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Úvod
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří překlad francouzské knihy La
mer expliquée à nos petits-enfants, jejímiž autory jsou Hubert Reeves a Yves Lancelot.
Publikace byla vydána v roce 2015 pařížským nakladatelstvím Seuil. Obsahuje rozhovor
autora a jeho vnučky na téma moře a vše, co je s ním spojené. K překladu jsem si vybrala
první polovinu rozhovoru, ve které se autor zabývá tématy jako vznik vody na Zemi, salinita
vody, slapové jevy, rozmanitost mořských živočichů či mořské proudy.
Druhou část práce tvoří komentář k překladu. Tento komentář je rozdělen na analýzu
výchozího textu, vytyčení překladatelské metody, popis překladatelských problémů s
konkrétními příklady, typologii hlavních překladatelských postupů a rozbor překladatelských
posunů, ke kterým při překladu došlo.
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala text z edice Expliqué à nakladatelství Seuil. V této
edici vycházejí populárně-naučné publikace určené především dětskému publiku. Jejich
témata jsou velmi různorodá a často se týkají historických, politických, sociologických nebo
filozofických otázek. Konkrétní knihu jsem si zvolila proto, že téma moře je mi poměrně
neznámé a chtěla jsem se o něm dozvědět více. Zaujala mě rovněž forma dialogu a nezvyklé
stylistické nasazení textu, který nese známky mluvenosti. Překlad pro mě představoval výzvu
a příležitost uplatnit znalosti, jež jsem získala v průběhu studia.
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1. Překlad
Dědo, vyprávěj mi o moři!
Pojď, půjdeme se na něj podívat! Sešli jsme se přece, abychom si povídali o moři. Strašně
ráda sem chodím, posadím se na skálu a na nic nemyslím, jen se dívám na obzor...
Máš úplnou pravdu: abychom si o moři mohli vyprávět, musíme začít tím, že se na něj
budeme koukat. Ale jak tě znám, nevydržíš na nic nemyslet moc dlouho!
Vydržím, věř mi! Když se dívám na moře, najednou mám v hlavě prázdno. Připadá mi
ohromné a krásné. Hrozně se mi líbí sluneční světlo, které se neustále proměňuje, vlhký písek
třpytící se při odlivu, šumění vln i křik racků. A co při pohledu na moře napadá tebe?
Myslím na svobodu, nebe, hvězdy a chuť vyrazit na cestu. „Svobodný člověče, vždy budeš
mít rád moře!“ Tenhle Baudelairův verš mám moc rád.
1

Máš pravdu, i já si připadám svobodnější, zapomínám na věci, co mi lezou na nervy,
vydechuju, všechno nechávám plavat...
Ale utéct od všeho, to přece nejde!
Ale ano, jde, stačí se nalodit a vyplout! Ty sám jsi to přece udělal nejmíň stokrát.
To je pravda, i když ale vyplouváme daleko a na dlouhou dobu, vždycky se vrátíme, protože
moře není místo stvořené pro život člověka. Ostatně v tom možná spočívá důvod, proč nás
tolik přitahuje. Samozřejmě, na lodi můžeme docela dobře žít po několik měsíců. Ale je pro
nás nemožné mít moře za domov, není to zkrátka naše přirozené prostředí. Když sedíme tady
na skále, vidíš, jak se před námi rozprostírá celá ta vodní plocha… ohromná, tak jsi to říkala?
Jestlipak víš, že pokrývá tři čtvrtiny povrchu naší planety? A přesto na ní my, obyvatelé
pevniny, nemáme svoje místo. Uvědomuješ si to?
Na to jsem nikdy nepomyslela! Takže je to něco jako jiný svět…
Ano, moře je jiné a silnější než my. Je součástí našeho světa a zároveň nám stále uniká. Stejný
pocit můžeš mít, když budeš pozorovat nebe poseté hvězdami a přitom myslet na nekonečnost
vesmíru. V něm náš životní prostor nemá skoro žádný význam. Až na to, že moře je nám
bližší: je tady, vždy bylo součástí historie Země, můžeš se ho dotknout a koupat se v něm…
A hlavně provokuje naši představivost. Když jsem byla malá, sama sebe jsem se například
ptala, kde moře vlastně končí. Dívám se na obzor, je strašně daleko, a uvědomuju si, že
1

přeložil Vítězslav Nezval
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neznamená konec moře. Není to okraj nějakého obrovského bazénu, musí být ještě něco za
ním. Když zahlédnu lodě, které se postupně ztrácejí za obzorem, moc dobře vím, že se
nepotopily, ani že nespadly na opačnou stranu. Jsou jinde, v takové dálce, že i kdybych teď
sama vyrazila na moře, nikdy by se mi nepodařilo je dostihnout. Mám pocit, že se vždycky
budu ptát, kde moře končí… Je to trochu hloupá otázka, viď?
Vůbec ne. Naopak, je to výborná otázka a já jsem si ji v dětství taky pokládal. Přestože jsem
strávil celý život zkoumáním oceánů, fascinuje mě i dnes stejně tak jako tebe. Co je za
horizontem? Odpověď samozřejmě zjistíš, když se podíváš na glóbus, ale k vyřešení téhle
záhady to úplně nestačí. V kosmologii totiž to, čemu říkáme obzor, vůbec není ta čára, kterou
vidíš v dálce – tam, kde se nebe a moře spojují v jedno. Otázka však zůstává stejná. Můžeme
zkoumat a pozorovat galaxie, ale jen do určité míry. I vědci se ptají, copak že je vlastně za
tím, co vidíme? Jsou tam další vesmíry? Máš pravdu, nekonečno nás přivádí k zamyšlení.
Není to tak, že bychom nemysleli na nic, naopak, myslíme hodně rychle a na spoustu
důležitých a zásadních věcí. Tváří v tvář nekonečnu se nevynořuje jedna otázka, ale nejmíň
deset. Jen si je zkus položit!
Odkud se všechna ta voda bere? Je to ta stejná od samého počátku? A byla na Zemi ještě
předtím, než se objevily kontinenty, nebo je pokryla? Je jedno moře, nebo je jich víc?
Výborně! Vidíš, jak rychle se dostáváš k jádru věci!

Moře pochází z vesmíru
Díky za poklonu, ale teď bys měl na ty otázky odpovědět!
Začněme tou nejjednodušší: ano, je jenom jedno moře. Tedy pokud je pro nás „moře“ celá ta
rozlehlá plocha slané vody. A nemýlíme se, když říkáme, že jsme „na břehu moře“, ať už se
zrovna nacházíme jako my v Bretani u Atlantského oceánu, u kanálu La Manche, nebo na
pobřeží Středozemního moře. Ale v zeměpisu se tohle světové moře nazývá „oceán“ a dál se
dělí na tři velké celky (Indický, Atlantský a Tichý), ke kterým je třeba ještě přidat Jižní a
Severní ledový oceán na obou zeměpisných pólech. Slovo „moře“ je vyhrazeno určitým
menším částem těchto oceánů, které jsou zpravidla v blízkosti pobřeží. V průběhu času je lidé
pojmenovali. Je jich asi patnáct. Budeme mluvit o Severním moři, Norském moři,
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Středozemním moři, stejně tak jako o Rudém a Žlutém moři, Kaspickém moři nebo Mrtvém
moři.
Zopakuju svoji otázku: jak se moře dostalo na Zemi?
Pro to existuje několik vysvětlení. Nejdřív ale musíš vědět, že voda byla ve vesmíru dávno
před tím, než vznikla Země, a že ještě dnes pozorujeme spoustu vodní páry v mlhovinách,
které jsou rozsety po Mléčné dráze, a taky v blízkosti nově se tvořících hvězd. Vody je tam
milionkrát víc než ve všech pozemských mořích dohromady!
Takže moře pochází z hvězd?
Pochází z vesmíru. Podle nejstarší teorie, dnes už pravděpodobně překonané, vznikla mořská
voda z odplynění části látek roztavených v nitru planety na samém počátku historie Země.
Z magmatu se uvolnily horké plyny a v průběhu chladnutí zkapalněly. To způsobilo, že se
v dutinách zemského povrchu nashromáždila voda. Nicméně podle jiné, novější hypotézy
pochází voda ze srážek s kometami.
S kometami plnými vody, které vybuchly podobně, jako vybuchují vodní bomby?
Ano, tak nějak to asi bylo. Když se před 4,57 miliardami let zrodily Země a Slunce, naše
Galaxie už existovala asi deset miliard let a v galaktické hmotě se vyskytovalo velké množství
vody. Slunce obklopovala planetární tělesa, mezi kterými byla i naše budoucí planeta Země.
Dál od něj se nacházelo obrovské mračno komet, ze značné části tvořených ledem. Během
několika prvních milionů let svého utváření se Země mnohokrát srazila s vesmírnými tělesy
obíhajícími kolem Slunce. Tak se z komet uvolnilo nesmírné množství vody a ta se rozlila po
zemském povrchu.
Lidé se po dlouhou dobu domnívali, že objeví-li se na nebi kometa, je to špatné znamení a
předzvěst katastrof. Dnes víme, že komety nám naopak přinesly úžasný dar, vodu – živel
nezbytný pro vznik života, a tedy i naší existence. Vděčíme jim za všechno!
Takže když plavu v oceánu, koupu se ve vodě, která pochází z komet?
Ano, je to pořád ta stejná voda jako na počátku, ale už se nenachází na stejných místech.
Oceány, jak je známe dnes, jsou mnohem mladší než Země, protože se utvořily před pouhými
dvěma sty miliony let. Ale udržují v sobě vodu, která je mnohem starší. Mimořádné jsou tím,
že jejich objem se na rozdíl od tvaru oceánských pánví nemění, a v průběhu milionů let zůstal
tentýž. Vlivem slunečního tepla se voda samozřejmě vypařuje a poté znovu padá na zem (díky
tomu máme sladkou a pitnou vodu), ale tenhle koloběh se vztahuje jen k nepatrné části
celkového množství vody na Zemi.
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Voda rovná se život?
Říkal jsi, že voda je zdrojem života. Znamená to, že život je možný pouze na Zemi... teda
pokud se voda nenachází i na jiných planetách?
Přesně tak! Je možné, že voda existuje nebo existovala i na jiných planetách sluneční
soustavy, i kdyby jen v nepatrném množství. Například na planetě Mars byly objeveny stopy
po proudění vody, vyschlá koryta srovnatelná s říčními sítěmi, jaké máme tady na Zemi.
Saturnův měsíc Titan a taky Europa a Ganymed, měsíce Jupiteru, mají na povrchu led
pokrývající vodní plochy pravděpodobně se slanou vodou. Nicméně vědci tam ještě neobjevili
žádnou organickou molekulu. Pokud by se tak stalo, museli bychom určitě rozšířit naše
chápání pojmu „život“. Protože ve tvojí otázce není tím nejhůř definovatelným pojmem voda
(jejíž chemické složení dobře známe: H20 neboli dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku), ale
život. To, že je přítomnost vody základním předpokladem pro vznik života, jak ho známe tady
na Zemi, je velmi pravděpodobná hypotéza, ale nemůžeme vědecky dokázat, že jde o
absolutní jistotu. Původ života zůstává ve vědě tou nejpalčivější a největší otázkou. Zkoumali
jsme například organismy, kterým se říká „extrémofilové“ a které jsou schopné vývoje v
extrémních podmínkách (jak už jejich jméno napovídá), bez vody, světla, dokonce i bez
kyslíku. Objevili jsme bakterie, které přežily na dně oceánu pod kilometr silnými vrstvami
usazenin, a to za velmi vysokých teplot (asi 350 °C). Nebo třeba virus tabákové mozaiky,
který je aktivní v roztoku, ale když ho necháme vykrystalizovat, stává se netečným. Takže kde
je hranice mezi životem a smrtí? Sice ji určujeme my, ale je možné, že v přírodě je život
nepřetržitý proces s různými podobami, o nichž nemáme ani ponětí a které zbývá objevit.
Ale přinejmenším víme, že voda byla na Zemi předtím, než se objevil život. Jestli tomu dobře
rozumím, můžeme z toho odvodit, že je tady z nějakého důvodu.
Potíž je v tom, že první živé organismy na naší planetě nezanechaly stopy. Nejstaršími
známkami života na zemi jsou jisté zkameněliny, které byly kdysi součástí hornin a jsou staré
3,5 miliardy let (vznikly tedy přibližně miliardu let poté, co se objevila voda). Je těžké uvěřit,
že tyhle organismy tvořené koloniemi bakterií vznikly tak náhle a zčistajasna, aniž by před
nimi existovaly nějaké jiné. Nebo možná existují fosilie, které bychom podle dnešních kritérií
nemohli kvalifikovat jako „stopy života na Zemi“, a nemůžeme je proto rozpoznat. Vidíš,
kolik toho ještě zbývá objevit, abychom záhadu života vyřešili!
Přijde mi úžasné, kolik je na světě živých organismů. Jak to ta příroda mohla udělat?

11

Správně jsi pochopila, že voda je pro vznik života nezbytná – a tak je přirozené, že moře
zůstává zdrojem obrovského množství živých organismů, který nemá obdoby. I v dnešní době
v něm žijí nejrůznější druhy zvířat i rostlin, od těch nejjednodušších až po ty nejvyspělejší.
Najdeme tu jak bakterie, velmi primitivní stvoření tvořená jedinou bezjadernou buňkou, tak i
nesmírně vyvinuté savce, například kytovce. Všechno sice začalo v moři, ale rostliny se už
hodně brzo, před víc než pěti sty miliony lety, přesunuly z oceánu na pevninu. Zvířata je
následovala před zhruba 360 miliony lety. Přizpůsobila se životu na souši, což vedlo k
pozoruhodnému vývoji druhů. Ale všechny tyhle suchozemské organismy zůstaly na vodě
závislé. Můžeme říct, že i když vstoupily na pevnou půdu, „odnesly si vodu“ s sebou. Tak
třeba naše tělo je složeno přibližně z 65 % z vody. Suchozemské rostliny jí obsahují mezi 75
% a 95 %. Zůstalo v nás mnoho známek našeho mořského původu, například to, že se
vyvíjíme ve vodním prostředí, kde strávíme devět měsíců, než spatříme světlo světa a
začneme dýchat. Moře se naším prostřednictvím vlastně zčásti přesunulo na souš.
Znamená to, že jsme pořád spojeni s organismy, které žijí v moři?
Ano, jsme na nich dokonce závislí. Jsou pro nás zajímavé tím, že nám skýtají ohromné
bohatství, ale kromě toho se mořské organismy přímo podílejí na fungování našeho životního
prostředí. Mám na mysli převážně plankton, který ovlivňuje klima, a to tak, že udržuje
rovnováhu mezi oxidem uhličitým a kyslíkem v atmosféře, a tím činí naši planetu
obyvatelnou. V moři žije společenství živočichů, od bakterií až po ryby a velryby, přes
množství složitých organismů a celých ekosystémů, které nás chrání a jež bychom i my na
oplátku měli chránit. Později se o tom určitě pobavíme.
S tím počítám! Teď se vrátím k ostatním planetám: můžeme najít vodu i mimo sluneční
soustavu? A co život?
Není to nereálné. Je to možná přesně to, co jednoho dne objevíme na extrasolárních planetách.
Už známe asi tisícovku planet, které obíhají kolem jiné hvězdy, než je naše Slunce, a je velmi
pravděpodobné, že na některých z nich se nachází voda v kapalném skupenství. Představ si,
že bychom v jejich atmosféře odhalili plynný kyslík – byl by to dobrý důvod pro to, abychom
se domnívali, že je tam život. Takový molekulární kyslík, tvořený dvěma atomy, se totiž
momentálně nachází jenom na Zemi a my víme, že ho produkují živé organismy. Objevení
kyslíku na nějaké jiné planetě by způsobilo převrat v celé biologii!
Bylo by skvělé stát se objevitelkou exoplanet! Ale než toho zjistíme víc, můžeme se shodnout
na tom, že Země je jediná planeta ve sluneční soustavě, která má tolik vody?
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V tom jsme zajedno. A já ti můžu rovnou vysvětlit, proč je Země pro naši drahou H2O tak
vynikající hostitelkou. Vyskytuje se v takové vzdálenosti od Slunce, že teplota na povrchu
zůstává na hodnotách slučitelných s přítomností vody v kapalném skupenství. A další její
předností je, že určité plyny v naší atmosféře zajišťují takzvaný skleníkový efekt, který
udržuje průměrnou teplotu. Bez tohohle skleníkového efektu by teplota na Zemi byla –18 °C
namísto dnešních 15 °C a voda by existovala pouze ve formě ledu. Ale množství vody na
Zemi musíme taky relativizovat. Oceány totiž pokrývají 71 % jejího povrchu a jsou průměrně
hluboké od 3,5 do 3,8 kilometru, tedy s výjimkou několika oceánských příkopů s hloubkou až
11 kilometrů. To není nic v porovnání s poloměrem Země, který činí asi 6 370 kilometrů.
Takže když se podíváš na celou planetu a představíš si ji jako kompaktní kouli hmoty, a ne
jenom jako povrch koule, masa vody představuje míň než tisícinu celkové hmoty Země. Tahle
rozlehlá modrá plocha, pro nás nezbytná, tedy není nekonečná a zůstává křehká a zranitelná.
Modré a slané
Mluvíš o nekonečné ploše modré barvy. Když si představuju moře, taky ho vidím modré. A asi
jako všechny děti jsem ho na obrázcích vždycky vybarvovala modře. Podívej, dneska je
krásně a moře je modré jako nebe, ale někdy se stane, že tady v Bretani, kde je často na
obloze spousta šedivých mraků, se zbarví skoro až dohněda. Je moře modré kvůli tomu, že je
modré nebe?
Tak to není. Když naplníš sklenici mořskou vodou – a je jedno, jestli jsi ji nabrala v Pacifiku
pod ostrým sluncem, nebo v kanálu La Manche za deštivého dne – ta voda bude stejně
průhledná jako sklenice, do které ji naliješ. Můžeš ji klidně dát pod modrou oblohu, ale její
barva se nezmění, zůstane bezbarvá. Když naproti tomu naplníš vodou můj bazén, který je
vydlážděn bíle a má i bílé okraje, voda se zbarví domodra. Stejná situace nastane i v jezeře
skrytém v jeskyni, kde nevidíme nebe. To znamená, že když se díváme na určité množství
vody, ať už mořské, nebo sladké, zdá se nám modrá. Řeka svatého Vavřince v Québeku, která
je hodně široká, je taky modrá, podobně jako moře. Čím to? Je to dáno vzájemným
působením světla a vody. Jak už víš, sluneční světlo v sobě obsahuje barvy duhy: červenou,
žlutou a modrou. Molekuly vody pohlcují červené a žluté paprsky a odrážejí pouze modré.
Pokud je naproti tomu nebe šedé a sluneční světlo míň ostré, moře dostává temnější barvu,
zbarvuje se došeda nebo dohněda. Když se v moři vyskytují určité druhy vodních řas, které v
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sobě obsahují hodně chlorofylu – ten modrou složku světelných paprsků pohlcuje ještě víc –
může hrát všemi odstíny zelené, až po tyrkysovou jako například v lagunách Pacifiku nebo na
Bahamách. A naopak, když moře neobsahuje skoro žádný plankton, jak je tomu třeba v
„mořských pouštích“ uprostřed Pacifiku, stává se dokonale modrým. Je to čistá, intenzivní
modrá barva, jakou neuvidíš nikde jinde, ani ve Středozemním moři.
A proč je moře slané? Za to taky můžou komety?
Tentokrát ne: hvězdy, komety i Měsíc jsou v tom nevinně! Sůl pochází z kontinentů a řeky ji
odnášejí do moře. Vodní toky se omílají o horniny a postupně z nich odplavují malé částečky,
zejména molekuly chloridu sodného (ten znáš jako kuchyňskou sůl) a draslíku. Unášejí je až k
ústí řeky do moře, ve kterém se sůl pak hromadí.
Mohli bychom si myslet, že se během koloběhu vody sůl z moře ztrácí...
To je sice pravda, ale ta část vody, která se účastní koloběhu, je moc malá v porovnání s
množstvím slané vody, které v moři zůstává. Míra slanosti tak zůstává skoro stejná. Jsem si
jistý, že před miliardou let byla celkově v moři zhruba stejná koncentrace soli jako dnes.
Tomu nerozumím. Jak je tedy možné, že Středozemní moře je mnohem slanější než Atlantik?
Mluvím o celkové míře salinity (slanosti vody) v měřítku „celosvětového“ moře. Ale máš
pravdu, na různých místech zeměkoule pozorujeme značné rozdíly ve slanosti vody. Ty jsou
způsobeny různou mírou výparu, tedy různou intenzitou slunečních paprsků. Mrtvé moře,
které je vlastně bezodtoké slané jezero, je díky své malé rozloze a horkému klimatu
extrémním případem. Voda v něm má totiž takovou míru salinity, že nadnáší mnohem líp než
voda například ve Středozemním moři. Vysokých hodnot dosahuje salinita taky v solných
močálech (například ve francouzském přírodním parku Camargue nebo u města Guérande).
Lidé těžili sůl už v dávných dobách. Pro Egypťany a posléze starověké Římany měla
dokonce velikou hodnotu – používala se převážně ke konzervování potravin. Byla luxusním
zbožím a předmětem výdělečného obchodování... i když ne tolik, jako mnohem později
obchodování s ropou. I ta je mimochodem slaná, protože se často utvářela v mořském
prostředí. Ale teď se znovu podívejme na moře! Co ještě vidíš?
Příliv a odliv, Měsíc, Slunce
Vidím vodu, která je plná pohybu, mnohem víc než ta v řekách... Nechávám se ukolébat
pohledem na činnost moře a napadá mě, jak je to zvláštní. Ten pohyb je zároveň pravidelný,
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jako například vlnění nebo příliv a odliv, a nepravidelný. Moře se mění ze dne na den, někdy i
z hodiny na hodinu. Je klidné, ale najednou se začne vzdouvat a rozbouří se. Zdá se mi
nepředvídatelné.
Teď jsi narazila na zásadní věc: moře je nestálé, a to tak, že si to zatím ani nedovedeš
představit (ale nepředbíhejme). I řeky jsou v pohybu, ale člověk okamžitě chápe, proč a jak.
Svůj původ mají nejčastěji v prameni, který vytryskne z nitra země na povrch. Dál se do nich
přidá voda vzniklá táním horských ledovců a voda ze srážek. Vodní toky nejdřív tečou
potůčkem a postupně si vyhloubí koryto směrem po svahu, který je vede až k ústí do moře.
Přestože průběhy toku některých řek jsou velmi nepravidelné, říční voda plyne vždy ve
stejném směru, a to od horního toku k dolnímu. Naproti tomu pohyby moře jsou dány mnoha
různými faktory, ačkoli moře samo o sobě je nehybné. Někdy se přihodí – a určitě se ti to už
stalo, když ses plavila na lodi – že je moře jakoby z oleje, úplně ploché, bez vln a proudů... ale
i v takovém případě zahlédneš nějaké pohyby, drobné vlnky nebo vlnění přicházející z
otevřeného moře. Moře je tekuté prostředí, které reaguje na okolí, samo svoje pohyby
nevyvolává. Jejich příčina se někdy může nacházet hodně daleko od místa, kde je pozorujeme
– například to vlnění pocházející z otevřeného moře, o kterém jsem před chvílí mluvil, mohlo
vzejít z poryvů větru vanoucího stovky kilometrů za obzorem. Takže, máš pravdu, některé
pohyby moře jsou předvídatelné, nebo aspoň pravidelné: třeba slapové jevy, mořské proudy a
vlny. To jsou obecné, cyklické jevy mající určitý rytmus. Ostatní pohyby moře jsou nahodilé.
Vysvětli mi nejdřív, jak funguje příliv a odliv. Přijde mi, že tenhle pohyb moře je ten
nejpravidelnější. Doma máme kalendář, ve kterém jsou uvedeny hodiny přílivu a odlivu a taky
jejich výška: je to přesné jako jízdní řád vlaků! Někde jsem slyšela, že to Měsíc vyvolává
dmutí moře. Mohl bys mi o tom říct víc?
Je to pravda, ale neúplná. Příliv a odliv svědčí o jednom hodně důležitém jevu, a to o gravitaci
planet. Na Zemi vznikají slapové jevy vlivem přitažlivé síly Měsíce, ale i Slunce, však uvidíš!
Začněme Měsícem. Jak už víš, Měsíc je satelit Země a trvá mu dvacet sedm dnů, než ji
oběhne, zatímco Země se otočí kolem své osy jednou za čtyřiadvacet hodin. A jak už ses taky
naučila, gravitační síla působí na všechnu hmotu, mluvíme o „univerzální přitažlivosti“. Takže
prostřednictvím gravitace k sobě Měsíc přitahuje části zemské kůry, které jsou v dosahu téhle
síly. Zřetelně to můžeme pozorovat na oceánu, protože jeho hladina stoupne o několik metrů,
a s vysoce citlivými přístroji lze taky odhalit sotva znatelné pohyby kontinentů způsobené
Měsícem v průběhu jeho „cesty“ kolem Země. Těmhle pohybům se říká slapové jevy.
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Proč ale máme příliv a odliv dvakrát za den, když se Měsíc nad určitým místem objeví jenom
jednou denně, jako třeba tady na bretaňském pobřeží?
To je moc dobrá otázka a trvalo dlouho, než jsme na ni našli odpověď. Pochází ještě od Isaaca
Newtona, který nejen že gravitační sílu objevil, ale formuloval taky zákony, jimiž se řídí. A
tak, a to už víš, čím dál jsou od sebe tělesa, která se přitahují, tím menší je i gravitační síla.
Měsíc tak nejvíc přitahuje tu část zemského povrchu, která se nachází přímo pod ním: to
vysvětluje jedno mořské dmutí za den. Ale proč jsou tedy dvě? Přitažlivá síla Měsíce je
silnější na přivrácené straně planety než ve středu Země, a na odvrácené straně je naopak
slabší. To způsobuje, že se Země na každé straně jakoby malinko protahuje. Je proto lehce
deformovaná, jako by měla na povrchu dva symetrické polštářky, a vypadá trochu jako
ragbyový míč. Kvůli tomu se moře během denní rotace Země na každém místě zemského
povrchu zvedá dvakrát. Proto máme denně dva přílivy a odlivy se srovnatelným rozpětím.
Gravitační síla by měla působit oběma směry: způsobuje zemská přitažlivost na Měsíci taky
něco jako slapové jevy?
To je vynikající připomínka! A přestav si, že je to pravda. Měsíc se pod vlivem Země
protahuje úplně stejně, jako se Země deformuje přitažlivostí Měsíce. Postupem času tahle síla,
která lehce zdeformovala Měsíc, taky zpomalila jeho pohyb, a tak se Měsíc oddálil od Země. I
ta potom zpomalila svoji rotaci – když na naší planetě žili dinosauři, otáčela se kolem své osy
jedenkrát za sedmnáct hodin oproti dnešním čtyřiadvaceti hodinám. A pozemský den se s tím,
jak se viditelná část Měsíce od Země oddaluje, nepřestává prodlužovat. Vidíš, vesmír je stále
v pohybu!
Říkal jsi, že i Slunce má vliv na příliv a odliv. Jak to funguje?
Je to pořád ten stejný princip: Slunce na Zemi působí přitažlivou silou. Je sice daleko větší
než Měsíc, ale taky je mnohem vzdálenější, a proto je jeho přitažlivá síla o hodně menší.
Nicméně vysvětluje, proč mohou mít příliv a odliv různou výšku. Jak víš, to, čemu říkáme
„velké přílivy“ se odehrává – alespoň v naší zeměpisné šířce – v okamžiku rovnodennosti, v
březnu a září. Rovnodennost znamená, že den a noc trvají stejně dlouho a že Slunce a Měsíc
se nacházejí ve stejné ose, takže se jejich gravitační síly sčítají. Tím pádem působí silněji a
mořská hladina stoupne ještě víc. Oproti tomu během slunovratu jsou osy Slunce a Měsíce
vůči sobě v pravém úhlu, oba táhnou na jinou stranu, takže se navzájem přetahují, a tím
vytvářejí slabší dmutí. Tenhle jev se vyskytuje v celé sluneční soustavě. Například víme, že
když každých přibližně 100 000 let nastává doba ledová, je to důsledkem souhry slapových
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jevů mezi Zemí, Měsícem, Sluncem, ale taky Jupiterem a Saturnem. Všechny tyhle planety v
tom jedou spolu! Zapamatuj si jednu věc: Země je koule a otáčí se. Tyhle dva poznatky
předurčují všechny další fyzikální jevy.
Proč některá moře, například Středozemní moře, nemají příliv a odliv?
Protože slapové jevy se zesilují rezonancí. Použijme srovnání: když budeš houpat svoji
sestřičku na houpačce, nejdřív ji jednou popostrčíš, dáš prvotní impulz a ten trošku pohne
houpačkou. Potom bude stačit, když ji budeš postrkovat ve stálém rytmu a houpačka se
postupně začne houpat hodně vysoko. Přesně tohle se děje s přílivem a odlivem. Jsou to malé
impulzy, ale jejich nahromadění na rozsáhlém prostoru má nakonec významné důsledky.
Středozemní moře ve skutečnosti příliv a odliv má, ale protože prostor a množství vody je
malé (když je porovnáme s rozlehlostí oceánu), jejich účinky jsou stěží postřehnutelné.
Středozemní moře je malé jezírko!
Třicetimetrové vlny
I vlny vznikají vlivem přitažlivé síly Měsíce?
Ne – i když můžeš mít pocit, že právě díky nim příliv postupuje, s Měsícem nemají žádnou
spojitost. Vytváří je vítr.
Tak proto jsou tak proměnlivé? Na pobřeží Bretaně jsem viděla vážně obrovské vlny. Jaké
výšky můžou dosáhnout?
O tom se diskutuje. Vzhledem k tomu, že námořníci mají při vyprávění sklony k přehánění,
máme málo důvěryhodných svědectví. Ale musíme uznat, že z lodi, kterou otřásá bouře, je
těžké odhadnout výšku vln. Normálně by měla být přímá úměra mezi silou větru a výškou
vln, ale to je daleko od pravdy. Ty nejvyšší vlny, jaké jsem měl šanci zahlédnout během svých
mnoha plaveb, nepřesáhly osm nebo deset metrů. To je samo o sobě úctyhodné, ale ony se
nezvětšovaly, ani když přišla obrovská bouře a vanul vítr s rychlostí přes šedesát námořních
uzlů (přes 120 km/h), jako by existoval nějaký prahový efekt. Ale díky svědectví těch, kdo
přežili námořní nehody nebo ztroskotání, víme o existenci vzácných vln, které se náhle a
prudce vzdouvají až do výšky přesahující třicet metrů. Je to známý jev a těmhle vlnám se říká
„zrádné“. Vědci zatím předložili několik teorií jejich vzniku, ale žádná z nich není dostatečně
přesvědčivá.
Je to něco jako tsunami?
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To vůbec ne. Tsunami jsou určitě taky „zrádné“ – nebo aspoň obrovské a děsivé – ale jsou to
nahodilé pohyby mořské vody a s větrem nemají co do činění. Původ vln tsunami je v
hlubinách moře: vznikají z podmořského zemětřesení, které může být někdy velmi daleko od
pobřeží, kde nakonec mohutná vlna běsní. Jako například ta, která v posledních letech
zpustošila pobřeží Indonésie a Japonska. Terén oceánského dna se sice pohybuje pouze do
výšky několika málo metrů, ale v šířce mnoha kilometrů. Vznikne malá trhlina a ta způsobí
pohyb úctyhodné vodní masy, která se jako vlna šíří všemi směry, aniž by se zmírnila.
Na hladině si může tahle vlna zachovat omezenou výšku několika desítek centimetrů, ale
vzhledem k její několikametrové šířce je množství vody uvedené do pohybu nesmírně
významné. Když se tenhle vodní val přiblíží ke břehu, zachovává si všechnu energii (je to ta
stejná energie, která na začátku vyvolala jemný pohyb oceánského dna) a zesiluje tím, jak
naráží o stále mělčí podmořské dno, až dosáhne výšky asi deseti metrů. Může způsobit
nesmírné škody. Když se díváme na fotky, kde se tyhle vodní zdi tříští o pobřeží, jen těžko si
představíme, že – na rozdíl od zrádných vln, které se řítí otevřeným mořem – jsou tsunami
těžce postřehnutelné, když je mořeplavci míjejí uprostřed oceánu. Tam si nevšimneme skoro
ničeho!

Mořské proudy: srdce, tepny, plíce
Div z toho nemám mořskou nemoc, když pomyslím na to, jak je to všechno pořád v pohybu, a
to i když nic nevidíme... díky větru, Měsíci, Slunci, dokonce i díky Zemi!
Vždyť jsem ti to říkal: moře je nestálé! Ale v průběhu našeho povídání už začínáš chápat, že
pro porozumění jeho pohybům se nemůžeme spoléhat jenom na to, co vidíme. Například
mořské proudy, které odsud nezahlédneš, jsou jevy o mnoho větší a významnější než příliv a
odliv. Jejich důsledky jsou pro náš život rozhodující, protože mořské proudy přímo
zodpovídají za klimatické změny.
Moc o tom nevím, ale řekla bych, že proudy vyvolává hlavně vítr. Mám pravdu?
Máš, ale to se týká pouze povrchových proudů. Zkusím ti to vysvětlit názorně. Představ si
koloběh mořských proudů v oceánu jako krevní oběh v našem těle. Srdce funguje jako pumpa
a posílá tvoji krev do všech orgánů. Krev rozvádí po těle energii, stopové prvky a další
částečky. Okysličí tvoje plíce a potom vystoupá až k srdci. A oběh pokračuje bez přestání.
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Hlavními tepnami oceánu jsou hlubinné proudy, které rozdělují mořské vody a posílají je do
nejrůznějších hloubek, všech oceánských příkopů a pánví. Následně přebírají štafetu plicní a
žilní oběh a ty vedou vodní masy prostřednictvím povrchových proudů až k hlavní pumpě,
která se nachází v Norském moři. Celé se to podobá obrovskému pohyblivému chodníku.
Jak dlouho trvá jeden koloběh?
Něco mezi patnácti sty až dvěma tisíci lety.
To je dlouho! To nemá nic společného s mojí krví, která projde celým tělem během jednoho
zabušení srdce.
Máš pravdu, tady přirovnání končí. Musíme se nastavit na geologický rytmus. V takovém
měřítku představují tyhle dva tisíce let dost krátký okamžik na to, abychom mohli pochopit,
jakou roli má oceán v řízení globálního podnebí. Ale je to zároveň dlouhá doba, která
vysvětluje, proč se podnebí mění pomalu. Je to vlastně krátká délka, dalo by se říct!
Aha... začínám to chápat: megadlouhé pro člověka, megakrátké pro planetu. A jakou roli v
tom má vítr?
Jestli mám pokračovat se svým přirovnáním k lidskému tělu, tak vítr hraje tak trochu roli žil.
Právě pravidelné větry vytvářejí povrchové mořské proudy. I ty jsou schopné pohánět masy
vody od několika desítek až po několik stovek metrů do šířky, a to po vzdálenost několika
stovek kilometrů.
Když říkáš, že větry jsou „pravidelné“, znamená to, že víme, odkud pocházejí?
V odpovědi na tuhle otázku se vrátíme zpátky ke sluníčku: právě ono nám posílá energii, která
zvyšuje teplotu. Teplota je další věc, kterou musíme mít na mysli, abychom mohli pochopit
moře. Ty víš, že vzhledem k tomu, že je země kulatá, tak je tepleji v nízkých zeměpisných
šířkách, čím víc se přibližuješ k rovníku. A čím víc stoupáš k polárním oblastem, tedy do
vyšších zeměpisných šířek, tím větší je zima. Je to proto, že sluneční paprsky na rovník
dopadají téměř svisle, a na póly dopadají šikmo. Teplý vzduch v rovníkovém pásmu je lehký a
stoupá do horních vrstev atmosféry, tam se ochlazuje a klesá směrem ke středním
zeměpisným šířkám na severní polokouli. To vyvolává široké pásmo tlakové výše zvané
„anticyklóna“.
Jako ta slavná „azorská anticyklóna“, o které se hodně mluví v televizi při předpovědích
počasí?
Ano, to je přesně ono.
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Velký větrný vír
Tady nejde o větry, a už vůbec ne o mořské proudy?
Ale ano, všechno souvisí se vším. Anticyklóna je vždycky obklopena mohutným vírem větrů,
které pohánějí mořské proudy a které se na severní polokouli stáčejí po směru hodinových
ručiček a na jižní polokouli proti směru hodinových ručiček. Tohle točení vírů a proudů je
výsledkem jevu, kterému říkáme Coriolisova síla. Určitě jsi o ní už slyšela.
Ehm, ne tak docela.... připomeneš mi, o co jde? Opáčko ze zeměpisu, prosím!
Gaspard-Gustave de Coriolis byl v 19. století francouzský matematik a fyzik. Objevil tuhle
sílu, která má na povrchu Země vliv na všechny pohyby mas vody a větru. Vzpomínáš si?
Země je kulatá a otáčí se kolem své osy ve směru od západu na východ. A my teď narážíme
na jeden z důsledků tohohle zásadního faktu. Když necháš kouli točit se kolem své vlastní
osy, rychlost rotace bude na pólech skoro nulová, a v polovině koule naopak hodně vysoká. Z
toho vyplývá, že kapička vody nebo jemný poryv teplého vzduchu, které s velkou rychlostí
opouštějí rovník a míří na chladnější póly, na své cestě rychlost ztrácejí, a stáčejí se proto
doprava na severní polokouli a doleva na jižní. Tahle odchylka je na rovníku nulová, zvětšuje
se ve středních zeměpisných šířkách (tam je naše známá azorská anticyklóna), a nejvyšší
hodnoty nabývá na pólech.
Zůstaňme ještě chvíli u příkladu azorské anticyklóny (ale stejné úkazy se vyskytují i na jižní
polokouli). Doprovází ji ohromná síť mořských proudů. Jeden z nejvýraznějších je Golfský
proud, ale ten rozhodně není jediný. Když tenhle proud vzniká v Mexickém zálivu (anglicky
Gulf – odtud jeho jméno), je relativně teplý. Potom stoupá na sever a prochází mezi
Bahamami a Floridou, kopíruje pobřeží Ameriky a postupně se ochlazuje. Přechází přes
Atlantik a následně se dělí na dvě větve: jedna míří směrem k Evropě, druhá do arktického
pásma, kde se výrazně ochlazuje. Je to pěkně dlouhá cesta, viď?
Chápu dobře, že ovlivňuje teplotu v oblastech, kterými prochází?
Přesně tak. To vysvětluje, proč v Atlantském oceánu ve středních zeměpisných šířkách je
klima evropského pobřeží – kde jsme my – obecně mnohem mírnější, než je klima na pobřeží
Ameriky. Evropa totiž mnohem víc těží z teplých proudů a větrů, které proudí z tropických
oblastí. Nutno poznamenat, že do hry vstupuje i mnoho jiných faktorů, především jiné větry
(například pasáty, které vanou z východu na západ, nebo trysková proudění, silné větry z
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velké nadmořské výšky. Ty proudí ve směru ze západu na východ a mají zásadní úlohu v
rozptylování tepla po zemském povrchu). Ale zůstaňme u našeho hlavního tématu!
Jestli to dobře chápu: masy vzduchu, vysoké a nízké tlaky v atmosféře, větry, oceánské
proudy, všechno to spolu souvisí...
Přesně tak! Oceánské proudy následují poměrně věrně schéma atmosférické cirkulace.
Obecně mají větry a proudy stejnou úlohu, a to přesunovat tepelnou energii od tropů až k
pólům. Ale zásadní rozdíl je v tom, že voda přenáší mnohem víc tepla než vzduch (stejný
objem vody pojme čtyřtisíckrát víc tepla) a taky v tom, že vodní masa má velkou setrvačnou
sílu, a proto jsou mořské proudy mnohem pravidelnější než větry. Když už se jednou objeví,
je těžké je zastavit. Větrné proudy slouží hlavně k tomu, aby tenhle pohyb udržovaly.
Když se větry zastaví nebo oslabí, zpomalí to i oběh vody?
Obecné uspořádání proudů to nijak nenaruší, ale mohlo by to vyvolat dočasné změny v
koloběhu vody.
A to je vážné?
Někdy ano, protože to vážně narušuje podnebí, naštěstí jenom po krátkou dobu. To například
stojí za jevem El Niño.
Slyšela jsem o tom, ale nikdy jsem pořádně nepochopila, o co vlastně jde...
Už dlouhou dobu pozorujeme, že u pobřeží Peru pravidelně nastává významná změna
oceánské cirkulace. Normálně jsou peruánské břehy omývány chladnými vodami
pocházejícími z vysokých zeměpisných šířek, severních i jižních. Tyhle vody se sbíhají v
rovníkovém pásmu, kde se postupně oteplují. Potom je pasáty pohánějí směrem na východ, a
jak se vzdalují od pobřeží, nechávají za sebou výstupné proudy (tomu říkáme „upwelling“).
Jsou studené a bohaté na živiny, a to podporuje plodnost rybích populací – k radosti
peruánských rybářů!
Ale čas od času, s frekvencí přibližně tří až pěti let, se tenhle systém zastaví. Pasáty
dramaticky slábnou a teplé povrchové proudy se už nepohybují směrem na západ. Hromadí se
podél peruánských břehů a blokují tak stoupání hlubinných vod. Kořist při rybolovu je rázem
chudší, a rybáři tím pádem taky... Tenhle jev nastává většinou okolo Vánoc, což vysvětluje
jméno, které mu dali Peruánci. „El Niño“ je zkratka pro Niño Dios – to je španělsky Ježíšek.
Aby se ten rozdíl nějak označil, normálním obdobím se začalo říkat „La Niña“.
El Niňo má důsledky značně přesahující pobřeží Jižní Ameriky. Přerušení toku rovníkových
proudů směrem do jihovýchodní Asie způsobuje v těchto oblastech intenzivní období sucha,
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doprovázená katastrofickými lesními požáry. Uprostřed Pacifiku se utvářejí cyklóny
neobyčejné síly, zatímco na americkém pobřeží se zvyšuje výpar, a voda pak spadá na zem ve
formě průtrží mračen.
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2. Překladatelská analýza originálu
V této části své bakalářské práce bych se ráda věnovala překladatelské analýze výchozího
textu. Budu vycházet z modelu Christiane Nordové (1991) a textové funkce definuji podle
Romana Jakobsona (1995). Při stylistické analýze budu vycházet z publikací Čeština pro
překladatele (Hoffmannová: 2012), Stylistická analýza českých a francouzských textů (Brunel,
Šotolová: 2012) a Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque (Šabršula:
1990).
Při psaní komentáře budu uvádět citace z výchozího textu, tedy originálu, i z cílového textu,
tedy překladu. Citace budou uvedeny kurzivou a označeny písmeny O (originál) nebo P
(překlad) s číslem odkazujícím na příslušnou stranu výchozího textu či samotné bakalářské
práce.

2. 1. Vnětextové faktory
2. 1. 1. Autor
Na tvorbě textu se podíleli dva autoři, astrofyzik Hubert Reeves a oceánograf Yves Lancelot.
Hubert Reeves (* 1932) pochází z Kanady a vyučoval kosmologii na univerzitách v
Montréalu a v Paříži. V minulosti pracoval pro NASA a působil rovněž jako ředitel pro
výzkum ve francouzském Národním výzkumném centru (CNRS). Je uznávaným
popularizátorem vědy a autorem mnoha čtenářsky úspěšných publikací. V současné době
předsedá sdružení Humanité et biodiversité, které se zabývá ochranou životního prostředí.
Mimo to mu bylo uděleno vyznamenání komandéra Řádu čestné legie a jmenuje se po něm
asteroid 9631 Hubertreeves. Žije v Paříži.
Spoluautorem textu je Yves Lancelot (1938–2015), francouzský oceánograf a bývalý ředitel
výzkumného centra spadajícího pod CNRS. Působil také jako univerzitní profesor.
2. 1. 2. Médium, místo, čas
Text byl publikován v roce 2015 pařížským nakladatelstvím Seuil v edici Expliqué à. Je k
dispozici také jako e-kniha. Edice Expliqué à se zabývá závažnými společenskými,
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politickými, filozofickými či historickými otázkami a snaží se je zpřístupnit mladému čtenáři.
Všechny knihy jsou komponované na principu dialogu, konkrétně otázek a odpovědí – vždy
se ptá dítě a odpovídá renomovaný odborník na danou problematiku. Publikace zřídkakdy
přesáhnou 100 stran a stylisticky jsou přizpůsobené mladému publiku. Edice v současné době
čítá přes sedmdesát titulů.
Text byl vydán v Paříži a je úzce spjat s francouzským prostředím – dialog vnučky s jejím
dědečkem se odehrává na pláži v Bretani a v rozhovoru se vyskytují francouzské reálie,
například názvy přírodních parků: la Camargue, Guérande (0: 22).
2. 1. 3. Adresát, intence, funkce
Publikace má dvojího adresáta, a to starší děti (ve věku přibližně 11–14 let, ačkoli v textu to
explicitně uvedené není) a jejich rodiče. Text je srozumitelný a přístupný, ale přece jen
vyžaduje od čtenáře jistou míru znalostí o vesmíru a oceánografii. Stylisticky je uzpůsoben
tak, aby mu porozuměli i mladší čtenáři, ale nachází se v něm i mnoho odborných termínů a
francouzských reálií, a děti by tedy měly mít možnost konzultovat text s rodiči. Jinou
možností je, že si publikaci nejdříve přečtou rodiče a poté uvedenou problematiku dětem
vysvětlí vlastními slovy.
Text je primárně určen francouzským čtenářům, nabízí se tedy otázka, zda by dokázal stejně
oslovit i čtenáře české. Osobně soudím, že ano. Pro mnoho francouzských dětí je sice kontakt
s mořem každodenní realitou, a jsou tedy oproti českému čtenáři ve výhodě, nicméně v České
republice se žáci o moři učí ve škole a většina z nich ho i navštívila. Mohou si tudíž pokládat
stejné otázky jako autorova vnučka.
I u nás je poptávka po populárně naučné literatuře pro děti a mládež. V nakladatelstvích
Dokořán a Dauphin už dokonce vyšly dvě publikace z edice Expliqué à. V nakladatelství
Dokořán vyšla v roce 2016 kniha Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru 2, jejímž
autorem je také Hubert Reeves, a v nakladatelství Dauphin vyšla v roce 2002 publikace Tati,
co je to rasismus?3. Věřím, že kdyby se výchozí text přeložil celý, jistě by si na domácím trhu
našel své místo.
2
3

https://www.dokoran.cz/?p=book&id=900
http://www.dauphin.cz/info_jelloun.html
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Motivem komunikace je snaha poučit čtenáře o všem, co se týká moří a oceánů. Text je
populárně naučný a jeho cílem je informovat, ale zábavnou a nenásilnou formou. K formální
analýze funkcí textu použiji model Romana Jakobsona, podle něhož existuje šest textových
funkcí. (Jakobson: 1995, s. 79–82). V textu jsem identifikovala pět z nich: referenční,
expresivní, poetickou, konativní a metajazykovou. Dominantní funkcí je bezpochyby funkce
referenční, většinu textu totiž tvoří objektivní, nezpochybnitelná fakta. Tato funkce se
projevuje například v syntaxi, lexiku a v užívání určitých slohových postupů. V textu je
rovněž v poměrně značné míře zastoupena funkce expresivní, a to ve formě stylistických figur
jako řečnická otázka, přirovnání nebo exklamace, např.: Ce serait passionnant d'être
l'explorateur des exoplanètes ! (O: 19). Další přítomnou funkcí je funkce poetická, která se
projevuje například citací z básně L'homme et la mer Charlese Baudelaira: Homme libre,
toujours tu chériras la mer. (O: 9) nebo také samotnou formou textu, tedy jeho ztvárněním
jako dialogu. Účelem textu je mimo to čtenáře zabavit a podnítit v něm zájem o životní
prostředí a o ochranu naší planety, jak zdůrazňují autoři v předloze. Publikace má tedy rovněž
funkci konativní. Poslední funkcí, kterou jsem identifikovala, je funkce metajazyková. S tou
se setkáváme ve větách, kde autor čtenáři vysvětluje nějaký pojem nebo konkretizuje
používání určitého výrazu, např. Pour marquer la différence, on a appelé les périodes dites
normales « La Niňa ». (0: 36) nebo On réserve le mot « mer » à certaines petites portions de
ces océans, en général près des côtes. (0: 12)

2. 2. Vnitrotextové faktory
2. 2. 1. Téma, obsah a výstavba textu
Tématem publikace je moře a vše, co je s ním spojené. Kniha je uvedena předmluvou (ta se
nachází na stranách 7–9) a samotný rozhovor zabírá strany 9–83. Rozsah mé bakalářské práce
však nezahrnuje celý text, překládala jsem strany 9–37. Text komunikátu je rozdělen do 19
tematických podkapitol, které se věnují širokému spektru témat. Mezi ně patří například vznik
oceánu na Zemi, důležitost vody pro vznik života, diverzita mořských živočichů, různé druhy
vln, salinita vody, slapové jevy, mořské a větrné proudy, podmořské sopky, ale také otázky
udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a mnoho dalších.
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Text je prezentován formou dialogu vnučky s jejím dědečkem, je rozdělen do odstavců a
každý odstavec je tvořen jednou replikou. Můžeme tedy říci, že repliky určují horizontální
členění textu. Navazují na sebe a evokují představu autentického rozhovoru. Dívčiny repliky
bývají krátké, často jsou tvořeny jednou větou a obsahují otázku nebo vyjádření názoru,
souhlasu či připomínky. Autorovy repliky jsou o mnoho delší, odpovídají na otázky a nabízejí
vysvětlení probíraných jevů nebo autorův pohled na věc. Vzhledem k povaze komunikátu,
jehož účelem je informovat, jsou odpovědi autora ve vztahu k otázkám často
superinformativní (Hoffmannová: 2012, s.128).
Z hlediska vertikálního členění vysílatel používá různých typů písma. V textu lze odlišit tučně
vytištěné nadpisy kapitol, kurzivou uvedené repliky dívky a odpovědi jejího dědečka
vytištěné základním písmem. Repliky jinak nejsou vyznačeny ani uvozovkami, ani
pomlčkami.
2. 2. 2. Stylistické zařazení textu
Text bychom mohli charakterizovat jako populárně naučný, spadá tedy do stylu odborného.
Pro popularizační texty jsou charakteristické (Brunel: 2012, s. 9–18; Hoffmanová: 2012, s.
151-152) prostředky umožňující orientaci v textu (přehledné členění, členění do kapitol,
zvýrazněné nadpisy), a slohové postupy výkladu, popisu a úvahy. Ty všechny lze v textu najít
a identifikovat. Nejvíce se uplatňují právě výklad a popis, např. ve větě Cet effet de marée se
retrouve dans l’ensemble du Système solaire. (0 : 27). Jako příklad slohového postupu
úvahového uvádím následující citaci: J'ai l'impression que je me demanderai toujours : où ça
finit, la mer ? (O: 11). V publikaci se dále nachází velké množství odborných termínů (např.
dégazage, hydrogène, unicellulaire, salinité). Některé z nich jsou uvedeny v uvozovkách a
dále vysvětleny, což je rovněž charakteristické pro popularizační styl.
Publikace však vykazuje i mnoho známek stylu uměleckého. Už samotná forma textu, dialog,
je hojně využívána v umělecké literatuře. Dialog bývá vymezován tím, že se jedná o
komunikaci dvou nebo více účastníků, kteří se střídají v pronášení svých replik, a komunikace
má nějaký vývoj a smysl (Hoffmannová: 2012, s. 127). Jednotkami výstavby dialogu jsou
replika, tj. to, co pronese účastník, než ho vystřídá účastník jiný, a sekvence, tj. dvě nebo více
replik těsně spjatých funkčně, obsahově i formálně. Dvojice těsně spjatých replik (v případě
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našeho textu je to otázka a odpověď) se nazývá adjacency pair. Jako příklad uvádím
následující úryvek z textu: Combien de temps faut-il pour faire le tour complet ? – Entre mille
cinq et deux mille ans. (O: 31)
Mezi další charakteristické znaky uměleckého textu, které můžeme identifikovat
v komunikátu, patří subjektivita a emocionalita. Objevují se v mnoha zvoláních, např. C’est
long ! (O: 31) nebo Bravo ! Tu vois comme tu arrives vite aux fondamentaux ! (O: 12).
Dalšími příznačnými prostředky jsou například obrazná pojmenování (cette immensité bleue),
řečnické figury jako litotes (ce n’est pas impossible), osamostatňování větných členů nebo
afektivní použití posesivních adjektiv (notre Soleil; notre bonne H2O). V publikaci se objevují
také citace z jiných uměleckých děl; jedná se o citaci z básně Charlese Baudelaira L’homme et
la mer na straně devět a o úryvek z písně Jeana Clauda Damala Tour du monde na straně
osmdesát tři.
2. 2. 3. Presupozice
Jak jsem již uvedla, nejdůležitější presupozicí jsou základní znalosti z oblasti astrologie a
oceánografie. U průměrného žáka druhého stupně základní školy, jemuž je tato publikace
určena, můžeme s takovými znalostmi počítat. Nicméně mohou se objevit rozdílné
presupozice u českého a francouzského čtenáře – text je zasazen do Bretaně a obsahuje názvy
francouzských reálií. V překladu jsem tyto problémy řešila pomocí explikace. Více se této
problematice budu věnovat v kapitole 4. Typologie překladatelských problémů.
2. 2. 4. Syntax
Stavba vět v textu je velmi rozmanitá. Najdeme v něm jak velmi dlouhá, syntakticky složitá
souvětí, typická pro funkční styl odborný, tak i kratší věty a větné ekvivalenty. Velmi časté
jsou rovněž nedořečené výpovědi ukončené třemi tečkami. Tato rozmanitost pramení ze
základní povahy textu: publikace je popularizační a svou formou rozhovoru dvou protagonistů
se snaží napodobit reálnou konverzaci. Krátké věty text dynamizují a navozují tak pocit
autentického dialogu. Pro ilustraci uvádím jeden příklad delšího, popisného souvětí, jaká se
objevují ve výkladových pasážích: Des gaz très chauds se seraient dégagés de ce magma et,
en se refroidissant, se seraient condensés, provoquant une sorte de déluge au cours duquel
l'eau se serait accumulée dans les creux de la surface terrestre. (O: 13). Dále uvádím jeden
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příklad větného ekvivalentu: Justement ! (O: 15) a nedořečené výpovědi: J'adore venir ici et
ne penser à rien en regardant l'horizon... (O : 9). Výjimkou nejsou ani vytýkací konstrukce,
např. Ce dont je parle, c’est de la salinité globale à l’échelle de la mer « mondiale ». (O: 22).
Aktuální členění větné je zpravidla objektivní, réma se nachází na konci výpovědi a stává se
tématem výpovědi následující.
2. 2. 5. Lexikum
I z lexikálního hlediska je text komunikátu značně bohatý. Vzhledem k jeho dialogickému
charakteru se v replikách dívky se často objevují výrazy z hovorového jazyka, tzv. français
familier. Mezi takové výrazy patří například ça, trucs, mouais, géo nebo hyperlong.
Expresivita textu se projevuje v hodnotících výrazech, např. passionnant, idiot. Největší místo
v textu avšak zabírají výrazy odborné. Setkáváme se s termíny z mnoha vědních disciplín,
zejména z astrologie (exoplanètes, nébuleuses, comètes, corps célestes, satellite, attraction
lunaire), chemie (hydrogène, oxygène, cristalliser, molécules, éléments dissous, particules,
effet de serre), oceánografie (marée, bassin, salinité, courant, grand large, nœud marin,
vagues scélérates, haute mer, circulation de l'eau), geografie (haute lassitude, anticyclone,
globe terrestre, cataclysme, estuaire ; altitude, précipitations, amont, aval, croûte terrestre,
climat global), biologie (bactérie, cétacés, mammifères, plancton, circulation pulmonaire) a
fyziky (force de gravité, dégazage). Jak je specifické pro populárně naučné texty, některé
z těchto termínů jsou uvedeny v uvozovkách, např. ce virus de la « mosaïque du tabac »,
« effet de serre », « attraction universelle ».
2. 2. 6. Nejazykové složky
Jak již bylo řečeno, text je rozdělen na kapitoly a odstavce a neobsahuje žádné obrázky ani
grafy. Jediným zvláštním znakem grafické úpravy je ilustrace zobrazující podmořskou hladinu
na obálce knihy, jejímž autorem je Olivier Balez.
2. 2. 7. Suprasegmentální znaky
V textu komunikátu se objevují poměrně výrazné suprasegmentální prvky. Repliky dívky a
dědečka jsou kvůli přehlednosti odlišené řezem písma, dívčiny repliky jsou psány kurzivou,
dědečkovy klasickým řezem. Jak jsem již uvedla v kapitole 2. 2. 4. Syntax, v textu
komunikátu se často setkáváme se třemi tečkami. Nejčastěji se jedná o nedořečenou výpověď,
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tedy apoziopezi, která je součástí expresivní funkce komunikátu. V odborných textech se
tento prostředek nevyskytuje. Jako příklad uvádím větu Euh, rappelle-moi ce que c'est... (O:
33). Expresivní funkce má vliv rovněž na přítomnost otazníků a vykřičníků. Zvolací věty se v
texu vyskytují velmi často: Oui, j'y compte bien ! (O: 18). Velké množství otázek je dáno
dialogickým charakterem textu, téměř každá dívčina replika totiž obsahuje otázku. V textu
komunikátu se setkáme i s francouzskými bočními uvozovkami, které jsou použity pro
vyznačení odborných termínů (« effet de serre »). Uvozovky jsou použité i pro odlišení cizích
termínů, jejichž vysvětlení je od zbytku textu odděleno závorkami: (ce qu'on appelle des
« upwelling ») (O: 36). V publikaci se velmi často setkáme i s deiktickými prostředky,
konkrétně s prostorovou a personální deixí: Là, regarde, il fait beau aujourd'hui et la mer est
bleue comme le ciel alors qu'il arrive qu'ici, en Bretagne, où il y a souvent beaucoup de
nuages gris, elle soit presque brune. (O: 20)
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3. Koncepce překladu
Překladatelská metoda, kterou jsem si pro svou práci zvolila, vychází z analýzy textu a z dvojí
normy v překladu (Levý: 2012), tzn. normy reprodukční a normy umělecké. Při překladu jsem
se snažila dbát na české žánrové konvence a zároveň zachovat informační hodnotu originálu.
Podle Jiřího Levého (2012: s. 50–77) se překladatelský proces skládá ze tří částí: pochopení
předlohy, interpretace předlohy a následně jejího přestylizování. Této struktury jsem se držela
i já. Mým záměrem bylo, aby cílový text měl stejnou funkci jako text výchozí, tedy aby na
čtenáře působil stejným účinkem. Zásadní bylo samozřejmě zachovat odborně-sdělnou funkci,
která je u popularizačních textů dominantní. Neméně důležitá je však i stylistická stránka
textu, jeho expresivita a umělecké prvky. Mým cílem bylo text přeložit tak, aby rozhovor
plynul spontánně a napodoboval skutečný dialog mezi dospívající dívkou a jejím dědečkem.
Proto jsem používala prvky z hovorové češtiny a snažila jsem se přizpůsobovat text tak, aby
mu porozuměl i dětský čtenář. S ohledem na předpokládaného adresáta jsem upřednostňovala
srozumitelnost a přehlednost textu před jeho doslovným převedením. Často jsem se proto
uchylovala k explikaci textu a k syntaktickému zlogičťování.
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4. Typologie překladatelských problémů
Při překládání publikace jsem se setkala s četnými překladatelskými problémy. V této kapitole
se je pokusím roztřídit, popsat a vysvětlit, jak jsem postupovala při jejich řešení.
Překladatelská úskalí jsem konzultovala s vedoucí práce nebo s odborníky v daném oboru 4.
Při práci jsem používala výkladové a překladové slovníky, odborné publikace o oceánografii a
internetové zdroje.
4. 1. Překlad názvu publikace
Název publikace ve francouzštině je věrný zavedené koncepci edice Expliqué à. Tituly knih z
jmenované edice se vždy skládají z podstatného jména (v našem případě La mer), příčestí
minulého expliqué a nepřímého předmětu (à nos petits-enfants). V České republice byly zatím
vydány dvě knihy z této edice (viz kapitola 2. 1. 2. Médium, místo, čas), jejichž názvy zní Jak
jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru a Tati, co je to rasismus?. Ráda bych zde také
zmínila bakalářskou práci studentky ÚTRL Bc. Petry Šantorové, obhajovanou v roce 2017,
jejímž předmětem byl rovněž komentovaný překlad publikace ze zmiňované edice. Publikace
nesla název La mort expliquée à ma fille a navrhovaný titul překladu zněl Jak s dcerou mluvit
o smrti.
Jak vidíme, uvedené překlady titulů nenásledují žádné zavedené schéma. Proto jsem se i já
rozhodla název přeložit volněji. Doslovný překlad, tedy Moře vysvětlené našim vnoučatům,
by v češtině působil nepatřičně a nepřirozeně. Zvolila jsem raději název Dědo, vyprávěj mi o
moři!, jehož forma zvolací věty s oslovením lépe ilustruje expresivní povahu textu.

4. 2. Lexikální rovina
4. 2. 1. Překlad odborných termínů
Vzhledem k žánrovému a tematickému zařazení textu se v něm vyskytuje velké množství
odborných termínů. Jejich české ekvivalenty jsem hledala ve slovnících a odborných
publikacích, popřípadě jsem se radila s odborníky. Překlad těchto výrazů se ukázal jako
poměrně neproblematický, avšak v textu se vyskytovala i slova, která v češtině nemají přímý
4

Mgr. Jitka Voborníková, učitelka zeměpisu na Malostranském gymnáziu
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ekvivalent. V těchto případech jsem vybírala z více možností tu, která se mi v daném kontextu
jevila jako nejvhodnější. Uvádím zde příklady problematičtějších termínů:
vagues scélérates

Termín, jehož překlad do češtiny není ustálený. V odborné
literatuře se doporučuje používat výraz obří vlny, ale v
popularizačních publikacích se užívají rovněž názvy krvavé vlny,
bludné vlny, zrádné nebo zločinné vlny5. Rozhodla jsem se výraz
přeložit jako zrádné vlny, protože dané adjektivum nejlépe
odpovídá francouzskému scélérat.

cataclysme

I v češtině se používá výraz kataklyzma, nicméně po uvážení jsem
se rozhodla termín přeložit běžněji užívaným slovem katastrofa,
aby byl text mladému adresátovi přístupnější.

marée

Tento termín v češtině nemá jednoslovný protějšek, proto byl jeho
překlad na určitých místech problematický, převážně tam, kde
bylo nutné zachovat rytmus věty. Nejčastěji ho v textu překládám
jako příliv a odliv, ale používám také textová synonyma slapové
jevy a dmutí moře.

Système solaire

Podle Pravidel českého pravopisu (2014) se má psát sluneční
soustava, tedy s malým s, nicméně Česká astronomická společnost
doporučuje psaní s velkým S. V překladu používám termín s
malým počátečním písmenem.

jet stream

Tento výraz je užíván i v češtině, ale zřídkakdy. Častěji se používá
český termín tryskové proudění. Vzhledem k popularizačnímu
charakteru textu jsem tomuto označení dala přednost.

salinité

Tento výraz překládám dvěma kontextovými synonymy – slanost
vody a salinita vody. Motivem bylo vyhnout se opakování téhož
slova.

5

https://www.nevsedni-svet.cz/obri-bludne-vlny-fenomen-ktery-namornikum-neda-spat
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Vague, onde, houle,

Čeština bohužel nemá pro označení vln takové množství výrazů, v

vaguelette

textu proto pracuji se substantivem vlna a slovy od něj
odvozenými – vlnění, vlnky; popřípadě generalizuji a používám
výraz pohyb moře. Srov.:
(…) eh bien, même dans ce cas, tu vois quelques ondes, de
minuscules vaguelettes, ou de la houle venue du grand large. (O:
24)
(…) ale i v takovém případě zahlédneš nějaké pohyby, drobné
vlnky nebo vlnění přicházející z otevřeného moře. (P: 15)

4. 2. 2. Překlad frazémů
V mnou překládaném úseku textu se vyskytoval pouze jeden frazém: ils tirent à hue et à dia
(O: 27). Českým protějškem tohoto výrazu je rčení jeden táhne hot a druhý čehý. Vzhledem
ke stylistickému nasazení textu jsem se rozhodla pro jiné řešení, frazém jsem přeložila
opisem: každý táhne na jinou stranu, takže se navzájem přetahují (P: 16). Jak již bylo řečeno
v kapitole 3. Koncepce překladu, při rozhodovacím procesu jsem dbala zejména na to, aby byl
text srozumitelný dětskému publiku, proto jsem se snažila nepoužívat výrazy, které dnes
mohou působit zastarale.
4. 2. 3. Používání uvozovek
Ve výchozím textu používal autor boční uvozovky pro vyznačení neznámých termínů nebo
cizích slov. Při překládání mi nic nebránilo postupovat stejně. Francouzské boční uvozovky
jsem však nahradila uvozovkami dvojitými, jež jsou typické pro české texty. V jednom
případě jsem uvozovací znaménka vynechala a k vyznačení neznámého výrazu jsem použila
adjektivum takzvaný. Jednalo se o následující větu:
Et, autre qualité, certains gaz présents dans notre atmosphère assurent un « effet de serre »
qui régule la température moyenne. (O: 19) – A další její předností je, že určité plyny v naší
atmosféře zajišťují takzvaný skleníkový efekt, který udržuje průměrnou teplotu. (P: 13)
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4. 3. Gramatická rovina
V této kapitole se budu zabývat překladatelskými problémy, které vychází z mluvnických
rozdílů mezi oběma jazyky. Výraznou odlišností francouzštiny je existence zájmena on, které
v češtině nemá jednoznačný protějšek. Ve své práci jsem ho zpravidla překládala
nevyjádřeným podmětem my, pomocí substantiv lidé nebo člověk, pasivní konstrukcí či
neosobním slovesem ve středním rodě. Uvádím zde příklady výše uvedených možností.
Překlad nevyjádřeným podmětem: (…) on a beau partir loin et longtemps (…) (O: 10) – (…) i
když ale vyplouváme daleko a na dlouhou dobu (…) (P: 8). Překlad pasivní konstrukcí: On
réserve le mot « mer » à certaines petites portions de ces océans, en général près des côtes.
(O: 12) – Slovo „moře“ je vyhrazeno určitým menším částem těchto oceánů, které jsou
zpravidla v blízkosti pobřeží. (P: 9). Překlad substantivem lidé: On a longtemps considéré les
comètes, quand elles apparaissent dans nos cieux, comme des mauvaises augures annonçant
des cataclysmes. (O: 14) – Lidé se po dlouhou dobu domnívali, že objeví-li se na nebi kometa,
je to špatné znamení a předzvěst katastrof. (P: 10). Několikrát jsem se rovněž uchýlila ke
konkretizaci podmětu, např. ve větě Comment en est-on arrivés là ? (O: 17) – Jak to ta
příroda mohla udělat? (P: 11)
Dalším rozdílem mezi oběma jazyky je užívání přivlastňovacích zájmen (ve francouzštině
posesivních determinantů). S ohledem na analytický charakter francouzštiny je jejich výskyt
daleko častější. Při překladu jsem tento překladatelský problém řešila vynecháním. Srov.:
C'est un sujet de débat car nous avons peu d'observations fiables, les marins ayant tendance
à exagérer leurs récits. (O: 28) – O tom se diskutuje. Vzhledem k tomu, že námořníci mají při
vyprávění sklony k přehánění, máme málo důvěryhodných svědectví. (P: 17)
4. 4. Syntaktická rovina
Do syntaktické roviny jsem se snažila zasahovat pouze tehdy, když se mi to jevilo nezbytné.
Některá dlouhá francouzská souvětí by v češtině mohla působit neobratně až nesrozumitelně,
rozhodla jsem se je tedy rozdělit na několik kratších vět. Srov.: La mer Morte, qui est une mer
fermée, de taille réduite et sous un climat très chaud, et en cas extrême puisque sa salinité est
telle qu'on y flotte beaucoup mieux que dans la Méditerranée, par exemple. (O: 22) – Mrtvé
moře, které je vlastně bezodtoké slané jezero, je díky své malé rozloze a horkému klimatu
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extrémním případem. Voda v něm má totiž takovou míru salinity, že nadnáší mnohem líp než
voda například ve Středozemním moři. (P: 14)
V textu komunikátu se vyskytuje poměrně velké množství vytýkacích konstrukcí. Tyto
konstrukce však nejsou češtině přirozené a mohou působit příznakově, proto jsem zpravidla
volila jiné řešení. Ukažme si to na následujících příkladech: Ce dont je parle, c'est de la
salinité globale à l'échelle de la mer « mondiale ». (O: 22) – Mluvím o celkové míře salinity
(slanosti vody) v měřítku „celosvětového“ moře. (P: 14)
Ce que je trouve fascinant c'est la diversité incroyable des organismes vivants. (O: 17) –
Přijde mi úžasné, kolik je na světě živých organismů. (P: 11)
Dalším syntaktickým problémem bylo velké množství dvojteček v textu. V některých větách
jsem musela zvážit, zda v překladu ponechám stejné interpunkční znaménko, jaké bylo v
originálu, nebo ho nahradím jiným. V češtině je používání dvojtečky méně běžné než ve
francouzštině, zejména pokud se jedná o signalizaci vysvětlení nebo odůvodnění. V některých
souvětích jsem ji proto nahradila čárkou, tečkou nebo pomlčkou, protože přílišné množství
dvojteček v českém textu by mohlo působit rušivě. Srov.: Si, elle est possible : il suffit
d'embarquer sur un bateau. (O: 10) – Ale ano, jde, stačí se nalodit a vyplout! (P: 8)
Non, même si tu as l'impression que ce sont elles qui font progresser les marées, elles ne
doivent rien à la Lune : elles sont engendrées par le vent. (O: 28) – Ne – i když můžeš mít
pocit, že právě díky nim příliv postupuje, s Měsícem nemají žádnou spojitost. Vytváří je vítr.
(P: 17)
4. 5. Expresivita
Jak již bylo řečeno, text je velmi expresivní a vyskytuje se v něm velké množství hodnotících
výrazů a zvolání. Mým záměrem bylo, aby měl text překladu na českého čtenáře stejný účinek
jako text originálu na čtenáře francouzského, expresivitu jsem se proto snažila zachovat.
Uveďme si nyní příklady několika pozitivních kvalifikátorů a jejich překladu: Ce serait
passionnant d’être l’explorateur des exoplanètes ! (O: 19) – Bylo by skvělé stát se
objevitelkou exoplanet! (P: 12)
Je la trouve immense et belle. (O: 9) – Připadá mi ohromné a krásné. (P: 8)
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Pokud se v textu objevil vykřičník, většinou jsem ho ponechala i v překladu. Nicméně
vyskytly se případy, kdy jsem kvůli přirozenosti věty uznala za vhodné použít místo něj tečku.
Věřím, že celková expresivita výpovědi i tak zůstala zachována. V některých případech jsem
naopak místo tečky ve výchozím textu použila v překladu vykřičník. Takové změny jsem však
pečlivě zvažovala a prováděla co nejméně. Řídila jsem se především stylistickým cítěním,
jedná se tedy o posuny individuální. Srov.: Tu as raison : pour raconter la mer, il faut
commencer par la contempler ! Mais telle que je te connais, tu ne vas pas « ne penser à
rien » bien longtemps, comme tu le crois. (O: 9) – Máš úplnou pravdu: abychom si o moři
mohli vyprávět, musíme začít tím, že se na něj budeme koukat. Ale jak tě znám, nevydržíš „na
nic nemyslet“ moc dlouho! (P: 8)
Substandardní lexikum a výrazy z hovorové francouzštiny jsem se snažila převést funkčním
způsobem. Často jsem využívala postupu výrazové záměny neboli inverze (Popovič: 1975),
tedy výměnu místa výrazových prostředků při překladu. V následující ukázce jsem
francouzský lexém trucs přeložila neutrálním výrazem věci; expresivitu výpovědi jsem
zachovala použitím frazému lézt na nervy a zájmena co. Srov.: C'est vrai, moi aussi, je me
sens plus libre, j'oublie les trucs qui m'énervent, je respire, je m'évade... (O: 9) – Máš
pravdu, i já si připadám svobodnější, zapomínám na věci, co mi lezou na nervy, vydechuju,
všechno nechávám plavat... (P: 8)

4. 6. Mluvenost
Text komunikátu napodobuje reálnou konverzaci. Tato charakteristika se projevuje
hovorovými výrazy, volbou specifického lexika (viz kapitola 2. 2. 4. Lexikum), přítomností
citoslovcí, hezitačními pauzami účastníků rozhovoru a velkým množstvím deiktik, zejména
osobních a ukazovacích zájmen. Snažila jsem se, aby i můj překlad měl charakteristiky
mluvenosti, používala jsem proto hovorové formy určitých výrazů nebo výrazy stylisticky
nižší, např. taky namísto také, ale namísto avšak, víc namísto více, který místo jenž, tenhle
místo tento a podobně. Pokud jsem v překladu použila výraz stylisticky vyšší (jež, rovněž,
tentýž apod.), bylo to ve snaze vyhnout se opakování téhož slova.
Mým záměrem bylo rovněž stylisticky odlišit promluvy dívky od replik autora. Stejně jako v
originálu v nich používám expresivní výrazy nebo výrazy ze studentského slangu, např. ve
větě Euh, rappelle-moi ce que c’est… genre révision de géo ! (O: 33) – Ehm, ne tak docela....
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připomeneš mi, o co jde? Opáčko ze zeměpisu, prosím! (P: 20). Přestože jsou autorovy repliky
psány spisovným jazykem a obsahují velké množství dlouhých souvětí, typických pro
odborný styl, prvky mluvenosti můžeme najít i v nich. Jedná se zejména o přítomnost
krátkých vět, vytýkacích konstrukcí a zvolání, např.: Tu vois, l'Univers n'arrête pas de
bouger ! (O: 26)

4. 7. Dialog
Pro dialog jako umělecký žánr je nesmírně důležitá vzájemná provázanost replik a organické
navazování jedné na druhou. Mým cílem bylo stejného efektu docílit i v překladu, avšak v
některých případech se mi bohužel nepodařilo zachovat tak těsné napojení replik jako v
originálu. Jako příklad uvedu dvojici replik, tedy adjacency pair, ze samého začátku textu,
kde autor použil příbuzná slova, substantivum évasion a verbum s’évader. České výrazy utéct
a únik mají bohužel více konkrétní význam a v daném kontextu se nedaly použít. Repliky
jsem proto provázala repeticí výrazu všechno a pro evokaci mluvenosti jsem použila frazém
nechat plavat, který dle mého názoru nejlépe vystihuje použití slovesa s’évader v přeneseném
významu. Srov.:
C’est vrai, moi aussi, je me sens plus libre,

Máš pravdu, i já si připadám svobodnější,

j’oublie les trucs qui m’énervent, je respire,

zapomínám na věci, co mi lezou na nervy,

je m’évade…

vydechuju, všechno nechávám plavat...

Et pourtant l’évasion definitive est

Ale utéct od všeho, to přece nejde! (P: 8)

impossible ! (O: 9)

4. 8. Překlad reálií a problémy vázané na jazyk originálu
Výchozí text nepředstavoval výraznější problém při převodu francouzských reálií, protože v
mnou překládané části se objevily pouze čtyři. První z nich byl název regionu Bretagne, který
se v textu objevuje na několika místech, např. na straně dvacet ve větě Là, regarde, il fait
beau aujourd’hui et la mer est bleue comme le ciel alors qu’il arrive qu’ici, en Bretagne, où
il y a souvent beaucoup de nuages gris, elle soit presque brune. Vzhledem k tomu, že se jedná
o choronymum cílovému čtenáři pravděpodobně známé, jsem použila pouze český přepis
Bretaň a dále jsem nespecifikovala, že se jedná o francouzský region: Podívej, dneska je
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krásně a moře je modré jako nebe, ale někdy se stane, že tady v Bretani, kde je často na
obloze spousta šedivých mraků, se zbarví skoro až dohněda. (P: 13)
K explikaci jsem se avšak musela uchýlit na tom místě textu, kde se autor věnuje solným
močálům a jako příklad jejich výskytu uvádí francouzský národní park Camargue a okolí obce
Guérande. V tomto případě jsem čtenáři vyšla vstříc a použila jsem vnitřní vysvětlivky. Ve
výchozím textu jsou totiž uvedeny pouze zeměpisné názvy a čeští čtenáři by si nedokázali
představit, co označují. Srov.: Les plus grandes salinités se trouvent aussi dans les marais
salants (la Camarque, Guérande…). (O: 22) – Vysokých hodnot dosahuje salinita taky
v solných močálech (například ve francouzském přírodním parku Camargue nebo u města
Guérande). (P: 14)
Ke stejnému postupu jsem se uchýlila při popisování řeky svatého Vavřince v Québecu.
Francouzskému čtenáři postačí označení Le Saint-Laurent, protože upřesňující informace se
objeví v následující vedlejší větě. Takové řešení je však v češtině nemožné a bylo nutné použít
trojslovné označení řeka sv. Vavřince, jež je v tuzemském prostředí zavedené6:

Le Saint-Laurent au Québec, qui est un

Řeka svatého Vavřince v Québeku, která je

fleuve très large, est bleu lui aussi, comme la

hodně široká, je taky modrá, podobně jako

mer. (O: 20)

moře. (P: 13)

Překladatelský problém spojený s jazykem originálu nastal v kapitole, která pojednává o
Golfském proudu. Tento proud vzniká v Mexickém zálivu a autor využil podobného znění
hydronym ve francouzštině a angličtině: Le Golfe a Gulf. Při překladu jsem se proto rozhodla
použít vnitřní vysvětlivku s anglickým termínem, aby se i k českému čtenáři dostala stejná
informace.

C’est un courant relativement chaud lorsqu’il

Když tenhle proud vzniká v Mexickém zálivu

naît dans le golfe (d’où son nom) du

(anglicky Gulf – odtud jeho jméno), je

Mexique. (O: 34)

relativně teplý. (P: 20)

6

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince
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4. 9. Abstraktní vyjadřování, nutnost konkretizace
Francouzština má tendenci k větší abstraktnosti a nominálnosti než čeština, z čehož vyplývá,
že francouzský a český čtenář mají odlišný přístup k abstraktním termínům. Vyjádření, které
stačí francouzskému čtenáři k tomu, aby si představil danou skutečnost, by pro českého
čtenáře mohlo být příliš banální a neuchopitelné, někdy až nesrozumitelné. Na určitých
místech v textu bylo proto nutné konkretizovat, popřípadě doplnit informaci, která byla v
originálu obsažena implicitně. Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Dans l'océan, les
artères principales sont les courants profonds qui répartissent les eaux dans l'ensemble des
grands fonds, dans tous les bassins, puis la circulation veineuse et pulmonaire prend le relais
en ramenant les masses d'eaux par les courants de surface jusqu'à la pompe principale qui se
trouve en mer de Norvège. (O: 31) – Hlavními tepnami oceánu jsou hlubinné proudy, které
rozdělují mořské vody a posílají je do nejrůznějších hloubek, všech oceánských příkopů a
pánví. Následně přebírají štafetu plicní a žilní oběh a ty vedou vodní masy prostřednictvím
povrchových proudů až k hlavní pumpě, která se nachází v Norském moři. (P: 18)
Grands fonds je poměrně vágní výraz, který označuje hlubiny či hloubky moře. Na základě
konzultace jsem se rozhodla v překladu uvést ještě konkretizující informaci do všech
oceánských příkopů, která je v originálu obsažená latentně a jež umožní českému čtenáři lépe
si daný jev vizualizovat.
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5. Typologie překladatelských postupů

V publikaci Francouzština pro pokročilé jsou překladatelské postupy klasifikovány na
základě typologických odlišností francouzštiny a češtiny. Autoři uvádějí tři druhy transpozice,
dále koncentraci, diluci, étoffement, dépouillement a modulaci (Tionová: 2000, s. 408–461).

5. 1. Transpozice
Transpozice vychází z rozdílnosti mezi jazykovým kódem originálu a překladu. Vzniká v
mikrostruktuře textu na všech jeho rovinách. V publikaci (Tionová: 2000, s. 408–461)
rozlišuje Eva Janovcová následující druhy transpozice: transpozice slovního druhu,
transpozice syntaktická a transpozice francouzského substantiva do češtiny. V překladu jsem
se uchýlila ke všem těmto postupům, ke každému z nich zde uvedu příklady.
5. 1. 1. Transpozice slovního druhu
Příkladem jednoduché transpozice může být následující ukázka, kde došlo k záměně
podstatného jména za přídavné jméno: Mais, par exemple, on a observé des traces de
ruissellements comparables aux résaux de fleuves que nous connaissons chez nous. (O: 15) –
Například na planetě Mars byly objeveny stopy po proudění vody, vyschlá koryta srovnatelná
s říčními sítěmi, jaké máme tady na Zemi. (P: 11)
5. 1. 2. Transpozice syntaktická
Při syntaktické transpozici dochází například k záměně aktivního rodu za pasivní, jak je tomu
v následující ukázce: En revanche, la mer bouge à cause de facteurs multiples, bien qu'elle
-même elle soit inerte. (O: 23) – Naproti tomu pohyby moře jsou dány mnoha různými
faktory, ačkoli moře samo o sobě je nehybné. (P: 15)
Poměrně častým jevem je rovněž záměna větného členu za vedlejší větu. K tomuto postupu
jsem se v překladu uchýlila mnohokrát, protože francouzština má tendenci k sevřenějšímu
vyjadřování než čeština. Srov.: Néanmois, elle explique les différences d'amplitude des
marées. (O: 26) – Nicméně vysvětluje, proč mohou mít příliv a odliv různou výšku. (P: 16)
La mer est un milieu liquide réactif, elle n'engendre pas elle-même ses mouvements. (O: 24) –
Moře je tekuté prostředí, které reaguje na okolí, samo svoje pohyby nevyvolává. (P: 15)
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5. 1. 3. Transpozice francouzského substantiva do češtiny
Tento jev souvisí s nominálním charakterem francouzštiny a často je spojený se syntaktickou
transpozicí. V zájmu přirozeného plynutí textu musíme často při překladu do češtiny používat
více sloves než v originálu. Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Mais du moins, on sait
que l'eau était sur Terre avant l'apparition de la vie. (O: 16) – Ale přinejmenším víme, že
voda byla na Zemi předtím, než se objevil život. (P: 11). Stejného postupu jsem využila v
následující ukázce, kdy jsem substantivum pro větší názornost textu zaměnila za vedlejší větu
příslovečnou časovou: La mer, ça me vide la tête. (O: 9) – Když se dívám na moře, najednou
mám v hlavě prázdno. (P: 8)

5. 2. Koncentrace, diluce
Koncentrace a diluce jsou překladatelské postupy, při kterých dochází ke změně délky výrazu.
Mohou být strukturální nebo lexikální a vycházejí z rozdílné struktury obou jazyků. Jedná se
buď o vyjádření kratší, sevřenější (koncentrace) nebo rozvinutější (diluce) než v originálu. Ke
koncentraci směrem do češtiny dochází například při překladu deminutiv, srov.: Là, on
retrouve notre Soleil : c'est lui qui réchauffe les températures. (O: 32) – V odpovědi na tuhle
otázku se vrátíme zpátky ke sluníčku: právě ono nám posílá energii, která zvyšuje teplotu. (P:
19). Totožného postupu využíváme rovněž při překladu francouzského záporu. Ukažme si to
na následující ukázce: Ce n'est pas impossible. (O: 18) – Není to nereálné. (P: 12). V tomto
případě se jedná o strukturální postup.
K opačnému postupu, diluci, jsem se uchýlila například při překladu následující věty: Cette
immensité bleue, qui nous est nécessaire, n'est donc pas infinie est reste fragile. (O: 20) –
Tahle rozlehlá modrá plocha, pro nás nezbytná, tedy není nekonečná a zůstává křehká a
zranitelná. (P: 13). Adjektivum fragile jsem přeložila dvěma výrazy, abych lépe zachytila
jeho polysémii. Jak již bylo zmíněno v části 4. 9. Abstraktní vyjadřování, nutnost
konkretizace, francouzský čtenář má větší toleranci k abstraktním výrazům, proto jsem výraz
immensité bleue v překladu konkretizovala a přeložila ho jako rozlehlá modrá plocha. V
těchto případech se jednalo o lexikální postupy.
K diluci jsem se přistupovala rovněž v případech, kdy se mi nepodařilo najít přílušný český
lexém, který by plně odpovídal sémantice francouzského výrazu ve výchozím textu.
Například ve následujícím úryvku jsem adjektivum monstrueux přeložila dvěma adjektivy:
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obrovské a děsivé: Les tsunamis sont certes « scélérats » aussi – du moins monstrueux – mais
ce sont des mouvements accidentels qui n'ont rien à voir avec les vents. (O: 29) – Tsunami
jsou určitě taky „zrádné“ – nebo aspoň obrovské a děsivé – ale jsou to nahodilé pohyby
mořské vody a s větrem nemají co do činění. (P: 18)

5. 3. Étoffement, dépouillement
Tyto překladatelské postupy souvisejí s předložkami. Francouzské předložky jsou totiž oproti
českým mnohem vágnější, a proto bývají často doplňovány plnovýznamovým výrazem
(například příčestím minulým či přítomným, infinitivem, substantivem, vztažnou větou
apod.). Tento postup jsem při překládání používala výjimečně. Uvádím zde dvě ukázky
dépouillement do češtiny: En soi, ce sont des poussées très faibles mais leur accumulation sur
un espace très grand finit par avoir des effets importants. (O: 27) – Jsou to malé impulzy, ale
jejich nahromadění na rozsáhlém prostoru má nakonec významné důsledky. (P: 17)
Nous savons par exemple que, si tous les 100 000 ans environ, se produit une ère glaciaire,
cela est dû aux effets de marée conjugés entre la Terre, la Lune, le Soleil mais aussi Jupiter
et Saturne. (O: 27) – Například víme, že když každých přibližně 100 000 let nastává doba
ledová, je to důsledkem souhry slapových jevů mezi Zemí, Měsícem, Sluncem, ale také
Jupiterem a Saturnem. (P: 17)

5. 4. Modulace
Překladatelský postup modulace znamená změnu hlediska, úhlu pohledu. Může nastat jak na
lexikální, tak na syntaktické rovině. Ve svém překladu jsem použila hned několik typů
modulace, uvedu zde pouze některé z nich.

5. 4. 1. Modulace aktivum – pasivum
Zde se jedná o modulaci syntaktickou. V následujícím úryvku textu jsem však kromě
modulace provedla ještě jiné změny. Především jsem se ze stylistických důvodů rozhodla
nahradit historický prézens minulým časem, a to s ohledem na domácí konvence žánru.
Použití přítomného času by jistě bylo možné, avšak toto řešení je dle mého názoru
přirozenější.
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Quand notre Terre et le Soleil naissent, il y a 4,57 milliards d'années, notre Galaxie existe
depuis une dizaine de milliards d'années et la matière galactique est déjà abondamment
enrichie en eau (O: 13) – Když se před 4,57 miliardami let zrodily Země a Slunce, naše
Galaxie už existovala asi deset miliard let a v galaktické hmotě se vyskytovalo velké množství
vody. (P: 10)

5. 4. 2. Modulace antonymická
V následujících příkladech se jedná o nejprve o modulaci syntaktickou, následně o modulaci
lexikální: Tu vois, l'Univers n'arrête pas de bouger ! (O: 26) – Vidíš, vesmír je stále v pohybu!
(P: 16)
Et le circuit se poursuit en permanence. (O: 31) – A oběh pokračuje bez přestání. (P: 18)

5. 4. 3. Modulace charakteristika – činnost
I zde se jedná o modulaci syntaktickou, stejně jako v příkladu 5. 4. 4.: Nous sommes
pratiquement des annexes de la mer ! (O: 18) – Moře se naším prostřednictvím vlastně zčásti
přesunulo na souš. (P: 12)

5. 4. 4. Modulace osobní pohled – neosobní
C'est du court lent, si tu veux ! (O: 31) – Je to vlastně krátká délka, dalo by se říct! (P: 19)
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6. Typologie překladatelských posunů

Při popisu výrazových posunů budu vycházet z knih Teória umeleckého prekladu Antona
Popoviče a Umění překladu Jiřího Levého. Překladatelský posun bychom mohli definovat
jako vědomou změnu vůči originálu, ke které překladatel dospěje ve svém rozhodovacím
procesu na základě hloubkové interpretace originálu (Gromová: 2009, s. 56). Posuny vznikají
jako výsledek lingvistických, literárních i kulturních rozdílů a paradoxně neznamenají
nedostatečnou věrnost originálu (Popovič: 1975, s. 119). Překladatel by měl zachovat jádro
(invariant) originálu a vzniklé ztráty by měl nahradit funkčním způsobem.
Popovič dělí posuny na konstitutivní neboli objektivní, způsobené jazykovými rozdíly, a
individuální (subjektivní), které závisí na idiolektu překladatele. Dále rozlišuje posuny na
rovině makrostylistiky a mikrostylistiky. Na rovině makrostylistiky může docházet k
aktualizaci, lokalizaci a adaptaci. Na rovině mikrostylistiky mluvíme o výrazovém zesilování
(výrazová typizace či individualizace), výrazové shodě (substituce, záměna) a výrazovém
zeslabování (nivelizace, ztráta). (Popovič: 1975, s. 123)
Jiří Levý se v knize Umění překladu vyjadřuje ke dvěma tendencím překladatelského
postupu: intelektualizaci a nivelizaci. Definuje je jako „druhotné psychologické tendence
překladatelského procesu, jejichž estetickým důsledkem je oslabení estetické funkce výrazu
ve prospěch funkce sdělovací“ (Levý: 2012, s. 138). Při překladu podle něj dochází k
následujícím typům intelektualizace: zlogičťování textu, vykládání nedořečeného a
formálnímu vyjadřování syntaktických vztahů.
Jsem si samozřejmě vědoma toho, že není možné postihnout veškeré změny oproti originálu.
Smyslem této kapitoly je tedy představit ty nejmarkantnější a nejčastější druhy posunů a uvést
k nim příklady. Posuny vyplývající z příkladů uvedených v části 4. Typologie
překladatelských problémů se zde již nebudu zabývat.

6. 1. Syntaktické zlogičťování
K posunům na úrovni větné struktury při překládání docházelo velmi často. Hlavním účelem
těchto zásahů do syntaxe bylo učinit text pro českého čtenáře co nejvíce srozumitelným a
přehledným. Uchylovala jsem se například ke vkládání spojovacích výrazů, které v orginálu
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nebyly explicitně uvedeny. Ilustrujme si to na následující větě: Le sel vient des continents,
transporté par les fleuves. (O: 21) – Sůl pochází z kontinentů a řeky ji odnášejí do moře. (P:
14)

I v následující ukázce došlo ke vložení spojovacího výrazu (protože). Francouzské nominální
vyjádření jsem zaměnila za pro češtinu přirozenější vedlejší větu, bylo tedy nutné uvést ji
vhodnou spojkou: (…) sur l'océan, on l'observe très nettement avec des élévations de
plusieurs mètres (…) (O: 25) – Zřetelně to můžeme pozorovat na oceánu, protože jeho
hladina stoupne o několik metrů (…) (P: 15).

6. 2. Konkretizace
Důvodem ke konkretizaci byla především odlišnost českého a francouzského lexika, jinými
slovy tendence češtiny ke konkrétnějšímu vyjadřování. Při překladu následující věty došlo k
vložení specifikujícího výrazu vyschlá koryta. Důvodem k tomuto překladatelskému posunu
byla kolokace a důvody stylistické. Bylo třeba najít nějaký výraz, díky němuž by si čtenář
dokázal danou skutečnost lépe představit.
Sur la planète Mars, par exemple, on a observé des traces de ruissellements comparable aux
réseaux de fleuves que nous connaissons chez nous.(O: 15) – Například na planetě Mars byly
objeveny stopy po proudění vody, vyschlá koryta srovnatelná s říčními sítěmi, jaké máme tady
na Zemi. (P: 11)

6. 3. Poznámky pod čarou
Poznámky pod čarou jsem použila jednou, a to v případě, když jsem citovala Nezvalův
překlad básně Charlese Baudelaira Člověk a moře: « Homme libre, toujours tu chériras la
mer » (O: 9) – Svobodný člověče, vždy budeš mít rád moře! (P: 8). Zmíněná báseň byla do
češtiny přeložena i jinými autory, například Svatoplukem Kadlecem či Jaroslavem Gollem. 7
Nezvalův překlad jsem zvolila ze stylistických důvodů. S ohledem na lexikum i slovosled se
mi jevil nejcivilnější, a tedy nejpřístupnější mladému publiku.

7

http://www.baudelaire.cz/works.html?aID=1&artID=16
http://www.baudelaire.cz/works.html?aID=1&artID=16&artIDtran=8
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6. 4. Omise
K vynechání, respektive výrazové ztrátě (Popovič: 1975) jsem přistupovala pouze ve
výjimečných případech. Jednalo se zpravidla o posuny individuální. V překladu následující
věty jsem se rozhodla vynechat syntagma une sorte de déluge, a to především ze stylistických
důvodů a ve snaze zachovat plynulost textu. Informace o vzniku velkého množství vody, které
se najednou objevilo na Zemi, zůstala zachována. Srov.: Des gaz très chauds se seraient
dégagés de ce magma et, en se refroidissant, se seraient condensés, provoquant une sorte de
déluge au cours duquel l'eau se serait accumulée dans les creux de la surface terrestre. (O:
13) – Z magmatu se uvolnily horké plyny a v průběhu chladnutí zkapalněly. To způsobilo, že
se v dutinách zemského povrchu nashromáždila voda. (P: 10)

6. 5. Generalizace
Generalizaci (Levý: 2012) jsem při překladu považovala za nežádoucí, a proto jsem se k ní
uchylovala co možná nejméně. Opět šlo zejména o posuny z důvodů stylistických. V
následující větě jsem zaměnila substantivum bassins za výraz místa. Francouzské
substantivum bassin má i v daném kontextu širší použití než odpovídající český výraz
oceánská pánev. Tento výraz by dle mého názoru byl až příliš konkrétní. Srov.: Oui, c'est la
même eau depuis le début, mais pas dans les mêmes bassins.(O: 14) – Ano, je to pořád ta
stejná voda jako na počátku, ale už se nenachází na stejných místech. (P: 10)
6. 6. Intelektualizace, vykládání nedořečeného
K intelektualizaci jsem přistupovala ve snaze o dostatečnou kohezi textu. V následující
ukázce jsem překlad doplnila o informaci, která se v originálním textu vyskytuje implicitně.
Po hloubkové interpretaci výchozího sdělení jsem je přeformulovala tak, aby bylo pro čtenáře
jasnější: Mais on pourrait penser qu'il se recycle... (O: 21) – Mohli bychom si myslet, že se
během koloběhu vody sůl z moře ztrácí... (P: 14)
V některých případech jsem přistoupila k vložení vedlější věty, jež doplňuje informaci
uvedenou ve výchozím textu. Následující ukázka opět souvisí s nominálním charakterem
francouzštiny a verbálním charakterem češtiny. V překladu nebylo možné použít pouhé
substantivum svědectví, bylo nutné ho doplnit o vedlejší větu přívlastkovou: Mais on sait, par
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le témoignage d'accidents ou de naufrages, qu'il existe des vagues, très rares, qui s'élèvent
brusquement jusqu'à plus de trente mètres. (O: 29) – Ale díky svědectví těch, kdo přežili
námořní nehody nebo ztroskotání, víme o existenci vzácných vln, které se náhle a prudce
vzdouvají až do výšky přesahující třicet metrů. (P: 17)
Ve výjimečných případech jsem se uchylovala k amplifikaci textu, tedy přidání informace,
která v originálu uvedena není. Jednalo se o následující větu: Imagine que l'on décèle de
l'oxygène gazeux dans leurs atmosphères : ce serait une bonne raison de penser qu'il y a de la
vie là-bas car cet oxygène moléculaire ne se trouve pour l'instant que sur la Terre et nous
savons qu'il est produit par la vie. (O: 18) – Představ si, že bychom v jejich atmosféře odhalili
plynný kyslík – byl by to dobrý důvod pro to, abychom se domnívali, že je tam život. Takový
molekulární kyslík, tvořený dvěma atomy, se totiž momentálně nachází jenom na Zemi a my
víme, že ho produkují živé organismy. (P: 12). Motivací k tomuto překladatelskému posunu mi
byl ohled na adresáta a snaha o co největší srozumitelnost textu. Je možné, že mladší děti by
si nedokázaly představit, co vlastně molekulární kyslík znamená, a tento termín by pro ně byl
příliš odborný. Upřesnila jsem proto, že se jedná o dva atomy kyslíku spojené v jednu
molekulu.
6. 7. Intenzifikace
K intenzifikaci (Levý: 2012) jsem rovněž přistupovala především ze stylistických důvodů. V
následující ukázce jsem se důraz vyjádřený vytýkací vazbou rozhodla vyjádřit lexikálně
(částicí právě). Dále jsou souvětí rozložila na dva větné celky, větu jednoduchou a souvětí
souřadné s poměrem stupňovacím mezi hlavními větami. Jedná se o posun individuální,
neboť mou motivací k němu bylo stylistické cítění.
Ce sont des vents réguliers qui forment les courants de surface capables tout de même
d'entraîner les masses d'eau de quelques dizaines à quelques centaines de mètres d'épaisseur
sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. (O: 32) – Právě pravidelné větry
vytvářejí povrchové mořské proudy. I ty jsou schopné pohánět masy vody od několika desítek
až po několik stovek metrů do šířky, a to po vzdálenosti několika stovek kilometrů. (P: 19)
K intenzifikaci jsem se uchylovala i tehdy, když jsem chtěla zdůraznit vztah opozice mezi
větami. V následující větě jsem použila hodnotící adverbium naštěstí, jehož sémantika je v
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originálu vyjádřena spojkou mais. I v tomto případě se jedná o posun individuální. Srov.:
Parfois, oui, car le climat en est sérieusement bouleversé, mais sur une courte durée. (O: 35)
– Někdy ano, protože to vážně narušuje podnebí, naštěstí jenom po krátkou dobu. (P: 21)
6. 8. Nivelizace
Nivelizaci jsem při překladu považovala za nežádoucí jev, avšak s ohledem na žánrově
stylistickou konvenci jsem v určitých případech byla nucena přistoupit k nivelizaci metafor. V
následující ukázce jsem metaforu zaměnila za přirovnání: Ton sang est envoyé par une
pompe, le coeur, dans tous les organes. (O: 31) – Srdce funguje jako pumpa a posílá tvoji
krev do všech orgánů. (P: 18)
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Závěr
Cílem této práce bylo převést do češtiny část knihy La mer expliquée à nos petits-enfants tak,
aby byl cílový text ekvivalentní originálu a aby byly zachovány všechny jeho funkce.
Největším úskalím pro mě bylo nastavit stylistické nasazení textu tak, aby nebylo ani příliš
vysoké, ani příliš nízké, a zachovat toto nasazení v celém překladu. V průběhu práce jsem se
setkala s nejrůznějšími překladatelskými problémy, jejichž typologii a řešení uvádím v
komentáři. Při psaní komentáře jsem byla nucena zdůvodnit rozhodnutí, která jsem učinila v
průběhu překládání, a to mi pomohlo usoudit, zda byla či nebyla oprávněná. Při řešení
překladatelských problémů jsem pracovala se slovníky, odbornými publikacemi, paralelními
texty a internetovými zdroji či jsem spolupracovala s odborníky na dané téma.
Vypracování této bakalářské práce pro mě bylo velmi přínosné. Vyzkoušela jsem si nejenom
své schopnosti přeložit rozsáhlejší text, ale také jsem si zopakovala své znalosti teorie
překladu získané během studia.
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