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1 ÚVOD

Cílem předložené bakalářské práce je překlad vybraného odborného textu a vytvoření 

komentáře k procesu překladu. Pro překlad byly zvoleny kapitoly 

Gemütlichkeit, Geborgenheit, Feierabend, Verein, Ordnung, Pünktlichkeit, 

Sparsamkeit, Tüchtigkeit, Fleiß Gründlichekeit

Kniha se zabývá německými 

kulturními standardy a pro překlad byly zvoleny kapitoly, které nesou název standardů, 

které jsou s německým národem nejčastěji asociovány. Inspirací pro výběr právě této knihy 

seminář Interkulturní komunikace na Univerzitě v Řezně, kde jsem se blíže seznámila s 

kulturními standardy zemí.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na 

překlad jako proces, popisuje fáze překladu a model ideálního překladatele. Následně se 

zabývá typy překladu a překladatelskými postupy. Poslední část je věnována odbornému 

funkčnímu stylu, konkrétně překladu populárně naučné literatury. 

Ke zpracování této části byla používána odborná literatura především od Dagmar 

Knittlové teorii i praxi překladu, Jána Vilikovského Překlad jako tvorba Umění 

překladu od Jiřího Levého.

Praktická část zahrnuje především samotný překlad, ve kterém jsou aplikovány znalosti 

části teoretické. Na překlad navazují dva glosáře a komentář. První glosář se věnuje 

překladu samotných názvů kapitol, obsahuje návrhy českého překladu a zvolenou variantu 

případným odůvodněním výběru. Druhý glosář zahrnuje složeniny a jejich způsob 

překladu do českého jazyka.  Komentář se zabývá problémy, které při překladu vyvstaly, a 

rozděluje je do rov – lexikologické, morfologické a syntaktické. Roviny jsou seřazeny 

podle četnosti výskytu problematických jevů v originálním textu.

Před samotným překladem je potřeba prostudovat literaturu zabývající se teorií 

obou jazyků a vhodně zvolit vhodné řešení pro danou 

situaci. Při překladu bude nutno použít nejen odborné slovníky, ale i provádět rešerše za 

internetových vyhledávačů a diskutovat neznámé výrazy s odborníky v
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Lze předpokládat, že bude problematické zvolení vhodného ekvivalentu k názvům 

kapitol, odborným výrazům a frazeologismům. Pro německé odborné texty je typický 

četný výskyt složenin. Pro český jazyk jsou spíše typické odvozeniny. V německých 

textech převládají věty tvořené v a to v českých textech naopak v

třeba při jejich překladu dbát na sémantickou správnost a zároveň na stylistickou vhodnost. 

Důvodem volby tohoto tématu práce bylo jeho praktické zaměření a potenciální 

možnost dalšího využití. Cílem této práce je vytvořit koherentní text, který má logickou 

výstavbu a reprodukuje stejnou informaci jako text originální. V neposlední řadě je 

motivem pro zvolení tohoto tématu obohacení teoretických, jazykových a odborných 

znalostí a bližší poznání německého národního charakteru. 
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2 EORETICKÁ ČÁST

2.1 O překladu

Překlad jako činnost sahá historicky až do 3. tisíciletí před Kristem, kdy asyrský král 

Sargon zvěčňoval mnohojazyčně své výboje. O tisíciletí později babylonský král 

vydával vícejazyčně své edikty. Vezmeme z, že překlad má už

u atičtější přístup k překladu můžeme najít až v 19. století, kdy se 

začala rozvíjet jazykověda. Teorie překladu samostatná disciplína rozvíjí až 

v našem věku.

minulosti vznikalo mnoho teorií o tom, že překlad není možný, že jednotlivé jazyky

odrážejí realitu jiným způsobem a jevy, které jeden jazyk považuje za totožné, se v jiném 

naprosto liší. Skutečnost, která sehrává v dané kultuře důležitou roli v životě, 

jazykově vyjádřena více do hloubky jiné společnosti, kde daný výraz 

nehraje důležitou roli, nebo dokonce není součástí jejího života. To se dá dokázat například 

u Eskymáků, kteří disponují obrovským počtem výrazů pro sníh, avšak u nás bychom je 

mohli spočítat na prstech obou ou. 

novou teorií přišel Leibnitz, který tvrdil, že jazyk myšlenku nejen prostředkuje, ale i 

podmiňuje. To znamená, že člověk vnímá a myslí tak, jak mu to jazyk dovolí. Herder, který 

vytvořil most k srovnávací jazykovědě 19. století, chtěl vytvořit všeobecnou fyziognomii 

národů. Byl přesvědčený, že jazyk je zrcadlem národního

Horeckého je překlad logicky možný, protože „existuje na nás nezávislá objektivní realita 

a postupy vnímání a myšlení, které jsou jejím odrazem, jsou společné celému lidskému 

rodu.“ (VILIKOVSKÝ, 2002, str. 16). Lingvisticky je překlad možný, protože lze 

ovat prvky oznámení v libovolném jazyce a reprodukovat je pomocí jiného jazyka. 

(VILIKOVSKÝ, 2002)

Překlad byl dříve pojat z literárně estetického hlediska, é poloviny 20. století 

se na něj začalo nahlížet z lingvistického hlediska. Základní význam měla á 

lingvistika, která se zabývá analýzou makrostruktury, funkční větnou perspektivou,

koherencí a kohezí. Konfrontační lingvistika byla přínosem pro gramatickou, 

lexikologickou a stylistickou stránku překladu. Pro překlad jako účel komunikace měly

velký vliv vědy jako sociolingvistika, pragmalingvistika a psycholingvistika. Zásadní 

význam měla ovšem . Pro teorii překladu jsou podstatné „vzájemné vztahy, 
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v nichž význam jednotlivostí záleží na jejich relevanci v širším kontextu příslušného textu, 

situace a kultury.“ (KNITTLOVÁ, 2000, str. 5)

Základním překladatelským problémem byla ekvivalentnost. Jednalo se o převedení 

veškerých informací textu z výchozího do cílového jazyka i přes gramatické rozdíly. 

za základní princip překladu považuje funkční ekvivalence, kterou se zabýval 

U funkční ekvivalence by měly azykové prostředky 

všech stránkách, tedy nejen denotační (významově věcné), ale i konotační (expresivní) a 

pragmatické, která je daná vztahem mezi účastníky komunikace a jazykovým výrazem. 

(KNITTLOVÁ

2.2 Proces překladu

Moderní přístup chápe jazyk jako systém znaků, který slouží k vyjádření a přenosu 

informace. Základním schématem pro komunikaci je posloupnost podavatel – oznámení –

příjemce, přičemž předmětem komunikace je nezávislá vnější realita. Aby 

komunikace úspěšná, musí se oznámení příjemce významově shodovat s oznámením 

zakódování informace slouží jazykové prostředky od roviny fonologické až 

po syntaktickou a stylistickou. Cílem překladu není reprodukovat tyto jazykové prostředky, 

nýbrž informaci jako celek. Díky těmto tvrzením je možné pochopit volný překlad 

lexikálních jednotek, které nemají v druhém jazyce patřičný ekvivalent. Stejná zása

uplatňuje v situacích, kdy výchozí nebo cílový text nedisponuje patřičnými gramatickými 

. I když se informace vyjádřená touto gramatickou kategorií dá vyjádřit jinými

ostředky druhého jazyka, nemůžeme hovořit o překladu, jelikož se nejedná o formální 

takových situacích se buď jazykové prostředky doplňují, 

vynechávají, ale přenášená informace zůstává beze změny. Aby překlad z výchozího do 

cílového jazyka znamenal totéž, musí informace obsažená v původním oznámení 

reprodukovat prostředky jiného jazyka takovým způsobem, že se zachová neměnnost této 

známení zde musí plnit vzhledem ke komunikační situaci tu samou funkci. 

(VILIKOVSKÝ, 2002)

Levý tvrdí, že ústředním zájmem překladatelského procesu tři hlavní celky:

�objektivní obsah díla

�čtenář originálu

�čtenář překladu
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Rozčleněním překladatelského procesu vyniknou při teoretickém uvažování o procesu 

překladu také úlohy jednotlivých disciplín. V problematice překladu se jedná především o 

�mezi jazykem originálu a překladu – používají se metody srovnávací 

jazykovědy

� předloze (odhadujeme estetickou funkci cizí 

překladu (hledáme vhodnou formu pro českou stylizaci) – používají 

se metody srovnávací stylistiky, literární vědy a poetiky

�mezi výslednou hodnotou původního díla a překladu – používají se

literární kritiky

(LEVÝ, 1998)

2.2.1 Tři fáze překladatelovy práce

Levý mezi tyto tři fáze procesu překladu řadí pochopení, interpretaci a přestylizování 

předlohy. 

prvním bodě jde hlavně o porozumění filologické, které je součástí praxe a odborného 

tudia. Může docházet k chybným asociacím vyvolaným jazykovým materiálem nebo k 

polysémii ř by měl být schopen vnímat estetické hodnoty, které jsou vyjádřeny 

speciálními prvky, kterých si nevšimne ani obyčejný čtenář. by je měl rozpoznat a 

ažit se je v cílovém jazyce reprodukovat tak, aby byly v překladu zachovány. Dále by se 

měl překladate soustředit na skutečnosti v originále, mezi které patří například hlavní 

postavy, prostředí děje a autorův záměr. 

překladu by měl dílo interpretovat tak, aby neupadl jako čtenář do osobní 

sentimentality a vztahovačnosti. Měl by se snažit být co nejvíce objektivní, aby mohl 

přiblíži své interpretační stanovisko, tedy co chce svým překladem čtenářům říci. Z názoru 

dílo a ze zaměření na čtenáře čitého typu vyvstává překladatelská koncepce neboli 

překladatelovo pojetí předlohy. Teoretický a estetický výklad musí vycházet z

které jsou skrytě nebo jasně obsaženy v díle. Překladatel nesmí do tohoto výkladu 

zasahovat, ať už vynecháváním či doplňováním . Poté by se jednalo o překladatelovu 

úpravu díla. 

Od překladatele se očekává také vhodné přestylizování předlohy. Nejčastějším 

problémem při reprodukování předlohy je, že j yk a jazykové prostředky, jejich významy 

a estetické hodnoty se ve výchozím a cílovém textu liší. Jazyk originálu může mít také vliv 
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na překlad a to, že můžeme naleznout stopy jazyka originálu ve stylizaci překladu. 

Může také dojít k napětí ve stylu překladu, které vznikne převodem myšlenky do jiného 

rnně řečeno k hopen vytvořit kvalitní překlad, by měl 

mít představivost, schopnost objektivizace a stylistické nadání. (LEVÝ, 1998)

2.2.2 Model ideálního překladatele

Podle požadavků, které jsou na kvalitní překlad všeobecně kladeny a podle

jsme dosud popsali jako důležité faktory tvůrčího procesu překladu, můžeme určit kvality, 

kterými by měl ideální překladatel či překladatelka disponovat. 

Překladatel by měl mít jazykové znalosti v dané oblasti či oboru a měl by mu rozumět 

interpretovat a stylisticky správně převést do cílového jazyka. 

Někdy dochází k vytváření speciální terminologie, proto by měl překladatel či 

překladatelka počítat s tím, že se od něj bude očekávat znalost slovotvorby. Tyto 

předpoklady se týkají kompetence jazykové. 

zi další předpoklady patří textotvorná kompetence. Tato kompetence vyžaduje 

obecnou zdatnost vytvářet funkční texty tak, aby umožnily přiměřenou komunikaci 

v cílovém prostředí. , že má autor povoleno být kreativní, ale neznamená, že má při 

překladu 

Literární kompetence je schopnost vytvářet esteticky působící literární texty. Vyžaduje 

teoretickou znalost o znacích literárních textů a o jejich zvláštnostech. Za speciální 

dovednost se považuje schopnost převést jazyk žánru, který je v obou jazycích stejný, ale 

v jednom jazyce má jiné charakteristické rysy.

Další kompetencí překladatele je představivost a s ní spojená obrazotvornost. Někdy je 

totiž důležité umět si danou situaci představit, vytvořit si o ní obraz a tím ji poté obohatit 

tak, aby ji čtenáři mohli lépe pochopit. 

Pro práci překladatele je také důležité být vybaven kvalitními překladovými slovníky a 

mít po ruce odborné znalce z dané oblasti. Mimo jiné sem patří také odpovídající pracovní 

středí a honorář. Tato kompetence se nazývá sociálně organizační. ní je spojena 

kompetence rešeršní. Spočívá v umění provádět rešerše v dostupných zdrojích informací 

k získávání poznatků, které jsou pro řešení překladové otázky důležité. 

neposlední řadě je kulturní. „Tou se míní soubor znalostí o odlišných 

tách výchozí a přijímající kultury, pro jejichž přeložení je třeba vědět, jak v dané 
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kultuře fungují, a schopnost tyto poznatky adekvátně využít při tvorbě translátu.“ (FIŠER, 

2009, str.

Strategické rozhodování v určité komunikační situaci považuje E. Gromová za 

nejvýznamnější překladatelskou kompetenci. Spočívá v umění se rozhodnout, proč volíme 

takové metody, postupy a strategie. 

Souhrnně řečeno by měl překladatel disponovat krom tvořivosti a představivosti také 

vytrvalostí, kritičností, originalitou, činorodostí, zvídavostí a samostatností. Všechny tyto 

vlastnosti a mnohé další patří k důležitým faktorům při překladatelském procesu a mají 

konečný výsledek neboli translát. (FIŠER, 2009).

2.3 Typy překladu

Jakobson (1959) rozděluje překlad podle reprodukce slovních znaků na tři typy

� intralingvální (vnitrojazykový) – reprodukujeme slovní znaky jinými znaky 

v tomtéž jazyce

� interlingvální (mezijazykový), neboli vlastní překl – reprodukujeme slovní 

znaky prostředky jiného jazyka

� intersemiotický (tramsmutace) – reprodukujeme slovní znaky prostředky jiných 

systémů znaků

(LEVÝ, 1998)

M. Hrdlička ve svém díle Literární překlad a komunikace rozlišuje tři druhy přístupů

k přetlumočení pře originálnímu textu: 

� Doslovný (věrný překlad) usiluje o mechanickou reprodukci originálu, chybí zde 

kreativita, překladatel je svázán výchozím textem, člení 

originálu bez ohledu na slovosled, lpí n dnešní době se již téměř 

nepoužívá.

� Volný (adaptační překlad em doslovného překladu. Volný překl

snaží někdy až o příliš kreativní převod původního díla. Autorovi jde často o krásu 

a líbivost přeloženého díla. Tento překlad byl uplatňován v minulosti, kde také díky 

přehnané volnosti a kreativitě v tvorbě překladu došlo v dnešní době jen k těžko 

pochopitelným překladům.
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Tyto dva odlišné způsoby překladu jsou základními momenty ve vývoji 

překladatelské metody a koncepce přetlumočení původního textu.

� Adekvátní překlad se na jednu stranu snaží zůstat věrný originálu, ale na 

snaží přizpůsobit výrazové prostředky současnému čtenáři. Respektuje jeho 

objektivní kvality a identitu, ale snaží se je vnímat jako člověk dnešní doby. 

překladu by měla být složka reprodukční a tvůrčí apliková

hodnoty původního literárního díla v novém komunikační

(HRDLIČKA, 1997) 

2.4 Překladatelské postupy

Překladatelský proces používá různých postupů a metod, jak dospět ke kvalitnímu 

překladu. Levý, Fjodorov nebo Catford ještě tyto postupy nějak zvlášť nerozlišovali. Naši 

lingvisté společně s ruskými a německými (Poldauf, Bareš) vycházeli z větší části ze 

rovnání stylistiky francouzské a anglické od kanadských autorů Vinaye a Darbelneta. Ti 

rozlišovali sedm základních postupů, jimiž se řeší nedostatečný ekvivalent v cizím jazyce. 

Řadili je od nejjednodušší po nejsložitější: 

� přepis přizpůsobený cizímu jazyku, často se jedná o fonologický 

přepis čínských jmen

� doslovný překlad

� nahrazení jednoho jazykového prostředku jiným ekvivalentem

� gramatické změny vznikající v gramatickém systému druhého jazyka

� změna hlediska

� použití jiných stylistických prostředků v cizím jazyce

� nahrazení situace výchozího textu jinou adekvátní situací, která je 

čtenářům známa, musí být však zachován smysl (např. překlad idiomu)
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Za předpokladu, že neexistuje přímý ekvivalent rovnost mezi výrazem ve výchozím 

jazyce a ekvivalentem v cílovém jazyce) uvádí Joseph L. Malone tyto postupy:

� – nahrazení ekvivalentu v cílovém jazyce (při změnách gramatických 

struktur, u idiomů či kulturních rozdílů

� – když má výraz ve výchozím jazyce více ekvivalentů v cílovém jazyce

� –

� – rozšíření textu

� – vynechání

� difúze – vyjádření kompozita slovním spojením

� – cizím jazyce

� – přestavba – změna slovosledu

(KNITTLOVÁ, 2000)

2.5 Funkční styly a překlad

této kapitole se zaměříme na funkční styly psaného projevu. Mezi tyto funkční styly 

patří styl administrativní, styl vědy a techniky neboli styl odborný, styl publicistický, 

umělecký a styl zpravodajsko informační neboli prostě sdělovací. Rozlišují se v účelu a 

způsobu sdělení, hlavním úkolem je převést invariantní informaci. Nejde j

věcnou, ale i estetickou. Ve stylu administrativním, odborném a prostě sdělovacím hraje 

hlavní roli informace věcná, tedy nejdůležitější je zde obsah oznámení. Naopak ve stylu 

publicistickém a uměleckém se klade důraz na informaci estetickou. Překladatel musí při 

překladu do cílového jazyka vybírat takové jazykové prostředky, které mají s

ve výchozím textu. (KNITTLOVÁ, 2000)

Praktická část této bakalářské práce je zaměřená na překlad textu, který se řadí do stylu 

odborného, konkrétně do populárně naučné literatury. Z tohoto důvodu se přímo zaměříme 

překlad textů odborného stylu a posléze konkrétně na znaky populárně naučné 

l vědy a techniky, který je také nazýván stylem odborným, přenáší především 

informaci věcnou.  Je psán spisovně a má monologický charakter. Tento styl má funkci 

poznávací a odborně zpravovací. Funkce poznávací se zaměřuje na zpracování 

jazykových výsledků vědeckého bádání. Měl by vystihnout jazykovými prostředky vnější 
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třní strukturu, podstatu, vývoj, příčiny a důsledky zkoumaných jevů.

odborně zpravovací má poskytnout adresátovi jazykově zpracované výsledky vědeckého 

bádání a poučit o dané skutečnosti na jisté teoretické úrovni. Rozlišujeme také druhy textů 

odborného stylu:

� Vědecký – vysoce teoretické texty, určené odborníkům v patřičném

� Učební – uče

� Esejistický – texty určené jak odborníkům, tak i užšímu kruhu zájemců z řad nepr

fesionálů

� Populárně – naučný – odborné texty určené pro širší veřejnost, podává informace 

ve srozumitelné a zábavné formě

Tyto texty se mohou lišit hned v několika ohledech. Míra odbornosti je závislá na tom, 

komu je text určen. V textu se mohou vyskytovat bohaté výklady historických událostí, ale 

i jazykově strohé výklady fyzikálních vzorečků. Liší se také v ě-

decké a učební texty jsou převážně objektivní, v esejistických a v populárně naučných te

tech nalezneme určitou míru subjektivity a někdy i ironii. Základní rysy odborného stylu 

jsou spisovnost, monologický charakter, odborné termíny, precizní syntaktická výstavba.

Mezi útvary odborného stylu podle rozsahu textu řadíme například recenze, odborný člá-

nek, stať, studii, esej, učebnice nebo disertační práce. Odborný text se velice často pozná 

podle jazykových prostředků v textu. Mezi charakteristické lexikální a morfologické pr

středky patří termíny, přejatá slova, multiverbizace, zkratky, velké množství podstatných 

. Do syntaktických prostředků odborného stylu řadíme složitou větnou stavbu, větnou 

kondenzaci způsobenou nominálními konstrukcemi, polovětné konstrukce a vsuvky či citá-

Populárně naučná je určena pro širokou veřejnost neodborníků, podává 

odborné informace snadno pochopitelnou formou. Do tohoto stylu zasahují prvky stylu 

hovorového, publicistického a někdy i uměleckého . Snaží se zaujmout čtenáře 

výkladem složitostí zajímavou formou, popisuje charakteristické znaky věcí a jevů. Text je 

členěn bohatě a terminologie není příliš odborná ve srovnání s texty vědeckými. Objeví

se přece jen odborné termíny, text je vysvětluj přirovnává nebo používá expresivní 

výrazy. (KNITTLOVÁ, 2000)
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3 PŘEKLAD VYBRANÝCH TEXTŮ

Původní německá slova

Pravděpodobně každý národ má slova, která pro něj představují určitou hodnotu. 

Některá z nich jsou považována za tak typická, že jim je přidělen štítek s třičnou 

národností. Tak se hovoří o <německé důkladnosti>
1
, zatímco Britové si nárokují svůj 

h Mimo to existují hodnoty, které jsou pro národ typické, aniž by si toho 

byli jeho příslušníci vědomi. Následně budeme posuzovat řadu německých slov, z nichž se 

některá považují za slova typicky národní, zatímco u jiných je typický znak rozpoznatelný 

teprve tehdy, když člověk zjistí, že tento pojem u našich sousedů buď žádný ekvivalent 

nemá, nebo hraje velmi nepatrnou roli. Některá z takových <původní
2
, která se 

objevují v literatuře 19. století podobně jako relikty dávných dob
3
, mezitím téměř zanikla, 

přestože jsou ještě v Dudenu. Takže nejspíš každý Němec bude mít pocit, že se ocitá v 

jiném století, když slyší slova <spanilý>
4
, <důvěrně známý

5
a <důvěrný>

6
, která kdysi 

hluboce ranila německé city. Tím spíše sebou člověk trhne při slově <národní>
7
, které se 

díky nacistům stalo nevhodným slovem; a také slovo <rázný>
8
, kterým se ještě před 2. 

světovou válkou prokazovala nejvyšší chvála energickému mladému muži, by dnes spíše 

ztrácelo význam. Samotná <otčina>
9

vyvolává u mnohých jistou nechuť, zatímco <vlast>
10

působí neškodně; a kdo hovoří o <geniovi>11 německého národa, sklidí pořádný výsměch. 

1
v německém originále: deutscherGründlichkeit

2
v německém originále: Urworte

3
v německém originále: Leitfossilien, přeloženo kvůli srozumitelnosti textu

4
v německém originále: hold

5
v německém originále: traut

6
v německém originále: traulich

7
v německém originále: völkisch

8
v německém originále: schneidig

9
v německém originál

10
v německém originále: Heimat

11
v německém originále: Genius
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Dokonce i obyčejný výraz <slečna>
12

, který byl ještě do roku 1968 pozitivním výrazem 

pro neprovdanou ženu a mimo jiné znamenal panenskost, začal mezitím být vnímán 

negativně. Následující výběr původních německých slov si neklade za cíl kompletnost, ale 

vychází z toho, že se jedná o pojmy, které mají pro Němce zvláštní váhu a které tím odráží 

dílčí aspekty německé mentality. Chápeme li je jako příznaky národního charakteru, dá se 

jejich stanovení pokládat za diagnózu, která by ale měla být podrobněji vyřčena teprve až 

na konci knihy, poté co je – abychom zůstali u medicínského přirovnání – uzavřena 

anamnéza.

je německé původní slovo. To nikdo vážně nepopře. Dokonce i po 

odeznění vlny vlasteneckých filmů, které působily hned po válce jako balzám na rány 

německé duše, zaujímají city spojené s vlastí v německé kultuře stále velký prostor. Tak 

přinesl na trh režisér Edgar Reitz roku 1984 jedenáctidílný televizní seriál s titulem 

, po kterém roku 1992 následoval třináctidílný seriál pod titulem . 

Třetí řada vyšla roku 2004. To, že lidé mají emocionální vazbu na místo svého dětství, není 

něco typicky německého. Typické ale je, že tato vazba je pro Němce velmi důležitá. 

Angličané, Francouzi a Američané se nejprve cítí příslušní svému národu a teprve potom 

danému regionu. Texasané se sice cítí především jako Texasané, ale pak je tedy pro ně 

Texas státem a ne tím, co my Němci vnímáme jako domov. Vlast nemá nic společného s 

občanstvím a politickou příslušností. Popisuje spíše úzký životní prostor, ke kterému dříve 

patřila důvěrně známá kostelní věž, potok za rodným domem nebo lípa před vesnickou 

hospodou. Dnes je to obvyklá hospoda, klub kuželkářů a střelecký oddíl. Dokonce i v 

průmyslových městech najdeme romanticky působící citovou vazbu k tak neromantickým 

věcem, jako ke struskové hoře na okraji města nebo k těžební věži sousedního uhelného 

d

Po důvodech pro silné pouto k vlasti nemusíme dlouho pátrat. Několik století zpět byl 

bezprostřední životní prostor to jediné, co umožňovalo trvalou identifikaci, neboť politická 

příslušnost daného regionu byla podrobena nepředvídatelným výkyvům. Díky sňatku 

12
v německém originále: Fräulein
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vládce země nebo dělení dědictví mohl člověk přes noc patřit k jiné politické jednotce. 

Protože bylo až do 19. století málo možností politického spolurozhodování, nebyla 

příležitost k identifikaci s větší jednotkou. Naopak ve svém rodném místě příslušel člověk 

k faře, k cechu, ke střeleckému oddílu nebo k radě města. Během staletí německého 

rozčlenění na malé státy byla bezprostřední vlast jediným místem, ve kterém byl člověk 

zcela začleněn, pokud se tedy nestal samotářem. Když tovaryši po skončení jejich učení šli 

na vandr, aby se naučili u cizích mistrů novým technikám, nosili svou vlast v srdci. Často 

se vraceli, aby si vzali dcery mistrů a převzali dílnu. Když to nebylo možné, přiženili se do 

jiného, podobně formovaného regionu, který se pak stal jejich vlastí. Je příznačné, že 

námět vlasti v německých národních písních je značně ovlivněn tuláckými písničkami

neboť patrná byla vlast nejvíce, když ji člověk musel opustit. A nejhezčí byla tehdy, když 

se do ní člověk vracel. V lidových písních jako „Innsbrucku, musím tě opustit“ nebo 

„Musím jít, musím jít z města pryč“ cítíme ještě dnes sentimentální vnímání vlasti, ze 

kterého tyto písně vzešly. Ekonomičtí historikové připouštějí, že raný počátek průmyslové 

revoluce v Anglii byl významně podpořen brzkým zrušením cechovní povinnosti, zatímco 

industrializaci v Německu stála tato povinnost v cestě. Když pak i zde, avšak s velkým 

zpožděním, nastala industrializace, museli mnozí opustit svou vlast a hledat práci jinde, 

což souviselo s velkou bolestí z odloučení. Neustálé stížnosti na nedostatečnou

německých zaměstnanců ukazuje, že pouto k vlasti je ještě velmi silné.  Zatímco pro 

Američany je samozřejmostí měnit bydliště podle pracovní nabídky, Němcům to připadá 

mnohem těžší. Ještě pevněji než sociální pouto k vlasti vězí v kolektivní mysli Němců 

emocionální komplex, který asociuje se slovem <vlast>13. Ještě dnes si užívá milionové 

publikum televizní pořady, které pod tituly jako je například „Žádná hezčí země“ 

probouzejí vlastenecké city, i když se v nich předvádí regiony, které s těmi vlastními 

nemají nic společného. To dokazuje, že způsoby myšlení jsou dlouhodobější záležitostí než 

aktuální skutečností.

To, že je vlast v německém povědomí nejen geografickým faktem, ale i symbolem pro 

zázemí, rozjasněné dětství, zkrátka pro neposkvrněný život, poznáme tak, že se používá 

rozmanitým způsobem jako metafora. Tak mluvíme o politické, náboženské, ideologické 

nebo akademické vlasti. Takové pocity sounáležitosti mají samozřejmě i jinde. Američtí 

13 v německém originále: Heimat
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e dokonce cítí silněji a pevněji spojeni s jejich , se kterou udržují 

kontakt jakožto absolventi školy. Ale u nich to vypadá, že se pocit sounáležitosti skládá z 

vděčnosti, zodpovědnosti a místního vlastenectví, zatímco my Němci očekáváme od 

pinové sounáležitosti pocit, že máme určité zázemí a že jsme pod dohledem. A protože 

německé univerzity tento pocit svým absolventům nedávají, tak se jim také doposud 

nepodařilo připoutat k sobě své absolventy tak, jak to zvládly americké univerzity, které

neapelují na touhu absolventů po zázemí, nýbrž na jejich hrdost. 

Z kulturně historického hlediska byl německý pojem vlast ovlivněn především 

romantismem, a i dnes jsou to především romantické krajiny, které si pod tímto pojmem 

představíme. Protože německé krajiny nejsou žádnými čistě přírodními úkazy, nýbrž již 

několik staletí kulturními oblastmi, ve kterých se vytvořila regionální rodová identita, je 

li geografické hledisko, malým světem s vlastní nepomíjivou historií. Jen 

tak lze vysvětl závislost těch, kteří byli z vlasti vyhnáni , co ve skutečnosti navždy 

ztratili. Když ve svém sloganu rozšíří Svaz vyhnanců právo nepomíjivé na dokonce 

„dědičné“ právo na vlast, neprojevuje se v něm revanšistický nacionalismus – který 

samozřejmě také ale spíše německá posedlost vlastí, která vyjadřuje osobní 

sentimentalitu až po kolektivní touhu. Struna tohoto téměř metafyzického pojmu vlast 

zazní sama ve známých verších jinak velmi nepatriotického Friedricha Nietzsche:

Křik vran se 

houf táhne k městu tichému:

Už přijde sníh 

kdo vlasti má teď žehná mu!
14

říjemnost

Gemütlichkeit se dá přeložit do jiných jazyků tak obtížně, že se v angličtině a 

jiných jazycích používá často jako cizí slovo. Anglické slovníky dělí jeho význam

který se vztahuje k určité osobě nebo který se vztahuje k určité věci. Příjemný
15

člověk 

se popisuje jako člověk , útulná místnost , 

14
Autorka překladu Věra Koubová

15
v německém originále: gemütlicher
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Podobné rozdělení najdeme ských a italských slovnících. 

Zvláštní ale na pojmu příjemnost je, že spojuje člověka a místnost. Příjemnost

uvolněného člověka s uvolněným vnitřním prostorem. Vytvořit tuto jednotu je cílem 

německé formy zábavy, kterou můžeme doslova popsat jako průmysl příjemnosti. 

Výsledek dnes přináší rodinné pořady s lidovou hudbou televizí až Ale také již v 

19. století byla příjemnost v rodinném kruhu, vesnické hospodě a pod vesnickou lípou 

typickou formou pospolitosti, která není nikde názorněji zdokumentována než na 

rytinách Ludwiga Richtera, který byl proto jedním z nejoblíbenějších německých umělců 

svého století. Ještě dnes pociťují zahraniční návštěvníci, že se Němci věnují společnosti v 

úzkém kruhu s větší vřelostí nebo alespoň o ni usilují více, než jinde.

To, že je u nás soukromá sféra více oddělena od té veřejné, se ukazuje už po jazykové 

stránce při rozlišování mezi <ty>
16 17

. V anglicky mluvících zemích se všichni 

oslovují „you“ ž odpovídá také v Německu dříve obvyklé
18

, přičemž rozlišují

jen zdvořilé oslovení popřípadě řirozeným oslovení

jménem. Větší důvěrnost je možná tiché promluvě s Bohem, který se oslovuje

. Německé
19

vytvoří kolem mluvčího jazykový vymezující přátelský

prostor, o kterém byla řeč výše. Také když se německá přívětivost při masových akcích 

jako je Mnichovský Oktoberfest neukáže vždy z té nejlepší stránky, má pro cizince 

všeobecně svůj šarm. Sice radost Němců ze zpěvu polevila společný zpěv při 

rodinných slavnostech a v přátelském kruhu ještě rozšířenější a píseň, která pak zazní

k přípitku, má text „ der Gemütlichkeit!“

významové oblasti <příjemný>
20

patří také slova <pohodlný
21

<poklidný>
22

, které 

bychom mohli právě tak pokládat za německá původní slova. Obě leží stylisticky na 

vysoké úrovni, pro co mluví například ta skutečnost, že slovo <blaho>
23

používal Goethe 

16
v německém originále: du

17
v německém originále:

18
v německém originále: Ihr

19
v německém originále: Du

20
v německém originále: gemütlich

21
v německém originále: behaglich

22
v německém originále: beschaulich

23
v německém originále: Behagen
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jako popis pro čistý pozitivní stav mysli. í řádka jeho „Tischlied“ je ještě pořád 

okřídlené slovo: 

„Zachvátila mne, nevím jak / Nebeská blaženost.“ 

aké slovo <poklidný 24 vrstevníků v kursu. V textu citovaném 

na straně 125 nazývá Eichendorf Němce nejen “těmi nejdůkladnějšími“, nýbrž také „těmi 

nejrozvážlivějšími mezi evropskými národy“. Celá epocha mezi roky 1815 a 1848, která 

nese název postavy z humoristického časopisu

. Po revoluci v roce 1848 se poté oddělila maloměšťácká příjemnost , 

která našla v zahradním altánu svou publicistickou hlásnou troubu, od velkoměšťácké

kultury vznešenosti, která se více nadchla pro druhou půlku našich původních slov. Tak to 

zůstalo až do poloviny 20. století. Zatímco velké množství Němců toužilo po příjemné 

ělanci se nechávali unášet hudbou Richarda Wagnera, Nietzscheho filosofií a do 

ostí německého ducha. S stavem opojení vznešeností byl po druhé 

světové válce konec, ale touha po idyle zůstala. Člověk si rád dělal srandu z té německé 

maloměšťácké přívětivost přece jen to není špatné věno pro svobodné soužití Němců s

druhým a evropskými sousedy. Podle okřídlené věty, kterou vyslovil rýnský bankéř David 

ansemann roku 1847 před prvním sjednoceným pruským zemským sněmem, „končí 

přívětiv v záležitostech s penězi“. Za Němce hovoří to, že tu pořád je.

Zázemí

„Proč tak nesmírně miluje německý člověk Adolfa Hitlera?“, ptá se Robert Ley a 

odpovídá: “Protože se u něj cítí v bezpečí. To je ono, ten pocit bezpečí, to je právě ono, že 

v ečí!“

Tímto citátem vysloveným říšským pracovní vedoucí označuje Hermann Glaser v 

předmluvě k svému novému vydání knihy v roce 1985 Ideologie maloměšťáčka.

24 v německém originále: beschaulich
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zničení německého ducha v 19. a 20. století a nástupu národního socialismu oné 

německé mentality, na které ve svém polemickém díle naráží s neskrývaným hněvem. 

Němci si iracionálně přejí, aby se mohli uchýlit do ohraničeného celku tak jako do 

babiččina klína. jsou Němci na celém světě považováni za národ, který nejvíce 

touží po bezpečí. Údajně nikde jinde neuzavírá tolik lidí pojistné smlouvy. I když je to 

statisticky ověřené, nemusí to nutně vypovídat něco o naší mentalitě; také mít 

něco společného se samotným pojišťovnictví . Př mnoho hovoří pro to, že usilování o 

ečí je v Německu obzvláště silné o bezpečí není žádnou vadou. Samotné 

přehnané bezpečnostní opatření jsou všeobecně lepší než bezstarostnost. Také Američané 

jsou bezpečnostně uvědomělí, neboť v jejich právním systému musí každý prodavač 

nějakého zboží nebo služby počítat s tím, že je zavázán k zaplacení všech nákladů 

vzniklých při případných závadách. va neuroticky působí diktátorské pojetí

bezpečnost , se o státní bezpečnost starají kontrolní orgány, které se obrovsky naparují.

Něco jiného je usilování Němců o bezpečí, což se dá po jazykové stránce vyjádřit 

charakteristickými výrazy. <Bezpečí>25 se dá přeložit do cizích jazyků bezproblémově

Němci chtějí víc, oni usilují o <zázemí>26
. Najít p to slovo ekvivalent v cizím jazyce

mnohem těžší. Také jiná slova, která obsahují kořen <bergen mají německou auru. Ne 

bezdůvodně hrají pojmy jako <tajit>27 28 v Heideggerově filosofii důležitou roli. 

zázemí je od reformace charakteristickým prvkem německé kultury; neboť 

Němci hdy ztratili zázemí v záštitě kostela, aniž by dostali jako náhradu zázemí ve státě. 

začala v romantismu, když všem básníkům a myslitelům záleželo na 

ve vnitřním světě cítili jako ve spirituální dělo . Od té doby zůstala německá 

společnost a její kultura ovlivněna touhou po zázemí ve státě, národě, společnosti, rodině, 

u Boha, v přírodě nebo v metafyzickém systému.

významem <bezpečí>29 úzce souvisí je které bylo již výše zmíněno: 

<záštita>30. Mít rodinné zázemí znamená vysokou míru bezpečí. Duchovní zázemí

25 v německém originále: Sicherheit
26 v německém originále: Geborgenheit
27 v německém originále: Verbergen
28 v německém originále: Entbergen
29 v německém originále: Geborgenheit
30 v německém originále: Schoß
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katolíci v záštitě kostela. Abychom vyjádřili nonplusultra bezpečí, říkáme „být 

v naprostém bezpečí“. Záštita neznamená v angličtině to samé co v němčině, v angličtině 

, část těla, na kterém matka chová své dítě. Znamená to zároveň mateřské 

lůno, původ, prostě to ochraňující. Při pozorování německého umění je jasné, jak moc 

představa vnímání prostoru v německé architektuře a vedení světla v malířství. 

Touha po bezpečí je vyjádřena také v nespočetně mnoha básních o noci, které se nejeví 

ako něco pochmurného a tajuplného, ale právě naopak jako ochranný plášť. od 

příkladem. Zde je první a poslední sloka:

Dmoucí, vzdouvající se noc,

Plná světel a hvězd:

ve věčných dálkách,

řekni, co se probudilo!

Spi, tím se přiblížíš tiše

Jako chůva k dítěti,

chudého plamínku

vytvoříš ochranný kruh.

pracovní doby

Málo slov zní tak lahodně německým uším jako konec pracovní doby . 

přívětivost ují u vzdělanců kýčovitost konec pracovní doby oceňují 

všichni. Přitom tento pojem úzce souvisí s oběma výrazy; pro většinu Němců totiž 

znamená konec pracovního dne návrat domů. Britové jsou zvyklí oslavit konec služby 

spíše sklenicí piva v hospodě. Japonci se věnují po práci společnému jí v 

restauraci. Většinu Němců to ale táhne domů, k v rodinném kruhu. 

Už v 19. století měl konec pracovní doby tuto atmosféru, jak ukazuje dřevorytina

č. 4 Uctívání konce pracovní doby í o pracovním 

nadšení Němců. Bez pochyby pracují tvrdě, ale se signálem k ukončení pracovní doby

nechají práce a chtějí si užít pohodu nicnedělání. Silný rozkol mezi pracovním světem a

domácí puťkou byl dlouho charakteristický pro německý každodenní život. Ještě dnes se 

citují Schillerovy verše: “Muž musí ven/do nepřátelského života/ musí dělat dojem a snažit 
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se“. Tváří tvář oproti tomu stojí duševní svět ženy „úřaduje doma / cudná žena v 

domácnosti“ , ke které se muž vrací po celém dni námahy. Žádná jiná německá báseň 

nemá tak zcela zaznamenané představy hodnot, které v 19. a v první polovině 20. století 

regulovaly německý všední den, Píseň od zvonu, ze které byly verše vyňaty. Zde je 

vše pohromadě: mravní postoj k práci, přívětivost zázemí

šlechet . Jak hluboko je zakotven konec pracovní doby jakožto představa hodnoty ve 

vědomí Němců, se ukazuje na mnoha věcech, mimo jiné na protestu proti libovolným 

otevíracím dobám obchodů nebo proti flexibilní pracovní době. odnikových 

dohodách se už sice déle prohřešuje vůči tomuto posvátnému zvyku, ale všeobecné rušení 

svátosti je zapříčiněno představ , které jsou obhajovány více iracionálně než 

lidské nedbalosti.

Spolkový život je něco k typicky německého, že si Němci dělají srandu z jejich 

přehnaně vážné činnosti v jednom nebo více spolcích. Ve své

tomu věnuje Hermann Bausinger celou , která je 

přejmenována německým sebeironickým pořekadlem „Tři Němci – jeden spolek“. Tím 

objasňuje, jak spolkový život v 19. století zakládáním mužských pěveckých sborů, 

po kterých brzy následovaly tělocvičné spolky. Poté se spolky rozmnožily jako přísloveční 

králíci, přičemž chovatelské spolky králíků sloužily ke ztělesnění přehnaně vážné činnosti 

v jednom nebo více spolcích. V některých případech má organizace jakožto spolek právní 

důvody, protože při prokázané užitečnosti může být členský příspěvek odečten z daní. Ale 

ve většině případů slouží zakládání spolků pouze ke společenské vazbě mezi stejně 

smýšlejícími. V patří spolek do stejného významového po
31 a <zázemí>32. Spolek se liší od politických stran nebo jiných meziregionálních 

sjednocení jako <společenství>33 od <společnosti>34, které srovnával sociolog Ferdinand 

Tönnies ve své knize , čímž nedobrovolně 

31 v německém originále: Heimat
32 v německém originále: Geborgenheit
33 v německém originále: Gemeinschaft
34 v německém originále: Gesellschaft
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poskytl náboje nacistickým ideologům pro Německou ou u ápadní 

společnosti. acisté se při jejich sjednocení nespokojili s jednou jedinou stranou, 

NSDAP, nýbrž vytvořili tucty podorganizací, členové vytvářet podobný 

pocit sounáležitosti, který měli ve svých spolcích. Tento slabě vyvinutý cit Němců pro 

meziregionální sounáležitost byl jistě zásadním důvodem pro potřebu společenství ve 

spolcích, ze kterých je mnoho, jako například vesnické ochranné spolky, pevnými 

součástmi komunálního života. Podobnou roli hrají fotbalové kluby. Členové j

zastupováni Německým fotbalovým svazem, ale příslušející se cítí k tomu svému,

k
35

.

Pořádek

Ó, řád svatý, požehnané

nebes dítě, které dané

volně, lehce, rádo spájí, 

dík mu města vznik svůj mají, 

nedružný ten divoch z plání poslech° jeho zavolání, 

v chýše lidské vstupova

jemný mrav jim darem dalo, 

dražší pak než pouto jiné 

spředlo, lásku ku otčině!36

I když už dnes nikdo nečte Schillerovu Píseň o zná ale téměř každý první řádku 

tohoto citátu ze svého dětství. Avšak matka, která tím pokárala své dítě, něco 

jiného než Schiller. U něj znamená pořádek dohodnutí smysluplného pravidla, díky 

kterému bude civilizace teprve možná. německém všedním dni se pořádek 

rozumí jako striktní dodržování jednou stanovených pravidel, které se mohou vztahovat

tak banální věci jako je uspořádání předmětů na psacím stole nebo v regále. Především 

35
v českém překladu: Německý fotbalový svaz

36
Autor překladu PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
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posedlost pořádkem v oblastech, ve kterých pořádek nevytváří ani lepší přehled ani nějak 

jinak neulehčuje život, nýbrž tkví v dodržování principů, uvedlo Němce do pověsti, že mají 

k puntičkářství, co Jacob Grimm vyjadřuje následovně:

Puntičkářství, myslím, když dříve ještě vůbec známo, by Němci vymysleli

první. Člověk se vžije do kruhu diplomatů, kteří jsou povinni zvažovat zemí, které 

nacházejí v komplikované situaci koumá jaké strany vyvsta

potíží a nepříjemností, a hlavně která strana při jednání nejsnadněji podlehla

nemůže to být žádná jiná než strana německých vyslanců, a naši sousedé už dávno 

pochopili, jakou to pro ně má výhodu. Právě to je puntičkářství, svéhlavě 

něčemu nepodstatnému nepostřehnout, že nám velký zisk.

To, co zde popisuje Jacob Grimm, se zdá, že sedí téměř na všechny politická jednání, o 

k rých se píše v tisku. V tom hlavním se člověk oté začíná hledat, kde je 

zakopaný pes a volání po „vylepšení“, které se mezitím stalo rutinou, začne být hlasitější. 

Zdá se, že schopnost kompromisu je u Němců nedostatkovým zbožím. Mají sklony k lpění 

na zásadách, které přivádí člověka o zdravý rozum. Psychoanalytici popisovali často 

německý národnostní charakter jako charakter anální.37 Lidé s takovým ražením mají 

sklony k puntičkářství a přehnané spořivosti. Jsou považováni za typické pisálky, kteří se v 

extrémním případě přiklání k obsedantní neuróze Takový 

psychologický portrét sedí velmi dobře na ochotné nohsledy nacistů. 

vzniká taková anální fixace kvůli špatně proběhnutému vývoji v raném dětství. Proč by se 

mělo ale u Němců zrovna v této fázi něco nedařit? Pochopitelně tedy musíme připustit, že 

pro národ, který po mnoho staletí neznal stabilní státní pořádek, který umožňoval

spolehlivé naplánování život , není nic důležitějšího než právě „svatý pořádek“, kterého se 

Schiller zapřísahává. Protože dnes už také ani pro Němce není pořádek něčím vytouženým, 

ale naopak něčím zatěžujícím, rozšiřuje se i u nich nepořádek čím dál tím víc. 

37 Vývojově psychologická teorie S. Freuda, rozdělila vývoj člověka 

na pět fází. Druhou fází je právě fáze anální, mezi kterou tito psychoanalytici řadí osoby se sklonem k 

lpění na osobním vlastnictví, šetřivosti až k lakomosti, sobectví a tvrdohlavosti.
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cizincům musí zdát, že studium na německých univerzitách je nesmírný nepořádek. Ten

projevuje kromě jiného tím, že pevně stanovená doba řádného studia, která je stanovena ve 

studijním řádu odstatně překračuje. Měli li Němci dříve í karnevalu k

mohli oddychnout od neustálého pořádku nyní používají během celého roku 

takové ventily jako demonstrace, malování graf 38
. Němci si celkově

pořád velmi potrpí na pořádek, ale mají se za více pořádné, než skutečně jsou.

Přesnost

k moc za samozřejmé bereme my Němci dodržování termínů, poznáme zpravidla 

y, když jsme v nějaké zemi, ve které se člověk nemůže spolehnout na jízdní řády a jiné 

časové údaje. Jedná se zde o tzv. sekundární 39, které se podle názoru levicově 

álních kritiků těší v Německu příliš velké úctě. Ale přesnost se nechtějí zříci ani oni. 

Důvody pro úctu by měly být ty samé, kvůli kterým je pořádek pro Němce pověstnou 

„půlkou života“. Tomuto přísloví musíme dát v něčem zapravdu, pořádek totiž ušetří práci 

a tím dobu života. Přesnost pomáhá při šetření času ještě daleko více. V hospodářské 

soutěži sekundární ctnosti pravděpodobně důležitější než dobré vzdělání v oboru. V

manuální , technické a vědecké kurující národy z větší části 

vy přinejmenším je lehké se něco naučit od průkopníků. Jinak se to má se 

sekundárními ctnostmi, které byly přejaty z kulturní tradice a prohloubeny. Zde drží 

Německo trumf, který zčásti kompenzuje vysoké mzdy; neboť vyšší náklady, které vznikají 

podnikům při vyplácení mezd, jsou zčásti opět vyrovnány účinnou organizací práce. Když 

má člověk zaměstnance, kteří jsou včas na svém pracovním místě, a dodavatele, kteří včas

dodávají jednotlivé díly, může na světovém trhu držet krok i s vysokými mzdami. Na 

rozvíjení sekundárních ctností se proto jen málokdy dívá jako na základní rys německého

národnostního charakteru, ale spíše jako na výsledek konkurenčního tlaku. Zemi bez 

38
v Berlíně byl nejznámějším festivalem techno kultury, před 4 lety kvůli tragické nehodě 

byl festival ukončen

39 Mezi tyto německé sekundární ctnosti se řadí vlastnosti jako věrnost, píle, spolehlivost, ale také 

skromnost. Často jsou propojovány s oblastí obchodu.
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nerostného bohatství a s nízkou úrodností, která ještě k

průmyslovém odvětví opožděně se proto spoléhat na zajištěná výhradní práva, 

nic jiného, než vyrovnat již zmíněné účinností efektivní práci ě

ědomitosti a ochotnosti nasadit síly, které se mnohem lépe kontrolují, patří jako první 

přesnost. Ta se dá kontrolovat píchacími hodinami. 

Spořivost

To, že Němci spořivý národ, se nedávno ukázalo jako ekonomický problém. Jelikož 

nechtějí utrácet peníze, stagnuje vnitřní trh, zatímco . Alespoň se 

Němcům nevyčítá lakota tolik jako Skotům. Lakomí očividně nejsou. Statistika dokazuje, 

že při mezinárodních charitativních akcích patří k nejvelkorysejším dárcům. Přesto spoří

své peníze více než jiné národy. tomu mají hned několik důvodů. Většina dnešních 

Němců zažila přímo nebo nepřímo poválečnou nouzi a rozsáhlou ztrátu úspor kvůli 

měnové reformě. Znají z vyprávění náhlé zchudnutí, které zapříčinila inflace po první 

světové válce. Kromě toho se Německo ekonomicky připojilo k průmyslové revoluci v 

západní Evropě až pozdě, takže celý národ trpěl po staletí nedostatkem. Další důvodem ke 

spořivosti Němců je, že máme ve srovnání s románskými národy a Američany menší 

pojmenoval americký sociolog Thorsten Veblen. Pod tím 

rozuměl zbytečnou spotřebu. Tu máme z toho důvodu, jen abychom drželi krok se sousedy

a udělali dojem. V Americe je toto zvláštním paradoxem; neboť na jednu stranu puritánská 

opájet se v , na druhou stranu tím člověk může navenek ukázat, že 

patří k těm Bohem vyvoleným. Z této rozpolcenosti vznikla v Americe etika, která sice na 

pobízí k usilování o zisk, na druhou stranu ale podporuje asketické zřeknutí 

ámé a výzva k „vnitrozemské askezi“ zásadní

důvod pro rozvoj „protestantské etiky podnikání“, která pozitivně ovlivnila 

kapitalistickou formu hospodářství; poněvadž nesměl spotřebovat, 

ím se dále zvětšoval. Tím vznikla obrovská jmění, která často hned potom 

přešla do vlastnictví společnosti prospěšných nadací. V převážně luteránském Německu

usilování o zisk projevovalo méně dobročinnost se omezila na soukromé dary. Z

byla spořivost, která se brala za hlavní zdroj skromného bohatství. „Nezaslouží dukátu, 

kdo neváží si groše“ patří k pořekadlům, které se Němci učí již v raném dětství. Dnes 

využívají spoři kladou důraz na malou otřebu benzinu, u splachování 
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toalet uplatňují úsporné tlačítko a zhasínají světlo, když opouští místnost. Při tom ovšem 

nejsou obzvlášť důslední; neboť vypínání
40

elektronických přístrojů zacházejí 

stejně marnotratně jako jiné národy. Při běžném nákupu však velmi dbají na peníze, což 

tomu, že konkurence nabízejících v Německu daleko více než zaměřuje 

spíše na cenu než na prodejní servis. Hlavním důvodem německé spoři v období 

41
podvědomý , že se to zhorší. „Kdo šetří, má za tři“, tak zní jiné 

pořek dlo, které se děti učí také tak brzy jako to výše řečené; dyž se Němcům dobře 

daří, mají hned pocit, že nouze už je před dveřmi. Teprve pořádný strach z chudoby mají v 

časech hospodářské krize, proto šetří peníze na horší časy, místo aby oživili 

ekonomiku. Německá míra spořivosti patří stále k nejvyšším na světě. Strach brzdí také 

německou připravenost ke spekulacím. tímco Američané investují své úspory do akcií, 

protože vidí ve spekulativním riziku možné větší zhodnocení investice než Němci, kteří 

upřednostňují místo vyššího rizika jistotu výnosu z cenných papírů, které jsou úročené 

k moc se tyto dva národy v tomto bodě liší je vidět mimo jiné na odhadu 

v hazardních hrách. V amerických filmech můžeme neustále vidět profesionální pokerové 

hráče, jejichž úspěchy představují obdivuhodný výkon, zatímco z německého hlediska jsou 

hazardní hry vnímány negativně a obvykle jsou označovány jako chorobná závislost. 

Vlastnění a uchovávání si u nás vážíme ještě pořád více než zisku a užitku.

ný>
42

je slovo, které se dá těžko přeložit do jiných jazyků. Francouzský příruční 

slovník Langenscheid k tomu uvádí parafrázi: qui a toutes les qualités requses, to znamená 

„někdo, kdo disponuje všemi potřebnými kvalitami“. Velký školní slovník anglického 

stejného nakladatelství nepoužívá parafráze a jmenuje místo toho řadu významů 

U obou zápisů se dá říci, že toto německé slovo má tak rozsáhlý a souhrnný 

40
Standby vypínání je funkce elektrospotřebičů, která umožňuje pohotovostní stav a okamžitý start 

řebiče (nejčastěji pomocí dálkového ovládání), ale za vysokou cenu, jelikož elektrické obvody spotřebiče 

jsou neustále pod proudem.

41
Konjunktura je období, kdy jsou podmínky pro hospodářství delší dobu příznivé

42
v německém originále: Tüchtig
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význam, že ho anglický a francouzský slovník musí rozčlenit na jednotlivé významy. 

Etymologicky má slovo <schopný 43 stejné kořeny jako <hodit se 44 45
. 

Schopný je někdo, kdo se podle výše citované francouzské parafráze hodí pro svůj úkol

schopnost je pro Němce ctností, představuj uznání 

ob ektivního výkonu s implicitním etickým hodnocením je značný rozdíl v porovnání s 

výše zmíněnými anglickými slovy, ze kterých žádné – ě maximálně toho posledního –

má etický podtón. Schopný ale neznamená jen objektivní výkonnost připravenost 

podat výkon, která má být morálně hodnocena, evokuje kromě toho představu námahy, 

která se pojí s výkonem. je někdo, kdo s malým množstvím námahy podá 

maximální výkon. je tehdy, když se mu to podaří bez jakékoli námahy. 

znamená, že podá dobrý výkon, a předpokládá, že je výkon 

velmi dobrý až výborný. Žádné z těch e obraz člověka, kterému vystoupil

na čele. Německé slovo <schopný 46 přesně dělá. Schopný člověk je 

kompetentní, zručný a pilný, ale především se namáhá a nestydí se za pot na svém čele.

Britové vyvinuli – – v době puritánství rovněž přísnou 

pracovní morálku, která nadále působila především v USA. Ale od konce 18. století byla v 

Anglii s nástupem Gentleman 47 vytlačena etikou chování. Gentlemena poznáme tak, 

že podá výkon bez viditelné námahy a zdánlivě bez obtíží. Tato etika chování byla kód

společnosti, která se z ekonomického hlediska držela na světové špičce. V takové situaci už 

člověk nemohl zapůsobit na zaostávající konkurenci dalším zvyšováním výkonu, ale mohl 

to zkusit ještě tím, že na sobě al znát, jak namáhavé je stát na vrcholu. To je podstata

ideálu šlechetného muže, který převzala anglická střední vrstva od ní spojené Gentry, 

nižší šlechty, a který proto nosí aristokratické rysy. 

Zcela jiný vývoj v Německu. Na začátku 19. století byli Němci ekonomicky úplně 

na dně. Proto museli vyvinout etiku, která považuje snahu o vzestup a k ní vynaložené úsilí

za ctnost. Německou etikou výkonu je etika zdatnosti. V tom se liší od americké, kterou je 

etika úspěchu. Schopný je pro Němce také ten, kdo poctivým úsilím získá peníze na 

43 v německém originále: tüchtig
44 v německém originále: taugen
45 v německém originále: Tugend
46 v německém originále: tüchtig
47

v českém překladu dále jen: ideál šlechetného muže
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obživu, zatímco Američané projeví své absolutní uznání až , když je úsilí završeno 

úspěchem. 

Tento podivný rozdíl by mohl vysvětlit očividný Němců z konkurence. Zřejmě u 

nás panuje podvědomý strach, že ten schopný, který by se díky své námaze chtěl vidět jako 

dostačující, by se v konkurenci skrz větší úspěch stejně tak schopného, ale šťastnějšího

konkurenta, musel cítit znevážen. Každopádně i nenucený pozorovatel si bez statistického 

šetření a sociálně psychologických studií všimne, že lidé v Německu mají mnohem větší 

závidět úspěch, než je tomu například v USA. mimo jiné v 

německých diskuzích o pojmu elita. Zatímco Angličané, Francouzi a Američané vidí na 

elitních univerzitách něco pozitivního, v Německu tento požadavek čelí masivnímu 

odporu. Samotné tradiční organizace pro podporování elity jako například nadace pro 

podporu německých studií vybírají své podle výkonnostní zásady, 

podporují je ch sociální potřeby, a tím se opět zařadí
48

svých 

vrstevníků. Na skrytou závist poukazuje také tajnůstkářství týkající se osobního příjmu. 

Zatímco Američané nejenže nedělají tajnosti okolo svého příjmu, nýbrž ho samou pýchou

mují, Němci ho úmyslně zatajují lo o intimní záležitost. Poněvadž

všeobecně lidský sklon k vychloubání u nás neprojevuje jistě o nic méně než u jiných 

národů, dá se ostýchavost k mluvení o vlastním platu vysvětlit jen tak, že člověk 

nechce vzbudit závist u druhých a ám sebe nechce 

situaci, která by v něm samotném mohla vyvolat pocity závisti. Konkurence je něco, co 

předpokládá rovnost příležitostí; a ta je daná jen v rovnostářské společnosti. 

hierarchickém pořádku usí být každý pokus o vymanění se a dosáhnutí

pociťován jako provinění vůči řádu. Pozdějším nastolením společenské v 

Německu se budeme zabývat později. V nynější spojitosti jde jen o dilema, kterému Němci 

čelili od 19. století. Na jedné straně celý národ tlačil na vrchol, takže každý jednotlivec 

musel vnímat jako výzvu ke zdatnosti. Na druhé straně se prohlašova

biedermeierovská
49

vůli k vzestupu s vykasanými rukávy se 

nahlíželo nevraživě. Zdá se, že tento rozpor má i dnes pozdější účinky. každém případě 

48
Falanga je bitevní řada, která tvoří obdélníkový útvar 

49
Biedermeirovská skromnost karikovala vlastnosti obyčejného člověka, jako byla jednoduchost člověka, 

touha neodlišovat se od ostatních a starat se jen o sebe.
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získáme dojem, že mnozí Němci mají ještě pořád sklon vnímat úspěchy rovných 

určitou závistí, když čtou dychtivě zprávy o vysoké šlechtě, aniž by jim tento zděděný 

záviděli. Příkladné pro tuto rozpolcenost je německé úřednictvo, které se zakládá 

striktní hierarchii, ale na druhou stranu připouští k příslušné úrovni málo

nedávno se člověk pokusil zavést plat podle výkonu. to už brzy povede k větší 

konkurenci, je podle historického charakteru spíše nepravděpodobné.

Málo pojmů ů Němci tak spontánně spojováno německou 

. Přitom jsou dnes Němci podle statistiky nejlínějším národem 

na světě. Pracují méně hodin za rok než všechny ostatní národy okolo. Přesto se mezi nimi 

najde jen pár těch, kteří se berou za líné nebo kteří by se dokonce otevřeně hlásili k zahálce 

nebo lenosti. Někteří jsou tolik zapřáhnutí, že převládajícím pocitem není pohoda, nýbrž 

stres. Podíváme li se ve srovnání na Anglii a Ameriku, bijí rozdíly přímo do očí. I když 

Britové pracují přibližně o 200 hodin více ročně, berou je Němci za pracovníky, kteří 

pracují pozvolným tempem a kteří si více cení své čajové pauzy než fyzicky náročné práce. 

Přehlíží přitom, že anglická etika chování zakazuje dávat najevo námahu a stěžovat si na 

stres. Američané, kteří pracují ještě dé než Britové, své úsilí sice smějí ukázat, ale 

nemohou si stěžovat na stres, protože by pak přiznali, že daný úkol nestačí a tím by byli 

neschopní pracovníci. Proto jdou až na hranice své výkonnosti a ukazují navenek svůj 

šťastný obličej, který zmizí, když skončí v křesle psychiatra. 

Americkou pracovní morálkou je, jak už bylo řečeno, etika úspěchu, protože puritánství

vykládá pozemský úspěch znamení, že jsme Bohem vyvolení

Němců. Ti mezitím získali reputaci, že jsou světoví mistři v naříkání. „Naříkání na vysoké 

úrovni“ je novou německou specialitou. Němci pracují tvrdě, protože si prohloubili 

, pro kterou je pot na čele čestným vyznamenáním; a smí si stěžovat na stres bez 

ostychu, protože tím se potvrdí fyzicky náročný čin. Tím vzniká pozoruhodná 

ambivalentnost. Píli pociťují jako morální povinnost, protože německá etika zdatnosti 

prohlašuje namáhavou práci za ctnost. Současně ale berou práci za svízel, na který si 

člověk může stěžovat; neboť práci světí námaha, úspěch, naříkání dělá úsilí ještě

zřetelnějším. Kdo nepracuje, nemá důvod si stěžovat na námahu. Za to zaměstnanost 

nabízí důvod k naříkání cké problémy německého pracovního z větší 
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čá s tímto aspektem německé mentality. Když – jako je to případem v Americe 

– naříkání nahlíží jako na přiznání, že jsme selhali, nebude každý, kdo ztratí svou 

práci, oplakávat, nýbrž vynaloží veškerou snahu si našel novou.  Kde

naříkání nahlíží jako na náznak nám budou lidé nejprve důrazně oplaká

nezaměstnanost, než půjdou novou práci. 

Současně se dá v Německu pozorovat znepokojivý vývoj. Větší část obyvatelstva je 

konkurencí nucena k tomu, aby se více namáhala a tím šla až na hranice svých možností, 

zatímco na druhé straně menší, ale – se zdá – rostoucí část námahy drží zpět 

vyžívá se v naříkání. Když všichni Němci stáli hned po válce před troskami své zničené 

země, mohla se německá nespoutaně rozvíjet a díky tomu došlo 

během jednoho desetiletí k německému hospodářskému zázraku. Jiná byla situace po 

sjednocení. Tehdy byla země ekonomicky rozdělena, což pozitivně ovlivňovalo rozčlenění

. Valná většina Němců chce být pilná , protože 

úctu k žívat si nicnedělání jako pohodu je jich schopno jen několik málo. 

Kdo ale nemá příležitost předvést, jak je pracovitý, pro toho je velkým pokušením se více 

vyžívat v naříkání než se snažit . Musíme ale důrazně dodat, že toto východisko 

volí pořád jen menšina. Pracovitost většiny nebude narušována naříkáním několika mála. 

Daleko větším problémem je německé usilování o jistotu, kvůli kterému se stává 

před výpovědí překážkou ty, kteří chtějí pracovat. Strach ze změny, který stojí v cestě 

německému podnikatelskému duchu, bude předmětem závěrečné kapitoly této knihy. 

Důkladnost

Důkladnost je tak typicky německá, že Němci mluví o „německé důkladnosti“

se ovšem někdy vztahuje na věci, které by neměly být provedeny tak důkladně

Nejstrašlivější je výrok, že antisemitismus v Německu vést k systematickému 

vyhlazení Židů, protože byl řízen německou důkladností. V 19. století měla <důkladnost>50

ještě jiný význam než jen důsledné uskutečnění nějaké zásady. Když Eichendorff říká: 

„Německý národ je nejdůkladnější, nejduševnější, následně také nejrozvážlivější mezi 

evropskými národy“, pak ze spojení „duševní“ a „rozvážlivý“ vyplývá, že pod slovem 

50 v německém originále: Gründlichkeit
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<důkladný>
51

se nemá chápat radikálnost kompletní realizace plánu. Mnohem více 

radikálnosti je v původním smyslu latinského slova 
52

. Za důkladné se 

Němci v 19. století, protože se básníci a myslitelé snažili jít až na jádro věci. 

Duševní hloubková ojená vážností jako morální hodnotou, se nakonec stává 

53
součástí německé pracovní morálky. Němci jsou pyšní na 

svou důkladnost i dnes. To, co dělají, musí mít pádný důvod. Tak jako všechny zákony v 

ústavě a tak jako se mají jednotné smlouvy opírat o základní smlouvu, tak ve všem 

přiklání k tomu základnímu a podstatnému. 

Důkladnost vyžadují samozřejmě také Angličané, Američané a Francouzi. Přece jenom 

se zdají být daleko připravenější začít nejdříve malými krůčky, zatímco Němci chtějí jít až 

na jádro věci, a proto teprve jednají pozdě anebo vůbec. Karl Popperův

, nazývá kráčení v čele malými krůčky, odpovídá anglické mentalitě, ale ne 

té německé. Máme sk že uděláme první krok teprve tehdy, když je vše důkladně 

promyšlené. To odpovídá uvažování o jistotě, které se vytvářelo po několik staletí.

51
v německém originále: gründlich

52
v německém originále: W

53
v německém originále: Perfektionismus
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4 LOSÁŘ

Glosář č. 1 – Překlad názvů samotných kapitol

Německé slovo Varianty překladu Zvolený překlad (poznámka)

původní slova, německá

původní německá slova

původní německá slova

vztah Němců k

ie Gemütlichkeit přívětivost

pohodlí

příjemnost

útulnost

příjemnost

týká se prostoru i člověka

bezpečnost

zajištění

zázemí

zázemí, ale i bezpečnost

konec pracovní doby konec pracovní doby

hovoří se o účasti spolcích

pořádek

řád

pořádek 

souvisí s puntičkářstvím

Die Pünktlichkeit přesnost přesnost

typická vlastnost Němců

čistota

pečlivost

důkladnost

důkladnost

práce je vždy precizně 

udělaná
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spořivost

hospodárnost

spořivost

Die Tüchtigkeit

schopnost

schopnost

v kontextu se dají použít oba 

výrazy (etika zdatnosti)

Der Fleiß

nejčastějších 

standardů, který je s Němci 

spojován, i když pracují skoro 

nejméně hodin za měsíc)

vážnost

serióznost

vážnost

Die Gründlichkeit důkladnost

řádnost

důkladnost

vše dělají pečlivě, do 

posledního puntíku

věrnost a věrnost a 

ochrana/zajištění a vzdor

vřelost

světobol

bolest světa

světobol
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původ původ

bytí

úcta

úcta

tragičnost tragičnost 

Die Totalität

úplnost

stát stát 

(hvozd je básnický výraz)

Vánoce

vánoční svátky

Vánoce
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Glosář č. 2 – podtržené složeniny 

v návrhu k překladu

Příklady způsobu překladu

Německé slovo českém jazyce

mravní postoj k práci

usilování o zisk

pojetí bezpečnost

národní píseň

závidět úspěch

kýčovitost

der Kündigungsschutz ochrana před výpovědí

peníze na obživu

der Reichsarbeitsführer říšský pracovní vedoucí

der Schreibtischtäter pisálek

cechovní povinnost

pracovní morálka

pracovní nadšení

vůle k vzestupu

ochota nasadit síly

kultura vznešenosti

signál k ukončení pracovní doby

die Geheimniskrämerei tajnůstkářství

die Gemütlichkeitsindustrie průmysl příjemnosti

die Gemütlichkeitskultur kultura příjemnosti

chování

vyhnaný z vlast

rozčlenění na malé státy
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připravenost podat výkon

pracovní morálka

die Leistungsfähigkeit výkonnost

posedlost pořádkem

lpění na zásadách

úsporné tlačítko

připravenost ke spekulacím

die Tiefgründelei hloubková podstata

die Tüchtigkeitsethik

přehnaně vážná činnost v

více spolcích

humoristického časopisu

obsedantní neuróza

cechovní povinnost
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5 OMENTÁŘ K PŘEKLADU

komentáři k překladu jsou představeny jednotlivé jazykové jevy, které byly v

překlad z cizího jazyka do mateřského nejobtížnější. Dané problémy jsou

interpretovány z lexikologického, morfologického a syntaktického . Řazení těchto 

rovin je založeno na frekventovanosti patřičných jevů v

Rovina lexikální a slovotvorná je zaměřena na skládání a odvozování slov, anglicismy, 

slova pocházející z latiny a rčení. Navazujíce na tuto kapitolu ou krátce okomentována 

Funktionsverbgefüge neboli vazby podstatných jmen se slovesy, která se nachází na rozhraní 

mezi lexikální a syntaktickou rovinou. 

ogická věnuje vět v rodě trpném do rodu činného 

slovesnému vidu.

Následuje širší kapitola, která se zaměřuje . Zde bude probírán

překladu participiálních, nominálních, infinitivních konstrukcí a dlouhých souvětí.

5.1

V této kapitole budou analyzovány lexikologické a slovotvorné jevy, které se ukázaly při 

procesu překladu jako nejčastější a nejproblematičtější. Mezi tyto jevy patří složeniny, 

zpodstatnělá přídavná jména a slovesa, anglicismy a slova přejatá z latiny. U složenin je 

doslovný překlad často nemožný, tím pádem musí překladatel hledat vhodný ekvivalent 

odpovídající významu původníh tvorbě odpovídajícího zpodstatnělého přídavného 

jména a slovesa byla potřeba najít slova, od kterých byla tyto jména odvozená a tím pomocí 

konverze vytvořit správné podstatné jméno. U anglicismů a slov přejatých z latiny vyvstává 

otázka, zda pon původním tvaru nebo je přeložit do cílového jazyka.

5.1.1 Složeniny

Složeniny jsou pro německý jazyk typické. Přinášejí pozitiva, mezi které patří především 

úspornost a věcné vyjádření jazyka. V českém jazyce skládání není typickým slovotvorným 

postupem, neboť produktivním a jazyku vlastním je odvozování. Složeniny se do českého 
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jazyka překládají většinou několika slovy, protože v českém jazyce existuje málokdy patřičný 

ekvivalent. Tyto složeniny se mohou skládat ze dvou či více slov. Tvoří je slovo základové 

(das Basiswort), které stojí na konci složeniny a slovo určující (das Bestimmungswort), které 

stojí před slovem základovým. Nejčastěji se složeniny překládají pomocí podstatného jména 

přívlastkem shodným a neshodným. Přívlastek shodný se shoduje s řídícím podstatným 

jménem v pádě, čísle a rodě/životnosti. Obvykle je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem a 

číslovkou. Přívlastek neshodný se neshoduje s řídícím podstatným jménem v pádě, čísle a 

rodě/životnosti. Ve většině případů je vyjádřen podstatným jménem, příslovcem a infinitivem. 

uvedených příkladech převládá překlad tvořený z podstatného jména s přívlastkem 

nevlastním.

Složeniny se slovem určujícím – způsob překladu – čím je 

vyjádřen

die Leistungsfähigkeit výkonnost termín – odvozené 

jeden termín – odvozené 

výkonnostní princip přívlastek shodný –

přídavné jméno

připravenost podat 

výkon

přívlastek neshodný

sloveso

šování výkonu přívlastek neshodný –

podstatné jméno
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Složeniny se stejným slovem základovým způsob překladu – čím je 

vyjádřen

etika výkonu, rovněž se 

dá přeložit jako pracovní 

morálka

přívlastek neshodný –

podstatné jméno

pracovní morálka přívlastek shodný –

přídavné jméno

die Tüchtigkeitsethik přívlastek neshodný

podstatné jméno

etika chování přívlastek neshodný –

podstatné jméno

Složeniny, jejichž slovem základovým je odvozenina 

příponou –

způsob překladu – čím je 

vyjádřen

die Geheimniskrämerei tajnůstkářství jeden termín – odvozené 

die Tiefgründelei hloubková podstata přívlastek shodný –

přídavné jméno

rozdělení na malé státy rozdělení na státy 

přívlastek neshodný –

podstatné jméno; malé 

státy – přívlastek shodný –

přídavné jméno

přehnaná činnost 

v jednom nebo více 

spolcích

přehnaná činnost: 

přívlastek shodný –

přídavné jméno činnost 

v jednom nebo více 

spolcích: přívlastek 

neshodný – podstatné 

jméno

lpění na zásadách přívlastek neshodný –

podstatné jméno
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Příklady těchto složenin byly vybrány na základě shody slova základového nebo 

určujícího, aby se mohl ukázat rozdíl nejen v odlišných významech slov, ale i ve způsobech 

překladu. Složeniny, jejichž slovem základovým je odvozenina s příponou –ei ukazují 

složitost slovotvorby německého jazyka a také různorodost překladu. Nejčastějším způsobem 

překladu byl překlad pomocí podstatného jména s přívlastkem neshodným.

5.1.2

Konverze je na rozdíl od derivace tvoření slov bez změny slovotvorného kmene. Jediným 

slovotvorným prostředkem je zde změna paradigmatu. Přitom je třeba určit slovo, ze kterého 

o konvertováno. Při konverzi dochází ke změně celého slova v jiné slovo jiného 

slovního druhu. Nejčastějším typem konverze ve výchozím textu jsou zpodstatnělá přídavná 

jména a slovesa.

Zpodstatnělá přídavná jména 

–

základní tvar

stejně smýšlející

etwas Düsteres und düster, unheimlich něco pochmurného a 

tajuplného

vznešenost

das Spießíge spießig to maloměšťácké

das Geringfügige geringfügig to nepatrné

to základní

das Grundsätzliche grundsätzlich to podstatné

das Schweißtreibende schweißtreibend to fyzicky náročné

to ochraňující

to jediné
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Zpodstatnělá slovesa

být pod dohledem

vlastnění

uchovávání

das Genießen užitek

hledání

opájení se

dohodnutí

kráčení v čele

5.1.3 Slova latinského původu

Latinská slova

absolventi školy

děloha

ve skutečnosti

vývoz

atmosféra

54
kód

Všechna tato slova jsem v textu vyjádřila českým ekvivalentem, jelikož jsem se snažila o 

přiblížení skupině čtenářů, která tento text čte. Protože jde o text populárně naučný, jak již 

bylo několikrát řečeno, čtenáři nemusí být naprostí odborníci, a tak by se měl autor snažit 

přiblížit význam těchto slov. Slova de facto a der Export by se mohla použít v překladu, 

jelikož se používají v běžné řeči, přesto jsem je pro lepší srozumitelnost přeložila. Zbylá slova 

jsou přeložena z důvodu, že se buď jedná o zastaralé slovo (die Alumni, die Alma Mater) 

nebo o medicínský výraz (das Uterus). V porovnání s překladem anglicismů byly tyto výrazy 

54
der Code se dá brát i za slovo přejaté z francouzštiny
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náročnější na překlad, protože byla potřeba vyhledávat ve více tištěných slovnících a 

rešeršovat v internetových zdrojích.

5.1.4

I když má německý jazyk tendenci vytvářet k anglicismům německý ekvivalent a tím 

zachovávat a posilovat jazyk, autor některé světově známé pojmy zachovává. V dnešní době 

se užívání anglicismů stalo módní záležitostí. Anglicismy se také často používají kvůli jejich 

ekonomičnosti, jelikož v mnoha případech je jejich význam jasný a ekvivalent v cílovém 

jazyce nemusí úplně vystihovat význam slova nebo jej musí opsat více slovy.  Díky tomu, že 

se anglicismy čím dál tím častěji vyskytují ve všech formách komunikace, se tyto výrazy 

stávají běžnějším, posléze až přirozeným procesem. Tato cizí slova přebírají pravidla německé 

Podstatná jména mají člen der, die, das

nižší šlechta

Infinitiv přejímá obvyklou koncovku 

U předcházejících příkladů jsem se rozhodla převést anglicismy do českého jazyka, jelikož 

tyto výrazy nemusí být pro čtenáře populárně naučného textu známy a těm pak může uniknout 

myšlenka celé věty, textu.

německé složeniny

pokerový hráč

Standby vypínání

U slože ponechán důvodu, že slovo poker je 

celosvětově známé a nepotřebuje další překlad. U slova die Standby Schaltung zachovávám 

anglickou část složeniny z důvodu, že v českém jazyce neexistuje doslovný překlad, ale pouze 

vysvětlení, o jaký systém vypínání se jedná. Proto také v návrhu překladu uvádím význam 

tohoto systému vypínání v poznámce pod čarou.
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5.1.5 Rčení (

Rčení (Redewendungen) jsou útvarem lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, která 

popisuje určitou životní zkušenost a vzniká díky lidské fant ětšinou jsou to obrazná 

vyjádření. Rčení lze volně skloňovat a časovat Specifickým typem rčení je přirovnání. 

Rčení

oddychnout si od neustálého pořádku

šetřit peníze na horší časy

hledat, kde je zakopaný pes

usnout na vavřínech

so sicher wie in Abrahams Schoß být v naprostém bezpečí

5.1.6 Přísloví

Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti, většinou se jedná morální ponaučení, 

výstrahu či pokárání. Účelem rčení je oživení jazykového projevu.

Přísloví tvoří celé formalizované věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či 

časovat. 

Přísloví

Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše

Kdo šetří, má za tři.

Rčení byly v textu frekventovanější a také náročnější na překlad než přísloví, jelikož 

v mateřském jazyce většinou neexistuje doslovný překlad. Byla potřeba hle

v elektronických i tištěných zdrojích, abychom našli význam těchto rčení a přísloví a tím i 

variantu českého překladu.

5.2

Vazby podstatných jmen se slovesy neboli Funktionsverbgefüge (dále jen FVG) stojí na 

zhraní lexikální a syntaktické roviny. , která se skládají z pevných 

vazeb podstatných jmen a funkčních sloves. se tedy řadí do ro
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lexikální. Zčásti se dají zařadit i do syntaktické úrovně, jelikož se chovají 

odlučitelnou předponou a tvoří věty. FVG nebyly až tolik náročné na překlad, jelikož bylo 

možné je vyhledat v elektronickém slovníku Lexicon 4.0.

5.2.1 Funktionsverbgefüg – Vazby podstatných jmen se slovesy

jít až na jádro věci

ležet přímo na dlani

v návrhu k překladu přeloženo kvůli kontextu 

jako „mít hned několik (důvodů)“

außer Kraft setzen zbavit platnosti, zde ale ve významu: přivádět 

lidi o zdravý rozum

něco úmyslně zatajit

bít do očí

připojit se

klást důraz

5.3

Věty originálního textu jsou převážně tvořeny v trpném rodě (pasivu). V českém jazyce 

více typické pro stavbu vět používání rodu činného (aktiva).

Český jazyk nerozlišuje dvě formy trpného rodu jako jazyk německý. českém jazyce 

existují dvě formy trpného rodu, které se významově neliší. Mezi ně patří zvratné pasivum 

sloveso nezvratné + s ), které vyjadřuje opakovanou činnost či děj a opisné pasivum (být + 

tvar příčestí trpného), které vyjadřuje stav nebo výsledek děje. 

německém jazyce se rozlišují následující dva typy trpného rodu:

5.3.1 Stavový trpný rod (Zustandpassiv) 

Stavový trpný rod je tvořen slovesem být (sein) + příčestím minulým (Partizipem II).

Vyjadřuje výsledek určitého procesu a většinou se překládá buď opisným tvarem trpného rodu 
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v češtině (být + příčestí trpné), nebo také často přísudkem jmenným se sponou (s být + 

přídavné jméno). 

Příklad věty v originálním textu (slova zvýrazněné kurzivou jsou předmětem zájmu):

; denn füh

stärksten, wenn man sie verlassen musste. 

Překlad:

Je příznačné, že námět vlasti v německých národních písních značně ovlivněn tuláckými 

písničkami; neboť patrná byla vlast nejvíce, když ji člověk musel opustit.

Zde je stavový trpný rod v originálním textu přeložen pomocí přísudku jmenného se sponou

(je ovlivněn). Stavový trpný rod zde vyjadřuje ukončený proces.

5.3.2 Průběhový trpný rod (Vorgangspassiv)

Průběhový pasiv tvoří sloveso werden + příčestí minulé a vyjadřuje průběh 

dané situace. Do českého jazyka se dá přeložit buď pomocí aktiva, nebo pomocí opisného 

pasiva (být + tvar příčestí trpného) a zvratného pasiva (sloveso nezvratné + 

Příklad věty v originálním textu a její návrh k překladu (slova zvýrazněné kurziv

předmětem zájmu):

, während aus deutscher Sicht das 

Glücksspiel negativ und gewöhnlich als krankh .

V amerických filmech můžeme neustále vidět profesionální pokerové hráče, jejichž úspěchy 

představují obdivuhodný výkon, zatímco z německého hlediska hazardní hry vnímány

negativně a obvykle jsou označovány jako chorobná závislost.

dargestellt werden (představují) je vyjádřena pomocí aktiva, činitele vyjadřují 

(úspěchy). 

wird gesehen (jsou vnímány), wird gezeigt (jsou označovány) je použit překlad 

pomocí opisného pasiva, jelikož se jedná o náhled celého národa.

5.3.3

Na rozdíl od českého jazyka, který má vid dokonavý a nedokonavý, německý jazyk vid 

nerozlišuje. Proto je obtížné při procesu překladu zvolit ten správný výraz v českém jazyce. 
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Vid nedokonavý vyjadřuje činnost, kterou nelze časově ohraničit a sloveso tvoří všechny časy 

bez změny tvaru, zatímco vid dokonavý popisuje ukončenou činnost a vyjadřuje 

budoucnost či minulost německém jazyce nám pomáhají rozlišovat tyto dva vidy určité 

signály. U vidu dokonavého jsou to například příslovce času, která vyjadřují budoucnost

nebo infinitivní konstrukce vyjadřující úmysl nebo plán (

U vidu nedokonavého to mohou být například zvratná sloves

čase přítomném.

Dokonavý vs. nedokonavý:

Für dieses Wort ein fremdsprachliches Äquivalent 

Dokonavý Najít pro toto slovo ekvivalent v cizím jazyce je mnohem těžší.

Nedokonavý: Nacházet cizím jazyce je mnohem těžší.

této situaci jsem se rozhodla pro vid dokonavý, jelikož jde o ukončenou činnost. Cílem není 

nacházení, ale konečné nalezení patřičného ekvivalentu. 

B) Dass die Privatsphäre bei uns stärker von der öffentlichen abgegrenzt ist, zeigt sich 

Dokonavý: To, že je u nás soukromá sféra více oddělena od té veřejné, se ukáže už po 

jazykové stránce při rozlišování mezi <ty>55 56
.

Nedokonavý To, že je u nás soukromá sféra více oddělena od té veřejné, už po 

jazykové stránce při rozlišování mezi <ty>57 58
.

Zde je vhodnější volba vidu nedokonavého, tedy slovesa „ukazovat“. Jedná se o situaci, která 

se vždy za daných podmínek opakuje. Nelze vybrat sloveso „ukázat“, jelikož netvoří 

přítomný čas a poukazuje na jednou ukončenou činnost.

C) Es muss aber ausdrücklich hinzugefügt werden, dass immer nur eine kleine 

Minderheit diesen Ausweg wählt.

Dokonavý: Musíme ale důrazně dodat, že toto východisko zvolí pořád jen menšina.

55 v německém originále: du
56 v německém originále: Sie
57 v německém originále: du
58 v německém originále: Sie
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Nedokonavý: Musíme ale důrazně dodat, že toto východisko volí pořád jen menšina.

Tato věta je příkladem, jak obtížné je v českém jazyce najít správný ekvivalent pro sloveso. 

tomto případě by více odpovídalo zvolení vidu nedokonavého, tedy slovesa 

v předchozím případě se jedná o situaci, která se vždy za daných podmínek opakuje. Sloveso 

referuje do budoucnosti, zatímco komentuje současnou situaci.

5.4

lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě, slovosledem a 

správným tvořením větných konstrukcí. Předmětem syntaxe je věta. Věta je samostatná a 

obsahově uzavřená jednotka, která je zakončená interpunkčním znaménkem. Pomocí 

spojování jazykových prvků do vět a spojování vět stále do větších jednotek vzniká text. 

Text zvolený k překladu je tvořen převážně podřadnými souvětí , která často obsahují 

dlejší věty vztažné, podmětné, předmětné a vsuvky. U vedlejších vět vztažných je potřeba 

které skutečnosti se pojí. Vedlejší věty podmětné a předmětné je potřeba umět 

rozlišit, jelikož mohou začínat stejnou spojkou ( ). Mezi frekventované jevy v originálním 

textu patří infinitivní, participiální a infinitivní konstrukce. Tyto konstrukce jsou většinou 

částí komplikovaných souvětí, která budou analyzována na konci této kapitoly. Příklady

k daným problematickým jevům jsou vždy nejprve uvedeny v německém jazyce a přeloženy 

do českého jazyka. Slova zvýrazněné kurzivou jsou předmětem zájmu.

5.4.1 cipiální konstrukce 

Participiální konstrukce slouží k nahrazení vedlejší věty vztažné. Používají se jako 

nominální konstrukce kvůli jejich úspornosti. Základ těchto konstrukcí tvoří deverb tivní

adjektivum odvozené od příčestí. Příčestí přítomné (Partizip I) vzniká přidáním koncovky –d

k infinitivu slovesa. Označuje probíhající proces. Příčestí minulé (Partizip II) popisuje 

ukončený proces. 

textu se častěji objevuje příčestí minulé (Partizip II):

aufgeblähte

Überwachungsorgane für
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Doslova neuroticky působí diktátorské pojetí bezpečnosti, kde se o státní bezpečnost starají 

kontrolní orgány, které se obrovsky naparují. 

Tato věta je přeložena pomocí vedlejší věty vztažné

„naparující se“.

další větě si můžeme kromě participiální konstrukce všimnout i využití nominálního stylu 

. Jako nominální styl popisujeme větné 

konstrukce, ve kterých je plnovýznamové sloveso nahrazeno jménem. Využívají se kvůli 

jejich úspornosti v jazyce. Tyto konstrukce jsou typické především pro odborné a 

publicistické texty. Zde se zpodstatnělé sloveso nemusí vyjadřovat vedlejší 

větou, lze zanechat český ekvivalent odeznění:

träufelten, nimmt Gefühlskomp

großen

odeznění vlny vlasteneckých filmů, které působily hned po válce jako balzám 

na rány německé duše, zabírá s tím spojený citový komplex v německé kultuře ještě větší 

Dalším příkladem nominálního stylu je věta:

größeres den Kündigungsschutz

Hindernis für den Arbeitswillen der Fleißigen ließ.

Daleko větším problémem je německé usilování o jisto , kvůli kterému se stává 

před výpovědí překážkou pro ty, kteří chtějí pracovat.

Zde je složenina jší větou pro lepší srozumitelnost.

5.4.2 Infinitivní konstrukce 

Infinitivní konstrukce se v německém jazyce používají k nahrazení vedlejších vět 

podmětných, předmětných a přívlastkových. Tyto konstrukce mohou vznikat za tří podmínek:

� Podmět v hlavní větě se shoduje s podmětem ve vedlejší větě:

� Podmětem hlavní věty je zájmeno „es“, ve vedlejší větě by stálo zájmeno „man“

� ení se slovesem scheinen=zdát se, které nenahrazuje vedlejší větu, ale vyjadřuje 

osobní vazbu
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Následují příklady těchto tří situací v německém jazyce:

großer Verspätung

großem

nfinitivní vazba překladu do českého jazyka použijeme 

, tedy vedlejší větu účelovou, jelikož se chceme vyhnout více infinitivům vedle 

.

DiesereigentümlicheWiderspruch .

překládáme pomocí zdá se, že. 

übersehen , 

lassen und über den Stress .

to infinitivní konstrukce nebudou do českého jazyka přeloženy pomocí vedlejší věty, nýbrž 

se zachová infinitv slovesa (zakazuje dát znát a stěžovat si)

Fleiß , für den ist groß, sich

bemühen.

je přeložen jako nemá příležitost předvést

v překladu ponechává infinitiv slovesa (předmět věty je nahrazen vedlejší větou 

předmětonou). Infinitiv zde plní funkci přívlastku neshodného.

zu ergehen, zu bemühen zde také zůstávají zachovány 

(pokušením) vyžívat se, snažit se. Infinitivy zde opět plní funkci přívlastku neshodného.

5.4.3 Komplikovaná souvětí

svém díle často používá komplikovaná souvětí. Ty jsou nejčastěji tvořeny 

vedlejšími větami vztažnými a podmětnými, méně pak předmětnými. Často se objevují věty 

vložené. U těchto komplikovaných souvětí se musí určit, jak na sobě věty závisí. Aby byl text 

rozumitelný, dělí se tato dlouhá souvětí v českém jazyce na více souvětí a jednoduchých vět 

nebo se některá slova vynechávají. Nesmí však dojít k porušení významu. V příkladových 

větách jsou popsány druhy vět (HV=hlavní věta, VV=vedlejší věta):
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Bürgerschaft und Zugehörigkeit

, zu dem in früheren

gehörten vztažná) und

und Schützverein zählen. vztažná)

Vlast nemá nic společného s občanstvím a politickou příslušností. Popisuje spíše úzký životní 

prostor, ke kterému dříve patřila důvěrně známá kostelní věž, potok za rodným domem nebo

lípa před vesnickou hospodou. Dnes je to obvyklá hospoda, klub kuželkářů a střelecký oddíl.

Věta byla rozčleněna na tři jednoduché věty, aby nedošlo k přehlcení slučovacími spojkami a 

. Dalším důvodem tohoto rozčlenění je, že souvětí obsahuje dva několikanásobné 

podměty, které je ze stylistického hlediska lepší rozdělit pro lepší srozumitelnost.

Některé věty lze zanechat v původní stavbě:

Der größere Teil der Bevölkereung , 

und Leistungsfähigkei , während

–

zurückscheut und

Větší část obyvatelstva konkurencí stále více namáhala a při tom šla

až na hranice svých možností, zatímco na druhé straně menší, ale – jak se zdá – rostoucí část, 

se od námahy drží zpět a vyžívá se v naříkání.

Následující věty se liší v počtu vět. Německé souvětí se skládá ze tří hlavních vět, za to české 

souvětí tvoří tři věty hlavní a dvě věty vedlejší.

Der größere Teil der Bevölkereung . první 

věta hlavní, objevuje se v ní průběhový pasiv (Vorgangspassiv), který je tentokrát 

přeložen do cílového jazyka opisným tvarem trpného rodu.

Leistungsfähigkeit Tyto výpovědi tvoří infinitivní konstrukce s „zu“, které

í v českém jazyce spojka „aby“. V německém jazyce se tyto infinitivní 

konstrukce nedají počítat z větu, jelikož jsou jen ekvivalentem vedlejší věty. 

Neobsahují totiž určitý slovesný tvar. Do českého jazyka jsou tyto konstrukce 

přeloženy pomocí vedlejších vět předmětných. 

während auf der anderen Seite ein kleiner, aber –

der Anstrengung zurückscheut. Druhá věta hlavní je doplněna o vsuvku, tedy 

myšlenku autora, a nalezneme v ní i příčestí přítomné (Partizip I) . 
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sich in Klagen ergeht. Je třetí a poslední věta hlavní (souřadící s druhou větou hlavní)

Následujícím příkladem je věta, která zahrnuje již zmiňované pasivum, participiální 

a složeniny. Abychom se vyhnuli většímu počtu vedlejších vět, bude věta 

rozdělena na dvě souvětí.

e das Studium an deutschen Universitäten in den Augen von 

Ausländern als heilose Unordnung erscheinen , die sich unter anderem darin äußert

vztažná) überschritten 

předmětná).

Tak se cizincům musí zdát že studium na německých univerzitách je nesmírný 

nepořádek podmětná). Ten se projevuje kromě jiného tím , že pevně stanovená 

doba řádného studia předmětná), která je stanovena ve studijním řádu vztažná 

ožená), podstatně překračuje.

Výraz přeložen jako složenina složená podstatného jména (doba) 

přívlastkem nevlastním (studia) a přívlastku vlastního (řádného). Průběhový pasiv 

– überschritten werden) je nahrazen pro lepší srozumitelnost zvratným 

se překračuje . Výraz , který je tvarem příčestí minulého

součástí postupně rozvíjejícího se přívlastku, je do češtiny vyjádřen pomocí přívlastku 

shodného. Můžeme si také všimnout toho, že zatímco v německém překladu se vyskytuje 

pouze jedna věta hlavní a dvě věty vedlejší, český překlad obsahuje dvě věty hlavní a tři věty 

vedlejší. Český překlad tvoří více vět toho důvodu, abychom se vyhnuli složitým tvarům 

přívlastků a vytvořili tak srozumitelnější verzi textu pro čtenáře.
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6 ÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh českého překladu k vybraným kapitolám z 

. 

Tato kniha je souhrnem německých kulturních standardů, které jsou v jednotlivých kapitolách

popisovány. Důvodem pro výběr této kn překladu je, že shledávám velice důležitou 

znalost kulturních standardů jiných zemí. Znalostí těchto standardů se člověk může nejen 

trapným situacím a nedorozuměním při interkulturní komunikaci, ale prokáže zemi 

určitý respekt a profesional ání s lidmi. Tato interkulturní komunikace se realizuje 

každodenně v nespočetném množství mezinárodních obchodních, politických, 

diplomatických, vzdělávacích či turistických kontaktů. Pro překlad

které nesou název kulturních standardů, které jsou s německým národem nejčastěji 

asociovány.

Abychom dospěli ke korektnosti překladu, byla potřeba využívat tištěných i elektronických 

slovníků, vyhledávat neznámé elektronických zdrojích především mně 

překladatelce neznámé výrazy s odborníky v

niha patří do odborného funkčního stylu, konkrétně se řadí mezi populárně naučnou 

ve které by neměl být častý výskyt odborných výrazů a pokud se některá objeví, 

měly by být čtenáři vysvětleny. tohoto důvodu jsem využila poznámek pod čarou, které tyto 

výrazy čtenáři přibližují.

řeklad zvolených kapitol byla velice náročná záležitost. Byla potřeba se před samotným 

překladem seznámit s abstraktními výrazy z ,

dokonce i techniky. Úryvky básní, které se v textu objevily, byly vyhledávány 

v elektronických zdrojích a převedeny již pomocí existujícího překladu (v případě nalezení 

českého překladu). Pro básně, pro které český překlad nalezen nebyl, byl vytvořen jeho návrh. 

Před samotným návrhem k překladu je v teoretické části této práce věnována kapitola k 

u překladu. Zde je důležité, aby byla při reprodukci textu do cílového jazyka zachována 

invariantnost informace, která je obsažena v původním sdělení. této kapitole jsou také blíže 

popisovány tři fáze překladatelovy práce, mezi které řadíme pochopení textu, interpretaci a 

přestylizování předlohy, a je zde nastíněn model ideálního překladatele, jeho ideálních 

vlastností, jako je například kreati ký přistup ke zdrojům. 

Následují překladu dle reprodukce slovních znaků textu (vnitrojazykový, mezijazykový, 

výchozímu textu (doslovný, volný, adekvátní). V
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také uvedeno několik druhů překladatelských postupů. Závěrečná kapitola teoretické části se 

věnuje znakům odborného funkčního stylu, konkrétně populárně naučného textu. Při 

zpracovávání teoretické části jsem se dozvěděla více o postupu při procesu překladu, který je 

ůležitý k tomu, aby byl vytvořen kvalitní překlad. Získané znalosti mohly být 

aplikovány v praktické části této práce. 

překladu je vytvořen Glosář, který je rozdělen na dvě tabulky. První tabulka slouží k 

překladu samotných názvů kapitol, obsahuje varianty překladu a zvolenou variantou překladu. 

Druhá tabulka se zaměřuje na složeniny, kde je vždy uveden příklad způsobu překladu.

Komentář k překladu je vytvořen na základě vzniklých problematických jevů při procesu 

překládání. Ty jsou začleněny do roviny lexikální, morfologické a 

syntaktické. rovině lexikální byly náročné na překlad složeniny, v rovině morfologické

průběhový pasiv a v rovině syntaktické nominální a infinitivní konstrukce. 

problematické jevy se často objevovaly v dlouhých souvětích, která musela být pro lepší 

srozumitelnost rozčleněna do více samostatných souvětí a vět. Výskyt dlouhých souvětí ve 

výchozím textu byl přínosný hlavně proto, že jsem se naučila 

jednotlivými částmi souvětí, identifikovat a řešit problematické pasáže. 

Vytvoření návrhu překladu pro mě znamenalo velice zajímavou tvůrčí práci, při které jsem 

obohatila své všeobecné znalosti, naučila se novým odborným slovíčkům a frází

podrobněji poznala charakter německého národa, což může být přínosné i v budoucí kariéře. 

Překlad takovýchto textů může sloužit ke zprostředkování velmi zajímavých informací 

o německém národě, porozumění jeho charakteru a vlastností.
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8 ESUMÉ

Tato bakalářská práce zabývá teorií a praxí překladu. překladu byl vybrán 

jednotlivých od 

Teoretická část se věnuje procesu překladu, kde jsou popisovány fáze tohoto procesu a 

vlastnosti ideálního překladatele, dále typům překladu a překladatelským postupům. 

Závěrečná část teorie se zaměřuje na odborný funkční styl, konkrétně na populárně naučnou 

.

Praktickou část tvoří samotný překlad textu doplněný o glosář. První glosář je zaměřen na 

překlad názvů zvolených kapitol a druhý glosář na složeniny. Následuje komentář k překladu, 

jsou představeny konkrétní problémy, které vyvstaly během pře , a návrh na jejich 

řešení. Tyto problémy jsou zařaz roviny lexikální, morfologické a syntaktické řazeny 

RESÜMEE

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Übersetzungstheorie und 

Übersetzungspraxis. Der zu übersetzende Textstammt aus einzelnen Kapiteln des Buches Was 

Übersetzungstheorie widmet sich dem Übersetzungsprozess, in dem die Phasen des Prozesses, 

die Eigenschaften des idealen Übersetzers sowie die Übersetzungstypen und 

beschrieben werden. Den letzten Teil dieses Kapitels bildet die Übersetzung des Fachtextes 

nktionalen Stil, vor allem die Übersetzung der populärwissenschaftlichen Literatur. Der 

praktische Teil besteht aus der Übersetzung, ergänzt durch zwei Glossare. Das erste Glossar 

. 

Anschließend folgt der Kommentar, worin die Probleme, die bei der Übersetzung auftauchten, 

und der Entwurf für ihre Lösung dargestellt werden. Diese Probleme sind in die lexikalische, 

morphologische und syntaktische Ebene eingeteilt und nach der Häufigke
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