práce 

umělců, je bližší přesvědčování než pravdě. Ale „manipulace jako taková je proto 

osvobozená od morální hodnoty. Morálnímu úsudku jsou nicméně podřízená kritéria a 

záměry vztahující se k oné manipulaci. A podřízená kritickému úsudku je také jeho 

účinnost.“ To samé se ještě jednou děje i s pedagogikou: pokud my učitelé uznáme, že 

nepracujeme s pravdou, nejdříve ze všeho musíme předvést, že znalosti se tvoří přes 

subjektivitu, rozmanitost, rétoriku a interpretaci, měli bychom jasně formulovat jejich 

polysémantický charakter a pracovat s tím, co nazývá Fontcuberta estetikou 

objektivity. 

Co se týče žáků, myslím si, že kdyby mohlo existovat jádro rEDUvoluce, bylo by jím 

upuštění od pohodlné spokojenosti a uvědomění si nevědomého. Naší povinností 

není, aby žáci znali významy, mapy, šipky, uměli malovat nebo vyřešit matematický 

problém, ale aby se žáci, kteří s námi sdílejí zážitek ze vzdělávání, NAUČILI 

ZPOCHYBŇOVAT, naučili se být kritickými občany, kteří zpochybňují věci, které je 

obklopují, od reklamy na autobusové zastávce až po diskurz televizního moderátora, a 

hlavně – toto je důležité – zpochybňují diskurz svého učitele. Zastavit se, zamyslet se a 

analyzovat jsou první kroky k rozvinutí vlastního myšlení, jsou to první kroky k tomu 
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stát se aktivními tvůrci a přestat být pasivními konzumenty. Rozvíjení kritického 

pohledu na život z nás vytváří svobodné jedince, což by měl být hlavní cíl každého 

vzdělávacího procesu. Pokud žáky učíme kriticky přemýšlet nad vyučovacím 

předmětem nebo určitými významy, učíme je kriticky hodnotit i systém, učíme je umět 

analyzovat všechno ostatní, a tak zpochybňujeme informace z médií, reklamy a zábavy. 

Bez kritického myšlení nelze poznat sám sebe a bez sebepoznání není svobody. 

Zpochybňování by mělo prostoupit celými výchovnými procesy, které tvoříme, mělo by 

prostoupit i do rEDUvoluce.  

Zkrátka musíme být, a to z pohledu učitele i žáka, připraveni přejít z modelu, který 

chápe pedagogiku jako pravdu, na nemodel, který chápe pedagogiku jako falzifikaci, 

fikci, reprezentaci, vyprávění, dramatickou tvorbu, umělecké dílo a tvoření a který se 

nezakládá na absolutní pravdě, ale na pravdě subjektivní, jež vychází z osobních 

zkušeností učitele a znovu bude přeměněna osobní zkušeností žáka. Pokud uznáme 

jako jádro pedagogiky to symbolické, můžeme se vrátit k Fontcubertovi a tím uzavřít 

kruh: 

V současnosti naopak vše skutečné splývá s fikcí a fotografie může kruh uzavřít: vrátit 

do námětu symboliky to iluzorní a zázračné. Do takové symboliky, jež bývá obvykle na 

dně kotlíku, ve kterém se vaří interpretace z našich zkušeností, neboť tak se tvoří 

skutečnost7.  

Učitel jako DJ 

Pokud je pedagogika přijímaná jako proces tří účastníků, je důležité přijmout, že 

nevědomí zanechává stopy i v práci učitele, a poté, co se na sebe podíváme jako na 

podvodníky, nás rEDUvoluce vyzývá, abychom se na sebe dívali jako na tvůrce, 

kulturní producenty a umělce. Pokud přijmeme, že film, román, symfonie nebo 

instalace jsou systémy reprezentace, jejichž význam si vytváří divák pomocí svého 

nevědomí, proč trváme na tom, že v kurikulu tento proces neprobíhá? Proč trváme na 

tom, že informace, které vybírá a zpracovává učitel, aby mohl vést hodinu, jsou 

souborem objektivních, neutrálních znalostí, na kterých se nepodílel ani jeho život, ani 

                                                           
7
 Joan Fontcuberta Villà, El beso de Judas: fotografía y verdad (Jidášův polibek: fotografie a pravda), 

Barcelona, Gustavo Gili, 2009. (Pozn. aut.) 
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kontext? Jednou ze základních myšlenek rEDUvoluce je přijmout, že informace, které 

vybíráme, připravujeme a sdílíme s žáky, jsou souborem stejně osobních, jedinečných, 

subjektivních a životních znalostí jako ve filmu, románu nebo symfonii. Přesunem 

z industriálního paradigmatu k paradigmatu postmodernímu přijímáme, že obsah 

našich hodin NENÍ PRAVDIVÝ, je výsledkem různých interakcí mezi informacemi, které 

jsme se jednou rozhodli začlenit do výuky spolu s naší náladou, s tím, co se nám stalo 

den předtím, co se dělo přesně v tu chvíli mimo třídu a co se nám stalo, když jsme byli 

děti, a co se nám ne tak úplně zapomenuté uchovalo v nevědomí. Chápat kurikulum 

jako reprezentaci, tvorbu a román posouvá profesi pedagoga do nových míst, neboť 

přetváří paradigma, kde je učitel odborník a vysílatel, v paradigma, kde učitel je 

kulturní producent, tvůrce, umělec a hlavně transformační intelektuál, politický agent 

schopný změnit svět tím, že bude chápat svoji výuku jako řetěz mikrorevolucí. Ačkoliv 

je zřejmé, že ve vzdělávacím procesu je nemožné dosáhnout objektivity, musela jsem 

o pedagogice hodně přemýšlet, abych ji pochopila, protože od začátku mého 

studentského života mi jak ve třídě, tak i mimo ni donekonečna opakovali, že 

informace, se kterými se pracuje ve vzdělávacích institucích, jsou přísně objektivní a 

vědecké a že učitel je něco jako prodavač informací a nemá nic společného s výběrem 

a sestavováním významů vytvořených kompetentními znalci. 

Uvědomila jsem si, že tímto způsobem pedagogika nefunguje, až ve chvíli, kdy jsem 

četla text napsaný Elizabeth Ellsworthovou Postoje ve vzdělávání, a zejména kapitolu 

s názvem „Média nereflektují realitu“8, ve které jsem pochopila, že KURIKULA JSOU 

SYSTÉMY REPREZENTACE, KTERÉ NEREFLEKTUJÍ REALITU, ALE SPÍŠE JI VYTVÁŘÍ. 

Abychom provedli potřebný obrat v paradigmatu a udělali rEDUvoluci, je podstatné 

tuto myšlenku pochopit, pochopit, že naše práce se mnohem více podobá práci filmové 

režisérky, prozaičky nebo návrhářky, protože když přijmeme nevědomí, čím dál více se 

vzdalujeme od pozitivistických a kvantitativních parametrů a naopak se přibližujeme ke 

kurikulu, které připomíná vyprávění, individuální a hluboce subjektivní diskurz.   

                                                           
8
 Elizabeth Ellsworth, Posiciones en la enseñanza: diferencia, pedagogía y el poder de la direccionalidad 

(Pozice ve vzdělávání:odlišnost, pedagogika a síla udávání směru), Madrid, Akal, 2005. (Pozn. aut.) 
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Remixovat znamená tvořit 

Přijmout kurikulum jako kulturně subjektivní tvoření, jako film, vychází z myšlenky 

obhajovat naši koncepci pedagožek z pohledu současné tvorby: práce učitele se začíná 

mnohem více podobat práci umělce a paralely mezi oběma postavami jsou mnohem 

vhodnější než ty, které představují vymyšleného učitele-odborníka. Vedení výuky je 

intenzivní intelektuální práce, která souvisí s přeměnou reality, a směr, kterým se tato 

realita proměňuje, souvisí s úhlem pohledu, který si jako učitelé zvolíme. Je rozdíl, jestli 

se rozhodneme být UČITEL, KTERÝ OPAKUJE nebo UČITEL, KTERÝ TVOŘÍ. 

Když se budeme považovat za tvůrce, pravděpodobně nejdůležitější schopnost, 

kterou by měl rozvíjet učitel ve své každodenní práci, je kreativita, proto jeden 

z dalších požadavků rEDUvoluce je, že bychom neměli pamatovat na kreativitu pouze 

pokud mluvíme o žácích, publicistech nebo umělcích, KREATIVITA JE NEZBYTNOU 

SCHOPNOSTÍ PRO PRÁCI V PEDAGOGICE (a pro jakoukoliv další práci, ale hlavně pro tu 

naši) ve 21. století, kdy se znalosti ukrývají tam venku na internetu a role učitelů není 

znalosti rozdávat, ale spíše vytvářet: naší funkcí je vytvořit elektrostatický výboj, na půli 

cesty mezi zábavou a propastí, aby se žáci znovu nadchli pro určitá témata a začali je 

objevovat. Tento nápad přeměnit se v dodavatele výbojů nás nutí být kreativní, 

protože naší největší výzvou bude navrhování struktur výuky souběžně s videohrami, 

seriály a konzolí Wii.  

I tak se ukázalo, že být tvůrcem v 21. století je velmi odlišné od toho být tvůrcem ve 

století devatenáctém. V přetechnizovaném světě a ve světě, kde se postava odborníka 

zcela pozměnila, chápeme postavu autora úplně jinak, než jak jsme ji chápali 

v dřívějších dobách, což se může podobat tomu, co nám říká Nicolas Bourriaud o 

vizuálním umělci: 

*Současní umělci+ nevytvářejí novou formu ze surového materiálu, nýbrž pracují 

s objekty, které již obíhají na kulturním trhu *…+. Pojmy jako originalita (z latinského 

„origines“ – počátky, tedy stát u počátků něčeho…), ba dokonce i tvorba (tj. dělat 

z ničeho) se tak v tomto novém kulturním světě, poznamenaném spřízněnými 
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postavami dýdžeje a programátora, kteří se oba zabývají vyhledáváním kulturních 

objektů a jejich následným začleňováním do určitých kontextů, pomalu vytrácejí. 9 

 

 

Jste dýdžejové, remixujte všechny předměty dohromady! 

MATEMATIKA TĚLOCVIK 

Ptejte se sami sebe, odkud máte informace, které používáte ve třídě.  

                                                           
9 Nicolas Bourriaud, Postproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el 

mundo contemporáneo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009. (Pozn. aut.) 

Citováno česky z: Nicolas Bourriaud Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje 
současný svět. Praha: Tranzit, 2004. s. 003. (Pozn. překl.) 
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Pokud jde o úvahy a úlohu umělce, je Bourriaud jedním z nejzajímavějších teoretiků 

současnosti. Dvě knihy tohoto kurátora a kritika, Vztahová estetika10 a Postprodukce, 

mohou být chápány jako eseje o současném umění nebo… jako eseje úzce související 

s pedagogikou. Podle Bourriauda ve 21. století pojem autor (ať už jsme hudebníci, 

kuchaři nebo učitelé) získává nový význam: tvoříme z nápadů druhých. Myšlenka 

vytvářet znalosti rhizomatickým způsobem, vyslovená francouzskými filozofy Gillem 

Deleuzem a Félixem Guattarim11, říká, že nápodoba je tvoření, stejně jako DJ vytváří 

pouštěním desek vlastní osobní diskurz tím, že určitým způsobem vybírá hudbu 

druhých. V Postprodukci Bourriaud prosazuje teorii umělce jako dýdžeje, umělce, který 

pracuje s již vytvořeným, protože „*…+ společným prvkem těchto uměleckých praktik je 

využívání již jednou vytvořených forem. Dosvědčují, že jejich tvůrci záměrně vkládají 

svá umělecká díla do již existující sítě znaků a významů, místo aby je považovali za 

nezávislé či originální formy“. Při čtení těchto úvah jsou paralely s prací učitele přímé; 

můžeme znovu zkusit vyměnit pojem umění za kurikulum a najednou všechno dává 

smysl.  

 *…+ společným prvkem těchto pedagogických praktik je využívání již jednou 

vytvořených forem. Dosvědčují, že jejich tvůrci záměrně vkládají svá umělecká díla do 

již existující sítě znaků a významů, místo aby je považovali za nezávislé či originální 

formy.12 

Bourriaud v tom má jasno, v současnosti je nemyslitelné vytvořit něco z ničeho, což je 

myšlenka, která přichází do přímého spojení s rhizomem. Když tvoříme, nejdříve 

vložíme předešlé informace a nově je propojíme, čímž původní a zcela originální dílo 

ztratí smysl. Přeprogramovat se tak možná stane novým slovesem pro současné 

umělce, ale když to dobře zanalyzujeme, je to práce, kterou jsme jako učitelé dělali 

vždy, protože obsah, s kterým jsme pracovali, byl jen ve vzácných případech zcela náš. 

Z tohoto důvodu by měla být práce učitele 21. století postavena na tom, že učitel je 
                                                           
10

 Nicolas Bourriaud, Estética relacional (Vztahová estetika), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006. (Pozn. 
aut.) 
11

 V jejich díle El anti-Edipo: capitalismo y esquizofrenia (Anti-Oedipus, podtitul Kapitalismus a 
schizofrenie), Barcelona, Paidós, 1985. (Pozn. aut.) 
12 Nicolas Bourriaud, Postproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el 

mundo contemporáneo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009. (Pozn. aut.) 

Citováno česky z: Nicolas Bourriard, Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje 
současný svět. Praha: Tranzit, 2004. s. 008. (Pozn. překl.) 
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dýdžej, a na jasném formulování naší práce podobné remixování, čímž potvrdíme 

platnou myšlenku, že remixování je spíše tvorba než kopírování. 
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Vytvořte si mentální mapu této kapitoly 
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3. KOMENTÁŘ 

3.1 Překladatelská analýza výchozího textu 

Při jakémkoliv překladu je nejprve nutné provést analýzu výchozího textu. Při rozboru 

textu originálu jsem postupovala podle modelu textové analýzy Christiane Nordové 

(1991), který jsem doplnila rozborem stylistického aspektu textu podle typologické 

klasifikace Marie Čechové (Čechová, Krčmová a Minářová, 2008). Funkce textu jsem 

určila podle modelu jazykových funkcí Romana Jakobsona (1995).  

K odkazování na text originálu nebo překladu pouţiji v následujících kapitolách 

kurzívu. Za kaţdým takovýmto odkazem uvedu v závorce písmeno „O“ a číslo strany, 

pokud se bude jednat o text originálu, a písmeno „P“ a číslo strany v případě překladu.   

3.1.1 Překladatelská zakázka 

Zákazník neboli zadavatel poţaduje vţdy za nějakým účelem překlad komunikátu 

a úkolem překladatele je vytvořit v cílovém jazyce takový text, který bude odpovídat 

představám zákazníka, ale zároveň bude respektovat výchozí text. V následujícím 

odstavci proto vytvořím fiktivní překladatelskou zakázku pro překlad výchozího textu, 

podle které budu postupovat i při řešení překladatelských problémů. 

Předpokládáme, ţe výchozí text byl překládán hlavně pro učitele, ale i pro rodiče, 

pracovníky alternativních škol, studenty pedagogiky a zájemce z řad veřejnosti, kteří 

jsou nespokojení s českým vzdělávacím systémem a chtějí se něco dozvědět 

o moţnostech změn ve školství. Překlad si objednal Institut pro podporu inovativního 

vzdělávání, jehoţ cílem „je zprostředkovávat pokud moţno nezaujaté informace 

o nových proudech, iniciativách a školách, jednotlivých vzdělávacích metodách.“
13

 

Tento institut si objednal překlad knihy, aby se i čeští učitelé, kteří by nerozuměli 

originálnímu textu, mohli dozvědět o novém přístupu ke vzdělávání představeném 

v knize rEDUvolution. Tématem textu jsou změny a tzv. revoluce ve vzdělávání. 

Překladatel má k dispozici celou knihu a předpokladem je překlad všech kapitol. V této 

práci se však zaměřuji pouze na překlad první kapitoly. Specifikem knihy je odlišné 

moderní pojetí vzdělávání, ale také odlišné grafické zpracování s mnoha ilustracemi, 

které vytvářejí příjemný dojem z knihy. Vzhledem k tomu, ţe se v textu nachází velké 

mnoţství ilustrací a specifických grafických úprav textu, bude muset překladatel 

                                                           
13

 Institut pro podporu inovativního vzdělávání, Naše poslání. [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://modernivzdelani.cz/o-nas/ 
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spolupracovat i s ilustrátorem, který vytvoří pro český překlad textu ilustrace s českými 

nápisy. Ty mu budou samozřejmě poskytnuty překladatelem jiţ v české verzi.  

3.1.2 Funkční a typologické vymezení výchozího textu 

Při analýze výchozího textu se nejprve zaměřím na vymezení funkčního stylu 

komunikátu a následně na jeho typologické rysy určované vnětextovými 

a vnitrotextovými faktory. Výchozí text lze zařadit do funkčního stylu odborného, 

přesněji je napsán ve stylu populárně naučném.  

„Charakteristické je pro jazykovou výstavbu těchto textů omezení terminologie na 

nezbytnou míru, větší šíře vyjádření a doplňování vedlejšími informacemi (např. 

zapojením vyprávění do textu.“ (Čechová, Krčmová a Minářová, 2008, s. 224) Tato 

charakteristika přesně odpovídá výchozímu textu. Text patří do odborného stylu, jelikoţ 

se v něm objevuje odborná terminologie, odkazy k jiným autorům, text je zaměřen na 

určitý okruh předpokládaných příjemců a v některých částech má poměrně sloţitější 

syntax. Volba lexika také odpovídá odbornému stylu, v textu se objevuje odborná 

terminologie, viz oddíl 3.3.1.1. Kompozice textu je uspořádaná, kapitoly jsou rozděleny 

do částí podle nadpisů, kdy nadpis tučným písmem určuje téma dané části.  

Mezi stylistický prvek komunikátu patří také popularizační sloţka, která se projevuje 

omezením terminologie, ilustracemi přibliţujícími text čtenáři a v některých částech 

i silnou orientací textu na čtenáře Najděte své zápisky ze školy (P, 11) spolu 

s řečnickými otázkami Není však jeho pravou funkcí, aby mohl učitel snáze dohlíţet na 

ţáky? (P, 25). 

V komunikátu se objevuje několik slohových postupů, které určím podle Čechové 

(Čechová, Krčmová a Minářová, 2003, s. 108-109); vzhledem k častému střídání 

slohových postupů v textu nelze určit, který z nich je dominantní. V textu se objevuje 

slohový postup informační; v některých částech vyprávěcí: Pamatuji si, ţe někteří byli v 

psaní zápisků velmi dobří a jiní tolik ne. Kaţdý chtěl Luisiny zápisky, protoţe byla 

nejchytřejší ze třídy a látku si nejlépe zapisovala. Já jsem měla také dobré zápisky, ale 

počmárané obrázky, které pouze obtěţovaly a odváděly pozornost těch, kteří je četli. (P, 

10); dále úvahový slohový postup: Kdyţ přemýšlím, podle čeho vybudovali svoji 

pedagogiku učitelé, kteří mě učili, zjišťuji, ţe jejich snem bylo přesné naplnění kurikula. 

(P, 13); výkladový slohový postup, který je zaloţen na poměrně sloţité větné stavbě a 

na rozdíl od úvahového slohového postupu by v něm neměla být znatelná subjektivita: 
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První z nich, koncept aktivní neznalosti, se zrodil z faktu, ţe jedna ze schopností, kterou 

je nutné se v čím dál více přetechnizované společnosti naučit, je umět si vybírat, a tedy i 

odmítat určitý typ informací., (P, 21). 

3.1.3 Faktory vnětextové 

3.1.3.1 Autor, vysilatel, intence 

Autorem i vysilatelem je v případě analyzovaného textu María Acasová, jeţ je hlavní 

představitelkou tzv. revoluce ve vzdělávání (rEDUvoluce) ve Španělsku a Latinské 

Americe. Jejím hlavním cílem je prokázat, ţe současný vzdělávací systém je zastaralý, 

a rozvíjet moderní vzdělávací metody podle pěti hlavních bodů. María Acasová pracuje 

více neţ dvacet let v oblasti vzdělávání, vyučuje umění na madridské Universidad 

Complutense. Vydala řadu knih, např. Výtvarná výchova není ruční práce (La 

educación artística no son manualidades) nebo Vizuální řeč (El lenguaje visual), 

promluvila na řadě mezinárodních konferencí i v rámci celosvětově známého projektu 

TED talks, ve kterém řečníci šíří zajímavé myšlenky. Její projevy jsou přístupné volně 

na internetu i na její osobní stránce.
14

 

Vzhledem k tomu, ţe ilustrace tvoří důleţitou součást textu, mohli bychom určit jako 

druhého vysilatele ilustrátorku Claru Megíasovou, která se svými inspirativními 

ilustracemi také podílela na tvorbě knihy rEDUvolution. Společně s Maríou Acasovou 

a dalšími lidmi tvoří skupinu, která propaguje tzv. neviditelnou pedagogiku 

(Pedagogías invisibles). Poslední publikací, na které se obě autorky podílely společně, 

je kniha Art thinking, která pojednává o tom, jak umění můţe proměnit vzdělávání.  

Intencí vysilatele je představit čtenářům hravější formou neţ běţné příručky pro učitele 

nový pohled na vzdělávání. Vzhledem k tomu, ţe autorka textu byla bojovnicí za změny 

ve vzdělávání jiţ několik let před vydáním této knihy, cílem autorky bylo popsat 

všechny důleţité body rEDUvoluce v jedné publikaci a rozpoutat touto knihou diskuzi 

a nejlépe i podnítit změny ve vzdělávacích institucích.  

3.1.3.2 Adresát  

Podle Nordové je adresát jedním z nejdůleţitějších faktorů při analýze textu. Prvním 

krokem je rozlišovat adresáta (člověk nebo skupina lidí, jimţ je komunikát adresován) 

                                                           
14

 ACASO, María. Educación disruptiva + educación artística. [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 
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a příjemce, jenţ je náhodný příjemce, který čte nebo slyší text, ačkoliv mu nebyl přímo 

adresován. (Nord, 1991, s. 51 - 52) 

Podoba textu naznačuje, ţe je text určen především učitelům, na které se autorka 

mnohokrát v textu obrací Como profesores, tenemos que tener en cuenta que […] (O, 

41), česky: Jako učitelé bychom si měli být vědomi, ţe […] (P, 19). Ale to neznamená, 

ţe adresátem je pouze učitel, mohou jím být i rodiče dětí, pracovníci alternativních škol 

nebo studenti pedagogiky, kteří se chtějí připravit na učitelskou profesi. Kniha je však 

také určena, jak říká sama autorka v rozhovoru pro španělskou televizi RTVE
15

, 

komukoliv, koho zajímá vzdělávání. Spojujícím prvkem všech adresátů bude 

pravděpodobně nespokojenost se stávajícím vzdělávacím systémem a touha po změně. 

Další skupinou adresátů jsou učitelé umění a výtvarné výchovy, jelikoţ autorka 

odkazuje na autory esejí a pojednání o umění či fotografii.  

Adresátem je vzdělaný čtenář, schopný přemýšlet o vzdělávání jako o interdisciplinární 

činnosti, protoţe autorka propojuje pedagogiku se sémiotikou, filozofií, psychologií, 

teorií umění, hudbou a dokonce i fotografií. Čtenář by měl mít velkou představivost, 

aby pochopil někdy velmi sloţité a abstraktní myšlenky. 

Nutno říci, ţe prvotním adresátem komunikátu je člověk mluvící španělsky. V textu 

není mnoho prvků odkazujících na španělskou kulturu, ale v některých případech musel 

být překlad přizpůsoben českému čtenáři. Proto bylo v překladu nahrazeno tykání 

vykáním a někdy i první osobou plurálu, která se mnohem lépe hodila ke stylu dané 

pasáţe. K tématu tykání a vykání se vyjadřuji i v oddílu 3.4.4. I kdyţ text pojednává 

o španělském vzdělávacím systému, nenachází se v něm mnoho rozdílností s českým 

vzdělávacím systémem, a proto nemusel překladatel do textu příliš zasahovat.  

3.1.3.3 Médium 

První kapitola z knihy rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN) 

byla vydaná španělským nakladatelstvím Paidós. Kniha je revoluční nejen svým 

obsahem, ale také formou. Hned ze začátku čtenáře na první pohled zaujme obálka 

knihy a její provokativní sytě růţová barva, která má za cíl upoutat čtenářovu pozornost 

a bojovat proti zaběhnutým konvencím a formám knih pojednávajících o pedagogice.   

                                                           
15

 RTVE, La Aventura del Saber. María Acaso. REDUvolution. [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-maria-acaso-
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Tištěnou verzi knihy doplňují další média na internetu. Pokud by čtenář nechtěl číst 

celou knihu, jsou mu k dispozici mnohá videa na osobní stránce autorky v sekci María 

Acasová ţivě (María Acaso en directo).
16

 Knihu rEDUvolution znázorňuje krátké 

ilustrované video, které stručně představuje pět hlavních bodů rEDUvoluce a je volně 

přístupné na stránce Youtube
17

. Mezi další zajímavá videa vyjadřující se ke knize 

a vysvětlující její obsah patří rozhovor s Maríou Acasovou pro španělskou televizi 

RTVE
18

, kde autorka stručně vysvětluje kaţdou část knihy, a dále video, kde María 

Acasová promlouvá na konferenci TED BarcelonaED
19

 v rámci přednášky s názvem: 

Jak změnit prostředí ve třídě? (¿Cómo cambiar el paisaje de la educación?), kde 

nemluví přímo o knize rEDUvoluce, ale o jejích pěti hlavních bodech, tzv. pěti 

mikrorevolucích ve vzdělávání.  

3.1.3.4 Čas 

První vydání knihy rEDUvoluce vyšlo v roce 2013. Překládala jsem ze čtvrtého vydání 

z roku 2015. Kniha je tedy velmi aktuální a v mnoha ohledech moderní. Viz předchozí 

oddíl 3.1.3.3, kde zmiňuji doplňující videa a materiály dostupné ke knize zdarma na 

internetu. V textu je patrná časová vázanost na 21. století Z tohoto důvodu by měla být 

práce učitele 21. století postavena na tom, ţe učitel je dýdţej […] (P, 33). Autorka 

v něm několikrát porovnává podobu vzdělávání v 19. a 21. století, čtenáři je tedy jasné, 

ţe text popisuje problémy a jejich navrhované řešení v současném vzdělávání.  

3.1.3.5 Místo 

Kniha vyšla ve Španělsku, v Barceloně. Geografická ukotvenost není v první 

překládané kapitole tolik znatelná. Objevují se v ní pouze dva momenty, ve kterých je 

text geograficky ukotven ve Španělsku a je tak zřejmý původ autorky. V prvním autorka 

popisuje, jak prochází madridskou oblastí Moncloa: Doteď ţasnu, kdyţ se ocitnu 

v Moncloi, madridské oblasti, kde se nachází univerzitní kampus Ciudad Universitaria 

[…] (P, 10). A v druhém naopak popisuje, jak vypadají španělské základní školy: Ve 
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většině španělských základních škol jsou chodby pokryté dlaţdičkami, protoţe jsou 

odolné a dají se udrţovat v čistotě. (P, 25). 

Je sice pravda, ţe vzdělávací systémy obou zemí se liší, ale v první kapitole se 

nevyskytuje ţádná zmínka o takové odlišnosti, všechny procesy ve třídě a ve vzdělávání 

probíhají velmi podobně i v České republice. Další geografická vázanost na Španělsko 

je vidět, kdyţ je v textu několikrát odkazováno na španělského autora a fotografa Joana 

Fontcubertu. Mohli bychom říci, ţe dále je text zasazen do evropského prostředí, 

protoţe většina autorů, které autorka cituje, pochází z Evropy.  

3.1.3.6 Funkce textu 

Funkce komunikátu určím podle typologie funkcí jazyka Romana Jakobsona (1995, 

s. 78–82), který klasifikuje šest funkcí jazyka: funkce referenční (orientovaná na 

kontext), emotivní (zaměřená k mluvčímu), konativní (orientovaná na adresáta), fatická 

(zaměřená na kontakt), metajazyková (soustředí se na kód komunikace) a poetická 

(zaměřená na sdělení jako takové). 

V textu je četně zastoupena funkce referenční, jelikoţ cílem vysilatele je informovat 

adresáta o moţných změnách ve vzdělávání a postupech, jak k nim ve výuce dojít. Další 

dominantní funkcí v textu je funkce konativní, která se vyskytuje hlavně v souvislosti 

s ilustracemi a popisky k nim, kde je komunikát výrazně orientován na adresáta: 

Najděte své zápisky ze školy 

Nalepte sem jeden list 

Pamatujete si něco? (P, 11). 

Výskyt konativní funkce bychom našli i v častém pouţívání řečnických otázek Copak 

ve školách nenavozují pocit nemocničního prostředí, který si doma dovolíme jenom 

v kuchyni a v koupelně? (P, 25) V textu se objevuje také funkce metajazyková, např. 

definice termínů nebo citace jiných autorů. 

3.1.4 Faktory vnitrotextové 

3.1.4.1 Téma a obsah 

Hlavním tématem celé knihy je představit čtenářům, hlavně tedy učitelům, nový pohled 

na vzdělávání a četbou knihy v nich probudit zájem provádět navrhované změny ve 
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výuce. Téma je rozděleno do pěti hlavních bodů – kapitol. Téma je srozumitelně 

rozvíjeno a ve velkém mnoţství případů i velice dobře vysvětlováno. Kaţdá kapitola 

pojednává o jiném tématu. V knize je představeno pět mikrorevolucí, které by učitelé 

měli provést ve svých třídách, aby došlo k rEDUvoluci.  

První kapitola TO, CO MY UČITELÉ VYUČUJEME, NENÍ TO, CO SE ŢÁCI NAUČÍ 

(Lo que nosotros enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden) pojednává o pojetí 

pravdy v pedagogice, o tom, jak by se učitelé měli naučit vnímat sami sebe, ale i své 

ţáky, a proč by měli do vzdělávání přijmout nevědomí.  

Druhá kapitola NESTAČÍ SE TVÁŘIT DEMOKRATICKY, MUSÍME DEMOKRATIČTÍ 

HLAVNĚ BÝT (No solo hay que parecer democráticos, sino que hay que serlo) 

nastiňuje, jak by se měl učitel chovat ve třídě, aby se co nejvíce smazaly rozdíly mezi 

ţákem a učitelem. Ve třetí kapitole ZE TŘÍDY NA SCHŮZI (De la clase a la reunión) 

autorka představuje, jak by měla být vybavena třída, aby byla pro ţáky podnětným 

prostředím a lépe se v ní učilo. Ve čtvrté kapitole NENÍ ČAS SE NĚCO NAUČIT, 

PROTOŢE MUSÍM STUDOVAT (No hay tiempo para aprender porque tengo que 

estudiar) autorka popisuje, jakým způsobem zefektivnit výuku, aby se ţáci něco naučili. 

V páté kapitole OD VZDĚLÁVÁNÍ STOJÍCÍHO NA HODNOCENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

ZALOŢENÉMU NA UČENÍ (De una educación basada en la evaluación a una 

educación basada en el aprendizaje) autorka rozebírá, jak přistupovat k systému 

hodnocení ţáků a jaké hodnocení pouţívat. Jiţ podle názvu kapitol můţeme vidět, ţe 

stupeň odbornosti je v této knize sníţen na minimum, protoţe autorka vyuţívá 

v názvech kapitol jednoduché výrazy. Avšak objevují se v ní i pasáţe, které jsou 

poměrně sloţité jak svojí stavbou, tak i terminologií a myšlenkami. Obecně však 

můţeme říci, ţe komunikát má jasnou strukturu, téma je koherentní a nadpisy či 

podnadpisy vţdy určují téma dané části kapitoly.  

3.1.4.2 Presupozice 

Jak bylo jiţ zmíněno v oddílu 3.1.3.2, autorka očekává čtenáře se zkušeností s tradiční 

výukou, neznamená to jen profesi učitele, ale kaţdého, kdo prošel tradičním 

vzdělávacím systémem, kde hlavní autoritou ve třídě byl učitel, kde si ţáci psali zápisky 

a ty se pak snaţili reprodukovat do testu, kde ţáci byli hodnoceni známkováním. Dále 

autorka očekává čtenáře vzdělaného a orientujícího se v oblasti umění, hudby, filozofie 
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a sémiotiky. Autorka předpokládá také znalost terminologie hlavně z oblasti 

pedagogiky. Příklady této specifické terminologie se budu zabývat v oddílu 3.3.1.1. 

Při překladu je nutné uváţit, ţe příjemcem originálního textu je Španěl, kdeţto 

příjemcem textu překladu Čech. Ačkoliv si nejsou tyto dva národy kulturně vzdálené, 

musíme brát v úvahu odlišné mentality a kulturní zvyklosti obou národností. Text 

překladu by se proto měl přizpůsobit českému příjemci. Týká se to i jiţ výše 

zmiňovaného rozdílu mezi tykáním a vykáním. 

3.1.4.3 Kompozice 

Kniha rEDUvolution se skládá z úvodu, pěti kapitol, doslovu a slovníčku pojmů. 

Překládaná první kapitola je rozdělena na tři hlavní tematické celky – nadpisy 

vyznačené tučným písmem – a ty jsou dále rozvíjeny šesti podtématy vyznačenými 

podnadpisy. 

První tematický celek má název Vzdělávání je záležitostí tří (P, 12) a patří do něj dvě 

podtémata: Nevědomí budiţ vítáno (P, 14) a Bez konce (P, 15). 

Dalším tematickým celkem je část s názvem Nevidíme, že nevidíme (P, 18), do které 

patří tři podtémata: Neviditelná pedagogika. Přibliţme se ke vzdělávání pomocí 

sémiotiky (P, 18), Učit se z neznalosti a zapomínání (P, 21) a Podvodný učitel 

a pochybovačný ţák (P, 25). Třetí tematický celek je část pojmenovaná: Učitel jako DJ 

(P, 28) s podtématem Remixovat znamená tvořit (P, 30). 

Text je rozdělen do přehledných odstavců, přičemţ jsem při překladu do češtiny 

v některých případech musela rozdělit dlouhá a sloţitá souvětí, tím pádem vzniklo 

v jednom odstavci více vět neţ v originále. Text je tematicky koherentní, ačkoliv hlavní 

téma někdy doplňují citace z jiných děl převáţně zahraničních autorů a odkazy na různá 

umělecká díla jako např. film, obraz nebo knihu. V celé první kapitole se tedy objevuje 

výrazná intertextovost k jiným dílům. O tématu intertextovosti bude pojednáno v oddílu 

3.3.3. 

3.1.4.4 Neverbální prostředky 

Podstata knihy rEDUvolution je zaloţená na tom, ţe text má být revoluční nejen 

obsahem, ale i svou formou. Autorka se tedy rozhodla vyuţít neverbální prostředky 

k přiblíţení tématu knihy čtenáři. Neverbální prostředky, v tomto případě černobílé 

ilustrace vytvořené ilustrátorkou Clarou Megíasovou, tvoří podstatu této knihy 
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a zároveň z knihy tvoří příjemnou příručku na cestě za lepším a účinnějším 

vzděláváním.  

Ilustrace kaţdého čtenáře vyzývají k zapisování si do knihy, kreslení obrázků, tvoření 

seznamů, k nalepování stránek starých sešitů, k tázání se ţáků na různé otázky, tvoření 

mentálních map z kaţdé kapitoly atd. Mohli bychom říci, ţe kniha se snaţí mít mnohem 

hlubší dosah na čtenáře a jeho okolí neţ běţné příručky a snaţí se mu dát mnohem větší 

prostor k vlastnímu pojetí knihy. Tím, ţe čtenáře nabádá, aby do knihy psal nebo kreslil, 

mu nabízí moţnost vytvořit si z knihy vlastní naprosto originální verzi. Nejenom ţe se 

v průběhu četby čtenář zamyslí, ale je moţné, ţe kniha následně ovlivní i jeho způsob 

výuky. 

3.1.4.5 Lexikum 

Slovní zásoba v textu odpovídá populárně-naučnému stylu. V komunikátu najdeme 

spisovné lexikum, v textu se objevují i hovorové jazykové prostředky. Text se sice snaţí 

přiblíţit ke čtenáři, ale někdy jsou snadno pochopitelné pouze určité pasáţe. V těch 

dalších autorka odkazuje na jiná díla a autory a v takových případech by mohl být text 

pro běţného čtenáře, který zmiňované autory nezná a jejich díla nikdy nečetl, sloţitý.  

Mezi naučnou sloţku stylu patří termíny z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, 

sémiotiky a umění. Některé termíny z oblasti pedagogiky budou pro českého čtenáře 

nové, jelikoţ část z nich vymyslela sama autorka. Pro objasnění termínů však čtenáři 

knihy slouţí slovníček pojmů nacházející se na konci knihy. Já jsem celý slovníček 

nepřekládala, protoţe se v něm objevují i pojmy, které se nevztahují k první kapitole. 

Vysvětlení pojmů z první kapitoly, které bude nutné čtenáři překladu objasnit, je 

podáno v oddílu komentáře, který se zabývá terminologií, viz 3.3.1.1. Ve svém překladu 

jsem nedávala k těmto pojmům poznámky pod čarou, protoţe jsem předpokládala 

čtenářovu kompetenci. Při překladu celé knihy by byl přeloţen i slovníček pojmů, 

umoţňující jednodušší pochopení daných pojmů. 

Popularizační sloţku stylu tvoří výrazy citově zabarvené (např. vomitar los apuntes, 

vyvrhovat poznámky) nebo vycpávková slova, viz oddíl 3.3.1.6. V textu se vyskytuje 

hodně abstrakt, která budou představena v oddílu 3.3.1.3. Veškeré překladatelské 

problémy spojené s lexikem budou probrány v oddílu 3.3.1.  
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3.1.4.6 Syntax 

Podle Jany Králové „se populárně naučné texty obracejí k zájemci, který nemá v daném 

oboru hluboké znalosti, proto v nich dochází k omezení úzce odborné terminologie, je 

zde větší šíře vyjádření, jednodušší syntax a doplňování vedlejšími informacemi.“ 

(Králová, 2012, s. 80) V tomto populárně naučném textu se objevuje jednodušší syntax 

pouze v částech komunikátu, kde autorka popisuje vlastní zkušenosti ze svých školních 

let nebo zkušenosti s výukou.  

Naopak v částech komunikátu, kde autorka odkazuje na jiné autory nebo je přímo cituje, 

se objevuje mnohem komplikovanější syntaktická struktura, někdy i velmi sloţitá 

k pochopení. V případě, ţe byla souvětí natolik dlouhá a sloţitá, ţe bylo téměř nemoţné 

je dostatečně srozumitelně převést do češtiny, musely být provedeny úpravy na úrovni 

syntaktické struktury věty. V takových případech většinou docházelo k rozdělení 

sloţitých souvětí na několik souvětí kratších a jednodušších.  

V komunikátu převaţují souvětí podřadná, jednoduchých vět se objevuje velmi málo. 

Podle Moderní gramatiky španělštiny je uţití polovětných vazeb ve španělštině častým 

prostředkem pro vyjádření vztahů mezi větami (Baéz, Králová, a Dubský 1999, s. 208). 

To se potvrdilo i ve výchozím textu, kde se poměrně často vyskytovaly polovětné vazby 

(infinitiv, participium a gerundium).  

Infinitiv 

Y para terminar con los olvidos (O, 50) 

Analizar el acto pedagógico (O, 51)  

Resituarnos como estafadores (O, 53) 

La idea de convertir (O, 46) 

Participium 

Aceptadas las ideas de la pedagogía (O, 54) 

Aceptada la pedagogía como un acto (O, 56) 

Gerundium 

aceptando el inconsciente  (O, 58) 
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Entendiéndonos como creadores (O, 59) 

Vzhledem k tomu, ţe v češtině neexistuje tento typ polovětných vazeb, překládala jsem 

je nejčastěji pomocí přídavného jména nebo souvětí podřadného. 

3.1.4.7 Suprasegmentální prvky 

Podle Nordové patří mezi suprasegmentální prvky textu všechny prvky, které přesahují 

hranice všech lexikálních nebo syntaktických segmentů, vět a odstavců. V psaných 

textech mezi suprasegmentální prostředky patří typ a velikost písma, kurzíva, tučné 

písmo, pomlčky, závorky atd. (Nord, 1991, s. 120) 

Autorka hojně vyuţívá hlavně kurzívu, verzálky a tučné písmo ke zvýraznění části textu 

a upozornění čtenáře na důleţitou informaci. Kurzíva slouţí hlavně pro vyznačení 

určitých pojmů, jako např. educación industrial (O, 30), nebo slouţí ke zdůraznění 

určité informace jako parece (O, 31), no saber nada (O, 46). Dále kurzíva v textu slouţí 

pro zvýraznění názvů literárních děl El beso de Judas: fotografía y verdad (O, 52) nebo 

cizích slov merchandising (O, 39), briks (O, 39). Verzálky slouţí hlavně ke zdůraznění 

důleţité informace EL PROFESOR, EL ESTUDIANTE (O, 31), NO HAY NADIE 

IGNORANTE (O, 46). Tučným písmem jsou většinou zvýrazněné celé věty nebo 

pasáţe, které autorka chce vyzdvihnout a povaţuje je za důleţité. Industriální 

paradigma způsobilo, že chápeme vzdělávání jako proces, jehož se účastní dvě 

skupiny a další účastníci se v něm nevyskytují (P, 12). 

Dále je důleţité zmínit, ţe kniha je vytištěna bezpatkovým písmem, coţ je 

pravděpodobně další krok autorky k tomu, aby publikace nepůsobila odborným 

dojmem. Bezpatkové písmo a časté zvýraznění písma textu dovolují čtenáři mnohem 

jednodušší orientaci v textu a snadnější pochopení zásadních myšlenek rEDUvoluce. 

V překladu jsem se snaţila všechny tyto typograficky odlišné prvky dodrţet a pouţít je 

stejně, jako je pouţívala autorka výchozího textu, i přes to, ţe pouţití verzálek v tak 

velkém rozsahu je v češtině nezvyklé. Rozhodla jsem se však všechny tyto typografické 

odlišnosti v textu ponechat, protoţe vytvářejí odlišný dojem z četby, neţ kdyby čtenář 

četl klasický jednoduchý text bez velkých typografických zásahů.  

Mezi suprasegmentální prostředky bychom mohli zařadit i interpunkci, ta však bude 

probraná v oddíle zabývajícím se interpunkcí, viz oddíl 3.3.2.  
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3.2 Metoda překladu 

Po předchozí překladatelské analýze podle Christiane Nordové a dalších autorů bylo 

moţné přistoupit k samotnému překladu výchozího textu. Překlad textu probíhal podle 

Jiřího Levého, který určil tři fáze překladatelovy práce: „1. pochopení předlohy, 

2. interpretace předlohy, 3. přestylizování předlohy.“ (Levý, 2012, s. 50) 

K pochopení originálu a interpretaci předlohy napomohla moje osobní zkušenost se 

systémem výuky v České republice i ve Španělsku, dále také četba textů s obdobnou 

tematikou a další zdroje informací. K přestylizování předlohy a vybírání nejlepších 

překladových moţností mi napomáhaly hlavně slovníky a jiné příručky, ale 

i internetové zdroje, jako například Databáze překladových ekvivalentů – Treq
20

, Lingea 

- Internetové slovníky češtiny
21

 nebo Internetová jazyková příručka.
22

 

Překladatelská řešení jsem volila na základě překladatelské analýzy tak, abych 

zachovala rysy výchozího textu, autorčiny myšlenky, její autorský styl a obsah textu. 

  

                                                           
20 ČESKÝ NÁRODNÍ KORUPUS. Treq - Databáze překladových ekvivalentů [online]. [cit. 2017-07-15]. 

Dostupné z: http://treq.korpus.cz/ 

21
 LINGEA. Internetový slovník současné češtiny [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny 

LINGEA. Slovník českých synonym a antonym [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym 

22 
ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ, AV ČR. Internetová jazyková příručka [online]. [cit. 2017-07-3]. 

Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

http://treq.korpus.cz/
http://nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
http://nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
http://prirucka.ujc.cas.cz/
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3.3 Analýza překladatelských problémů a jejich řešení 

3.3.1 Lexikální problémy 

3.3.1.1 Terminologie 

V oblasti odborné terminologie z různých odvětví se objevovalo mnoho 

překladatelských problémů. Budou představeny v následujících oddílech.  

3.3.1.1.1 Termíny z oblasti pedagogiky 

Pedagogías invisibles (O, 40) – nejdříve bylo nutné tento termín správně pochopit. 

Autorka i ilustrátorka knihy rEDUvolution patří do skupiny lidí, kteří propagují tzv. 

neviditelnou pedagogiku. Na internetové stránce věnující se tématu Pedagogías 

invisibles je uvedeno: „Hacemos visibles los aprendizajes que suceden de modo 

invisible, un conocimiento que no es explícito y que incorporamos de manera 

inconsciente. Queremos detectarlos, analizarlos y, si no nos gustan, transformarlos. 

Nuestro objetivo es desarrollar en la sociedad el pensamiento artístico“
23

 Podle toho 

bylo moţné termín pochopit a určit, jaký bude nejvhodnější český ekvivalent. 

Uvaţovala jsem, jestli termín ponechám v mnoţném čísle, ale vzhledem k tomu, ţe 

abstraktní výrazy v mnoţném čísle ne vţdy znějí v češtině přirozeně, pouţila jsem číslo 

jednotné. Termín jsem následovně našla i v českém textu na stránce EDUin.
24

 

Estudiante, profesor – v textu se velmi často objevují tyto dvě slova, český překladatel 

by mohl při překladu tíhnout k překládání těchto dvou slov jako student a profesor. 

Kdyţ jsem však prolistovala dvě české příručky o alternativním vzdělávání
25

, zjistila 

jsem, ţe se v takových textech vyuţívá pouze slov ţák a učitel. V překladu jsem toto 

uţití dodrţela.  

Škola – v textu jsem se setkala s více výrazy, které pojednávaly o škole, nebo 

vzdělávací instituci. Všechny jsem nakonec do češtiny převedla slovem škola.  

 

                                                           
23

 Pedagogías invisibles. Arte + educación. [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.pedagogiasinvisibles.es/nosotras/#pedagogiasinvisibles 
24

 STEHLÍKOVÁ, Monika. EDUin. Jak učit češtinu projektově. [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 
http://stehlikova-blog.eduin.cz/2015/01/04/jak-ucit-cestinu-projektove/ 
25 PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 3., aktualizované. Praha: Portál, 

2012.; SVOBODOVÁ, Jarmila a Vladimír JŮVA. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995.  
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Př. 1:  a los centros docentes (O, 51) 

ve školách (P, 25) 

Př. 2: recinto escolar (O, 28) – při doslovném překladu by se mohlo přeloţit jako školní 

dvůr, ale v tomto případě autorka poukazuje na školu jako instituci. V tomto kontextu 

bylo proto lepší přeloţit slovo jako škola. 

Zní to neuvěřitelně, ale z osmi hodin, které jsme trávili ve škole, jsme se sedm hodin 

věnovali psaní zápisků[…] (P, 10) 

Př. 3:  Los centros de educación secundaria del territorio español[…] (O, 51) 

Ve většině španělských základních škol […] (P, 25) 

Struktura španělského vzdělávacího systému je odlišná od české struktury. V tomto 

případě však autorka odkazovala na ESO – Educación Secundaria Obligatoria
26

, coţ je 

poslední část povinné školní docházky, kterou absolvují děti ve věku od 12 do 16 let. 

Přibliţně tedy odpovídá českému druhému stupni základní školy.  

Educación industrial – podle slovníčku pojmů z knihy rEDUvolution tento pojem 

odkazuje na vzdělávací model podobný industriální produkci. Model, ve kterém se 

vyskytuje velký počet studentů a malý počet učitelů, kde se píše velké mnoţství 

písemek a kde se učitel nesnaţí pochopit ţáka jako lidskou bytost. (Acaso, 2013, 

s. 220) V českých textech se tento pojem nevyskytuje, vyuţila jsem tedy vlastního 

překladu: industriální vzdělávání (P, 12), výraz paradigma industrial jsem přeloţila 

jako industriální paradigma (P,12).  

Vzdělávání, vzdělávací proces – ve výchozím textu autorka velmi často obměňuje 

výrazy pro vzdělávání nebo vzdělávací proces (el acto pedagógico, el proceso de 

aprendizaje, el aprendizaje). V překladu jsem i já obměňovala tyto dva české výrazy, 

aby se stále neopakoval pouze jeden z nich.  

Př. 1:  […] de que el acto pedagógico no tiene cierre (O, 36) 

                                                           
26

 Universia España. Estudiar en España. Estructura del sistema educativo. [online]. [cit. 2017-07-24]. 

Dostupné z: http://www.universia.es/estudiar-extranjero/espana/sistema-educativo/estructura-sistema-

educativo/2892 
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  […] ţe vzdělávací proces není moţné uzavřít (P, 16) 

Př. 2:  […] a toda información que se distribuye en un acto pedagógico (O, 51) 

  […] všechny informace poskytnuté ve vzdělávacím procesu (P, 25) 

Př. 3: Analisar el acto pedagógico desde la semiótica […] (O, 51) 

Analyzovat vzdělávání pomocí sémiotiky […] (P, 25) 

Currículum – slovo kurikulum se v textu vyskytovalo jako samostatný termín anebo 

v rámci několika specifických pojmů: currículum nulo, currículum oculto, currículum 

opaco. Nejdříve bylo nutné se ujistit, ţe správný český ekvivalent bude právě slovo 

kurikulum. I podle knihy Kurikulum v současné škole (Maňák, Janík a Švec, 2008) je 

zřejmé, ţe pojem kurikulum dosud nebyl přesně vymezen. „Ani dnes však termín 

kurikulum není obecně přijímán a také není dosud jednotně chápán. Evropský 

pedagogický tezaurus (1993) vymezuje kurikulum jako „seznam vyučovacích předmětů 

a jejich časová dotace pro pravidelné vyučování na daném typu vzdělávací instituce“. V 

anglickém Pedagogickém slovníku (Dictionary of Education, 1993) je vymezení 

kurikula širší jako „veškeré učení, jeţ probíhá ve škole nebo v jiných institucích, a to 

jak plánované, tak neplánované“. V českém Pedagogickém slovníku (Průcha, 

Walterová, Mareš 2003) se kurikulum vymezuje jako „obsah veškeré zkušenosti, kterou 

ţáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a 

hodnocení.“ (Maňák, Janík a Švec, 2008, s. 14) Podle Maríe Acasové zahrnuje termín 

kurikulum veškeré zkušenosti, které ţáci ve škole získávají. Po nastudování, co přesně 

termín kurikulum znamená, jsem si byla jistá, ţe český překladový ekvivalent kurikulum 

je správně zvolený.  

Sama autorka ve slovníčku pojmů vysvětluje termíny currículum nulo, currículum 

oculto, currículum opaco. Zdrojem pro překlad těchto tří termínů byla práce Jitky 

Lorenzové, vyučující na katedře pedagogiky FF UK, Skryté kurikulum, stále aktuální 

problém školy a pedagogiky. Lorenzová (2015) ve své práci zmiňuje: „K tématu 

skrytého kurikula patří tedy také stále aktuální problém kurikula tzv. nulového či 

„nepřítomného“, jeţ pro potřeby tohoto textu chápeme v souladu s Eisnerem (1979) 

jako soubor vědomostí, postojů, hodnot, které subjekt edukace získává na základě toho, 

čemu se neučí.“ Stejně tak definuje nulové kurikulum ve slovníčku pojmů v knize 

rEDUvolution María Acasová. Dále Lorenzová (2015) definuje vizuální skryté 
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kurikulum: „Další moţností institucionalizace skrytého kurikula je jeho začlenění do 

vizuálních komunikačních kódů vysílaných školou směrem k ţákům, ţákyním, 

vyučujícím, rodičovské veřejnosti i společnosti jako celku. Tyto kódy jsou neseny 

obecnými vizuálními významovými znaky, jako je velikost, tvar, barva, osvětlení, 

materiál, textura, uspořádání a umoţňují hovořit o vizuální rétorice školy, jejímţ 

prostřednictvím je předáváno skryté vizuální kurikulum (Acaso, Nuere, 2005).“ Ve 

zmíněné citaci můţeme vidět, ţe sama Lorenzová vychází při uvedení pojmu skryté 

vizuální kurikulum z práce Maríe Acasové.  

currículum nulo – nulové kurikulum 

currículum oculto – skryté kurikulum 

currículum opaco – skryté vizuální kurikulum 

3.3.1.1.2 Termíny z oblasti sémiotiky, filozofie a umění 

Sama autorka (Acaso, 2013, s 18) obhajuje, ţe ne všechny myšlenky z knihy pocházejí 

přímo od ní. Říká, ţe se inspirovala myšlenkami druhých, hlavně myšlenkami 

profesionálů, pohybujících se v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti výtvarného umění, 

jako je například Bourriaud nebo Fontcuberta. „En el primer capítulo defiendo la 

creación contemporánea como un proceso de remezcla rizomática, siendo este 

proceso el que me posibilita escribir: mis ideas solo emergen desde las ideas de otros y 

espero que se mezclan con las ideas de los demás, creando un infinito rizoma de 

conocimiento inacabado.“ (Acaso, 2013, s. 17). 

Rizoma - co se týče termínu rhizom, v překladu jsem pouţila termín podle 

francouzských teoretiků Gillesa Deleuzeho a Félixe Guattariho z knihy Tisíc plošin, kde 

říkají, ţe: „Rhizom sám nabývá nejrůznějších forem, od širokého povrchového větvení 

do všech směrů, aţ po ztuhnutí v hlízách a cibulích. 1. a 2. Princip spojení a 

heterogenity: libovolný bod rhizomu můţe a musí být spojen s kterýmkoli jiným. Je to 

velký rozdíl oproti stromu nebo kořeni, které určují nějaký bod, ustavují řád.“ (Deleuze, 

Guatarri, 2010, s. 13) 

Discurso – vzhledem k tomu, ţe termín diskurz vyuţívá mnoho autorů v moderní 

filozofii a společenských vědách, ponechala jsem v překladu pojem diskurz i v případě, 
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ţe se jednalo o sloţeniny: mikrodiskurz (microdiscurso) a makrodiskurz 

(microdiscurso). 

3.3.1.2 Cizí slova 

V originálním textu se objevovala i cizí slova. Při překladu jsem se snaţila najít co 

nejvhodnější český ekvivalent.  

rEDUvolution – název knihy se skládá ze sloţeniny dvou anglických slov revolution 

(revoluce) a education (vzdělávání). I přesto, ţe autorka ve své knize pouţívá sloţeninu 

dvou anglických slov, já jsem se slovo rozhodla přeloţit jako rEDUvoluce, protoţe 

české slovo lépe zní v překladu a můţeme ho jednodušeji skloňovat. Co se týče vloţené 

zkratky EDU, ponechala jsem ji v původní formě, protoţe v češtině je tato zkratka 

obecně známá pro záleţitosti týkající se vzdělávání. Dokazuje to například stránka 

EDU.mapa – rozcestník webových aplikací resortu školství27. 

merchandising (O, 39) – v českém překladu jsem pouţila naprosto stejný pojem 

merchandising (P, 18), protoţe se tento pojem pro oblast marketingu pouţívá.
28

 

input (O, 63) – podle Databáze překladových ekvivalentů – Treq
29

 je moţné slovo input 

přeloţit jako informace (P, 32). 

briks de la leche (O, 39) - vychází z názvu kartonů Tetra Brik
30

, ve kterých se prodává 

ve Španělsku krabicové mléko. V češtině jsem tedy pouţila výraz krabicové mléko (P, 

18).  

per se (O, 54) – podle Slovníku cizích slov
31

 toto slovo vychází z latiny a znamená jako 

takový. Větu, kde se toto slovo objevilo, jsem přeloţila následovně: 

Pero „la manipulación por tanto está exenta per se de valor moral. (O, 54) 

Ale „manipulace jako taková je proto osvobozená od morální hodnoty. (P, 27) 

                                                           
27

 EDU.mapa – roscestník webových aplikací resortu školství. [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 

http://www.edu.cz/ 
28

Wikipedia. Merchandising. [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Merchandising 
29

 ČESKÝ NÁRODNÍ KORUPUS. Treq - Databáze překladových ekvivalentů [online]. [cit. 2017-07-15]. 

Dostupné z: http://treq.korpus.cz/ 
30

 Wikipedia. Tetra Brik. [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: https://es.wikipedia.org/wiki/Tetra_Brik 
31

 Slovník cizích slov. ABZ. per se [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/per-se 

 

http://treq.korpus.cz/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/per-se
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/per-se
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3.3.1.3 Abstraktní výrazy 

V textu se vyskytuje mnoho abstraktních výrazů, a to hlavně v částech, kde autorka 

cituje z jiných děl. Často tato abstrakta představují jádro autorovy myšlenky a někdy je 

sloţité je interpretovat a jednoduše převést do češtiny. Musela jsem proto vyuţít 

všechny moţné zdroje, abych tato abstrakta správně interpretovala.  

Př. 1: […] navegamos a través de la nebulosa de ambigüdad […] (O, 53) 

[…] naopak proplouváme mlhovinami nejasností […] (P,  26) 

Př. 2:  El primero de ellos, el concepto ignorancia activa […] (O, 44) 

První z nich, koncept aktivní neznalosti […] (P, 21) 

Př. 3: […] tendremos que enseñarles a ser ignorantes de manera activa […] (O, 44) 

[…] budeme je muset naučit, jak aktivně pracovat s neznalostí […] (P, 21) 

Naopak překlad některých výrazů nepůsobil větší problémy, např. creatividad (O, 59) –

kreativita (P, 30), ausencia (O, 50) – nepřítomnost (P, 25), verdad subjetiva (O, 54) –

subjektivní pravda (P,27), olvido (O, 44) – zapomínání (P, 21). 

3.3.1.4 Psaní letopočtů 

Při překladu je důleţité dát si pozor i na převod letopočtů, protoţe ve španělštině se pro 

označení století pouţívají římské číslice, naopak čeština pouţívá arabské řadové číslice.  

3.3.1.5 Přechylování ženských jmen 

Pro češtinu jako flektivní jazyk je přechylování ţenských jmen zcela přirozené. 

V překladu jsem tedy všechna ţenská jména přechylovala.  

3.3.1.6 Výpustky 

V některých větách jsem pouţila výpustky, většinou se jednalo o vycpávková slova 

nebo konektory, které ne vţdy je nutné překládat. Někdy se mohou nahradit českým 

ekvivalentem a v některých případech je můţeme v překladu vypustit. Vyuţila jsem 

výpustku i v případě, kdy se v originále opakovalo stejné slovo.  

Př. 1:  Quizá en la rEDUvolution debamos impulsar […] (O, 54) 

V rEDUvoluci bychom měli prosazovat […] (P, 27) 
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Př. 2:  La experiencia de sospechar debe impregnar la totalidad de los actos 

educativos […]  (O, 56) 

Zpochybňování by mělo prostoupit celými výchovnými procesy […] (P, 28) 

Př. 3: […] y montaje de los contenidos, esos contenidos creados por investigadores 

competentes. (O, 58) 

[…] sestavováním významů, vytvořených kompetentními znalci. (P, 29) 

Př. 4:  Pero solo lo parece, porque realmente esta concepción de la educación como 

una relación entre […] (O, 31) 

Ve skutečnosti pojetí vzdělávání jako vztahu mezi […] (P, 12) 

3.3.1.7 Hovorové jazykové prostředky 

V textu se také vyskytovaly hovorové jazykové prostředky. Snaţila jsem se je přeloţit 

tak, aby v českém překladu čtenáře nerušily.  

 Př. 1:  ¿por qué en la rutina educativa resulta que los estudiantes han de pillar de 

manera exacta […] (O, 34) 

  […] proč ve školní rutině ţáci musí přesně pochytit […] (P, 14) 

Př. 2:  […] no señor, aquellos apuntes eran LO QUE HABÍA DICHO EL PROFESOR 

[…] (O, 30) 

[…] kdepak, ty zápisky byly TO, CO ŘEKL UČITEL […] (P, 12) 

3.3.2 Interpunkce 

Podle příručky Vybrané problémy španělské stylistiky „vychází čeština z tzv. 

germánského principu, proto uţití jednotlivých interpunkčních znamének odpovídá 

spíše syntaktickému členění výpovědi. Oproti tomu španělská interpunkce odpovídá tzv. 

románskému nebo francouzskému principu a uţití jednotlivých interpunkčních 

znamének vychází zejména z rytmického a sémantického členění sdělení.“ (Králová, 

2012, s. 26) V textech originálu a překladu se tedy v některých případech liší postavení 

čárky ve větě. V originálu je uţívaná mnohem častěji dvojtečka neţ v překladu. 

V češtině se většinou vyuţívá dvojtečky pouze před výčtem být záleţitostí dvou: 

UČITELE a ŢÁKA (P, 12), v ostatních případech bylo v překladu vhodnější v češtině 
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pouţít čárku. Ve výchozím textu se také objevuje více středníků, neţ by se objevovalo 

v českém textu. Při výběru, jestli pouţiji tečku nebo středník jsem postupovala podle 

Jany Králové, která říká, ţe: „volba mezi středníkem a tečkou závisí na sémantickém 

vztahu mezi větami nebo propozicemi – pokud je tento vztah slabý, volí se tečka, pokud 

je silnější, volí se středník, který můţe alternovat s dvojtečkou“ (Králová, 2012, s. 30). 

V textu se objevují uvozovky, které ve většině případů uvozují citaci. Specifikem 

autorčina stylu je také časté vyuţívání trojtečky.  

3.3.3 Intertextovost 

3.3.3.1 Názvy děl a citace 

Ve výchozím textu autorka často odkazuje na jiná díla (literární, umělecká atd.). Při 

překladu názvů děl, případně citací z nich bylo nutné vyhledávat ve všech dostupných 

zdrojích, jestli bylo dané dílo přeloţeno do češtiny.  

Profesor Lazhar (O, 33) – český název kanadského filmu je podle Česko-Slovenské 

filmové databáze
32

 Monsieur Lazhar (P, 14). 

La casa del silencio (O, 33) – kniha tureckého spisovatele Orhana Pamuka byla vydaná 

v češtině v nakladatelství Argo
33

, přeloţil ji Petr Kučera a její název v češtině je Tichý 

dům (P, 14). 

El beso de Judas: fotografía y verdad (O, 52) – kniha španělského umělce, kritika a 

esejisty Joana Fontcuberty nebyla přeloţena do češtiny. Musela jsem tedy jak název, tak 

uváděné citace z knihy přeloţit sama. Název jsem přeloţila jako Jidášův polibek: 

fotografie a pravda (P, 26) 

Vzhledem k tomu, ţe od Juana Fontcuberty nebyla do češtiny přeloţená ţádná kniha, 

pomohla jsem si při interpretaci Fontcubertových myšlenek fotografiemi, které tento 

umělec vytváří. Na první pohled je na nich zobrazená skutečnost, ale kdyţ se na ně blíţe 

zahledíme, zjistíme, ţe fotografie nezobrazuje realitu. Společně s četbou knihy El beso 

de Judas: fotografía y verdad bylo poté jednodušší pochopit někdy velmi sloţité 

a abstraktní Fontcubertovy myšlenky.  

                                                           
32 Česko-Slovenská filmová databáze. Monsieur Lazhar. [online]. [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: 

https://www.csfd.cz/film/311075-monsieur-lazhar/prehled/ 

33
 Nakladatelství Argo. Tichý dům. [online]. [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: 

http://www.argo.cz/knihy/194536/tichy-dum/ 
 



58 
 

Kniha Postproducción: la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma 

el mundo contemporáneo (O, 61) – česky Postprodukce: kultura jako scénář: jak 

umění nově programuje současný svět (P, 32) je prvním českým překladem textů 

Nicolase Bourriauda, francouzského kurátora a kritika umění, vydalo ji nakladatelství 

Tranzit
34

. Knihu z francouzského rukopisu Postproduction přeloţil Petr Turek. Veškeré 

citace, které se v mém překladu objevují, pochází z českého překladu knihy 

Postprodukce.  

Autorka v textu zmiňuje i další dílo Nicolase Bourriauda a to dílo Estética relacional 

(O, 61), česky Vztahová estetika (P, 32). Kniha sice nebyla přeloţena do češtiny, ale 

název díla se v češtině objevuje v několika pracích o umění, já jsem pouţila název 

z práce Nicolas Bourriaud a relacionalismus.
35

 

Dále autorka cituje ze svých vlastních knih, které nebyly přeloţeny do češtiny a ani se 

o nich nikdo v češtině nezmiňuje. Pouţila jsem tedy vlastní překlad názvů děl. První 

z nich je dílo Pedagogías invisibles: el espacio del aula como discurso (O, 41), česky: 

Neviditelná pedagogika: prostor třídy jako diskurz (P, 19). Druhou z nich je kniha Una 

educación sin cuerpo y sin órganos (O, 38), (Vzdělávání bez těla i bez orgánů; P, 17), 

Didáctica de las artes y la cultura visual (O, 38), (Didaktika výtvarného umění a 

vizuální kultury; P, 17).  

Vzhledem k tomu, ţe autorka ponechala ve svém textu název jedné knihy v angličtině 

a nepřekládala ho do španělštiny, ponechala jsem i já v překladu název díla v angličtině. 

Elliot Eisner, The Educational Imagination: On the Design an Evaluation of School 

Programs (O, 50; P, 24). 

Další autorkou, o které se María Acasová v textu zmiňuje je Elizabeth Ellsworthová, 

autorka ze Spojených států, jejíţ kniha nebyla přeloţena do češtiny. Musela jsem tedy 

opět pouţít svůj vlastní překlad názvu díla a citace z něj. Posiciones en la enseñanza: 

diferencia, pedagogía y el poder de la direccionalidad (O, 58); (Pozice ve 

vzdělávání:odlišnost, pedagogika a síla udávání směru; P, 29). 

                                                           
34

Nakladatelství Tranzit. Nicolas Bourriaud – Postprodukce. [online]. [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: 

http://www.tranzitdisplay.cz/cs/bookstore/transit_series/navigace/nicolas-bourriaud-postprodukce 

 
35 BROŢ, Jan. Nedořečená otázka a nalézání aury. Nicolas Bourriaud a relacionalismus. [online]. [cit. 

2017-07-22]. Dostupné z: http://www.janbroz.cz/nedorecena_otazka_print.pdf 

 

http://www.janbroz.cz/nedorecena_otazka_print.pdf
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Dílo dvou francouzských teoretiků Gillesa Deleuzeho a Félixe Guattariho El anti-

Edipo: capitalismo y esquizofrenia nebylo vydáno česky, ale v recenzích na jejich další 

dílo Tisíc plošin citovaly některé internetové deníky tuto knihu pod názvem: Anti-

Oedipus, podtitul Kapitalismus a schizofrenie
36

, ve svém překladu jsem tedy pouţila 

tuto variantu.  

Další Francouz, kterého autorka v textu zmiňuje, je literární kritik, filozof a sémiotik 

Roland Barthes. V textu je zmíněn pojem el efecto realidad, který se do češtiny běţně 

překládá jako efekt reálného.
37

 

3.4 Překladatelské posuny 

V následující kapitole se budu zabývat překladatelskými posuny, ke kterým došlo při 

překladu ze španělštiny do češtiny. Vycházet budu hlavně z typologie posunů Josefa 

Dubského (1988). Ke kaţdému překladatelskému posunu uvedu stručnou 

charakteristiku a minimálně jeden příklad výskytu posunu v mém překladu. Podrobněji 

budu analyzovat tyto překladatelské posuny: transpozice, kondenzace, amplifikace, 

výrazové zeslabování, explicitace a modulace.  

3.4.1 Transpozice 

Transpozice je překladatelský postup, při kterém je stejný sémantický obsah vyjádřen 

v cílovém jazyce jinou gramatickou kategorií neţ ve výchozím textu. Vzhledem 

k odlišné struktuře obou jazyků při překladu ze španělštiny do češtiny je tento 

překladatelský postup často vyuţíván.  

Př. 1: Aceptadas las ideas de la pedagogía como incerteza y del profesor como 

estafador […] (O, 54) 

Po přijmutí pedagogiky jako nejistoty a učitele jako podvodníka […] (P, 27) 

Př. 2: […] la convicción de que aquellos apuntes tomados con boli negro […] (O, 30) 

[…] Byla jsem přesvědčená, ţe zápisky, zapsané černou propiskou […] (P, 12) 

                                                           
36 

Deník Referendum Umění. Tisíc plošin (Kapitalismus a schizofrenie II) konečně česky. [online]. [cit. 

2017-07-22]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/8451-tisic-plosin-kapitalismus-a-

schizofrenie-ii-konecne-cesky 

37
SLÁDEK, Ondřej. Tři typy mimesis. [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104851/V_BohemicaLitteraria_10-2007-

1_4.pdf?sequence=1 
  

http://denikreferendum.cz/clanek/8451-tisic-plosin-kapitalismus-a-schizofrenie-ii-konecne-cesky
http://denikreferendum.cz/clanek/8451-tisic-plosin-kapitalismus-a-schizofrenie-ii-konecne-cesky
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 Př. 3: […] y nuestro rol como profesores pasa de ser sus distribuidores a ser sus 

generadores […] (O, 59) 

 […] a role učitelů není znalosti rozdávat, ale spíše vytvářet […] (P, 30) 

3.4.2 Kondenzace 

Kondenzace je překladatelský postup, při němţ je vyjádřen stejný sémantický obsah 

menším počtem lexikálních jednotek v překladu. Tento postup jsem při překladu 

vyuţívala často, coţ je vidět i na konečném překladu, který je o necelé tři normostrany 

kratší neţ výchozí text. Samozřejmě za to můţe i fakt, ţe čeština je flektivní jazyk, 

naopak španělština se řadí mezi analytické jazyky.  

Př. 1:  En nuestro imaginario habita la idea de que el acto pedagógico comienza, 

cuando el profesor dicta los contenidos, continúa con la toma de apuntes por parte de 

los estudiantes, con el proceso de memorización y vomitado en el examen, y finaliza 

con la evaluación mediante la cual el docente representa de forma numérica la calidad 

de la mímesis. (O, 36) 

V naší mysli přetrvává představa, ţe vzdělávací proces začíná, kdyţ učitel 

přednáší svůj výklad, pokračuje psaním zápisků a výpisků, memorováním, do testu 

vyvrhovanými vědomostmi a končí učitelovým známkováním podle toho, jak dobře 

v testu ţák napodobil učitelův výklad. (P, 17) 

Př. 2:  […] que algún día decidimos incorporar junto con nuestro estado de ánimo 

[…] (O, 57) 

[…] které jsme se jednou rozhodli začlenit do výuky spolu s naší náladou […] 

(P, 29) 

Př. 3:  Pero precisamente lo que va a suceder es lo contrario: […] (O, 35) 

  Opak je pravdou: […] (P, 15) 

3.4.3 Amplifikace  

Amplifikace neboli diluce je překladatelský postup, při kterém je formulován obsah 

jednoho slova ve výchozím jazyce více slovy v jazyce cílovém.  

Př. 1:  […] debemos explicitar el carácter polisémico del mismo (O, 55) 
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[…] měli bychom jasně formulovat jejich polysémantický charakter (P, 27) 

3.4.4 Výrazové zeslabování 

Způsoby vyjadřování ve španělštině jsou obecně expresivnější neţ v češtině. Proto 

musel být vyuţit postup výrazového zeslabování v oblasti oslovování čtenáře. Při 

překladu jsem musela brát v potaz rozdíly oslovování ve španělských a českých 

vzdělávacích institucích. Ve Španělsku děti ve škole svému učiteli tykají a oslovují ho 

jménem, zatímco v České republice děti ve škole učiteli vykají a nejčastější oslovení 

učitelů v českých školách je: „pane učiteli/paní učitelko“. Liší se i oslovování mezi 

dospělými, přičemţ ve španělštině se mnohem častěji vyuţívá tykání. Proto jsem 

v překladu u popisů ilustrací pouţila vykání. 

Př. 1:  Mira la última hoja de tus viejos cuadernos 

(quizá te encunetres alguna sorpresa) (O, 32) 

Podívejte se na poslední stránku svých starých sešitů 

(moţná tam najdete nějaké překvapení) (P, 13) 

Další případ, ve kterém jsem pouţila postup výrazového zeslabování, bylo pokaţdé, 

kdyţ se v textu objevilo sloveso vomitar. Nejbliţší český ekvivalent ke slovesu vomitar 

je sloveso zvracet. Avšak v kontextu, ve kterém toto sloveso autorka pouţívá, by české 

zvracet znělo poněkud silně. Pouţila jsem tedy mírnější formu, a to sloveso vyvrhovat.  

Př. 2: […] dedicábamos siete a tomar apuntes, esos apuntes que se regalaban a los 

amigos y se vendían a los desconocidos, se memorizaban, se vomitaban en el examen y 

se olvidaban con una inaudita rapidez.(O, 28) 

 […] jsme se sedm hodin věnovali psaní zápisků, takových, které jsme potom dávali 

kamarádům, prodávali neznámým, učili se je nazpaměť, vyvrhovali je do testů 

a neuvěřitelně rychle zapomínali. (P, 10) 

Ve třetím případě jsem pouţila výrazové zeslabování, jelikoţ hovorové slovo brutální 

by se nehodilo do stylu textu. 

Př. 3:  Este es un cambio brutal (O, 47) 

Coţ je obrovská změna (P, 23) 
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3.4.5 Explicitace 

Při překladu dochází k explicitaci ve chvíli, kdy jsou implicitně vyjádřené informace 

v originálu vysloveny v překladu explicitně. Tento posun jsem pouţívala hlavně proto, 

aby byl cílový text koherentní a aby formulace v češtině byly vyjádřeny přirozeně.   

Př. 1:  Eso era estudiar: tomar apuntes, memorizar (posiblemente el día anterior del 

examen), vomitar, olvidar… (O, 30) 

Takové bylo studium: psali jsme si poznámky, biflovali se (nejlépe den před 

testem), vyvrhovali je na papír, zapomínali… (P, 12) 

Př. 2:  […] en paralelo con los videojuegos, las series y la Wii. (O, 61) 

[…] souběţně s videohrami, seriály a konzolí Wii.(P, 30) 

Př. 3:  […] el discurso de su profesor. (O, 55) 

[…] zpochybňují diskurz svého učitele. (P, 27) 

3.4.6 Modulace 

Modulace je překladatelský postup, při kterém dochází k nahlíţení na skutečnost 

z jiného úhlu pohledu. Modulace se vyuţívá hlavně v případech, kdy se v textu objeví 

obrat, který v cílovém jazyce neexistuje. 

Př. 1:  […] lo primero de todo es poner encima de la mesa la construcción del 

conocimiento desde la subjetividad […] (O, 55) 

  […] první ze všeho musíme předvést, ţe znalosti se tvoří přes subjektivitu […] 

(P, 27) 

Př. 2: Trabajar las pedagogías invisibles se configura como una necesidad 

rEDUvolucionaria que puede llevarse a cabo a través del método DAT (detectar, 

analizar y transformar). (O, 42) 

Pracovat s pomocí neviditelné pedagogiky je povaţováno za rEDUvoluční 

nutnost, jeţ se může provést metodou OAZ (odhalit, analyzovat, změnit). (P, 19) 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo přeloţit první kapitolu z knihy rEDUvolution (hacer la 

REVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN) a následně provést překladatelskou analýzu, 

představit překladatelské problémy a překladatelské postupy. Rozsah práce mi 

neumoţnil podrobně se věnovat všem překladatelským problémům a postupům, ale 

doufám, ţe jsem v práci zvládla postihnout alespoň ty nejdůleţitější.  

Aţ při překladu se ukázalo, ţe text není tak jednoduchý, jak se zdálo po prvním přečtení 

a jak také naznačovala jeho hravá grafická úprava. Objevily se mnohé překladatelské 

problémy, se kterými jsem se snaţila co nejlépe vypořádat tak, abych zachovala 

autorský styl a funkci textu s ohledem na českého čtenáře.  

K vypracování bakalářské práce jsem vyuţívala znalostí nabytých během studia 

a tištěné i online zdroje. Doufám, ţe se mi podařilo přeloţit text tak, aby čeští čtenáři 

měli z četby textu co nejpodobnější pocity jako čtenáři španělští a aby text povzbudil 

mnoho českých učitelů k zamyšlení nad současným vzděláváním.   
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