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Abstrakt
Bakalářská práce Komentovaný překlad: Les enfants et les drogues : guide de prévention pour
les parents (Alberta Health Services, Canada, AHS/RCMP 2008) se skládá ze dvou částí.
První část představuje překlad francouzského textu do češtiny. Druhá část se zaměřuje na
komentář tohoto překladu. Nejprve je provedena překladatelská analýza výchozího textu, a to
z hlediska vnětextových i vnitrotextových faktorů. Další část se věnuje hlavním
překladatelským problémům a jejich řešení. V poslední části komentáře jsou uvedeny
konkrétní příklady překladatelských postupů, které byly při překladu použity.
Klíčová slova: děti a drogy, průvodce pro rodiče

Abstract
The bachelor thesis Commented translation: Les enfants et les drogues : guide de prévention
pour les parents (Alberta Health Services, Canada, AHS/RCMP 2008) consists of two parts.
First part introduces translation of a French text to Czech. Second part focuses on a
commentary of this translation. Firstly, the commentary includes a translation analysis
focused on extratextual and intratextual factors. Next part deals with the main translation
problems and their solutions. The last part of commentary presents specific examples of
translation procedures used during the translation process.
Key words: kids and drugs, guide for parents
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Úvod
Cílem této práce je představit překlad francouzského textu do češtiny a následně tento
proces okomentovat. Pro tuto práci byl zvolen text s názvem Les enfants et les drogues :
guide de prévention pour les parents. Z důvodu omezeného rozsahu byla k překladu vybrána
pouze část celého textu. Jedná se o brožuru, která je určena rodičům, kteří se chtějí dozvědět
více informací o drogové závislosti a její prevenci u dospívajících.
Pro vytvoření adekvátního překladu je vždy nutné před jeho začátkem provést
důkladnou překladatelskou analýzu originálu, během níž by se překladatel měl zaměřit na
jednotlivé prvky, které autor používá pro dosažení záměru, s jakým se rozhodl daný text
napsat. Následně by se měl překladatel zamyslet nad konkrétními problémy, se kterými se při
překladu setkává, a rozhodnout se pro adekvátní řešení, které bude splňovat vlastnosti
originálu. Při hledání vhodných způsobů překladu originálu musí překladatel využít veškeré
možnosti, které mu cílový jazyk nabízí, protože systémy dvou různých jazyků nejsou nikdy
naprosto totožné. Využívá proto nejrůznější překladatelské postupy. V některých případech se
pro určité řešení rozhodne sám, jindy je taková volba právě vzhledem ke zmíněným rozdílům
nezbytná.
Autorka této práce se bude výše popsaným schématem práce překladatele řídit, a proto
napřed provede překladatelskou analýzu originálního textu, následně se zaměří na jednotlivé
překladatelské problémy a jejich řešení a na závěr se zmíní o některých překladatelských
postupech, které zvolila.
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1 Překlad
Pozvánka
Z většiny dospívajících se nestávají drogově závislí, ale ve světě, kde si alkohol, tabák a další
návykové látky našly své místo, se rizika nicméně vyskytují. Během dospívání bývají naše
děti vystavovány nejrůznějším psychotropním látkám, které mohou vyzkoušet z různých
důvodů, například proto, aby poznaly jejich účinky, aby se vědomě vystavily nebezpečí nebo
aby se zbavily nudy. Mnozí dospívající mají také problémy vyrovnat se se stresem spojeným
se školou, svými emocemi a společenským životem.
Proti rozličným signálům, které vysílá naše kultura zatížená drogovou závislostí, však naštěstí
máme pevnou obranu… vás! Rodiče mohou uchránit své děti před tlakem a nabádáním ke
konzumaci. Jste pro své dítě vzorem chování a znáte ho lépe než kdokoli jiný. Můžete mu
pomoci k tomu, aby získalo kritický úhel pohledu a skutečně přemýšlel o tom, co konzumuje.
Tato brožura vám vysvětlí, jak svými postoji, slovy a chováním můžete dovést vašeho
potomka na správnou cestu. Život je plný těžkých výzev, ale i přesto můžete vychovat zdravé
dítě nepodléhající vlivu drog.
Zveme vás, abyste se dozvěděli více…
O této brožuře (rámeček na str. 5)
Tato brožura je určena rodičům a opatrovníkům. Doplňuje řadu skupinových setkání
připravovaných pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o své roli při prevenci užívání drog u
svých dětí školního věku. Je také důležitou pomůckou pro rodiče, kteří se setkání nezúčastňují,
ale chtějí získat o tomto velmi vážném tématu důvěryhodné a správné informace.
Pro více informací kontaktujte stanici Královské kanadské jízdní policie nebo policejní stanici
ve vašem regionu.

Úvod
Být rodičem není vždy jednoduché a pokud zjistíte, že vaše dítě užívá drogy či konzumuje
alkohol, jistě si kladete mnoho otázek. Tato brožura vám nabízí odpovědi na následující
otázky:


Jsem pro své dítě dobrým vzorem chování?



Umím komunikovat se svými potomky?
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Pomáhám svým dětem činit rozvážná rozhodnutí?



Jsem si vědom/a toho, že mladí lidé potřebují v průběhu dospívání stále více a více
nezávislosti a zodpovědnosti?



Pomáhám svým ratolestem vypořádat se s tlakem ze strany jejich vrstevníků?



Používám kázeňská opatření pozitivně?



Dokážu pochopit, proč mladí užívají drogy, a jsem schopný/á poznat znaky a
symptomy konzumace?

Poznámka: Výrazy „rodič“ a „droga“ zde používáme ve zvláštním významu. Definici těchto
a dalších termínů, které při prvním použití v textu označujeme hvězdičkou (*), najdete ve
slovníčku na konci této brožury.

Vliv rodičů
Jste vzorem chování
Rodiče* jsou pro své potomky největšími vzory chování a mají na ně obrovský vliv. Vaše dítě
si osvojí mnoho vašich hodnot* a způsobů chování, stejně tak, jako jste je vy převzali od
svých rodičů. Vaše ratolest si pamatuje, jakým způsobem čelíte problémům, jak vyjadřujete
své pocity a jak slavíte významné události.
Je nemožné nestat se vzorem. To, jak se zachováte, ať už kladně či záporně, bude pro vaše
dítě vzorem chování. Rodina je ochranným a zároveň rizikovým faktorem, který má vliv na
problematickou konzumaci drog u mladých lidí. Vaše chování silně ovlivňuje to, zda se váš
syn nebo dcera rozhodne návykové látky užívat či nikoliv.

Chybovat je lidské
Uvědomte si, že ideální rodina neexistuje. Všechny rodiny mají problémy a dělají chyby, a to
jak mladí, tak i rodiče. Důležité je to, jakým způsobem na ně vy a vaše dítě zareagujete.
Jedním ze způsobů, jak svému potomkovi ukázat správný způsob chování, je přiznat chybu a
omluvit se. Vždy se musíte zajímat o jeho život, a to bez ohledu na jeho věk. Udělejte to co
nejdříve, i přesto, že máte pocit, že vás neposlouchá!
Podnět k zamyšlení (rámeček na str. 7)
Co děláte, pokud vy nebo jiný člen vaší rodiny udělá chybu? Rozzlobíte se a snažíte se na
někoho či na něco svalit vinu? Nebo v klidu probíráte situaci a vyhýbáte se výtkám, aby se
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problém již neopakoval? Pokud se rozzlobíte, zdůvodňujete, proč jste se chovali takto
nepřijatelným způsobem?

Způsoby, jak mohou rodiče ovlivnit své děti
Existuje mnoho věcí, které mohou rodiče udělat pro to, aby jejich potomek dospíval a rozvíjel
se příznivým způsobem a nezačal užívat drogy. Výzkum v oblasti pozitivního vývoje
mladých potvrzuje zažitou představu, že pokud se rodiče, škola a kolektiv snaží podpořit
zdravý růst a vývoj dítěte, přirozeně to zabraňuje vzniku rozličných problémů (včetně užívání
drog). Klíčovým bodem je posílit silné stránky dítěte (nebo vlastnosti získané během jeho
vývoje).
Zde je seznam způsobů, jakými mohou rodiče rozvíjet získané vlastnosti svých ratolestí.
Seznam byl převzat ze studie institutu Search Institute:


poskytovat podporu všem členům rodiny



komunikovat s nimi pozitivním způsobem



zajímat se o studium svého dítěte



pevně stanovit hranice, být vzorem a mít vysoká očekávání co se týče chování



podporovat efektivní využití volného času potomka, například jeho účast na zábavních
či kreativních aktivitách nebo pomoc v kolektivu a doma



být vzorem v oblasti studia



podporovat pozitivní hodnoty, včetně zodpovědnosti a sebeovládání



podporovat rozvoj sociálních schopností jako je plánování, přijímání rozhodnutí a
odolnost vůči okolí



pomáhat svému dítěti uvědomit si osobní moc a smysl vlastní existence, získat úctu
k sobě samému a pozitivní výhled do budoucnosti.

Pro více informací o rozvoji získaných vlastností navštivte stránku www.Search-Institute.org.
Abychom pochopili, jak můžeme zabránit užívání alkoholu a drog, je také důležité pochopit
vztah mezi rizikovými* a ochrannými* faktory. Jedná se o koncepty, které jsou po letech
výzkumu dobře ukotvené. Rizikovými faktory jsou životní události, zkušenosti či podmínky,
které jsou spojeny s nárůstem problematického chování, jako je konzumace drog. Ochranné
faktory chrání proti problematickému chování a zahrnují množství vlastností získaných
během vývoje, o kterých jsme se zmiňovali výše.
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Jakožto rodič je nejdůležitější zaměřovat se na silné vlastnosti syna nebo dcery a na ochranné
faktory (či získané vlastnosti). Zároveň je třeba pochopit, že děti mají při kontaktu s problémy
různý stupeň zranitelnosti na základě rizikových faktorů spojených s jejich osobností,
genetickým kódem, výchovou, skupinou vrstevníků, školou, kolektivem, kulturou, atd. Čím
více je rizikových faktorů, tím je pro rodiče důležitější vytvořit kolem svého potomka pevné
ochranné vlivy.
Následující tabulka obsahuje známé rizikové a ochranné faktory vyskytující se u dětí a
mladých lidí na různých úrovních: individuální faktory, jako je odolnost osobnosti, faktory
spojené s rodinou a vrstevníky, školní prostředí či faktory spojené s kolektivem.

Rizikové a ochranné faktory
Rizikové faktory (tabulka na str. 10 - 11)
Mezi příčinou a následkem nemusí nutně existovat vztah, ale v životech mladých, kteří
užívají drogy, často hrají roli následující vlastnosti a vlivy.
Individuální faktory


složitá povaha, která komplikuje vztahy s ostatními



psychické nemoci, jako jsou deprese či úzkost



pozitivní očekávání od užívání drog, snadný přístup k nim



zahájení užívání v nízkém věku

Rodinné faktory


rodinné prostředí, kde se drogy užívají, nebo které má vůči návykovým látkám
tolerantní postoj



stresující domácí prostředí či domácnost bez podpory



prostředí bez přesných pravidel či očekávání, kde rodiče nedostatečně dohlížejí na své
dítě, téměř ho nepodporují a vyžadují minimální disciplínu

Vrstevnické vztahy
styky s kamarády, kteří:


užívají drogy a nabádají k jejich užívání



mají mnoho volného času či peněz a nezúčastňují se společenských aktivit, které mají
pozitivní vliv



porušují zákony
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Školní faktory


studijní neúspěchy



negativní atmosféra, nebezpečné prostředí bez disciplíny



nízká očekávání vyučujících



absence jasného postoje k užívání drog



absence povinností dítěte vůči škole



nedostatek otevřenosti či agresivní chování žáků při vyučování

Komunita


normy, které podporují či dovolují užívání návykových látek



prostředí vyznačující se výskytem chudoby, kriminality a izolace



migrace a pohyb osob



absence kulturních tradic a dějin

Ochranné faktory (tabulka na str. 10 - 11)
Podle odborníků pomáhají bránit užívání drog u mladých lidí některé události, vlastnosti a
vlivy.
Individuální faktory


jednoduchá a pozitivní povaha, společenská a optimistická osoba se schopností řešit
problémy



úcta k sobě samému a dobré sociální vlohy



blízký vztah ke školnímu prostředí, k rodině a dospělým s oporou ve společnosti



negativní očekávání od užívání drog



odkládání užívání návykových látek na později či na nikdy

Rodinné faktory


rodina, která komunikuje a je zodpovědná ve vztahu k užívání návykových látek
(zákaz kouření doma, zodpovědná konzumace alkoholu, absence konzumace
ilegálních drog a správné uchovávání a užívání léků na předpis)



rodiče, kteří chtějí vytvořit úzké pouto se svým potomkem, vyjadřovat svá jasná
očekávání a vyžadovat přesnou disciplínu

Vrstevnické vztahy
styky s kamarády, kteří:
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nekonzumují drogy a k jejich konzumaci nenabádají



se zúčastňují aktivit, které mají pozitivní vliv, jako například sport, hudba či umění



mají pozitivní vliv na rozhodování dítěte

Školní faktory


vlídné a přívětivé prostředí



učitelé se zvýšeným očekáváním od žáků



prostředí s jasně danými normami a pravidly chování



zodpovědná účast dítěte při úkolech a rozhodování

Komunita


vlídné a přívětivé prostředí



zvýšená očekávání od mladých lidí



vysoká citlivost komunity na média (za účelem potlačení nežádoucích zpráv)



organizace náboženských či duchovních aktivit



organizace společenských aktivit

Bylo provedeno mnoho psychologických výzkumů, které měly za úkol zjistit, proč jsou
někteří dospívající oproti očekávání (v jejich životech se hojně vyskytovaly rizikové faktory),
schopní překonat všechny těžké výzvy a stát se vyrovnanými a šťastnými dospělými lidmi.
Výsledky jasně prokázaly, že v životě těchto mladých hrají rozhodující úlohu ochranné
faktory.
Rodiče se musejí o své dítě zajímat a být informováni. Hledejte způsoby, jak si se svým
potomkem vytvořit pouto, jak ho podpořit a dodat mu odvahy, jak mu říct, jak ho vidíte vy.
Buďte vždy nablízku. Provádějte společné činnosti v rodině: připravujte jídlo, hovořte o
televizním pořadu, věnujte se sportu. Takto budete moci se svým dítětem trávit více času a
více se s ním sblížíte. Času někdy není dostatek, ale ten strávený s vaším synem nebo dcerou
je cenný.

Výzva pro školní a společenské instituce
Mladí hledají podporu a své vzory chování i jinde, například u svých starších sourozenců,
kamarádů, rodičů, sousedů, vyučujících či jiných dospělých z okolí, např. sportovních trenérů
či vedoucích klubu. Vzory chování mohou být i osobnosti z televize, herci, hudebníci či
filmové hvězdy. Tyto osobnosti přispívají k podpoře, vedení a povzbuzování vašeho dítěte
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pozitivním způsobem. Vztahy, které váš potomek naváže s dospělými z okolí, na něj mají vliv
později v jeho životě.
Poznámka pro mentory a vzory chování (rámeček na str. 12)
Vysvětlete svému dítěti, co ovlivnilo váš život, a proč.
Vyprávějte mu o členech své rodiny a o svých přátelích, kteří během svého života projevili
odvahu, nadhled a odhodlání.
Zeptejte se své ratolesti, koho obdivuje a proč.

Rozmlouvejte se svým dítětem
Poslouchat tak, abyste doopravdy „slyšeli“, co váš potomek říká, předložit mu svůj názor a
podělit se s ním o svou zkušenost, jsou dva způsoby, jak mu pomoci získat úctu k sobě
samému a osvojit si pozitivní hodnoty. Pokud se budete stále snažit a ukážete, že vztah
s vaším dítětem je pro vás důležitý, vaše ratolest tyto snahy o vytvoření pouta uvítá. Proto
v tom vytrvejte po celou dobu jeho dospívání.

Najděte si k němu cestu
Vytvořte příznivé prostředí pro komunikaci s vaším potomkem. Zde je několik návrhů:
1. najděte si na něj čas, když jste doma, věnujte se společně venkovním aktivitám
2. pro hovor s dítětem zvolte vhodný okamžik a buďte k dispozici, když ono chce mluvit
s vámi
3. naučte se informovat se o svém potomkovi, o jeho aktivitách, zájmech a kamarádech, ale i
o jejich rodičích
4. pokud narazíte na citlivé téma, jako je konzumace drog, mluvte klidně a počítejte z jeho
strany s určitým odporem
5. nepřecházejte do obrany a zachovejte si klidnou hlavu
Dítě chce vědět, zda ho rodiče poslouchají a zda se nerozzlobí, když se objeví nějaký problém.
Pokud si bude myslet, že se neudržíte či začnete panikařit, nebude se chtít tolik otevřít.
Podnět k zamyšlení (rámeček na str. 13)
Hovořím se svým dítětem u jídla, při chůzi, když ho vezu do školy či při jiné aktivitě? Někdy
jindy?
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Navrhuji svému potomkovi, aby se mnou uklízel, vařil či šel nakupovat? Nebo aby se mnou šel
vyvenčit psa? Popřípadě mu nabízím jinou společnou činnost?
Trávím čas se všemi svými dětmi?
Využívám příležitosti zahájit diskuzi na téma důležitých hodnot a rozhodnutí v životě, a to
zejména, pokud se o těchto tématech mluví v médiích?
RADA: (rámeček na str. 14)
Zajímejte se o růst a vývoj svého syna nebo dcery. Většina nových rodičů čte publikace o
etapách vývoje dětí. Uvědomte si, že vaše ratolest prochází během dospívání několika etapami
vývoje.

Mluvte se svým dítětem o nebezpečích konzumace alkoholu a drog
Nejdříve je potřeba uznat, že lidé, kteří návykové látky užívají, pro to mají důvod. Zpočátku
droga naplňuje potřebu. Léky na předpis předcházejí nemocem a bojují s nimi nebo podporují
metabolismus. Drogy mají také povzbudivé, tlumící či zklidňující účinky. Pokud jsou za tímto
účelem konzumovány často, návykové látky problémy zesilují, namísto toho, aby je
zmírňovaly. Mnoho drog je návykových a ty dostupné na ulici jsou ještě více nebezpečné,
protože jejich kvalita, složení a síla nejsou známé.
Když s dítětem hovoříte o kladech a záporech konzumace drog, mluvte především jasně a
srozumitelně. Nezamlčujte mu fakta, ale zároveň se ho nesnažte vyděsit. Buďte opatrní, když
mluvíte o následcích závislosti na návykových látkách. K toxikomanii vede několik faktorů:
množství, frekvence, způsob užívání, sklon k závislosti, rizikové faktory a ochranné faktory.
Sdělení typu „budeš závislák po první dávce“ se těžko dokazují a mohou podrýt vaši
důvěryhodnost v okamžiku, kdy budete předávat důležité informace o zhoubných účincích
užívání drog.

Zahajte diskuzi
Řekněte svým dětem, že je posloucháte. Můžete to udělat bez pretenzí a více uspořádaně,
například během rodinného setkání. Zde jsou některé rady, jak začít diskuzi:


nepoučujte, snažte se spíše o volný rozhovor



buďte uvolnění a dodávejte dětem odvahu k tomu, aby pokládaly otázky a aby vám
sdělovaly své pocity



snažte se pochopit jejich úhel pohledu
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nečekejte, že dospívající přijmou vše, co říkáte, jen proto, že jste rodič, naopak si
uvědomte, že rodiče mají vůči svým dětem také určité závazky



aktivně naslouchejte



když mluvíte o užívání drog a jeho kladech a záporech, buďte co nejpřesnější a
nejobjektivnější

RADA: (rámeček na str. 15)
Pokládejte otevřené otázky typu „Myslíš, že užívání drog je ve tvé škole aktuální problém?“.
Vyhýbejte se otázkám typu „Chtěli po tobě kamarádi, abys vyzkoušel/a drogy?“
Aktivní naslouchání (rámeček na str. 16)
Poslouchejte nevyjádřená slova a pocity. „Nenávidím své kamarády a už je nikdy nechci
vidět.“ Co to přesně znamená? Říká vám vaše dítě, že mu někdo ublížil, že se cítí samo, nebo
vyloučeně? Mají jeho slova jiné odůvodnění? Můžete odpovědět „Musíš být opravdu hodně
naštvaný/á, když říkáš takové věci.“
Nepřerušujte a nenechte přerušovat ostatní.
Dívejte se na svého potomka, když mluví. Udržujte oční kontakt a odpovídejte jen do té míry,
aby vědělo, že ho posloucháte. Odpovědi jsou fyzické (pokývání hlavou, ruka na paži dítěte)
nebo verbální („To je opravdu velmi smutné.“)
Pokud nerozumíte, požadujte po ratolesti vysvětlení. Opakujte myšlenku, abyste si byli jistí, že
ji správně chápete. Pronášejte poznámky, abyste ukázali, že rozumíte.
Hledejte skryté pocity a reagujte na ně.
Nesnažte se sami uhodnout, jak se vaše dítě cítí. Ptejte se!
Používejte první osobu „já“ – „jsem smutný/á, protože..“ – namísto druhé „ty“ – „víš, jsi
směšný, když…“.
Pokud není vhodný okamžik, požádejte, zda je možné rozhovor posunout, a vraťte se k němu
co nejdříve. Na rozhovor o problémech, které jsou pro vašeho syna nebo dceru důležité, si
vyhraďte potřebný čas.
Neodsuzujte, ale dejte svému dítěti najevo, co cítíte, když hovoří negativně a je naštvané.
Například: „Velmi mě trápí, že jsi naštvaný na své kamarády.“ To, co říkáte, si musíte
promyslet. Hlavně nic nepředstírejte.

16

Některé děti jsou méně připravené svěřovat se ostatním. Akceptujte to. S tím, jak rostou,
potřebují více soukromí.
Nemyslete si, že všechno musíte „vyřešit“ vy. Váš potomek řeší své problémy sám.

Buďte připraveni pomoci
Buďte připraveni zodpovědět otázky vašeho dítěte a jejich zpochybňování. Máte k dispozici
různé prostředky, požádejte o pomoc své přátele a ostatní členy rodiny.
Aby se vše podařilo, musíte zejména:


být upřímní a otevření, co se týče vašich hodnot



zjistit si co nejvíce informací o drogách a být připraven pomoci své ratolesti objasnit
protichůdné zprávy, které dostává



trvat na tom, že konzumace alkoholu a návykových látek je volba, kterou musejí
udělat všichni, a zároveň příležitostí učinit rozvážná rozhodnutí ve svém životě



říct svému dítěti, že může počítat s vaší pomocí a že problémy a chyby patří k životu

Uvědomte si, že… (horní rámeček na str. 17)
Pokud jste v minulosti již užívali drogy, co řeknete svému synovi nebo dceři, když se vás na to
zeptá? Uvědomte si, že vaše zkušenost vám může pomoci být přesnějším a věrohodnějším.
Budete nejspíše svému dítěti chtít vysvětlit, že realita se od té doby změnila. V současné době
jsou marihuana a hašiš silnější než před dvaceti lety.
Pokud jste silný kuřák nebo pravidelný pijan, co řeknete své ratolesti, až se vás zeptá, proč
s tím nepřestanete?
Bylo provedeno mnoho psychologických výzkumů, které měly za úkol pochopit, proč mohou
někteří dospívající, oproti očekávání (v jejich životech se hojně vyskytovaly rizikové faktory),
překonat všechny těžké výzvy a stát se vyrovnanými a šťastnými dospělými lidmi. Výsledky
jasně prokazují, že v životě těchto mladých hrají rozhodující úlohu ochranné faktory.
RADA: (dolní rámeček na str. 17)
Pokud neznáte odpověď na otázku, přiznejte to. Poté se snažte co nejrychleji najít odpověď
nebo se obraťte na jiného člena rodiny či člověka z okolí, který vám pomůže zodpovědět
otázky vašeho syna nebo dcery.
Můžete se také sejít a pokusit se najít odpověď společně.
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Pomozte svému dítěti činit důležitá rozhodnutí
Rozvíjejte u svého dítěte úctu k sobě samému
Abyste svému potomkovi pomohli vytvořit si zdravou představu o sobě samém:


dejte mu najevo, že na jeho blahobytu vám záleží



vyjádřete mu respekt



dejte mu příležitost dělat věci, které mu dodají sebevědomí, např. starost o domácnost,
péče o psa či kočku nebo účast na volnočasových aktivitách



dejte mu najevo, že neočekáváte dokonalost

Uvědomte si, že… (horní rámeček na str. 18)
Vy máte své děti samozřejmě rádi, ale jsou si toho ony vědomy? Říkáte jim, že vám dělá
radost vidět, jak dospívají?
Jakožto rodiče musíte přemýšlet nad tím, co můžete udělat pro to, abyste zvýšili kvalitu
ochranných faktorů a zároveň snížili nebezpečí, která číhají na vaše potomky.
RADA: (dolní rámeček na str. 18)
Pochvalte své dítě pokaždé, když vás uposlechne, a to nehledě na to, o jak důležitou a jakou
konkrétní věc se jedná. Říkejte mu komplimenty nebo mu dávejte malé dárky.
Nejlepší odměna je někdy ta, kterou nečekáme. Objetí či upřímné poděkování jsou
neocenitelné.
Všichni máme nějaký talent, rozvoj úcty k sobě samému je dlouhodobý proces. Není příliš
realistické očekávat, že váš potomek bude mít stále dobré známky nebo bude vybrán do
školního basketbalového týmu. Mluvte se svým dítětem o jeho silných stránkách a pomozte mu
naučit se oceňovat sám sebe i druhé.
Ptejte se svého syna nebo dcery na názor a připomínky k problémům a plánům týkajících se
rodiny (stěhování nebo dovolená). Vyhněte se srovnávání jednotlivých členů rodiny či vašeho
potomka s ostatními dětmi.
Kritické myšlení
Před zodpovědným rozhodnutím musíte kriticky uvažovat. To spočívá ve schopnosti
analyzovat a hodnotit myšlenky namísto jejich přijetí jako daného faktu. Dospívající osoba,
která umí kriticky uvažovat, je lépe chráněna před nabídkou k užití drog.
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Příklady kritického myšlení:
1. Ptát se na důkazy: Je to skutečně pravda? Jak to víte?
2. Vzít v potaz další úhly pohledu a perspektivy: Co si o tomto problému myslí ostatní
skupiny či lidé a proč?
3. Zhodnotit dopady a následky: Co se doopravdy stane, pokud vyzkouším tuto drogu?
RADA: (rámeček na str. 19)
Když váš potomek udělá chybu, nereagujte přehnaně. Spíše se ho zeptejte, co by příště udělal
jinak a jak se ze své chyby poučil. Dobrým způsobem, jak řešit chyby, je sdělit si navzájem své
pocity a myšlenky, omluvit se a nahlížet na věc z pohledu vašeho dítěte.

Naučte své dítě samostatnosti
Samostatnost je přirozený proces, zejména u starších dětí. Vaším prvním reflexem bude
vašeho potomka chránit a pomáhat mu, ale musíte také podporovat jeho snahy stát se
samostatným.
Vaším úkolem je naučit svou ratolest, jak se rozhodovat a čerpat ze svých vlastních hodnot,
aby se vyrovnala s tlakem svých vrstevníků.
Rozhodování. Děti musejí vědět, jak činit rozhodnutí přiměřeně svému věku, a musejí být
schopné si uvědomit, jaké jsou jejich důsledky. Tato rozhodnutí musejí být přijímána
zodpovědně a s respektem a musejí odpovídat realitě. Dítě musí uvažovat o důsledcích svých
činů pro něj i ostatní, dále přemýšlet nad tím, jaké možnosti má na výběr, a kam může vést
rozhodnutí, které zvolil.
Tlak vrstevníků. Obvykle si myslíme, že první, kdo nabídne drogu našemu synovi nebo
dceři, bude nějaký trafikant. Ve skutečnosti to však často bývá kamarád stejného věku přímo
ve škole. Všichni víme, že pouta mezi dospívajícím a jeho přáteli jsou velmi úzká.
V tomto věku dítěte se vaše úloha mění. Již nejste osobou, která pomáhá a dává rady. Jste tím,
kdo naslouchá a vede. Vrstevníci mají na dospívající osobu velký vliv. Měli byste poznat
přátele svého potomka a pokud možno i jejich rodiče. Pokud mají kamarádi vašeho dítěte ve
škole dobré výsledky a věnují se sportu, i ono bude mít tendenci následovat jejich příklad.
Avšak i přesto, že kamarádi vaší ratolesti vynikají, neznamená to, že nebudou chtít
konzumovat drogy či alkohol.
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Pokuste se poznat kamarády svého dítěte a pokud možno i jejich rodiče. Vyjasněte si, zda
svého potomka budete spíše vést či na něj jen dohlížet. Naslouchejte svému dítěti a řekněte
mu, že chápete, že není snadné odolat tlaku vrstevníků. Pokud budete schopni mu naslouchat
a rozmlouvat s ním bez odsuzování, vaše ratolest s vámi pravděpodobně bude mluvit i ve
vyšším věku.
Vrstevníci mohou být skvělí. Když mluvíme o „tlaku vyvíjeném vrstevníky“, obvykle máme
na mysli negativní vliv. Ostatní ale většinou ovlivňují vaše dítě pozitivním a zdravým
způsobem. Děti, které jsou úspěšné ve škole, ve sportu či v hudbě, mohou napomoci tomu,
aby se i to vaše ve škole snažilo. Stejně tak může mít váš syn nebo dcera pozitivní vliv na
ostatní.
Přátelé jsou důležitými osobami v průběhu celého našeho života. Socializace s ostatními je
součástí běžného vývoje člověka. Každé dítě se musí naučit začlenit se do skupiny a zároveň
zachovat své vlastní hodnoty a svou identitu. Když pomáháte svému potomkovi získat důvěru
a cítit se v bezpečí, má lepší předpoklady vypořádat se s tlakem skupiny. Bude mít náležitou
sebejistotu, že může odmítnout návrhy, které mu nejsou příjemné nebo jsou pro něj
nepřijatelné.
RADA: Pomozte svému dítěti bojovat s tlakem ze strany jeho vrstevníků. (rámeček na str. 21)
Zeptejte se svého potomka, co si myslí o tlaku ze strany svých vrstevníků. Myslí si, že pro to,
aby byl přijat, mu musí podlehnout? Cítí se dostatečně silný na to, aby mohl ovlivnit své
přátele? Ví, co má odpovědět, pokud ho kamarád nabádá k užití drogy?
Pokud vaše dítě neví, jak odpovědět, nabídněte mu možnosti.
Opakujte odpověď tak dlouho, jak je nutné.
Předložte důvody, proč odmítnout, například:


budu vyloučen z fotbalového týmu



rodiče mi zakáží chodit ven na několik měsíců



nemůžu ztrácet čas s drogami



všichni drogy neužívají, a i kdyby ano, nezavazuje mne to jednat stejně

Obraťte tlak: Proč chceš, abych je užíval s tebou? Víš, co se stane, když se necháš unést?
Omluvte se a odejděte.
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Zaveďte pravidla a limity
Jedním z nejobtížnějších a zároveň nejdůležitějších úkolů rodiče je ukáznit svého potomka.
Až doteď jsme trvali na tom, jak je důležité pomoci dítěti k tomu, aby si o sobě udělalo
dobrou představu, aby činilo svá vlastní rozhodnutí a aby přijalo svou zodpovědnost. Přesto
mu však musíte dát určité instrukce a rady. Děti nejsou dospělí. Vy se nenacházíte v rovné
pozici, ale v pozici autoritativní. Váš potomek často potřebuje znát pravidla, která nesmí
překročit. Občas je třeba být nekompromisní.
Která pravidla jsou nejdůležitější? (rámeček na str. 22)
Tento rámeček vám může být užitečný:
a) Pokud je nějaká aktivita nebezpečná, nelegální či nemorální v rámci norem naší rodiny a
společnosti, odpověď zní vždy „ne“.
b) O ostatních aktivitách je možné diskutovat – volnost (pravidla pro chození ven s kamarády,
chození bez doprovodu či večerní návraty domů) se zvýší s rostoucím věkem a vyspělostí.
Zhodnoťte, do jaké míry činí vaše děti moudrá rozhodnutí, a pravidelně zkoumejte, zda vaše
metody odpovídají jejich stupni vyspělosti.
V těchto sedmi bodech jsou shrnuty způsoby, jak zavést a aplikovat pravidla.
1. Zaveďte rozumná, jasná a pevná pravidla a přehodnocujte je zároveň s tím, jak vaše
dítě dospívá. Některá můžete vymyslet SPOLEČNĚ, ale i přesto musejí vzbuzovat
respekt. Pokud je to možné, nechte rodinná pravidla schválit všemi členy rodiny.
Uvědomujte si, že své dítě nemůžete hýčkat věčně. Přílišná ochrana nezmírňuje rizika.
Zaveďte pravidla týkající se důležitých problémů, jako je například konzumace drog.
Stanovte limity, které jsou platné pro celou vaši rodinu. K tomu můžete dokonce i sepsat
nějaký dokument. Ujistěte se, že všichni pravidlům rozumějí a jsou si vědomi následků jejich
porušení. Podpořte svého potomka, aby se zeptal na vše, co mu není jasné.
2. Zaveďte pravidla s odpovídajícími následky.
Pokud vaše dítě poruší pravidlo, vyhněte se přehnaným reakcím a neukládejte tresty, které
byste NEMOHLI aplikovat. V klidu si promyslete, které odpovídající tresty přímo spojené
s nevhodným chováním vyberete. Například můžete vyžadovat nějakou kompenzaci za
způsobenou škodu, ať už formou nějaké činnosti či peněz, žádat po dítěti omluvu poškozené
osobě či zakázat určité výhody, zejména chození ven s kamarády či sledování televize.
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Rozhodně chvalte svou ratolest, když dodržuje pravidla, a vyjadřujte nespokojení, když je
poruší.
3. Zaveďte škálu následků, které odpovídají závažnosti nerespektování pravidel, a
buďte ochotni vyjednávat.
Uvědomte si, že chybovat je lidské. Zjistěte, do jaké míry si vaše dítě uvědomuje následky
svého jednání. Příklad vyjednávání: „Můžeš si nabarvit vlasy nazeleno, ale nechci vidět žádný
piercing ani tetování.“
4. Nenechte se unést svými emocemi.
Vyhněte se negativním či emotivním reakcím vůči jednání svého syna či dcery, například
káraní, nadávání, vyhrožování, rozkazování, poučování, zastrašování, ironii či upozorňování
na trápení, které vám přináší jeho neposlušnost či srovnávání jeho chování s chováním
ostatních členů rodiny nebo jiných dětí.
Nebavte se o následcích, pokud jste vy či vaše ratolest pod vlivem vzteku. Na chvíli přestaňte,
abyste měli dostatek času na přemýšlení.
5. Dejte najevo svou důvěru, ale zároveň zaveďte určité hranice.
Není nic špatného na tom říct „ne“. Zaveďte rovnováhu mezi dohledem nad vaším potomkem
a jeho vedením k samostatnosti. Dítě chce být samostatné, ale dokonce ani v dospívání
netouží po neomezené svobodě. Nechává si zadní vrátka pro to, aby mohlo svým přátelům říci
„mí rodiče to nechtějí“.
6. Ukažte svému dítěti, že vy sami si také stanovujete určité hranice.
Například, musíte se dobře vyspat, abyste ráno mohli jít do práce, musíte platit faktury a
vyhýbat se porušování zákonů.
7. Hádky předem promýšlejte
Je opravdu nutné hádat se kvůli každému prohřešku?

Co by rodiče měli vědět o drogách
Nejčastěji užívané drogy a jejich účinky
Pro mnoho lidí představuje slovo „DROGA“ synonymum pro „nelegální“. Avšak konzumace
tabáku a alkoholu je od určitého věku povolena a dostupné jsou i předepsané léky či léky ve
volném prodeji.
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Dospívající jsou nejnáchylnější k vyzkoušení alkoholu a tabáku. Marihuana je v Kanadě
prvotřídní nelegální drogou. V následující tabulce jsou uvedeny krátkodobé i dlouhodobé
účinky těchto drog.
ALKOHOL (sedativum) (rámeček na str. 25)
Alkohol je produktem fermentace obilí či ovoce. Je obsažený ve víně, pivu a tvrdých
alkoholických nápojích. Alkohol je ve většině kanadských provincií nejoblíbenější drogou.
Krátkodobé účinky


snížení funkce centrální nervové soustavy (CNS)



uvolnění a pocit blahobytu, někdy však depresivní nálada či zlost



zvýšená aktivita, ztráta zábran



ospalost, závratě, nesrozumitelné vyjadřování, ztráta koordinace a koncentrace



v případě silné otravy ztráta vědomí či smrt

Dlouhodobé účinky


poškození žaludeční sliznice, vředy, ztráta chuti k jídlu, podvýživa



jaterní léze, jaterní cirhóza



výpadky paměti (osoba je při vědomí a plně funkční, ale s odstupem času si
nepamatuje, co řekla či co dělala)



poškození mozku, která způsobují problémy s pamětí, úsudkem a abstraktním
myšlením



zvýšené riziko mozkové mrtvice



impotence u mužů, neplodnost u žen



rakovina ústní dutiny a krku, jiné druhy rakoviny



alkoholismus je přisuzován nadměrné konzumaci

TABÁK (stimulant) – kouření či žvýkání (horní rámeček na str. 26)
Krátkodobé účinky


stimulace centrální nervové soustavy (CNS)



pocit radosti, stimulace a uvolnění



zvýšený puls, tlak a zvýšená hladina cukru



podráždění krku a plic (kašel)



ztráta chuti k jídlu a snížená vytrvalost
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Dlouhodobé účinky


srdeční onemocnění, cévní mozková příhoda, rozedma plic, chronická bronchitida,
aneurysma



rakovina plic, krku, žaludku, močového měchýře, ledvin nebo slinivky břišní



fyzická a psychická závislost* se silnými abstinenčními příznaky

(dolní rámeček na str. 26)
KONOPÍ (marihuana) je nejoblíbenější ilegální drogou v Kanadě. Jedná se o psychotropní
látku získanou z konopí setého (Cannabis sativa). Konopí se užívá ve třech formách –
marihuana (sušený a rozdrcený květ či list), hašiš a hašišový olej.
Aktivní látka obsažená v konopí, THC, přináší euforii. Konopí, které se kouřilo v 60. a 70.
letech, bylo slabší než to dnešní. Koncentraci THC výrazně navýšily pokrokové metody
pěstování.
Krátkodobé účinky


pocit klidu a uvolnění, neobratnost, pomalejší reakce, ospalost



závratě, sklony k mluvení či úplný klid



zostření smyslů



výpadky paměti a ztráta koncentrace



změna vnímání času a prostoru



zrychlení srdečního rytmu, změna krevního tlaku



zvýšená chuť k jídlu



úzkost, záchvaty paniky a paranoia

Dlouhodobé účinky


ztráta motivace a zájmu, problémy s pamětí a koncentrací



chronický kašel a plicní infekce



marihuanový kouř obsahuje větší množství rakovinotvorných prvků než dehet
v tabákovém kouři



u pravidelných konzumentů možná fyzická i psychická závislost

Méně užívané drogy a jejich účinky
Ostatní ilegální drogy, z nichž některé jsou popsány níže, patří u kanadských dospívajících
mezi méně užívané.
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AMFETAMINY A METAMFETAMIN (stimulanty) (rámeček na str. 27)
Amfetaminy jsou široká skupina stimulantů, které se vyskytují ve formě prášku (bílý, hnědý
či dokonce narůžovělý), tablet či kapaliny. Stimulují centrální nervovou soustavu. Všechny
mají podobné účinky, jejichž intenzita kolísá podle typu a způsobu podání.
Metamfetamin je silná návyková látka, která v různých podobách existuje již od 80. let 19.
století. Jeho popularita během let klesá a opět narůstá. V současné době se při přípravě
používá nový postup, jehož výsledkem je silnější droga. Metamfetamin je možné sehnat
v podobě prášku či krystalů. Pervitin, tedy metamfetamin v podobě bezbarvých krystalů, se
spíše kouří.
Tyto typy návykových látek způsobují rychlou závislost. Tu je možno léčit, ale je to
dlouhodobý proces a opětovný návrat ke drogám je velmi běžný.
Krátkodobé účinky


stimulace centrální nervové soustavy (CNS)



pocit blahobytu, zvýšená čilost a větší množství energie



zrychlení srdečního rytmu a dýchání, zvýšení tělesné teploty



neklid, skřípání zuby, posedlost repetitivními úkony, např. úklidem, mytím rukou,
shromažďováním a opětovným úklidem předmětů



podrážděnost, zmatení, halucinace, úzkost, paranoia, agresivita

Dlouhodobé účinky


ztráta svalové kontroly a příznaky podobné Parkinsonově chorobě



silná paranoia a hluboké deprese



černé zuby a dásně, sinalá barva pleti, odpuzující tělesný pach
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2 Komentář
2.1 Překladatelská analýza originálu
Pro překlad k bakalářské práci jsem zvolila text na stranách 5 - 27. V komentáři jsou
uvedeny odkazy na konkrétní příklady tak, že v závorce je vždy uvedeno nejdříve O (originál)
či P (překlad) a následuje číslo příslušné stránky, případně stránek.
Při překladatelské analýze jsem postupovala podle modelu Christiane Nordové - Nord
(2005).

2.1.1 Vnětextové faktory
2.1.1.1 Autor
Tato publikace byla vydána v Kanadě. Na jejím vzniku se podílelo několik institucí Alberta Alcohol and Drug Abuse Comission (AADAC), Alberta Health Services (AHS) a
Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC). Alberta Health Services vzniklo před devíti lety spojením dvanácti dříve
samostatných zdravotnických institucí. Zajišťuje lékařské služby pro obyvatele provincie
Alberta a část obyvatel okolních provincií (Saskatchewan, Britská Kolumbie a Severozápadní
teritoria). Vlastní přes sto zdravotnických zařízení různého typu (nemocnice, psychiatrická
zařízení,

hospice,

zařízení

pro

léčbu

závislostí,

apod.).

(http://www.albertahealthservices.ca/about/about.aspx) Jednou z institucí spadajících pod
AHS je i Alberta Alcohol and Drug Abuse Comission. Ta poskytuje pomoc osobám závislým
na alkoholu, drogách, tabáku či hazardních hrách. Zprostředkovává jak dlouhodobé léčebné
programy, tak i poradenské služby. (http://town.trochu.ab.ca/business-in-trochu/businessdirectory/903/alberta-health-services-aadac-alberta-alcohol-drug-abuse-commission/
https://www.thefreelibrary.com/Residential+treatment+program+for+problem+gamblers+ope
ns+in+Alberta-a0128446993). Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé
(Drugs and Organized Crime Awareness Service) je kanadská instituce, která se zabývá
konzumací drog v Kanadě a její prevencí. Spadá pod kanadský policejní orgán Royal
Canadian Mounted Police (Gendarmerie royale du Canada, Královská kanadská jízdní
policie) (http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/services/sensib-awar-fra.htm).
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2.1.1.2 Čas, místo a médium
Publikace Les enfants et les drogues : Guide de prévention pour les parents vyšla
v roce 2008 v Kanadě. Tato brožura je menšího rozsahu (celkem 42 stran). Je rozdělena do
čtyř hlavních kapitol, které obsahují větší množství podkapitol. V závěru publikace je
vyhrazen prostor pro poznámky a postřehy, které čtenáře napadnou při četbě. Na konci
brožury najdeme také glosář s definicemi pojmů, které se v textu často vyskytují. Publikace
čtenáře zaujme zejména svou propracovanou grafikou.

2.1.1.3 Adresát
Brožura je primárně určena kanadským rodičům dospívajících dětí. Mohou si ji přečíst
jak rodiče, jejichž děti jsou na začátku puberty a kteří si nepřejí, aby jejich dítě začalo užívat
drogy, tak i dospělí, kteří mají pochybnosti, zda jejich dítě drogy již nekonzumuje. I přesto, že
tato publikace byla vydána v Kanadě, je reálné, že by se po přeložení dala vydat i v jiných
zemích, a to vzhledem k tomu, že téma vzniku drogové závislosti a její prevence u
dospívajících je aktuálním tématem ve velkém množství států po celém světě. V poslední
kapitole se autoři odvolávají na situaci v Kanadě (popisují nejčastěji užívané drogy v této
zemi), avšak dle mého názoru by se i tato část dala bez větších problémů převést při překladu
do jiného jazyka s ohledem na poměry v cílové kultuře (většina z uvedených drog je dle mého
názoru hojně konzumována i v mnohých jiných zemích).

2.1.1.4 Funkce textu
Převažující funkcí textu dle Jakobsona (1995) je funkce referenční. Autoři chtějí
adresátovi předat informace o tom, jakým způsobem má vychovávat své dítě, jak s ním
komunikovat, apod. Sdělují mu, jaký má být vztah mezi ním a jeho potomkem a jaké pocity
zažívá dítě během dospívání. V té části poslední kapitoly, kterou jsem překládala, se pak
adresát dozvídá velké množství informací o jednotlivých druzích drog a jejich účincích.
Vyskytuje se zde velké množství termínů, a to z oblasti medicíny či toxikologie.
Další významně zastoupenou funkcí tohoto textu je funkce konativní. Převažují zde
věty formulované v imperativu. Některé věty jsou zakončeny vykřičníkem - Heureusement,
nous avons une solide defense contre les messages variés qu´envoie notre culture
consommatrice de drogue… Vous! (O;5), Soyez-le très tôt, même si vous avez l´impression
qu´il ne vous écoute pas! (O;8), Posez des questions! (O;16) Velmi časté je užití personalia
vous a posesivního adjektiva votre v různých tvarech. V textu se také často vyskytují tázací
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věty, a to jak ty, ve kterých se autor obrací přímo na adresáta, např. Que faites-vous lorsque
vous ou un membre de votre famille commettez une erreur? (O;7) nebo Que dites-vous à votre
enfant si vous êtes un fumeur ou un buveur invétéré et qu´il vous demande pourquoi vous
n´arrêtez pas? (O;17), tak i ty, které jsou formulovány v první osobě singuláru a mají adresáta
přimět k tomu, aby se zamyslel, např. Suis-je un bon modèle de comportement? (O;6) nebo
Est-ce que je discute avec mon enfant aux repas, lorsque je marche avec lui, je le conduis à
l´école ou à une autre activité? (O;13).

2.1.2 Vnitrotextové faktory
2.1.2.1 Téma a obsah textu
Tématem této publikace je prevence užívání návykových látek u dětí. Jak již bylo
zmíněno, je určená pro rodiče. Ti se v první kapitole dozvědí, jaký vliv mají oni sami na to,
jak budou později ve svém životě jejich děti přijímat rozhodnutí (a to včetně rozhodnutí, zda
konzumovat drogy, či nikoliv) či to, kde děti nacházejí své vzory chování, kterými jsou právě
i sami rodiče. Druhá kapitola radí rodičům, jakým způsobem mohou komunikovat se svými
dětmi, jak jim naslouchat a získat si jejich důvěru. Velká pozornost se zde soustředí na
rozhovory s dětmi právě na téma drog. Ve třetí kapitole najdou rodiče rady týkající se toho,
do jaké míry je vhodné poskytovat dospívajícím dětem svobodu a jakým způsobem určovat
pravidla či jak děti naučit samostatnosti. Ta část poslední kapitoly, kterou jsem překládala,
obsahuje přehled nejčastěji užívaných narkotik v Kanadě. Ke každému je vždy uveden krátký
popis a následuje výčet krátkodobých a dlouhodobých účinků těchto drog na lidský
organismus.

2.1.2.2 Členění a grafika textu
Celý text je rozdělen na pozvánku, úvod, čtyři hlavní kapitoly, závěrečnou krátkou
kapitolu, prostor pro poznámky a glosář. Část textu, kterou jsem překládala v rámci své
bakalářské práce, obsahuje pouze pozvánku, úvod, tři celé hlavní kapitoly a část kapitoly
čtvrté. Jak již bylo zmíněno v části Čas, místo a médium, všechny čtyři kapitoly mají několik
podkapitol. Jednotlivé části jsou vždy od sebe odděleny tučně vyznačenými nadpisy
s odlišnými velikostmi písma. Text je velmi členitý. Hlavním prvkem členění textu je vždy
souvislý text. Na několika stranách je doplněn barevně ohraničeným postranním sloupcem,
v němž jsou obsaženy doplňující otázky, které slouží k zamyšlení, je tedy často nazván
Réflexion (O;7), Une réflexion (O;13) či Réflexion sur les mentors et les modèles de
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comportement (O;12). Dvakrát je takovýto sloupek nadepsán Rappelez-vous que… (O;17,18).
Pro zpřehlednění se v textu často vyskytují výčty. Ty jsou vždy vyznačeny odrážkami. Jsou
na stránce buď samostatně (někdy i ve dvou sloupcích, např. O;8), často se však vyskytují i ve
speciálních ohraničených tabulkách (O;10,11,25,26,27). Souvislý text je na některých místech
doplněn barevnými rámečky s nadpisem CONSEIL/S (O;14,15,17,18,19,21). Již na první
pohled brožura upoutá svou mnohobarevností, a to jak na obálce, tak i na jednotlivých
stranách textu. Barevně jsou vyznačeny okraje a nadpisy rámečků. Některé rámečky jsou
vybarvené i uvnitř. Také pozadí jednotlivých stránek je nápadné, některé jsou čistě bílé, jiné
jsou částečně či zcela zbarveny světlejší barvou. V brožuře se nachází i několik černobílých či
černožlutých upravených fotografií zachycujících rodiče s dětmi.
Při grafické úpravě svého překladu jsem se snažila za souvislý text řadit vždy k němu
se vztahující rámeček, tabulku, apod. V překladu jsou pro větší přehlednost vždy uvedené
odkazy na jednotlivé rámečky a tabulky v originále.

2.1.2.3 Koheze a koherence textu
Vzhledem k tomu, že tento text má sloužit k předání informací rodičům, je návaznost
myšlenek velmi důležitá. Určitě lze říci, že autoři tuto podmínku splnili. I přesto, že se
nejedná o souvislý text, jeho návaznosti bylo dosaženo pomocí již výše zmíněného členění
textu, kdy se k souvislému textu ještě připojují doplňující tabulky, sloupky, apod., které jsou
na stránce umístěny tak, že čtenář snadno pozná, k čemu se daný prvek vztahuje.

2.1.2.4 Úroveň lexikální
V textu se nacházejí termíny zejména z oblasti toxikologie, např. toxicomane (O;5),
drogue (O;5), dépresseur (O;25), amphétamines (O;27). Jedná se však nejčastěji o termíny,
které jsou všeobecně známé, a proto jsou srozumitelné i lidem, kteří se v tomto oboru příliš
neorientují. V poslední kapitole brožury jsou u každé návykové látky uvedeny základní
informace, v případě pochyb si tedy příjemce může v tomto případě pojem ujasnit. Ve
zmiňované poslední kapitole se nachází také velké množství termínů z oblasti medicíny,
konkrétně se jedná o názvy onemocnění, např. cirrhose du foie (O;25), cardiopathie (O;26) či
paranoïa (O;27), dále názvy orgánů lidského těla, např. estomac (O;25), pancréas (O;26) či
gencives (O;27). I v tomto případě se povětšinou jedná o výrazy, kterým rozumí i laik. Další
oblastí, z níž autoři užívali termíny pro tuto brožuru, je sociologie. Již v úvodu publikace je
v poznámce uvedeno Nous donnons à « parent » et à « drogue » un sens particulier. Veuillez
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consulter le glossaire à la fin de la brochure pour connaître la définition de ces termes et des
autres termes que nous marquons d’un astérisque (*) lorsque nous les utilisons pour la
première fois dans le texte (O;6). Tato část byla přeložena následujícím způsobem: Výrazy
„rodič“ a „droga“ zde používáme ve zvláštním významu. Definici těchto a dalších výrazů,
které při prvním použití v textu označujeme hvězdičkou (*), najdete ve slovníčku na konci této
brožury (P;9). Termíny z této oblasti jsou tedy příjemci vysvětleny na konci publikace.
Vzhledem k tomu, že autory této brožury jsou rodilí mluvčí francouzštiny z Kanady, objevily
se v textu některé výrazy právě z této varianty jazyka. O těch se podrobněji zmíníme v části
Kanadské výrazy.

2.1.2.5 Úroveň morfologická
Text je z převážné části napsán v přítomném čase. Použití právě tohoto slovesného
času se váže na aktuální situaci, ve které se čtenář při čtení této publikace nachází, tedy
na určitý okamžik, kdy se buď chce dozvědět, jak se co nejlépe vyhnout tomu, aby jeho dítě
začalo užívat drogy, či jak postupovat v případě, že jeho dítě již s konzumací drog začalo.
Přítomný čas také odkazuje na skutečnost, že rady a informace obsažené v brožuře jsou stále
aktuální, tedy platí neustále. Nejčastěji užívaným slovesným způsobem v tomto textu je
imperativ, v němž jsou formulovány rady určené rodičům.

2.1.2.6 Úroveň syntaktická
V tomto textu se vyskytují krátké věty i dlouhá souvětí. Krátké jednoduché věty jsou
použity zejména v případech, kdy se autor přímo obrací k adresátovi textu, tedy chce zvýšit
efekt daného sdělení na čtenáře. Dlouhá souvětí nejsou pro čtenáře nijak nesrozumitelná.
V publikaci se velmi často vyskytují výčty (viz část Členění a grafika textu). Ty jsou často
složené pouze ze jmenovitých hesel.

2.2 Překladatelské problémy a jejich řešení
2.2.1 Úroveň lexikální
Na lexikální rovině byl největším překladatelským problémem překlad odborných
termínů. Hlavní problém představoval překlad samotných francouzských výrazů pro
návykové látky. V textu je nejčastěji užíván výraz drogue, případně drogues. Podle
internetového online výkladového slovníku Larousse (www.larousse.fr) se výraz drogue
v singuláru používá jak pro samotnou látku, tak i pro označení procesu jejího užívání.
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V glosáři na konci brožury je uvedeno, že výraz drogue se užívá pouze pro návykovou látku.
Při překladu jsem se však v některých případech přiklonila ke druhé variantě uvedené
v Larousse, protože se mi zdála vhodnější, např. avoir des attentes positives de la drogue avec
un accès facile (O;10) jsem přeložila jako pozitivní očekávání od užívání drog, snadný přístup
k nim (P;11). Obdobným příkladem je avoir des attentes défavorables relativement à la
drogue (O;10), v překladu pak jako negativní očekávání od užívání drog (P;12). Stejně jsem
postupovala i v případě quand il sera temps d´échanger de l´information importante sur les
effets délétères de la drogue (O;14), přeloženo jako v okamžiku, kdy budete předávat důležité
informace o zhoubných účincích užívání drog (P;15). Problémem byl také výběr českého
ekvivalentu při překladu výrazu drogue ve významu látky, kterou lidé užívají. V češtině pro
tuto látku existuje více názvů - psychoaktivní droga, psychotropní látka, omamná látka,
návyková látka či droga. Já jsem při svém překladu zvolila výrazy droga a návyková látka,
protože se mi v daném typu textu zdály nejvhodnější zejména proto, že k nim mají adresáti
nejblíže a asi nejčastěji je užívají. Tuto volbu jsem učinila i z toho důvodu, že v paralelních
textech, tedy v brožurách s obdobným tématem zaměřených na stejnou skupinu příjemců, se
nejčastěji užívaly právě tyto dva výrazy. V originálním textu byl dvakrát použit termín
substance psychotrope (O;5 - plurál; dále O;26), který jsem nahradila českým ekvivalentem
psychotropní látky (P;8), respektive psychotropní látka (P;24). Také pouze v jednom případě
se ve výchozím textu vyskytoval výraz substances, a to konkrétně v l´alcool, le tabac et
d´autres substances (O;5). V tomto případě jsem se přiklonila k řešení alkohol, tabák a další
návykové látky (P;8), tedy doplnila jsem adjektivum návykové kvůli lepší srozumitelnosti.
Další termíny, se kterými jsem se při překladu setkala, byly výrazy z oblasti
toxikologie, konkrétně jednotlivé druhy návykových látek. Jejich české ekvivalenty jsem
čerpala zejména z internetové stránky http://navykovelatky.cz/. Originální název Crystal meth
(O;27) jsem nahradila českým ekvivalentem pervitin (P;25), jelikož je tento název pro daný
typ drogy v české kultuře nejrozšířenější. Menší problém pro mne představoval výraz
cannabis (O;26). Stále jsem váhala mezi českými ekvivalenty konopí a kanabis, které se
běžně užívají, nakonec jsem se rozhodla pro výraz konopí (P;24). Obtížněji dohledatelným
termínem

byl

hachisch

liquide

(O;26),

který

jsem

pak

na

základě

zdroje

http://www.legalizace.cz/ přeložila jako hašišový olej (P;24).
Další skupinou termínů byly výrazy z oblasti medicíny, jednalo se zejména o
zdravotní problémy a onemocnění. České ekvivalenty jsem si hledala na stránce
http://nemoci.vitalion.cz/#L. V některých případech jsem při výběru váhala mezi odbornějším
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cizím a českým ekvivalentem. Pokud to bylo možné, snažila jsem se vždy zvolit spíše český
ekvivalent, např. dans les cas d´intoxication extrême (O;25) jsem dala přednost výrazu otrava
(P;23) před intoxikace. Podobně jsem při překladu francouzského výrazu cardiopathie (O;26)
použila namísto výrazu kardiopatie český ekvivalent srdeční onemocnění (P;24). Tento
postup jsem zvolila s ohledem na adresáta, kterému jsou české výrazy bližší a srozumitelnější.
V originálním textu se dále objevovaly některé termíny z oblasti sociologie, nejčastěji
facteurs de protection (O;7,9,10,11,14,17,18) a facteurs de risque (O;7,9,10,11,14,17). Jejich
české ekvivalenty jsem našla na stránce http://www.adiktologie.cz/cz/, jedná se o výrazy
ochranné faktory (P;9,10,11,12,13,15,17,18) a rizikové faktory (P;9,10,11,13,15,17). Na téže
stránce jsem našla i české výrazy pro jednotlivé typy ochranných a rizikových faktorů, tedy
facteurs personnels (O;10) → individuální faktory (P;11,12), famille (O;10) → rodinné
faktory (P; ), pairs (O;10) → vrstevnické vztahy (P;11,12), école (O;11) → školní faktory
(P;11,13) a communauté (O;11) → komunita (P;12,13).
Celý originální text je napsán spisovným jazykem, i přesto jsem se však setkala
s několika hovorovými výrazy, a to vždy u konkrétních příkladů toho, jak komunikovat,
případně nekomunikovat s dětmi. Jedním takovým příkladem je tu seras accro après une
seule dose (O;14). Výraz accro spadá do hovorové vrstvy francouzštiny, v překladu jsem ho
proto nahradila výrazem závislák, který spadá do odpovídající vrstvy češtiny, tedy budeš
závislák po první dávce (P;15).

2.2.2 Úroveň morfologická
Při hledání překladatelského řešení na morfologické rovině je třeba vycházet
z rozdílné gramatické struktury obou jazyků. Z tohoto důvodu jsem při překladu v některých
případech přistoupila ke změně slovesného času. Nejčastěji jsem nahrazovala francouzský
kondicionál. Ve větě Vous pourriez répondre (O;16) jsem v překladu použila prézens, tedy
Můžete odpovědět (P;16). Stejně jsem postupovala u věty Vous pourriez également en faire
une activité conjointe et chercher ensemble la réponse (O;17), kterou jsem přeložila taktéž
pomocí prézentu, tedy Můžete se také sejít a pokusit se najít odpověď společně (P;17).
Obdobný postup jsem aplikovala i v dalších dvou případech, větu Vous pourriez même
rédiger un document à cet effet (O;22-23) jsem přeložila jako K tomu můžete dokonce i
sepsat nějaký dokument (P;21) a dále věta Vous pourriez, entre autres, exiger une
compensation… (O;23) zní v českém překladu Například můžete vyžadovat nějakou
kompenzaci… (P;21). Toto řešení jsem zvolila proto, že se domnívám, že v češtině se ve
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stejných případech a zejména v tomto typu textu dává přednost prézentu před kondicionálem.
S ohledem právě na jazykové zvyklosti v češtině jsem volila i na jiných místech překladu
náhradu originálního slovesného času jiným slovesným časem v češtině. V jednom případě
jsem francouzský kondicionál nahradila při překladu českým futurem, konkrétně u věty Mes
parents m´interdiraient de sortir pendant des mois (O;21), jejíž český překlad zní Rodiče mi
zakáží chodit ven na několik měsíců (P;20). Taktéž jednou jsem při překladu futura ve
výchozím jazyce zvolila iterativní sloveso. Jednalo se o větu En fait, ce sera souvent un ami
de son âge… (O;20), kterou jsem do češtiny přeložila jako Ve skutečnosti to však často bývá
kamarád stejného věku… (P;19). Francouzské futurum jsem jednou nahradila českým
prézentem, jednalo se o větu … si les parents , l´école et la collectivité s´efforcent de favoriser
la croissance et le développement sains des enfants, cela empêchera naturellement toutes
sortes de problèmes… (O;8), jejíž český překlad zní … pokud se rodiče, škola a kolektiv snaží
podpořit zdravý růst a vývoj dítěte, přirozeně to zabraňuje vzniku rozličných problémů…
(P;10). V jednom případě jsem se uchýlila k nahrazení francouzského prézentu českým
futurem, a to u věty Cette brochure vous explique comment votre attitude, vos paroles et vos
gestes peuvent les guider sur la bonne voie (O;5), kterou jsem přeložila jako Tato brožura
vám vysvětlí, jak svými postoji, slovy a chováním můžete dovést vašeho potomka na správnou
cestu (P;8). Také jednou jsem prézens ve francouzštině nahradila českým kondicionálem, a to
v nadpise Ce que les parents doivent savoir sur les drogues (O;25), který jsem přeložila jako
Co by rodiče měli vědět o drogách (P;22). Toto řešení jsem zvolila proto, že dle mého názoru
se v obdobných případech v češtině zpravidla užívá právě kondicionál. S odlišným
gramatickým systémem češtiny a francouzštiny souvisí také další řešení, které jsem zvolila při
svém překladu, a to nahrazení francouzského participia minulého českou vedlejší větou
přívlastkovou. Jedná se o větu Établissez une gamme de conséquences correspondant à la
gravité de l´entorse aux règles… (O;23), kterou jsem do češtiny přeložila jako Zaveďte škálu
následků, které odpovídají závažnosti nerespektování pravidel… (P;21).
Několikrát jsem v průběhu překladu musela přistoupit také ke změně kategorie čísla u
substantiv. Někdy byla tato změna nutná, a to vzhledem k již zmíněným rozdílům
v gramatické struktuře obou jazyků. Takový byl případ slovního spojení échec scolaire
(O;11), který jsem přeložila jako studijní neúspěchy (P;11). Stejným způsobem jsem singulár
v originálu zaměnila za plurál v překladu i u věty Elle est aussi une référence importante pour
les parents qui n´assistent pas aux ateliers, mais qui veulent de l´information fiable et
opportune… (O;5), kterou jsem přeložila jako Je také důležitou pomůckou pro rodiče, kteří se
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setkání nezúčastňují, ale chtějí o tomto velmi vážném tématu získat důvěryhodné a správné
informace (P;8). Obdobně jsem postupovala při překladu věty quand il sera temps
d´échanger de l´information importante sur les effets délétères de la drogue (O;14), jejíž
překlad zní v okamžiku, kdy budete předávat důležité informace o zhoubných účincích užívání
drog (P;15).V několika případech jsem provedla opačný postup, tedy záměnu plurálu za
singulár, a to opět s ohledem na jazykové zvyklosti v češtině. Dvakrát jsem francouzský výraz
liens nahradila českým ekvivalentem pouto, a to ve větě avoir des parents qui cherchent à
bâtir des liens étroits avec leur enfant… (O;10), kterou jsem přeložila jako rodiče, kteří chtějí
vytvořit úzké pouto se svým potomkem… (P;12), dále pak ve větě Cherchez des façons
d´établir des liens avec votre enfant… (O;12), jejíž překlad zní Hledejte způsoby, jak si se
svým potomkem vytvořit pouto… (P;13). Stejně jsem postupovala i při překladu věty essayez
de comprendre leurs points de vue (O;15), kterou jsem přeložila jako snažte se pochopit jejich
úhel pohledu (P;15). Příkladem stejného řešení je také překlad věty Les meilleures
récompenses sont parfois les plus inattendues (O;18), který zní Nejlepší odměna je někdy ta,
kterou nečekáme (P;18). Obdobnou volbu při překladu jsem zvolila i u věty Nous avons tous
des talents… (O;18), v češtině Všichni máme nějaký talent (P;18) či u věty dans les cas
d´intoxication extrême (O;25), jejíž překlad zní v případě silné otravy (P;23).
Jak bylo řečeno již dříve v části Funkce textu, jednou z funkcí originálu je funkce
konativní. Ta se projevuje zejména velmi častým výskytem personalia vous a posesivního
adjektiva votre v různých tvarech. Při překladu do češtiny jsem se vždy snažila nahradit tyto
výrazy odpovídajícími českými ekvivalenty vy, váš, apod. V některých případech jsem však
musela dát přednost českým zvyklostem a nahradit posesivní adjektivum votre výrazem svůj,
a to kvůli lepší srozumitelnosti a větší přirozenosti. Takto jsem postupovala například u věty
Vous êtes un modèle de comportement pour votre enfant et plus que quiconque, vous le
connaissez (O;5), kterou jsem přeložila jako Jste pro své dítě vzorem chování a znáte ho lépe
než kdokoli jiný (P;8). Obdobně jsem postupovala například ve větě Regardez votre enfant
quand il parle (O;16), jejíž překlad zní Dívejte se na svého potomka, když mluví (P;16).
Dalším příkladem takového postupu při překladu je věta Enseignez l´autonomie à votre enfant
(O;19), kterou jsem přeložila jako Naučte své dítě samostatnosti (P;19). Dvakrát jsem při
překladu posesivní adjektivum zcela vynechala, protože se mi v daných případech zdálo
zbytečné. Jednalo se o větu Lorsque vous discutez du pour et du contre de la consommation
de drogue avec votre enfant, soyez avant tout clair et précis (O;14), kterou jsem přeložila jako
Když s dítětem hovoříte o kladech a záporech konzumace drog, mluvte především jasně a
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srozumitelně (P;15), a dále o větu soyez décontracté et encouragez vos enfants à poser des
questions… (O;15), jejíž překlad zní buďte uvolnění a dodávejte dětem odvahu k tomu, aby
pokládaly otázky… (P;15).

2.2.3 Úroveň syntaktická
Na syntaktické rovině jsem se při překladu do češtiny nejčastěji uchylovala k rozdělení
dlouhých francouzských souvětí na několik vět jednoduchých z důvodu lepšího porozumění.
Takto jsem postupovala zejména v případech, kdy se v originále vyskytuje středník, který se
ve francouzském psaném projevu, na rozdíl od toho českého, objevuje velmi často a je tedy
vhodné ho odstranit. Příkladem takového postupu je překlad souvětí Les pairs ont une forte
influence sur les adolescents; vous devriez connaître les amis de votre enfant et, si possible,
leurs parents (O;20), který zní Vrstevníci mají na dospívající osobu velký vliv. Měli byste
poznat přátele svého potomka a pokud možno i jejich rodiče (P;19). Obdobně jsem takto
rozdělila francouzské souvětí i v dalších dvou případech, jednou Les enfants ne sont pas des
adultes; vous êtes en position d´autorité, non pas d´égalité (O;22) na Děti nejsou dospělí. Vy
se nenacházíte v rovné pozici, ale v pozici autoritativní (P;20-21), následně jsem L´alcool est
le produit de la fermentation de grains ou de fruits; le vin, la bière et les spiritueux en
contiennent (O;25) přeložila jako Alkohol je produktem fermentace obilí či ovoce. Je
obsažený ve víně, pivu a tvrdých alkoholických nápojích (P;23). V některých případech jsem
středník v originále nahradila čárkou v textu překladu, tedy évitez de sermonner; cherchez
plutôt à avoir une discussion franche (O;15) jsem přeložila jako nepoučujte, snažte se spíše o
volný rozhovor (P;15). Stejně jsem postupovala i u souvětí À titre d´exemple, vous avez besoin
d´une bonne nuit de sommeil afin de pouvoir aller au travail le matin; vous devez payer vos
factures et vous devez éviter d´enfreindre la loi (O;24), jehož překlad zní Například, musíte se
dobře vyspat, abyste ráno mohli jít do práce, musíte platit faktury a vyhýbat se porušování
zákonů (P;22). Ve dvou případech jsem při překladu rozdělila souvětí parataktické v místě
konjunkce et. Jednalo se o souvětí Les amis sont des personnes importantes dans toute notre
vie et apprendre à socialiser avec les autres fait partie du développement normal de l´enfant
(O;20), jehož překlad zní Přátelé jsou důležitými osobami v průběhu celého našeho života.
Socializace s ostatními je součástí běžného vývoje člověka (P;20) a dále o souvětí L´alcool et
le tabac sont les drogues que les jeunes sont les plus susceptibles d´essayer et le cannabis est
la drogue illicite de choix au Canada (O;25), které jsem přeložila jako Dospívající jsou
nejnáchylnější k vyzkoušení alkoholu a tabáku. Marihuana je v Kanadě prvotřídní nelegální
drogou (P;23). Taktéž dvakrát jsem při překladu francouzské souvětí rozdělila v místě, kde se
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nacházela čárka, nejprve Voici une liste de façons pour les parents de développer des acquis
chez leur enfant, la liste adaptée de l´étude de la « Search Institute ». (O;8) jsem přeložila
jako Zde je seznam způsobů, jakými mohou rodiče rozvíjet získané vlastnosti svých ratolestí.
Seznam byl převzat ze studie institutu Search Institute. (P;10). Druhým příkladem je souvětí
Voici un exemple : « Je suis très peiné que tu sois en colère contre tes amis », vous devez
aussi penser ce que vous dites (O;16), jehož překlad zní Například: „Velmi mě trápí, že jsi
naštvaný na své kamarády.“ To, co říkáte, si musíte promyslet (P;16).
V několika případech jsem se však rozhodla naopak několik vět v originále sloučit
v překladu do jednoho souvětí, a to z důvodu větší návaznosti. Jednalo se o věty Des appuis et
des modèles de comportement, les jeunes en cherchent également ailleurs. Par exemple: les
frères et sœurs aînés, les amis, les parents… (O;12), které jsem přeložila jako Mladí hledají
podporu a své vzory chování i jinde, například u svých starších sourozenců, kamarádů,
rodičů… (P;13). Dalším případem sloučení vět při překladu je Est-ce que je saisis l´occasion
de lancer une discussion sur les valeurs et les choix importants dans la vie? Notamment
lorsque les médias traitent de la question? (O;13) přeložené jako Využívám příležitosti zahájit
diskuzi na téma důležitých hodnot a rozhodnutí v životě, a to zejména, pokud se o těchto
tématech mluví v médiích? (P;15).

2.2.4 Reálie
V originálu textu se vyskytuje několik reálií spojených s výchozí kulturou. Tato místa
jsem nijak nepřizpůsobovala kultuře cílové, avšak jsem si vědoma toho, že pokud by tato
brožura měla vyjít v České republice, bylo by nutné je upravit. Několik reálií jsem našla již na
první straně originálního textu. V rámečku nadepsaném À propos de cette brochure (O;5) je
uvedeno toto: Cette brochure est destinée aux parents et aux tuteurs. Elle complète une série
d´ateliers préparés pour les parents qui souhaitent se renseigner davantage sur leur rôle dans
la prévention de la consommation de drogue chez leur enfant d´âge scolaire. Elle est aussi
une référence importante pour les parents qui n´assistent pas aux ateliers, mais qui veulent de
l´information fiable et opportune sur ce sujet (O;5). Výraz série d´ateliers zřejmě odkazuje na
určitý typ akcí, které jsou pořádány pro rodiče v Kanadě. Jak již bylo zmíněno, já jsem při
překladu tyto reálie zachovávala, proto zní překlad této pasáže následovně: Doplňuje řadu
skupinových setkání připravovaných pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o své roli při
prevenci užívání drog u svých dětí školního věku. Je také důležitou pomůckou pro rodiče, kteří
se setkání nezúčastňují, ale chtějí o tomto velmi vážném tématu získat důvěryhodné a správné
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informace. (P;8). V případě vydání této publikace na území České republiky by překlad této
části záležel na tom, zda by se i zde konaly akce podobného typu či nikoliv. V prvním případě
by bylo možné text ponechat, případně lehce poupravit podle toho, o jaký typ akce by se
konkrétně jednalo. V opačném případě by bylo nejvhodnější tuto část zcela vynechat. Další
reálie se nachází v témže rámečku hned v následující větě: Pour en savoir plus, communiquez
avec le détachement de la GRC ou le service de police dans votre région (O;5). Při překladu
jsem zvolila toto řešení: Pro více informací kontaktujte stanici Královské kanadské jízdní
policie nebo policejní stanici ve vašem regionu (P;8). V případě vydání této brožury v České
republice by bylo samozřejmě nutné první část věty zcela vynechat, protože v této zemi žádná
taková instituce jako Královská kanadská jízdní policie neexistuje. Při úpravě druhé části by
se muselo přihlédnout k tomu, zda by u nás byla tato brožura vydána ve spolupráci s Policií
České republiky a bylo by tedy možné se na tento orgán v případě potřeby obrátit, či nikoliv.
Ve druhém případě by bylo vhodné tuto informaci také vynechat, případně nahradit jinou
institucí, která by informace poskytovala. Další reálie, která se vztahuje k výchozí kultuře, se
nachází v pasáži Nous avons tous des talents, le développement de l´estime de soi est une
démarche à long terme. Il est peu réaliste de s´attendre à ce que son enfant ait toujours de
bonnes notes ou soit choisi pour l´équipe de basketball de l´école (O;18). Vyznačená reálie se
zřejmě vztahuje k častému výskytu sportovních týmů na jednotlivých kanadských školách,
proto je velmi běžné, že se děti věnují sportu přímo v rámci školy a jsou součástí některého
z týmů. V České republice však dle mého názoru tato tradice není tak silná, proto by se český
čtenář mohl podivit nad tím, co je špatného na tom, že dítě nebude vybráno do školního
sportovního klubu, které u nás nejsou tolik rozšířené. Zároveň si myslím, že konkrétně
basketbal nepatří mezi nejčastěji praktikované sporty na školách. Já jsem při překladu této
části zvolila následující řešení: Všichni máme nějaký talent, rozvoj úcty k sobě samému je
dlouhodobý proces. Není příliš realistické očekávat, že váš potomek bude mít stále dobré
známky nebo bude vybrán do školního basketbalového týmu (P;18). V případě vydání této
publikace v České republice by tedy bylo nutné z výše uvedených důvodů buď nahradit
basketbal jiným sportem, případně tuto část zcela nahradit jinou, která bude mít blíže k české
kultuře. V textu se dále vyskytuje množství reálií, které jsou spojeny se situací konzumace
drog v Kanadě. Ve všech případech jsem vždy název této země či adjektivum odkazující
k této zemi ponechala. Prvním příkladem je věta L´alcool et le tabac sont les drogues que les
jeunes sont les plus suceptibles d´essayer et le cannabis est la drogue illicite de choix au
Canada (O;25), kterou jsem přeložila jako Dospívající jsou nejnáchylnější k vyzkoušení
alkoholu a tabáku. Marihuana je v Kanadě prvotřídní nelegální drogou (P;23). Dále se
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jednalo o větu L´alcool est la drogue la plus populaire dans la plupart des provinces
canadiennes (O;25), jejíž český překlad zní Alkohol je ve většině kanadských provincií
nejoblíbenější drogou (P;23). Stejná reálie se vyskytuje i ve větě CANNABIS (marihuana) est
la drogue illicite la plus populaire au Canada (O;26), kterou jsem přeložila jako KONOPÍ
(marihuana) je nejoblíbenější ilegální drogou v Kanadě (P;24). Posledním příkladem je věta
Les autres drogues illicites, dont celles décrites ci-dessous, sont moins consommées auprès
des jeunes au Canada (O;27), jejíž překlad zní Ostatní ilegální drogy, z nichž některé jsou
popsány níže, patří u kanadských dospívajících mezi méně užívané (P;24). Ve dvou případech
se na Kanadu neodkazuje přímo, z dalších vět je však jasné, že se o ni jedná. Jsou to případy
nadpisů, které odkazují k nejméně či nejvíce užívaným návykovým látkám v Kanadě. První
nadpis, který zní Les drogues les plus consommées et leurs effets (O;25), jsem přeložila jako
Nejčastěji užívané drogy a jejich účinky (P;22). Obdobným případem je nadpis Les drogues
les moins consommées et leurs effets (O;27), jehož překlad zní Méně užívané drogy a jejich
účinky (P;24). Je zřejmé, že v případě vydání této brožury v České republice, by bylo nutné
tyto pasáže upravit. Záviselo by na tom, zda by situace konzumace drog v České republice
odpovídala té v Kanadě. Pokud ano, stačilo by pouze nahradit odkazy na Kanadu těmi na
Českou republiku. Pokud by byla situace jiná, tedy drogy užívané v České republice by se
lišily od těch konzumovaných v Kanadě, bylo by třeba zcela nahradit celé úseky textu, tedy
nahradit je originálním českým textem o konkrétních druzích drog.

2.2.5 Kanadské výrazy
V textu originálu jsem narazila na některé výrazy, které se mi zdály v daném kontextu
zcela nesrozumitelné, nebo jsem sice pochopila, jaký význam se za nimi skrývá, ale ve
francouzských výkladových slovních jsem ho nenašla. Vzhledem k tomu, že brožura byla
vydána v Kanadě, napadlo mne, že se může jednat o výrazy používané právě v kanadské
francouzštině. Proto jsem se rozhodla tato místa konzultovat s francouzským rodilým
mluvčím z Francie a dále s francouzskými rodilými mluvčími z Québecu. Asi nejvýraznějším
kanadským výrazem bylo slovo réalisations (O;18), které má ve francouzštině používané ve
Francii konkrétní význam. V kontextu daného místa brožury by se však dal očekávat spíše
abstraktní výraz. Bylo mi potvrzeno, že se opravdu jedná o výraz z kanadské francouzštiny,
který by v publikaci vydané ve Francii byl nahrazen výrazem abstraktnějším. V dalších dvou
případech se jednalo o výrazy, které se sice používají v obou regionálních variantách
francouzštiny, v té francouzské však pocházejí z vyšší stylistické vrstvy jazyka. Jedná se o
výraz pair, který se v brožuře vyskytuje velmi často, a dále výraz mettre en garde (O;23).
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2.2.6 Chyby ve výchozím textu
Během překládání jsem si všimla i několika chyb v originálním francouzském textu.
Jednalo se zejména o chyby morfologické, v jednom případě šlo o chybu interpunkční. Tu
jsem objevila ve větě ne vous attendez pas à ce que les adolescents acceptent tout ce que vous
dites uniquement parce que vous êtes le parent‗ par contre, rappelez-vous que les parents ont
aussi des obligations (O;15). Co se týče chyb morfologických, v některých případech se
nejspíše jedná o pouhý překlep, například ve větě Cette brochure vous explique comment
votre attitude, vos paroles et vos gestes peuvent les guider sur la bonne voie (O;5) by člen les
měl být nahrazen členem le, a to vzhledem k tomu, že v předchozích větách se mluví o votre
enfant. V překladu jsem tedy určitý člen v plurálu nahradila výrazem v singuláru: Tato
brožura vám vysvětlí, jak svými postoji, slovy a chováním můžete dovést vašeho potomka na
správnou cestu. (P;8). Příkladem možného překlepu je také věta Demandez à votre enfant son
opinions et ses commentaires sur les questions et les plans touchant la famille (O;18), kde
autor zřejmě zamýšlel použít spíše singulár výrazu opinion. V překladu jsem i z důvodu
jazykových zvyklostí v češtině zvolila tedy singulár: Ptejte se svého syna nebo dcery na názor
a připomínky k problémům a plánům týkajících se rodiny (P;18). Další případ překlepu jsem
našla ve slově surbondaient (O;11), které správně zní surabondaient. V jednom případě autoři
na začátku věty omylem namísto velkého písmena použili na začátku věty písmeno malé,
jednalo se o větu l´enfant doit penser aux conséquences de ses actes sur lui et les autres…
(O;19). Ve zbylých dvou případech chyb se spíše než o překlep jedná o nepozornost autorů.
Prvním příkladem je věta Donc, persistez pendant leurs années de croissance (O;13).
V předchozí větě se hovoří o votre enfant, správně by tedy mělo být užito posesivní
adjektivum ses. Já jsem tedy v překladu použila singulár: Proto v tom vytrvejte po celou dobu
jeho dospívání (P;14). Další chyba, kterou jsem v originálním textu odhalila, se nachází ve
větě L´enfant veut savoir si ses parents l´écoutera et ne s´emportera pas si un problème
survient (O;13). Vzhledem k tomu, že podmětem věty je ses parents, použité sloveso ve
futuru by mělo mít koncovku třetí osoby plurálu, tedy écouteront a ne s´emporteront pas.
V překladu jsem tuto chybu opravila a použila také slovesa ve třetí osobě plurálu, tedy Dítě
chce vědět, zda ho rodiče poslouchají a zda se nerozzlobí, když se objeví nějaký problém
(P;14).
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2.2.7 Grafická stránka originálu
Kromě grafických úprav popsaných výše v části Členění a grafika textu jsem při
překladu narazila i na několik dílčích úprav. Jednalo se zejména o velká či malá písmena u
výčtů. Například v tabulce na str. 21 originálního textu začínají všechny body vyznačené
odrážkami velkým písmenem. Já jsem při překladu do češtiny zvolila písmena malá (str. 20)
z důvodu odlišných zvyklostí. Obdobně jsem postupovala při překladu tabulek na str. 26 a 27
v originálním textu, kde jsem všechna velká písmena za odrážkou nahrazovala v překladu
písmenem malým. Domnívám se, že mohlo také dojít k určité chybě důsledkem nepozornosti
autorů, jelikož v předchozí tabulce na str. 25 v originálním textu jsou za odrážkami použitá
písmena malá, z tohoto pohledu je tedy grafická úprava v originále nesjednocená.
Při překladu jsem se dále setkávala i s odlišnou grafickou úpravou jednotlivých slov
v textu, např. český ekvivalent slova ENSEMBLE (O;22), které je v originálním textu napsáno
velkými písmeny, jsem v překladu napsala také velkými písmeny, tedy SPOLEČNĚ (P;21).
Dále jsem při překladu slovesa NE pourriez PAS (O;23) jako NEMOHLI (P;21) přemýšlela,
zda velkými písmeny napíšu celé slovo, či pouze předponu „NE“. Nakonec jsem se rozhodla
pro první variantu. Posledním příkladem podobného postupu při překladu je nahrazení
francouzské zkratky snc (O;25) českým ekvivalentem CNS (P;23), který jsem vzhledem
k českým zvyklostem napsala také velkými písmeny.

2.3 Překladatelské postupy
Při klasifikaci překladatelských řešení jsem vycházela z publikace Francouzština pro
pokročilé (Tionová, 2000).

2.3.1 Transpozice
Při transpozici dochází při překladu k nahrazení slovního druhu v originále jiným
slovním druhem v cílovém jazyce.
Z důvodu systémových rozdílů mezi francouzštinou a češtinou jsem ve svém překladu
musela často zvolit transpozici slovního druhu, která spočívá v nahrazení slovního druhu
v originále jiným slovním druhem v cílovém jazyce. Příkladem takového postupu je překlad
slovního spojení événements de la vie (O;9) jako životní události (P;10). Stejně jsem
postupovala i u věty Tu dois être vraiment en colère pour dire une telle chose (O;16), kterou
jsem přeložila jako Musíš být opravdu hodně naštvaný/á, když říkáš takové věci (P;16).
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Několikrát jsem provedla také dvojnásobnou transpozici slovního druhu, jednalo se o překlad
sur ce sujet de grande importance (O;5) jako o tomto velmi vážném tématu (P;8) nebo votre
comportement a une grande influence sur… (O;7) jako vaše chování silně ovlivňuje to, …
(P;10).
V několika případech jsem se při překladu do češtiny rozhodla pro transpozici
syntaktickou, konkrétně se jednalo o transpozici francouzského aktiva na české pasivum,
například větu Les sept points suivants résument les façons d´établir et d´appliquer des règles
(O;22) jsem přeložila jako V těchto sedmi bodech jsou shrnuty způsoby, jak zavést a
aplikovat pravidla (P;21). Dalším příkladem obdobného postupu je překlad věty Le vin, la
bière et les spiritueux en contiennent (O;25) jako Je obsažený ve víně, pivu a tvrdých
alkoholických nápojích (P;23).
Během překladu jsem často volila také transpozici francouzského substantiva na české
verbum, tedy verbalizaci (opak nominalizace). Takový postup jsem použila s ohledem na to,
že pro francouzštinu je typický častý výskyt substantiv, má tedy nominální charakter. Čeština
takové množství substantiv neužívá, a proto je nutné na některých místech přistoupit při
překladu k verbalizaci. Příkladem je překlad francouzské věty avoir des parents sans règles
ou attentes précises, une mauvaise supervision et une discipline et un soutien flous (O;10)
jako prostředí bez přesných pravidel či očekávání, kde rodiče nedostatečně dohlížejí na své
dítě, téměř ho nepodporují a vyžadují minimální disciplínu (P;11). Tento postup jsem
uplatnila i při překladu věty Nous avons jusqu´à maintenant insisté sur l´importance d´aider
votre enfant… (O;22) jako Až doteď jsme trvali na tom, jak je důležité pomoci dítěti… (P;20).

2.3.2 Koncentrace - diluce
Při překladu z francouzštiny do češtiny musíme častokrát opět z důvodu rozdílných
jazykových systémů mezi těmito dvěma jazyky volit postup koncentrace, tedy výraz, který se
ve francouzštině skládá z několika slov, nahradit v češtině jednoslovným výrazem. Takto
jsem postupovala například u výrazu faire l´essai (O;5), který jsem přeložila jako vyzkoušet
(P;8). Dalším příkladem je překlad výrazu prise de décisions (O;11) jako rozhodování (P;13)
nebo les frères et soeurs (O;12) jako sourozenci (P;13).
V některých případech jsem však musela použít opačný postup, tedy diluci, kdy jsem
francouzský jednoslovný výraz nahradila českým výrazem složeným z několika slov, např.
výraz (les) jeunes (O;7) jsem přeložila jako mladí lidé (P;9), dále výraz surprotection (O;22)
jako přílišná ochrana (P;21), podobně désassemblage (O;27) jako opětovný úklid (P;25),
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posledním příkladem je překlad výrazu (les) spiritueux (O;25) jako tvrdé alkoholické nápoje
(P;23).

2.3.3 Modulace
Často jsem při překladu uplatňovala také postup modulace. Takto nazýváme
překladatelský postup, při kterém se mění úhel pohledu na sdělovanou skutečnost.
V některých případech jsem zvolila modulaci lexikální, např. při překladu výrazu point de
vue (O;5) jako úhel pohledu (P;8), dále výrazu ne lui cachez pas les faits (O;14) jako
nezamlčujte mu fakta (P;15) nebo například les conséquences de ses gestes (O;23) jako
následky svého jednání (P;22).
Při překladu jsem také několikrát použila modulaci antonymickou. Jednalo se
například o překlad výrazu un enfant (…), libre de l´emprise de la drogue (O;5), který zní dítě
nepodléhající vlivu drog (P;8). Dále jsem tento postup použila při překladu věty Le temps
manque parfois (O;12) jako Času někdy není dostatek (P;13). Obdobně jsem postupovala i u
překladu věty et dites-lui qu´il est pénible de subir les pressions de ses pairs (O;20), kdy jsem
zvolila řešení a řekněte mu, že chápete, že není snadné odolat tlaku vrstevníků (P;19).
Ve větší míře jsem používala modulaci syntaktickou, např. při překladu věty Des amis
t´auraient-ils demandé d´essayer de la drogue? (O;15) jako Chtěli po tobě kamarádi, abys
vyzkoušel/a drogy? (P;16). Dalším příkladem je francouzská věta et ce qu´il a appris de son
erreur (O;19), kterou jsem přeložila jako a jak se ze své chyby poučil (P;19). Obdobně jsem
postupovala u věty Je n´ai pas de temps à perdre avec la drogue (O;21), jejíž překlad zní
nemůžu ztrácet čas drogami (P;20).
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Závěr
V této práci autorka vypracovala překlad francouzského textu do češtiny. Tento proces
následně ve druhé části okomentovala. Nejprve provedla překladatelskou analýzu originálního
textu, při které vycházela ze schématu Christiane Nordové (2005). Následně se zabývala
překladatelskými problémy, se kterými se v průběhu překladu setkala, a uvedla příklady jejich
řešení. Na závěr se zaměřila na překladatelské postupy, které při překládání zvolila.
Jedním z největších problémů, který musela autorka při překladu řešit, bylo zachování
stylu výchozího textu. Vzhledem k adresátovi text velmi přirozeně plynul a přímo se k
příjemci obracel. Důležitá byla také srozumitelnost, jelikož tématem tohoto textu bylo
relativně odborné téma. S tím souvisel i výběr lexika. V originálním textu se vyskytovalo
velké množství odborných výrazů z různých oborů, které pro autorku práce někdy
představovaly určitá úskalí.
I přes zmíněná obtížná místa, se kterými se při překladu setkala, se autorka práce
snažila vytvořit překlad tak, aby odpovídal záměru autora a aby byly zachovány veškeré
vlastnosti originálu. Svá řešení odůvodnila v následném komentáři.
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