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1. INTRODUCTION 

The bachelor thesis deals with the translation of a text on 19th century 

British history with a commentary and a glossary. The choice of this topic is 

based on the author´s interest in British history and also her interest in the 

process and manner of translation.  

The bachelor thesis is composed of four main parts. The first part is 

theoretical and deals with the basic theory of translation. This part is further 

divided into translation, methods of translation, role of translator and popular 

scientific style. The author is concerned with the definition of translation and its 

basic division, methods of translation and their categorizations, the task of the 

translator and also structure of his/her work. This information is based on the 

publications by experts on translatology Dagmar Knittlová and Jiří Levý. In 

addition to the theory of translation there is also a definition of popular 

scientific style, which is the functional style of the original text. 

The second part deals with the translation of the English text. As the 

source text there were chosen two extracts from the book called The 

Victorians, Britain through the Paintings of the Age by Jeremy Paxman. 

The third part deals with the commentary related to the translation. The 

commentary is divided into macro approach analysis and micro approach 

analysis. In the macro approach analysis the author analyses both extracts of 

the source text. The translation is analyzed in the micro approach analysis in 

which is the author concerned with her translation and also describes some of 

the decisions concerning the manner of her translation. 

After commentary, there follows a glossary, which comprises the fourth 

part. The glossary consists of the expressions occurring in the text. In view of 

the fact that the source text deals with history, art and also new industrial 

inventions the author focused on the expressions relating to these branches. 

Subsequently, there is the conclusion describing the resulting 

knowledge which the elaboration of this thesis brought to the author. 

The conclusion is followed by bibliography containing printed and 

internet sources which were used. 
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At the end we can find the appendices including the source text and also 

the images contained in this text in order to provide the reader the illustrative 

purposes and thereby better understanding of the text. 

 

2. THEORETICAL PART 

2.1 Translation 

Translation is defined as the transfer of the meaning of an expression 

from the source language into the target language. [1] “According to E. A. 

Nida, the main aim of translation is a transfer of a content and of a form of 

information from the source language into the target language.” [2] 

According to Jakobson, we distinguish between three types of 

translation [3]: 

 intralingual translation  

The term intralingual translation stands for translation within one 

language, which includes, for example, a further specification of an expression 

in the same language. 

 interlingual translation  

Interlingual translation is a translation from one language into another. 

 intersemiotic translation 

Intersemiotic translation means transfer of the information by means of 

different semiotic system (e.g. description of a picture by words).  
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2.2 Methods of translation 

During the translation process we can use various methods. However, 

the classification of these methods differs according to their authors. There are 

seven basic methods used in the translation process [4]: 

1) Transcription 

Transcription is a term used for a rewriting of a word from one system of 

writing into another. The rewriting by means of different alphabet is 

transliteration, which is another type of transcription.  

2) Calque 

Calque refers to a method in which the expression is translated into the 

target language as literally as possible. The structure of the translated 

expression remains the same. 

3) Substitution 

Substitution refers to the replacement of a word by another word with 

equal meaning. For example, a noun can be replaced by a personal pronoun. 

4) Transposition 

The term transposition stands for the changes in grammar because of 

different systems of both languages. For example a phrase “no smoking“ is 

usually translated as “zákaz kouření“. 

5) Modulation 

Modulation refers to the variation of the form of the message in order to 

mediate a better understanding for the target reader.  

6) Equivalence 

The term equivalence stands for using of equivalent expressions. It 

means using of the expression which is used in the same situation in the target 

language.  

7) Adaptation 

This method is used if there is no equivalent expression in the target 

language. This expression is replaced by any other adequate expression. 

Adaptation is usually used for the translation of sayings, idioms or puns. 
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These methods are considered to be seven basic methods of 

translation. However, there are also many other categorizations, for example 

according Gerard Vázquez-Ayora, who distinguish between eight strategic 

methods: transposition, modulation, equivalence, adaptation, amplification, 

explicitation (clarification), omission and compensation. [5] 

According to Dagmar Knittlová, we also distinguish between the 

methods of finding equivalent expressions. The substance of translation is to 

find an equivalent expression (or in other words the translation counterpart) for 

the translated expression. In the case the equivalent exists we distinguish 

between three situations: 

 full equivalent: there is an identical expression in the target language, 

for example the English word April stands for the Czech word duben 

 partial equivalent: the expression is replaced by the equivalent 

expression in the target language, for example roll stands for houska 

 more equivalents: for example the word make means udělat, zpracovat 

or přimět 

If there is no equivalent expression in the target language there are two 

possibilities: 

 the translated expression can be replaced by calque, loanword or it can 

be further specified  

 the expression is replaced by an expression used in the same situation 

in the target language [6] 

 

2.3 Role of translator 

The main task of the translator is a mediation of the information 

contained in the source text as precisely as possible. He/she should also 

take account of the necessities of the target language and his culture. 

During the translation process he/she should maintain a character of the 

text and also an intention of the author. The type of target readers should 

be also taken into consideration. [7] 
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“The translator should know the so-called trivium of translation [8]: 

1) the language he translates from  

2) the language he translates to  

3) the material content of the text”  

We distinguish between three phases of the translator´s work [9]: 

1) understanding of the original text 

2) interpretation of the original text 

3) restyling of the original text 

 Understanding of the original text: 

Good reading skills are necessary for the translator because of his 

understanding of the original text, which has three different phases. 

1) The first phase involves understanding of the source text (also called 

philological understanding). The understanding of the original text is a 

necessary part of the translator´s work in order to prevent mistakes, 

which can be caused by ambiguity or confusion of words with similar 

wording, for example. 

2) The second phase involves the understanding of ideological and 

aesthetical features of the text (e.g. mood, ironic or tragic background). 

After precise reading of the text the translator has to recognize these 

features and transfer them into the target language.[10] 

3) The third phase involves the understanding of the facts of the text, for 

example setting of a story, the figures, the links between these figures or 

the intention of the author. This phase is the most difficult one, because 

the translator has to use his imagination, which is necessary for his 

profession.[11] 

 Interpretation of the original text: 

If it is not possible to translate an expression directly to the target 

language (i.e. there is no concord in a meaning), the interpretation is 

necessary. This means further specification of the expression. In other words, 

interpretation is essential for almost every translation. [12] 
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 Restyling of the original text: 

Due to different structures of both languages it is not possible to 

translate the expressions automatically. The task of the translator is not only to 

maintain the meaning of conveyance, but also to restyle the original in an 

artistic way, therefore he needs a stylistic talent. In this phase the problems 

can occur in the relation of both languages, in the transfer of typical features of 

source language into target language or in unnaturalness of the translation, for 

example. [13]  

 

2.4 Popular scientific style 

  In contrast to scientific style, popular scientific style is more 

comprehensible. The main aim is to inform in an interesting way. The typical 

characteristic feature of this functional style is a complicated structure of the 

text, shorter sentences and a use of description, which serves to the better 

interpretation of the information contained in text. As regards terminology, the 

amount of terms is limited and the terms are often explained. Popular scientific 

style today also has a great importance for general readers. [14] 
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3. PRACTICAL PART – TRANSLATION OF THE ENGLISH 

TEXT 

3.1 Translation of the first extract “The Angel in The House”  

 

ČÁST TŘETÍ 

Anděl v domě 

S odstupem času se zdá, že duch královny Viktorie prostupuje téměř 

celým stoletím. Její vliv byl zveličený, neboť vynálezci, továrníci, finančníci, 

generálové a také politici by bez pochyby využili svých příležitostí, které s 

potěšením nazývali svým posláním, ať už na trůně seděl kdokoli. Nelze 

pochybovat ani o vlivu jejího manžela, který se prosadil při mnoha 

příležitostech, ať už to byla Světová výstava v Hyde Parku v roce 1851 (kterou 

Thomas Hardy označil jako „propast v čase“) nebo proslavení vánočního 

stromku. Albert ale zmizel ze scény brzy. V roce 1861 zemřel na tyfovou 

horečku a následujících patnáct let po jeho smrti byla Viktorie pro většinu 

svého lidu neviditelná. Nicméně v rodinném životě platila stále za vzor. 

Porodila devět dětí, a proto bylo údělem britských žen rodit (v polovině století 

byl průměr šest a více dětí – čím chudší rodina, tím větší) a starat se o klidný 

rodinný život. Tuto úlohu charakterizovala fráze „anděl v domě“ (Angel in the 

House“). Je to název básně od (pravděpodobně oprávněně) zapomenutého 

básníka Coventryho Patmora, která je o jeho ženě.1 

Obrazy Viktorie byly všudypřítomné a zachycovaly ji v různých rolích -  

jako panovnici, manželku, matku, doma, v práci nebo při hře. Tyto tradiční 

malby plné nezbytného dvorského lesku, jako například obraz George Haytera 

Státní portrét královny Viktorie (State Portrait of Queen Victoria) (1837-1838), 

byly porovnávány s poměrně příjemnějšími obrazy, na kterých dává Viktorie s 

Albertem nahlédnout národu do jejich nádherného domova.  

 

                                                           
1 Virginia Woolf měla za to, že jednou z mnoha ambicí spisovatelky by mělo být zničení fráze anděl 

v domě. Ve skutečnosti se ale Patmore ve své básni zmiňoval spíš o lásce, než o roli ženy. Bez ohledu 

na to se tento výraz zachoval. 

 



 

8 
 

Záměrem sira Edwina Landseera (1803-1873) bylo v jeho obraze Zámek 

Windsor v moderních časech (Windsor Castle in Modern Times) vytvořit 

nenucenost, což nepřímo vyjadřuje už název malby. Na obraze můžeme vidět 

mladý a sobě oddaný pár v pohodlí zeleného salonku ve Windsoru. Nutno 

podotknout, že to bylo poměrně skromné pohodlí, takové, aby se zalíbilo. Na 

vysokém podstavci stojí váza jako připomínka toho, že toto je zobrazení 

bohatství a moci a skrz otevřené okno je možné letmo zahlédnout zahradu. 

Okolí Viktorie a Alberta působí klidně a uvolněně. Jejich oblíbený anglický chrt 

a teriéři si hrají u jejich nohou a po podlaze a na podnožce jsou rozmístěné 

různé druhy lovného ptactva, kořisti z ranního lovu. Malá princezna Viky drží 

v rukách mrtvého ledňáčka (pro nás zvláštní, ale pravděpodobně ne pro tyto 

viktoriány), zatímco se hrdá manželka Viktorie oddaně dívá na svého 

energického a sportovně založeného manžela. Na tomto obraze můžeme vidět 

panovnici se svým mužem a dětmi jako obyčejnou rodinu. Větší rozdíl ve 

srovnání s Hayterovým staromódním a formálním portrétem královny si lze 

těžko představit. 

Ostatní malby sledují trajektorii Viktoriina života za účelem zachovat 

něco z její osobnosti příštím generacím. Na obraze sira Francise Granta 

Královna Viktorie na vyjížďce s lordem Melbournem (Queen Victoria Riding out 

with Lord Melbourne)(1839-1840) vypadá mladá vládkyně sportovně a vitálně. 

S pramínkem vlasů odvážně vykukujícím zpoza jejího královského ucha 

vyjíždí spolu s předsedou vlády do terénu. Jiný obraz Královna Viktorie 

v Osborne House (Queen Victoria at Osborne House) (1865-1867) ji 

zachycuje jako ovdovělou panovnici středního věku v hlubokém smutku a opět 

na koňském hřbetě, tentokrát ve společnosti jejího oddaného skotského 

společníka, Johna Browna. 

Osborne House byl pro Viktorii a Alberta opatrovaným domovem na 

ostrově Isle of Wight a zároveň respektovaným útočištěm jejich rodinného 

života. Viktorie nebyla v této souvislosti jen vládkyní impéria, ale také milující 

ženou svému muži a svědomitou matkou svým devíti dětem. Byla jakýmsi 

nejvyšším andělem v domě. V Osbornu se tento ideál řádného a šťastného 

rodinného života stával veřejnou skutečností. Tento přímořský dům byl 

navržen samotným Albertem, za účelem vytvořit velký, ale zároveň úsporný 

domov pro mladý pár s rozrůstající se rodinou. Viktorie ho nazývala jako „můj 

malý ráj“ a i když rozhodně nebyl malý, bylo na něm bezpochyby něco 

důvěrného a útulného.  
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Královský pár o Osbornu mluvil jako o gemütlich – jako o útulném a příjemném 

– a pro Viktorii znamenal útěk od jejích vladařských povinností. Tady mohla 

uniknout dvorskému světu a být sama se svým manželem a dětmi. „Bůh ví,“ 

povzdychla si jednou, „jak ráda bych žila se svým milovaným Albertem a 

našimi dětmi v klidu a v ústraní soukromého života a ne abych byla neustálým 

předmětem pozornosti a novinových článků.“ Už tato slova naznačila, že 

Viktoriina vláda měla být důstojná a vážená a hlavně na hony vzdálená od 

prostopášného panování jejich předchůdců, Williama a George IV. 

Tento mravný dojem se ale vždy neshodoval se skutečností. Viktorie 

možná byla oslavována jako ideální matka této doby, ale například z rození 

dětí tak nadšená nebyla. Nazývala tuto záležitost jako „temnou stránkou“ 

manželství a nelibě nesla skutečnost, že jí to přerušilo její sexuální život. Ani o 

malé děti nejevila královna příliš velký zájem. Obzvláště, když byly ve věku, 

kdy neuměly nic jiného než to, co nazývala jako „to příšerné chování, kterým 

se podobají žábě“. Zdá se, že jí více seděla role milenky než matky a 

především je jasné, že pravidelně trpěla poporodní depresí. S tím ale nemohla 

nic moc dělat. Jak pro královnu, tak pro její poddané neexistovaly žádné 

spolehlivé prostředky, kterými by bylo možné regulovat četnost porodů a které 

by byly zároveň dostupné i pro urozené dámy. Proti otěhotnění toho tudíž 

mohly udělat jen velmi málo. A tak byla Viktorie po dobu svého manželství 

více či méně neustále těhotná. 

Doma v Osbornu se pár mohl oddávat představě, že jsou jako každá 

jiná britská rodina ze střední třídy. Dům je dnes plný obrazů, ale ne těch 

formálních a královských, nýbrž rodinných. Například Viktoriin oblíbený od 

Franze Xavera Winterhaltera Královská rodina (The Royal Family) (1846). 

Tento kousek maloval Winterhalter přímo v Osbornu a zobrazuje na něm 

královský pár s pěti dětmi krátce po tom, co se rodina nastěhovala. Jejich 

formální oblečení kontrastuje se spontánností malých a bezstarostných 

princezen v popředí. Královna mezitím upírá pohled přímo na diváka a rukou 

ochranitelsky objímá mladého prince z Walesu, svého budoucího dědice. 

V tomto jediném gestu vyjadřuje svou mateřskou lásku a královskou rodovou 

linii. Na náš vkus vypadá obraz nepřirozeně, falešně a přeslazeně. Vždyť kdo 

kdy viděl, aby byla Solentská úžina tak modrá? Daleko zajímavější ale je, že 

na obraze vidíme Viktorii, vládkyni toho nejohromnějšího národa na světě, jak 

místo své moci ukazuje sebe a svého muže v rodinném kruhu. 
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Díky vynálezu fotografie v roce 1850 se zachovalo mnoho snímků 

královské rodiny i pro další generace. Byl to důkaz toho, že se Viktoriiny a 

Albertovy hodnoty rozšířily i na jejich poddané. Viktorie, která byla o novém 

přístroji velmi dobře informovaná, byla nadšená a zároveň si byla velmi dobře 

vědoma jeho vlivu na veřejnost. Stala se prvním panovníkem, který byl častěji 

fotografován než portrétován. Fotografie pořízená Henrym Collenem v roce 

1844 nezachycuje Viktorii jako panovnici, ale především jako milující matku. 

Na fotografii ochranitelsky objímá svou dceru Viky, která v rukou drží svou 

panenku a naklání jí směrem k matčině hrudi. Nenucená a důvěrná momentka 

z rodinného kruhu. Přesně takový typ snímků si přála Viktorie ukázat světu. 

Královské fotoportréty se staly cennými sběratelskými kousky a zároveň 

také součástí obchodu, který byl v té době na vzestupu. Šílenství rozpoutaly 

takzvané cartes-de-visites neboli navštívenky. Byly to malé výtisky fotografií, 

které se tiskly na tvrdý papír a vkládaly se do alb. Například v jednom jediném 

roce se prodalo 300 000 kopií jedné slavné fotografie od Williama a Daniela 

Downeyových. Na fotografii je princezna Alexandra (v tu dobu princezna 

z Walesu), jak nese svou dceru Louisu na zádech (1867). Ročně se prodalo 

něco mezi třemi až čtyřmi miliony těchto kartiček a v roce 1860 začali lidé toto 

šílenství nazývat jako „kartománii“. Sběratelství a výroba těchto kartiček vyšli 

levně a mimo to to byl také šikovný způsob, jak ukázat, co jste zač a do jaké 

rodiny patříte. 

Zanedlouho už si lidé do svých ceněných alb nezakládali jen obrázky 

členů královské rodiny. Tento zázrak techniky tu byl pro každého. Průměrná 

viktoriánská rodina sice nevlastnila fotoaparát, ale měla k dispozici několik 

šilinků, což umožnilo jejím členům zamířit do jednoho z fotografických studií, 

která se v roce 1850 objevovala v Británii téměř na každé hlavní třídě. 

Portrétování, které bylo kdysi záležitostí jen pro zámožné, zlevnilo a bylo tak 

dostupné pro všechny. Byl to prostředek sloužící k přirozenému vyrovnání 

rozdílů. Fotografové mohli svým zákazníkům nabídnout různá pozadí, od 

typického salonku pro střední třídu až k propracovanějším imitacím kulis, 

například s toaletním stolkem nebo dámským salónkem. Byl to moderní 

způsob, který lidem umožňoval ukázat jejich místo ve společnosti, anebo je 

pozvednout z jejich skutečného postavení. 

Dnes se nám může způsob, jakým se dříve fotografie pořizovaly, zdát 

zarážející. Kvůli dlouhé době samotného focení existovalo několik metod, jak 

udržet model v klidu. Jedna z těch populárních zahrnovala kovovou svorku 

skrytou za hlavou sedícího, ty extrémnější zase zahrnovaly dávky opia.  
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Jeden fotograf dokonce nabízel „bezbolestné“ fotografické služby s použitím 

plynu. Jiný zase znenadání vytasil revolver a zakřičel: „Opovaž se pohnout a 

vystřelím ti mozek z hlavy!“ čímž dosáhl toho, že jeho modely pózovaly bez 

hnutí. Tyto první fotografie ukazují světu cenné snímky o stabilitě a bezpečí 

viktoriánské rodiny. Zobrazují paterfamilias neboli hlavu rodiny s jeho oddanou 

a poslušnou manželku a se spoustou upravených dětí. Realita ale mohla být 

docela jiná. 

 

Dvojí standard 

Londýnský dům Marion a Edwarda Linleyho Sambourneových můžeme 

najít na adrese Stafford Terrace 18 v Kensingtonu. Linley (1844-1910) 

pracoval jako kreslíř pro magazín Punch a Marion (1851-1914) byla ženou 

v domácnosti na plný úvazek a zároveň matkou jejich dvou dětí, Maud a Roye. 

Byl to tvrdě pracující bohatý pár, který vkládal celé své tělo a duši do vytvoření 

svého opatrovaného domova. Dům zůstal od doby, kdy ho v roce 1870 

převzali do vlastnictví, prakticky nepozměněn. Stejně jako ostatní viktoriáni se 

Sambourneovi rádi chlubili svým majetkem. V domě dnes sídlí muzeum 

Sambourne House, ve kterém je k vidění 144 židlí a 900 obrazů, které visí po 

jeho stěnách. Minimalistický tedy rozhodně není. 

Linley Sambourne se rád stýkal s místními bohémy, i když sebe za 

bohéma nikdy nepovažoval. Jedním z jeho přátel byl například Lord Leighton, 

který bydlel hned za rohem a který se zase přátelil s Johnem Everettem 

Millaisem (1829-1896), umělcem a příznivcem hnutí prerafaelitů. Některé 

z jejich děl, především tedy kopie rytin, visí spolu s Linleyho vlastními skicami 

na každé zdi v jeho domě. Linley byl moderní muž, který tvrdě pracoval, aby 

mohl své rodině zajistit pohodlný domov. Někdy dokázal utratit celé jmění za 

kus nábytku, ale většinou byl spořivý. Zúčastňoval se dražeb starých budov, 

nakupoval na úvěr a do mezer mezi obrazy, které měl pověšené na zdech ve 

svém domě, se ani neobtěžoval nalepit tapety. Linley sehrál důležitou roli při 

navrhování a vybavení domu, což bylo pro muže neobvyklé. Nádherná 

vitrážová okna, na kterých bylo vyryté velké S jako Sambourne, navrhl právě 

Linley. Jak bylo pro střední třídu zvykem, domácnost vedla Marion. Tento fakt 

je ostatně možné vyčíst i v jednom z vitrážových oken, na kterém je vyryté na 

plocho L jako Linley, které protíná velké M, jako Marion. Nemohlo být tedy 

pochyb, kdo byl doma pánem. 
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Marion vedla své domácí impérium ze svého ranního salonku. Jejich 

dům sice nepatřil mezi ty typické obrovské viktoriánské domy, ale přesto bylo 

potřeba čtyř sloužících – kuchaře, služebné na úklid, služebné ke stolu a 

podkoního. Marion seděla u svého psacího stolu, psala dopisy, vyřizovala 

rodinné účty a vymýšlela služebnictvu náplň práce na každý den. Takto 

vypadal seznam povinností její služky: „07:00 Přines mi teplou pitnou vodu, 

zameť a důkladně vytři schody, nachystej koupel a toaletu. Nasnídej se. 08:00 

Vytáhni žaluzie a vynes vodu po koupeli. 08:30 Vyčisti krb v salonku, důkladně 

zameť a setři prach v celém pokoji, otři parkety, vylešti všechnu mosaz. 09:30 

Odkryj lože a otoč matrace tak, aby dýchaly, vynes pomeje, zkontroluj, zda 

jsou čisté skleničky, vylešti mramor a vodovodní kohoutky.“ A podobným 

způsobem seznam pokračuje až do večera: „20:00 Pomož při prostírání stolu, 

připrav lože. 21:00 Večeře. 22:00 Odnes dopisy na poštu, jdi na lože.“ Celkem 

vzato to byl tedy patnáctihodinový pracovní den. 

Při vedení domácnosti se Marion spoléhala na Knihu paní Beetonové o 

vedení domácnosti (Mrs Beeton´s Book of Household Management), která 

byla v té době pro všechny hospodyně něco jako bible, kterou si měly přečíst, 

zapamatovat a vnitřně zpracovat. Pokud jste si z Paní Beetonové vzaly 

ponaučení, byly jste na dobré cestě, jak se stát perfektní a přitom poměrně 

obávanou bohyní domácnosti. Ve své knize paní Beetonová píše: „ S paní 

domu je to stejné jako s velitelem armády. Buďto ona ovládá domácnost nebo 

domácnost ovládá jí.“ 

Isabella Beetonová by možná mohla být považována za nejslavnější 

autorku kuchařky v britských dějinách, to by ale nesměla být jako kuchařka tak 

nedbalá (jako příklad může sloužit proslulý recept na Viktoriin moučník, ve 

kterém zapomněla přidat vajíčka). Její úspěch nespočíval jen v sestavení první 

moderní knihy o vaření (která obsahovala čirou náhodou i recepty jiných 

autorů), ale také v tom, že před samotným postupem následoval výčet 

ingrediencí, což bylo v té době zcela nové a neotřelé pojetí. Ve své knize se 

nezabývala jen jasnými instrukcemi, jak uvařit povedené suflé, ale také 

morálkou. Například Sambourneovi byli společenský pár, který si rád zval 

hosty. K tomu, aby je náležitě pohostili a naplánovali dokonalou večeři, jim 

mohla pomoct právě kniha paní Beetonové, která radí: „Pohostinnost je ta 

nejdůležitější vlastnost. Péče o hosty musí být přiměřená a nesmí se přehánět. 

V opačném případě se už nejedná o pohostinnost, ale o mrhání časem.“ (Což 

si můžeme přeložit jako: „Buďte společenští, ale příliš to nepřehánějte.“) V 

knize bylo možné nalézt názor na každý aspekt života v domácnosti.  
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Například v jedné pasáži paní Beetonová napomíná: „Střídmost a úspornost 

jsou vlastnosti, bez kterých si nemůže žádná domácnost vést dobře. Tyto dvě 

hodnoty se nicméně nikdy nesmí zvrhnout v lakomství a sprostotu.“(Což si 

opět můžeme přeložit jako: „Buďte spořiví, ale nikdy lakomí.“) „V konverzaci 

s vašimi přítelkyněmi byste nikdy neměla zmiňovat takové bezvýznamnosti, 

jako pocity zklamání nebo drobné mrzutosti. Vdaná žena nikdy nedopustí, aby 

se jen slůvkem zmínila o selhání svého muže.“ (Což znamená: „Nevyžívej se 

ve zbytečných pomluvách a za žádných okolností nekritizuj svého manžela.“) 

A vzhledem k tomu, že uměla též poradit, jak nejlépe prostřít stůl pro šestnáct 

osob (tyto rady doplnila o názornou ilustraci Večerní tabule s květinovou 

výzdobou pro šestnáct osob), si můžete představit, proč se její kniha stala 

nepostradatelnou. 

Beetonová byla jedním z mnoha hlasů, které radily mladým manželkám, 

jak být správnou hospodyní, tedy „andělem v domě“. Obrazy a kopie, které 

visely v domě, nesly jasná poselství. Například obraz od Henryho Dunkina 

Shepharda Domov, sladký domov (1887) nebo obraz od Waltera Dendyho 

Sadlera (1854-1923) z roku 1880 se stejným názvem. Obě díla ukazují tento 

ideál s naprostou přesností. Na obraze můžeme vidět onoho anděla, jak sedí u 

klavíru, zatímco se rodina shromáždila u krbu. Aby nedošlo k pochybnostem, 

objasňuje tuto situaci spisovatel John Ruskin: „Muž je především stvořitel, 

objevitel a ochránce, ale síla ženy slouží k laskavému řízení, pořádku a 

rozhodnosti. Žena musí být trpělivě a bezpodmínečně poslušná a rozumná  - 

nikoliv kvůli vlastnímu seberozvoji, ale kvůli sebezapření. “ Zdá se, že Marion 

se této domácí dohody držela. Nicméně vyvstává otázka, zda byla svému 

muži tak oddaná anebo jen netušila, co prováděl, když byla mimo dům. 

Celé to začalo poměrně nevinně. Zpočátku využíval Linley fotografování 

jen ke své práci kreslíře. Byl to dobrý malíř, ale malování obrázků mu přišlo 

trochu složité. Tvrdil, že by mu fotografie mohli pomoct tento problém obejít. 

Byl sám sobě modelem a nečinila mu problém žádná póza, která byla potřeba 

pro aktuální číslo magazínu Punch. K fotografování začal poté přemlouvat i 

členy své rodiny. Prosil Marion, děti, dokonce i sloužící, aby si oblékli kostýmy 

a zapózovali mu. Brzy ale začal upřednostňovat zcela jiný typ modelů. 

Existovaly totiž pózy, které jste jednoduše nemohli vyžadovat po své ženě 

anebo po své osvojené dceři. 

Začal si najímat modelky a fotit takové fotografie, jako je například 

Slečna Cornwallisová na kole (Miss Cornwallis on a Bike) (15. června 1895), 

na které na sobě modelka nemá kromě černých punčoch nic.  
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Svou práci omlouval tím, že seriozní umělec musí být obeznámen s nahotou, 

aby ji mohl zachytit na fotografii (Ale musela být slečna Cornwallisová nahá 

jen proto, aby mohl nakreslit vtip o dceři faráře, jak jede na kole? To je otázka, 

na kterou by bylo velmi zajímavé slyšet jeho odpověď.) Samozřejmě, že Linley 

nemohl takové fotografie fotit oficiálně. Pro tyto účely používal svou koupelnu, 

kterou ke svému štěstí nesdílel se svou ženou, jako svou osobní temnou 

komoru. Převážně vznikaly tyto mírně pornografické fotografie v bezpečí 

Camera klubu na londýnské Charing Cross Road, který byl známý diskrétním 

podnájmem soukromých pokojů. 

Linleyho oblíbenou modelkou byla Maud Eastonová. V den, kdy pořídil 

snímek Maud na lenošce (Maud in Amrchair) (přibližně rok 1891), si do svého 

deníku poznamenal: „Středa, 30. září. Jsem vzhůru od osmi hodin ráno. 

Pokračuji s portrétem. (Marion odjela ve čvrt na dvě do Worthingu, aby 

navštívila svou tetu.) Ve dvě hodiny jsem šel fotografovat Maud Eastonovou 

do Folly Dress. Na střeše ale byli řemeslníci. Odešel jsem. 16:30 Dal jsem si 

doma čaj.“ Jeho další oblíbenkyní byla paní Kingová anebo slečna 

Pettigrewová, ale žádané byly také Etty a Lily. Spolu s Linleyho zálibou 

v obnažených snímcích rostla i jeho odvaha. Vždy si pečlivě vybíral dobu, kdy 

se Marion bezpečně vzdálila a začal své modelky pašovat do svého domu. Na 

jedné konkrétní fotografii nazvané Modelka na lakovaném stolku (Model 

Seated on a Lacquer Table) se dokonce objevuje Marionin křehký čajový 

stolek jako podpěra. Na jiných fotografiích se zase objevují všechna zákoutí 

jejího ranního salonku. Marion byla samozřejmě držena v nevědomosti, ale její 

deníček prozrazuje, že něco tušila. Poznamenala si do něj: „Lin dnes odešel 

do města brzy kvůli obědu – domnívám se, že jde o tajné fotografování, jako 

obvykle!!!.“ 

Bože chraň, aby na Linleyho nepřístojnosti přišel ještě někdo další. 

Takové veřejné ponížení by bylo pro tak „milou“ dámu ze střední třídy, jako je 

Marion, předzvěstí pohromy. Vnější dojem nebyl nikdy důležitější. Domov byl 

možná soukromým místem, ale to, co se týkalo rodinného života, bylo 

probíráno veřejně. Thomas Carlyle si stěžoval, že „ Přehnaná péče o vnější 

dojem je charakteristickým znakem této doby.“ Carlyle věděl stejně tak, jako 

ostatní, že veřejné mínění byla jedna věc a soukromí druhá. Už víme, že mohl 

William Frith malovat obrazy typu Všechno nejlepší k narozeninám (Many 

Happy Returns of the Day) a zároveň si hned za rohem držet milenku a 

druhou domácnost.  
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To nicméně není zdaleka vše a je tak trochu s podivem, že dokonce sama 

Viktorie měla k hodnotám kultury, které šla sama příkladem, výtky.„Všechna 

manželství,“ napsala, „jsou jako loterie – ubohá žena je otrokem svého muže 

celým tělem a duší. To mě přivádí k nepříčetnosti.“ 

 

 

3.2 Translation of the second extract “A World of Wealth and 

Power”  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Svět bohatství a moci 

Během listopadu roku 1850 vyrostlo na jižním břehu jezera Serpentine 

v londýnském Hyde Parku dechberoucí zjevení ze skla a litiny. Touto 

rozsáhlou stavbou byl Křišťálový palác, navržený Josephem Paxtonem a 

prefabrikovaný v Birminghamu, odkud byl do Londýna přepraven ke 

kompletaci. Byl to jeden z technických divů viktoriánské éry a jeho rozměry a 

ctižádost připomíná obraz od Davida Robertse (1796-1864) Slavnostní 

otevření Světové výstavy, 1. května, 1851 (The Inauguration of the Great 

Exhibition, 1st May, 1851) (1852), který znázorňuje vnitřní prostory 

Křišťálového paláce, jeho dlouhé galerie a stropy s valenými klenbami dost 

vysoké na to, aby se sem vešly vzrostlé jilmy doplněné o houfující se vrabce. 

(Královna nebyla volbou vrabců příliš nadšená a žádala změnu. Stárnoucího 

vévodu z Wellingtonu napadlo řešení: „Krahujci, madam.“) 

Křišťálový palác, který byl vystavěn jako dějiště pro Světovou výstavu 

průmyslových děl všech národů, prodělal cestu od rýsovacího prkna k svému 

dokončení během pouhých devíti měsíců a byl s patřičnou slávou otevřen 

královnou a jejím chotěm dne 1. května. Albert se do organizace výstavy 

aktivně zapojil. Viktorie byla výstavou nadšená a nazvala její otevření jako 

„nejvýznamnější den v naší historii“. Timesy ji ještě předčily prohlášením, že to 

„bylo první ráno od vzniku světa, kdy se shromáždily národy celého světa ke 

společnému počinu“.  
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Ve svém projevu z předchozího roku Albert formuloval cíl výstavy, čímž 

předznamenal komentář Timesů. „Nikdo“ prohlásil, „kdo věnoval pozornost 

zvláštnímu charakteru naší doby, nebude ani na okamžik na pochybách, že 

žijeme v době úžasného předělu, který velmi rychle směřuje k dosažení onoho 

skvělého cíle, ke kterému ukazuje celá historie – uskutečnění jednoty lidstva.“  

Na rozdíl od pozdějších výstav v Manchesteru a Kelvingrovu, které měly 

evokovat městskou a regionální hrdost a sebevědomí, byla Světová výstava 

v roce 1851 typicky mezinárodní a to jak svými rozměry, tak svým dosahem. 

Obraz Henryho Courtneyho Selouse Otevření Světové výstavy, 1. května, 

1851 (Opening of the Great Exhibition, 1st May, 1851) (1851-1852) tuto 

celosvětovost potvrzuje: během modlitby arcibiskupa z Canterbury stojí 

Viktorie a Albert ve středu pozornosti, jsou obklopeni hodnostáři z celého 

světa a oblečeni ve slavnostních šatech s blyštivými medailemi. Postava, která 

stojí hrdě v popředí, je slavnostně oblečený představitel čínské vlády  - tedy 

alespoň si všichni mysleli, že jím opravdu je. Nakonec Timesy celou situaci 

osvětlily. „Čínský státní úředník“ byl ve skutečnosti He-Sing, kapitán džunky 

uvázané na řece Temži, který se rozhodl navštívit slavnostní zahájení výstavy. 

Jak tak bloumal po Křišťálovém paláci, každý předpokládal, že je to čínský 

státní úředník a zavedli ho dopředu. He-Sing se nadšeně protlačil skrz různé 

lokaje, před zmatenou Viktorií provedl propracovanou úklonu, obsadil pozici 

vedle královské skupiny a dle očekávání byl takto ke svým potížím zvěčněn na 

obraze. Něco z viktoriánského kouzla na něj muselo zřejmě zapůsobit, protože 

se po své návštěvě na Světové výstavě začal vydávat za úřadujícího 

představitele Číny. K jeho džunce na Temži, kterou pojmenoval jako „Museum 

kuriozit“, se shromažďovalo obecenstvo a jeho posádka účinkovala 

v ukázkách čínského šermu pro platící diváky. 

Během pěti měsíců přilákala Světová výstava 6 milionů návštěvníků, 

tedy dvakrát tolik, než byl v té době počet obyvatel Londýna. Její nemalé 

výnosy pomáhaly financovat založení Viktoriina a Albertova muzea, Muzea 

vědy a Přírodopisných muzeí. Toto mezinárodní pojetí výstavy (až po 

samotného He-Singa) dokazuje, že si byli viktoriáni dobře vědomi role své 

země a její pozice přímo ve středu světa. Imperialista Cecil Rhodes jednou 

pronesl „Pamatuj, že jsi Angličan, a tudíž jsi vyhrál první cenu v loterii života“. 

Viktoriáni byli přesvědčeni, že jejich doba byla tou nejskvělejší v dějinách 

civilizace a navíc, že by mohla trvat věčně. 
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Už slavnostní zahajovací ceremonie vzbuzovala svou okázalostí dojem, 

že Světová výstava nebyla ničím menším, než velkolepou národní soutěží 

krásy, tedy mezinárodním setkání koncipovaném tak, aby dalo vyniknout 

Británii a jejím úspěchům před světem. Proto je zajímavé, že navzdory 

velkému množství vystavených exponátů, převažovaly v Křišťálovém paláci 

exponáty původem z Británie a jejích kolonií. Budova byla přeplněna stroji na 

předení bavlny, parními buchary, lokomotivami, telegrafy, parními turbínami, 

tiskařskými stroji, vědeckými nástroji a dalšími symboly britské průmyslové 

zdatnosti. Londýnská tiskařská a vydavatelská společnost Bratři Dickinsonovi 

vydala sérii padesáti pěti velkých barevných litografií s názvem Komplexní 

obrazy ze Světové výstavy (Comprehensive Pictures of the Great Exhibition), 

které znázorňovali nejen již výše zmíněné exponáty, ale i mnohé další. Tyto 

důmyslné předměty určené moderní společnosti byly umístěny hned vedle 

chatrných expozic dalších méně úspěšných zemí. Například vedle vyřezávané 

postele z Rakouska nebo belgických soch a tuniských koberečků. Poselství 

bylo hlasité a jasné. Britové jsou nejmodernějším technicky a průmyslově 

založeným národem ve světě a tohle je jejich příležitost zazářit. (Ne všechny 

exponáty na Světové výstavě by změnily svět tak dramaticky. Viktorie byla 

obzvláště unešená postelí, která vás automaticky sklopila do ranní koupele. 

Nebo pro zaneprázdněného doktora zde byl vystavený jednodílný užitečný 

oblek pro rychlé výjezdy k pacientům. Ženy se mezitím mohly nadchnout pro 

korzet, který se v případě nebezpečí okamžitě otevřel – ačkoliv toto nebezpečí 

nebylo dále specifikováno. Využití těchto vystavovaných předmětů se ale ani 

s odstupem času nesetkává s pochopením.) 

Dokonce už ve své době byla Světová výstava uznávána jako přelom 

v dějinách Británie. Doba, kdy se Británie zastavila, provedla inventuru a 

uvědomila si rozsah vlastní moci. Franz Xaver Winterhalter ve svém obraze 

Prvního května 1851 (The First of May 1851) (1851) tento obrat stručně 

znázorňuje a ukazuje nám dva světy, minulost a budoucnost. Na obraze 

můžeme vidět starého vévodu z Wellingtonu, který před více než třiceti pěti 

lety zvítězil v bitvě u Waterloo, jak podává jako první narozeninový dárek 

kazetu pro Viktoriina syna, budoucího krále Eduarda VII. Albert ale odvrací 

pohled, rozptýlen siluetou a kouzlem nově otevřeného Křišťálového paláce. 

Minulost je minulostí a zde nyní leží osud a budoucnost Británie. A jak se to 

stalo? Jako by chtěl připomenout miliony návštěvníků Světové výstavy, stál u 

jejího vchodu gigantický symbol mimořádné britské moci – byla to hrouda uhlí 

vážící dvacet čtyři tun. 
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Sčítání lidu toho samého roku potvrdilo to, co už všichni věděli. 

S populací, která tvořila přes padesát procent obyvatel sídlících v menších 

městech nebo ve velkoměstech, se stala zelená a milá země Williama Blakea 

světově prvním městským národem. Británie byla nyní dílnou světa a první 

skutečně industrializovanou společností. Hrůzy a zázraky, izolace a vzrušení, 

rozdíly a příležitosti městského života, to vše se poprvé objevovalo ve 

svých různých a moderních podobách v Británii 19. století. A bylo to uhlí, které 

celý proces změn urychlovalo. Viktoriáni byly fascinováni ekonomickým 

úspěchem surovin jako je uhlí, železo a ocel. Například Sheffield byl v tu dobu 

nazýván jako Město oceli, které produkovalo už v době Světové výstavy přes 

polovinu celkového množství světové oceli. Následující číselné hodnoty jsou 

ohromující. Každoroční produkce oceli vzrostla v letech 1850 až 1900 

z 49 000 tun k plným 5 milionům tun a ke konci století bylo vyváženo téměř 

milion tun po celém světě. I proto byl umístěn odlitek z sheffieldské oceli, který 

vážil něco přes tunu, na čestné místo v Křišťálovém paláci. Dílo Bohatství 

Anglie: Bessemerův konvertor  (The Wealth of England: The Bessemer 

Converter) (1895) od Williama Holta Yatese Titcomba (1858-1930) mluví za 

vše. Prostřednictvím strojů jako Bessemerův konvertor Británie zbohatla. 

Tento domácí vynález způsobil převrat ve výrobě díky rychlému zpracování 

surového železa na ocel. 

Podobně se mohla Británie chlubit i celosvětově uznávanými vynálezci. 

John Lucas (1807-1874) ve svém portrétu Setkání vynálezců u mostu 

Britannia (Conference of Engineers at Britannia Bridge) (1851-1853) 

znázorňuje naprosto fiktivní setkání předních britských vynálezců. Na obraze 

můžeme vidět mimo jiné George Stephensona, Isambarda Kingdoma Brunela 

a Josepha Lockeho, jak stojí společně před ladnými železnými oblouky 

nového mostu Britannia z roku 1850. Most, jehož autorem je právě 

Stephenson, spojuje ostrov Anglesey s velšskou pevninou. Obraz Železo a 

uhlí (Iron and Coal) (1861) od Williama Bella Scotta připomíná svým námětem 

dílo Forda Madoxe Browna Práce (Work). Scott (1811-1890) zde zobrazuje 

průběh stavebních prací v Newcastlu. Na obraze je možné vidět již zmiňovaný 

Stephensonův železniční most, pod kterým zrovna projíždí bárka uhlí. 

V dolním pravém rohu si můžeme všimnout projektu parního stroje, a pokud 

se zaměříme na dění níže v docích, uvidíme dva obchodníky, jak uzavírají 

dohodu. V popředí se nachází malá dívka v elegantních šatech. V ruce drží 

učebnici aritmetiky a sedí na pouzdru určeném k úschově zbraní. 

Pravděpodobně přišla, aby přinesla otci teplý oběd.  
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Rodinný život, obchod, těžký průmysl a vzdělání – pro viktoriány velmi důležité 

hodnoty, dle kterých vytvářeli nový moderní svět. Na každé z těchto maleb je 

patrná hrdost nejen na průmyslové a technické výdobytky této doby, ale i na 

to, že Británie šla nyní světu příkladem. 

Vývoj železnic byl podstatou rychlého rozvoje průmyslu v Británii, a 

proto dosud poklidnou krajinu začala postupně přeměňovat burácející parní 

lokomotiva. V roce 1842 vyzkoušeli tento nový stroj i královna s princem 

Albertem. Viktoriin názor není znám, ale Albertovu reakci se podařilo zachovat 

pro příští generace: „Prosím, příště ne tak rychle, pane průvodčí.“ Nepříjemné 

pocity z jízdy ale neměl pouze princ. Zpočátku znervózňovalo cestování 

vlakem téměř všechny cestující. Jedna žena dokonce odmítla zůstat ve voze 

s jakýmsi postarším džentlmenem, který zjevně nevěděl, jak se ve vlaku 

chovat. Nadšeně tančil kolem dokola, poskakoval, aby mohl vystrčit hlavu 

z okénka a neustále si něco mumlal o vynikajícím světle. Ukázalo se, že tento 

podivný muž byl Joseph Mallord William Turner. Své nadšení přenesl do 

svého díla Déšť, pára a rychlost – Great Western Railway (Rain, Steam and 

Speed -  The Great Western Railway), ze kterého síla tohoto nového stroje 

přímo čiší. 

Železniční doprava lákala lidi rozličného původu, a tudíž urychlovala 

společenské změny. Svým obrazem nazvaným Ramsgateské písky 

(Ramsgate Sands) ukazuje William Frith následky těchto změn pro přímořské 

komunity, jako je například Ramsgate. Dokonce i cestování samo o sobě 

nabízelo neomezené možnosti zajímavých setkání. Byla to příležitost trochu 

překročit meze, flirtovat a zamilovat se. Obraz Abrahama Solomona První třída 

– Láska na první pohled (First Class -  The Meeting, and At First Meeting 

Loved) (1854), který zobrazuje důvěrný rozhovor mladého muže a dívky, jejíž 

otec spí poblíž, pobouřil kritiky. Solomon (1824-1862) byl donucen tento obraz 

přemalovat. V jeho novém zpracování sedí již zmiňovaná dívka v rohu, 

zatímco je její otec zabrán do hovoru s mladým nápadníkem. To už je vesměs 

lépe akceptovatelná forma aféry. V svém dalším díle Druhá třída – Loučení 

(Second-Class - the Parting) (1854) nám Solomon ukazuje nejen poslední 

momenty před rozdělením rodiny (pravděpodobně emigrací), ale také rozdíly 

mezi kupé první a druhé třídy. Zatímco se cestující první třídy mohli 

spolehnout na to, že budou cestovat pohodlně na dobře odpružených 

sedadlech s koženými podhlavníky, ti v druhé třídě cestovali na dřevěných 

lavicích a v otevřených vagonech, kde byli vystaveni napospas všem 

přírodním živlům, nemluvě o kouři a létajících jiskrách z motoru. 
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Železniční mánie – tak se nazývalo hromadné skupování akcií stále se 

rozšiřující železniční sítě. Lidé se tímto způsobem pokoušeli zbohatnout, a tak 

šly akcie soukromých železničních společností z ruky do ruky. Až do velkého 

krachu na burze koncem roku 1840, kdy investoři přišli o 800 milionů liber a 

tím pomohli toto šílenství zchladit. Železnice zůstala ale i nadále součástí 

života, neboť spojovala Británii dohromady. V roce 1844 měřila její dráha, 

vedoucí z Wicku přes Holyhead do Penzance, 2 000 mil. Roku 1890 už byla 

se svými 13 000 mílemi o dost delší. Rivalita mezi soukromými železničními 

společnostmi byla zuřivá, což dokazuje i fakt, že konečné stanice dvou 

největších společností – St Pancras (Midland Railway) a King´s Cross (Great 

Northern Railway) – spolu sousedily přímo v centru Londýna. Britové si svou 

schopnost vybudovat spolehlivou železniční síť nenechávali jen pro sebe, ale 

stavěli železnice po celém světě, například ve Francii, Itálii, Belgii, Španělsku, 

Rusku, Indii, Argentině a Austrálii. „Uhlí,“ zvolal jeden spisovatel, „to 

nahromaděné sluneční světlo milionů let, to je ta hlavní hybná síla ... svoboda 

zažehává oheň ... civilizace je motorem, který žene celý svět. “ 

Obrazem Britský včelí úl (The British Bee Hive) (1840) autor George 

Cruikshank velmi účinně znázorňuje, jak si viktoriáni rádi představovali svůj 

svět. Ukazuje nám vrstvenou hierarchii britské společnosti a její rozdílné 

pozice na společenském žebříčku. Na úplném vrcholu se nachází královská 

rodina, za ní následuje šlechta, církev, umělci a další profese podporované 

průmyslem, na samotném dně se pak nachází chudobinec. Po příčkách tohoto 

společenského žebříčku bylo teoreticky možné stoupat, a to pomocí těžké 

práce a zásadovosti. Motiv včelího úlu často sloužil jako symbol průmyslu. Byl 

typickou dekorací mnohých viktoriánských budov, často doplněnou o včely, 

které symbolizovaly nejen těžkou práci, ale také souhlas s tímto společenským 

pořádkem. To se ale mělo brzy změnit. Vznikala zcela nová společenská třída, 

jejíž obrovské materiální zdroje pocházely z průmyslu a obchodu. Tito 

„zbohatlíci“ nejenže rozhazovali peníze do všech stran, ale i pronikali mezi 

starou šlechtu a začali ji zpochybňovat. 

Jako příklad nám může sloužit Cragside, neobyčejný dům postavený na 

okraji dnešního národního parku v Northumberlandu, vybudovaný v roce 1863 

díky výnosům z prodeje lodí, zbraní a strojů. Cragside, postavený na 

skalnatém útesu nad řekou Debdon Burn u Rothbury, byl zázrakem své doby. 

Byl přeplněný důmyslnými přístroji a zároveň byl jako první na světě osvětlen 

pomocí vodní elektřiny. Za zmínku stojí i velikost a rozmanitost Cragsideských 

zahrad, které dům obklopují. Jsou to jedny z největších zahrad v Evropě, které 

se mimo jiné mohou pochlubit nejvyšší jedlí douglaskou v Anglii. 
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Vlastníkem tohoto pozoruhodného domu je právě jeden z již 

zmiňovaných nových zbohatlíků, William – později lord - Armstrong (1810-

1900). Narodil se v Newcastlu jako syn kupce a jak bylo dle tehdejší 

viktoriánské módy zvykem, byl nejenom průmyslník, ale také vynálezce a 

zahradní architekt. Nadchl se pro strojírenství a vynalezl hydraulický jeřáb, 

který využíval k vytvoření síly tlak vody. V Elswicku, na březích řeky Tyne, 

založil výrobní závod, který je zobrazen na akvarelu od místního umělce 

Charlese Napiera Hemyho nazvaném Výrobní závod v Elswicku (The Elswick 

Works). Armstrongův odkaz je v severovýchodní Anglii patrný dodnes. 

Například městu Newcastle zanechal park Jesmond Dene a most Swing na 

řece Tyne. Tento most byl navržen s jasným záměrem umožnit zaoceánským 

lodím doplout přímo až k továrnám v Elswicku a to až do doby, než byl pro tyto 

účely otevřen most Gateshead Millenium, který byl jediným pohyblivým 

mostem přes tuto řeku. Expanzi, která nebyla dosud možná kvůli 

nepřístupnosti továren k moři, už nic nebránilo. Netřeba dodávat, že most byl 

poháněn hydraulikou a po svém otevření v roce 1876 značně podporoval 

obchodní život Newcastlu. Armstrongova loděnice v Elswicku byla otevřena 

v roce 1883 a lodní zásilky z durhamské uhelné pánve se začaly rychle 

rozrůstat. 

Armstrongovi se jeho obchody dařily, a tak se v roce 1869 rozhodl, že 

nastal čas, aby si vytvořil sídlo přímo pro sebe. Najal si architekta Richarda 

Normana Shawa, aby mu navrhl dům, který by odrážel jeho postavení. 

Následujících patnáct let měnil Cragside, který byl původně postaven v roce 

1864 jako malá lovecká chata, svou podobu. Se svými tradičními věžemi a 

roubením se dům ohlíží za tradiční minulostí a poukazuje na vznešenou 

rodinnou historii, kterou Armstrong ve skutečnosti nikdy neměl. Navzdory 

tomuto dojmu byl Cragside moderní zázrak. Jeho hydraulická síla byla 

rozváděna skrz strojovnu dál do útrob budovy. Díky tomu byl dům vybaven 

teplou a studenou tekoucí vodou, centrálním vytápěním, požárními alarmy, 

tureckými lázněmi, elektrickým gongem, automatickou rožní a osobním 

výtahem a zároveň to byl první dům v Británii, který byl osvětlen elektřinou. 

Cragside byl doslova přeplněný inovacemi a proto byl ve své době označován 

jako „palác moderního kouzelníka“. 

Ale nebyla to magie, kterou Armstrong vládl, nýbrž moc. Díky svému 

vlivu by mohl být klidně i ministrem vlády. V Cragsidu hostil světové lídry, jako 

byl například perský šáh, siamský král a čínský předseda vlády, kteří přijeli, 

aby mohli obdivovat jeho vynálezy a vliv. Dům byl ve skutečnosti 

Armstrongovou výkladní skříní, obří reklamou na jeho obchod se zbraněmi. 
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Návštěvy v Cragsidu nebyly jen záležitostí zahraničních osobností, které 

vzdávali hold jeho moci a vlivu, ale také britské elity, která velmi dobře věděla, 

kdo má stále větší vliv. Když na Cragside zavítal osobně princ z Walesu, 

pověřil Armstrong jednoho ze svých oblíbených umělců, Henryho 

Hetheringtona Emmersona (1831-1895), aby jejich setkání namaloval. Obraz 

Princ z Walesu v Cragside v roce 1884 (The Prince of Wales at Cragside in 

1884) (1884) zobrazuje prince s jeho doprovodem při odpočinku na terase. 

Armstrongova rozsáhlá sbírka umění ukazuje výhody, které nabízel 

aristokratický styl života. Zatímco urození sběratelé měli tendenci sbírat díla, 

která znali ze svých kavalírských cest po Evropě (nejčastěji díla starých 

italských a nizozemských mistrů), Armstrong si vybíral díla současných 

britských umělců. Ty upřednostňovala i nově vzniklá majetná vrstva a to 

z jednoho prostého důvodu. Věděli jste, co kupujete, beze strachu z toho, že 

byste byli ošizeni padělky zplichtěnými v něčí zahradní kůlně. Armstrongova 

záliba v sentimentálních obrazech dětí a zvířat byla pro jeho dobu typická. 

Jeho pes Silky byl oblíbeným modelem pro psiska ve většině takových maleb, 

například v Emmersonově přesládlém obraze Věrný až do smrti (Faithful Unto 

Death) (1884) ho můžeme vidět, jak se tulí k mrtvému pastýři. Záliba ve 

zvířecích motivech se objevovala i u mnoha dalších viktoriánských malířů a 

sběratelů.2 Tato tendence vyzdvihovat v obrazech vše živé a místní je dalším 

typickým znakem této doby. Spousta moderních galerií ve městech severní 

Anglie vlastní hlavní část svých sbírek díky viktoriánským filantropům                

a průmyslníkům. Armstrong tedy nebyl jediný, kdo jevil zájem o kulturu.             

I ostatní viktoriánští podnikatelé objevili ve sbírání umění svou vášeň. Jeden 

severský textilní magnát, Abraham Mitchell, pověřil Henryho Herberta La 

Thanguea (1859-1929) namalováním obrazu Znalec (The Connoisseur) 

(1887). Tento lichotivý portrét zobrazuje Mitchella usazeného v jeho vlastní 

umělecké galerii, jak rozjímá nad svou sbírkou a v ruce drží lupu, aby mohl 

zkoumat jemné detaily malířské práce. V pozadí se mezitím jeho rodina věnuje 

daleko lehkomyslnější činnosti, a to konverzaci u šálku čaje.  

 

                                                           
Například série maleb se zvířecí tématikou od sira Edwina Landseera, včetně díla Eos, milovaný chrt, majetek 

jeho královské výsosti prince Alberta ( Eos, a Favourite Greyhound, the Property of HRH Prince Albert), 1841, 

(Královská sbírka), který má pomník v zámeckých zahradách ve Windsoru;  obraz Nadcházející události jsou 

často předznamenány (Coming Events Cast their Shadows Before Them), 1843-1844, ( sbírka vévody 

z Northumberlandu ); a nebo jeho slavný obraz Panovníci z Glenu (Monarch of the Glen), 1851, (osobní sbírka). 
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Díky svým obchodním úspěchům pronikl Armstrong do aristokratické 

vrstvy a roku 1887 mu byl udělen titul barona, což byl jeden z 200 nově 

vzniklých titulů v posledních 30 letech 19. století, přičemž 70 z nich bylo z 

oblasti průmyslu a podnikání. Na Emmersonově obraze První lord Armstrong 

v kuchyni svého domu Cragside  (The First Lord Armstrong Sitting in the 

Dining Room Inglenook of Craside) (přibližně rok 1880), který si sám 

Armstrong pořídil, působí až přehnaně skromně. Jako by říkal: „Jsem jen 

obyčejný chlapík v pantoflích dychtivý slyšet novinky. A za tento poměrně 

pěkný dům rozhodně nevděčím svému původu.“ Obraz zobrazuje Armstronga 

při čtení novin u krbu, a aby opravdu přesvědčil, je na rámu vyrytý popisek 

Všude dobře, doma nejlépe (East or West, Hame´s Best). Stará šlechta se 

těmto nováčkům vysmívala a nazývala je „pivní šlechtou“ (většina z nich byli 

sládkové), ale v této rychle se měnící době brzy přišla na to, že nemá jinou 

volbu, než se sklonit před rostoucí mocí průmyslové Británie. 

 

Kontrola účasti 

Kromě závodů v Elswicku a loděnic bohatl William Armstrong i díky 

zbraním a válečnému obchodu. Jeho zbraně a válečné lodě se prodávaly po 

celém světě. Své nové vynálezy Armstrong testoval na svých pozemcích, kde 

mohl střílet do zalesněných údolí v okolí Cragsidu. Jeho nejvýznamnějším 

vynálezem bylo Armstrongovo dělo, které bylo popisováno jako první moderní 

zbraň a mohlo být přepravováno a nasazeno všude po světě. Po úspěchu 

Světové výstavy, která předvedla světu britskou průmyslovou zdatnost a 

obchodní důvtip, se nyní Velká Británie chtěla prosadit i na vojenském poli. Ale 

hned první konflikt po výstavě, krutá a krvavá krymská válka vedená mezi roky 

1854 a 1856, Británii žádný úspěch nepřinesl. 

Krymská válka byla vedena aliancí britských, tureckých a francouzských 

sil proti Rusku. Cílem Britů bylo podpořit moc upadající Osmanské říše a 

udržet Středozemní moře mimo ruský vliv. Po čtyřiceti letech to byla první 

větší válka vedená Británií, zároveň považována za první moderní válku, ve 

které byly uplatněny takové vymoženosti, jako je telegraf nebo vlak. Ale 

z britského úhlu pohledu to byla jen vojenská katastrofa a šokující selhání na 

více či méně každé frontě. Události na Krymu ukázaly děsivé nedostatky. 

Vojáci byli nedostatečně vybaveni, špatně živeni a neměli téměř žádnou 

zdravotní podporu.  
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Zbraně byly zoufalé, což vedlo k rozvoji celé řady Armstrongových děl, které 

měly zabránit dalšímu pokračování této krymské vojenské katastrofy. 

Armstrong viděl v ruském krveprolití příležitost a tak odhodlaně pokračoval 

s vývojem dalšího moderního střeliva. 

Události krymské války ukázaly, že jsou důstojníci britské armády 

snobští, pošetilí a neschopní, zatímco řadoví vojáci až neuvěřitelně odvážní. 

Veřejnost zoufale toužila po novinkách z fronty a o konfliktu na Krymu3.  Byla 

to první válka, kterou bylo možné živě sledovat v médiích. Od zpravodajství 

kritizujícího válečného korespondenta Timesů Williama Howarda Russela až 

k propagandistickým obrázkům Rogera Fentona, prvního válečného fotografa, 

který zaznamenával boj živě. Přesto to byly malby, ve kterých byly zachycené 

jedny z nejdramatičtějších událostí války. Například William Simpson (1823-

1899), malíř akvarelů, byl vyslán společností Colnaghi do bitvy, aby připravil 

litografie pro její kampaň, zatímco umělec Edward Alfred Goodall (1819-1908) 

zachycoval válku pro noviny Illustrated London News. Některé z těchto obrazů 

působily vesele.  Například Simpsonův obraz Štědrovečerní  večeře před 

bitvou o Sevastopol (Christmas Dinner on the Heights before Sebastopol) 

(1855) zobrazuje skupinu vypasených a dobře oblečených důstojníků, kteří 

zrovna večeří ve svém stanu. A přestože zprávy z fronty nebyly vůbec 

povzbudivé, mohli Britové mluvit alespoň o malém vítezství a to díky 

osobnostem, jako byla Mary Seacoleová a především Florence 

Nightingaleová. Ta se objevuje na obraze Jeden z pokojů nemocnice ve 

Scutari (One of the Wards of the Hospital at Scutari) (1856), kde vyniká na 

pozadí čistého nemocničního pokoje.  Úlohou mnohých umělců bylo 

zprostředkovat tomuto národu s otřeseným sebevědomím nové a hlavně 

pozitivní zprávy.  

 

Avšak Krymská válka odhalila daleko naléhavější problém, a to byl 

problém třídního systému. Obyčejní vojáci obvykle pocházeli z nejnižších 

vrstev britské společnosti. Byli zpravidla negramotní a odchod na frontu pro ně 

byl často až poslední možností před vězením nebo obávaným chudobincem. 

Vévoda z Wellingtonu nazýval takové rekruty „spodinou země“ a dle toho 

s nimi bylo zacházeno. Mrskání bylo rutinou, jídlo na příděl, chléb a rum – 

obojí bylo řídké a jednotvárné. Ubytování bylo přeplněné a stísněné, výjimkou 

nebylo dvacet mužů, kteří sdíleli jednu místnost. Nebylo cesty zpět.   

                                                           
3
 Krymská válka nebyla úplně správné označení, protože konflikt souvisel nejen se zapojením Krymu, ale také s 

Baltským a Bílým mořem a také s dalekým ruským východem. 
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Pro povýšení z šiků mohl člověk udělat vše, ale nebylo mu to nic platné. 

Většina z vojáků tedy nikdy nedosáhla žádného postupu. Naproti tomu 

pocházeli jejich velitelé z těch nejvyšších vrstev společnosti.  Není se čemu 

divit. Důstojníci si své jmenovací listiny museli zakoupit, což nebylo vůbec 

levné. Hodnost kapitána bylo možné pořídit za cenu 1 800 liber, zatímco major 

přišel až na 3 200 liber. V té době to byly královské sumy, a tak si hodnost 

mohli koupit jen ti nejmajetnější. Takový systém, ve kterém bylo možné si titul 

koupit bez ohledu na předchozí zkušenost nebo talent, vytvořil armádu, která 

byla ve výsledku jen hračkou snobů.  Důstojníci trávili tolik času lovem na 

jejich panstvích, chozením na plesy v Londýně a jachtařením v Cowesu, kolik 

ho trávili děláním pro ně bezvýznamných věcí, jako byl výcvik jejich mužů. 

Jeden aristokrat, vévoda z Cambridge, to vystihl: „Britský důstojník by měl být 

nejprve džentlmen, až potom důstojník.“ Ale události Krymské války názorně 

ukázaly, že má tento systém žalostné nedostatky. 

James Thomas Brudenell, sedmý vévoda  z Cardiganu,  který pocházel 

z panství Deene Park  poblíž města Corby  (hrabství Northamptonshire) by 

mohl sloužit jako nechvalný příklad takového džentlmena. Cardigan, který si 

za ohromujících 40 000 liber koupil hodnost podplukovníka, sehrál jako velitel 

lehké brigády jízdního pluku (Light Brigade of Cavalry) v Krymské válce velmi 

důležitou roli. V době, kdy válka propukla, byl Cardigan v Británii již velmi 

známou osobností, ačkoliv ne ze zrovna dobrých důvodů.  Známý sukničkář si 

liboval v duelech se svými důstojníky a v bičování svých mužů a tak se mu 

říkalo „vražedný vévoda“.  Když se rozhodl opustit své obrovské panství, aby 

navštívil operu, lidé ho obvykle vypískali. Po dobu, kterou pobýval na Krymu, 

se choval více jako rekreant než voják. Trávil spoustu času na své jachtě, 

popíjel šampaňské a užíval si servis svého francouzského kuchaře. Velitelem 

celé kavalérie byl lord Lucan, který se oženil s Cardiganovou nejmladší 

sestrou. Svou ženu týral a později i opustil a možná právě proto mezi sebou 

tito dva muži neměli příliš přátelské vztahy.  Abychom tento výčet dokončili, 

musíme ještě zmínit lorda Raglana, generála britské armády a postaršího 

vojáka, který za čtyřicet let své kariéry nikdy nevkročil na bojiště.  Cardigan, 

Lucan a Raglan byli společně zodpovědní za jednu z nejstrašlivějších episod 

britské vojenské historie, za masakr, který se udál 25. října roku 1854 a je 

známý jako Útok lehké brigády (The Charge of the Light Brigade). 
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Z pozdějších zobrazení bitvy ale není patrné, že by útok dopadl tak zle. 

Například Simpsonův obraz Útok lehké brigády v bitvě u Balaklavy (The 

Charge of the Light Brigade at the Battle of Balaklava) (1854) a nebo obraz 

Richarda Caton-Woodwilla Útok lehké brigády (The Charge of the Light 

Brigade) (1895). Oba zobrazují impozantní výjevy z bojiště, činy velkého 

hrdinství a vítězství nad zoufalstvím. Autor prvně jmenovaného obrazu, 

malovaném ještě v dozvucích slavné bitvy, si raději drží odstup od zobrazení 

skutečného krveprolití. Zobrazuje pouze celkový pohled na bitvu, přičemž se 

snaží vyvolat dojem hrdinství. Ve své biografii se Simpson brání a 

poznamenává, že byl nucen obraz třikrát přemalovat, než jej Cardigan 

konečně schválil a odkoupil. Zatímco Simpson dorazil do Balaklavy už tři týdny 

po bitvě, Caton-Woodville (1856-1927) namaloval svou verzi až 

pozoruhodných čtyřicet let po oné události. To už bylo dávno jasné, co se toho 

dne stalo. I přesto jeho obraz vzbuzuje podobný dojem, až na jednu věc –  

v tomto obraze totiž překypují hrdostí i koně. 

A cože se to onoho říjnového dne vlastně stalo? Britové bránili krymský 

přístav u Balaklavy oproti plné síle ruské armády, která ovládala přístup do 

údolí směrem k pevnině. Cardiganova lehká brigáda obsadila pozici v údolí. 

Lord Raglan, jenž měl z horského hřebenu dobrý výhled, viděl postupující 

Rusy, kteří ohrožovali britskou základnu na okraji údolí. Poslal Lucanovi psaný 

rozkaz, aby s lehkou brigádou postoupil a„zkusil nepříteli zabránit v odvážení 

děl“. Problém byl v tom, že Lucan ze své pozice nemohl zmíněnou základnu 

vidět. „Jaké zbraně?“ zeptal se rozčíleně kapitána Nolana, který s rozkazem 

přicválal na koni. Jediné zbraně, které mohl ze své pozice vidět, byly ty ruské 

na dalekém konci údolí. Nolan tedy mávl na znamení souhlasu generálovým 

směrem. Lucan nařídil Cardiganovi, aby tento sebevražedný rozkaz splnil a 

zaútočil po celé délce údolí. „Provedu pane“, odpověděl Cardigan, „ale dovolte 

mi podotknout, že v předu je na každém křídle vojenská baterie a země je 

poseta ruskými kavaleristy“. „S tím Vám nepomohu.“ odsekl mu Lucan.  A tak 

Cardiganovi nezbylo nic jiného, než zaujmout pozici v čele brigády a zahájit 

útok. „A tak odchází poslední Brudenell.“ pronesl. Možná byl Cardigan 

nevychovanec, ale alespoň měl kuráž. 

Výsledkem byla krvavá jatka. Když Nolanovi došlo, co se má stát, pobídl 

koně tryskem do útoku a naposledy mávl mečem. Křičel: „Ne, ne, mýlíte se, 

tohle jsou ty zbraně?“ To už se nikdy nedozvíme, neboť byl jako jeden 

z prvních zasažen střepinou z ruského granátu. Brigáda, na kterou se sneslo 

krupobití kulek, šrapnel a dělových koulí, pokračovala v útoku.  Třetina z 670 

vojáků byla zabita nebo raněna ruskými silami během prvních 25 minut. 



 

27 
 

Francouzský maršál, který vše sledoval z povzdálí, to okomentoval:„Je to 

ohromující, ale není to válka.“ 

V Británii nějakou dobu trvalo, než detaily o útoku vešly ve známost. 

Veřejnost se ale jako první zaměřila na hrdiny této bitvy. Když se Cardigan, 

který bitvu přežil, vrátil domů, byl uvítán jako hrdina. Přijížděl na svém koni 

Rolandovi, obklopen jásajícím davem a kapely vyhrávaly „Pohleďte, vítězný 

hrdina přichází“ („See! The Conquering Hero Comes“). Procestoval celou zem, 

aby mohl pronášet vítězné projevy a vyprávět detaily z bitvy. Pletená vesta, 

kterou nosil na Krymu, se stala nezbytným módním doplňkem sezóny. 

Umělci se k pochlebování přidávali a zobrazovali Cardigana ve svých 

malbách jako hrdinu. V jídelně Cardiganova sídla dodnes visí portrét od 

Henryho Payna (1868-1940) nazvaný Lord Cardigan vede útok lehké brigády v 

bitvě u Balaklavy, 25. října, 1854 (Lord Cardigan Leading the Charge of the 

Light Brigade at the Battle of Balaklava, 25 October, 1854) - opět malován 

celých třicet let po této bitvě. Na obraze jede hrdina bezstarostně na Rolandovi 

do bitevní vřavy, odolný vůči dělovým koulím, které sviští vzduchem kolem něj.  

Obraz od Jamese Santa (1820-1916) nesoucí název Lord Cardigan vypráví 

princi Albertovi a královským dětem o útoku lehké brigády ve Windsoru dne 

18. února, 1855 (Lord Cardigan Describing the Charge of the Light Brigade to 

Prince Albert and the Royal Children at Windsor on 18 January, 1855), který 

visí u hlavního schodiště domu, ukazuje, jak si Cardigana ve vyšších kruzích 

vážili. 
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4. COMMENTARY 

4.1 Macro approach analysis 

4.1.1 The source text 

The selected source text comprises two extracts from the book The 

Victorians, Britain through the Paintings of the Age by Jeremy Paxman, 

published in 2009. This book deals with the life in the Victorian age. The 

author guides the reader through his narration using paintings in order to show 

the real life of this age. The titles of the paintings are translated in order to 

mediate a better understanding for the target reader. The original titles, 

nevertheless, are mentioned in brackets. 

The publication selected is written in popular scientific style, whose 

purpose is to inform the reader in an interesting manner. As regards 

terminology, there are many specific expressions from the historical field, 

which is also another characteristic feature of this style. 

The first extract, The Angel in the House, deals with characteristic 

features of life in the Victorian age. The reader is informed about such 

interesting facts as a personal life of the royal family, everyday life of this age, 

problems faced by the public, running a household or about morality. 

The second extract, called The World of Wealth and Power, deals with 

Britain’s industrial power. The author speaks about the global success of The 

Great Exhibition, the new inventions, the beginning of railway mania and finally 

about the military disaster which went down in history as The Charge of the 

Light Brigade.  

As regards the structure of the source text, the extracts are divided into 

paragraphs and consist of several subchapters. The author of the original 

sometimes uses long sentences which are divided in the translation in order to 

mediate a better understanding for the target readers. On the contrary, some 

shorter sentences are joined for the same reason. The text is accompanied by 

images. 

4.1.2 Author 

The author of this book is Jeremy Paxman, a well-known British political 

journalist currently working for BBC (British Broadcasting Corporation). He 

obtained a degree in English at St Catharine's College at Cambridge and has 

a profound knowledge of British history and politics.  
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In addition to The Victorians, his other publications include, for instance, The 

English, The Political Animal and On Royalty and Friends in High Places. [15] 

 

4.1.3 Target reader 

As mentioned above, this publication is intended for the readers with 

interests in the Victorian age or in art of this historical period, for instance 

historians, art historians, university students of history, art students and the 

like. But the target group can also include readers who have at least some 

basic knowledge of this topic and who are interested in it.  

As regards context, the author is not concerned with the description or 

explaining of historical facts, but he speaks specifically about the details 

concerning the life of this era.  

 

4.2 Micro approach analysis 

4.2.1 Lexical level 

 

 Translation of proper nouns 

The text contains a large number of proper nouns. The translator 

decided to translate these nouns with the help of gender inflection. For 

example:  

Original: And even as the news of disaster came creeping out of the 

Crimea, the British managed to extract a measure of triumph in the figures 

of the nurses Mary Seacole and especially Florence Nightingale. 

Translation: A přestože zprávy z fronty nebyly vůbec povzbudivé, mohli 

Britové mluvit alespoň o malém vítězství a to díky osobnostem, jako byla 

Mary Seacoleová a především Florence Nightingaleová. 

Some of the proper nouns were translated with the help of their 

Czech forms, for instance: 

princess Vicky – princezna Viky 

Queen Victoria – královna Viktorie 
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Edward VII. – Eduard VII. 

The Times – Timesy 

 

 Terminology 

The original author of the text has an extensive vocabulary and thus the 

text contains specific expressions related to the field of history, art and 

industrial inventions. Below we can see some examples of these expressions 

with their translation: 

female subject – poddaná 

the Royals – královská rodina 

lord – lord 

Pre-Raphaelite artist – umělec z hnutí prerafaelitů 

groom – podkoní 

turn down a bed – it was not possible to find an equivalent Czech expression,   

the author of the translation decided to translate this phrase as  příprava lože 

na noc 

Prince Consort – choť královny 

Victorian age – viktoriánská éra 

cotton-spinning machine – stroj na předení bavlny 

steam hammer – parní buchar 

telegraph – telegraf 

litograph – litografie 

duke – vévoda 

merchant – kupec 

the Grand tour of Europe – kavalírská cesta po Evropě 

Armstrong gun – Armstrongovo dělo 
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 Idioms 

An idiom can be defined as a fixed connection of words having a 

different meaning together than every single word. [16] Idioms are more 

widespread in English than in Czech [17] and thus it was not always possible 

to find an equivalent Czech idiom for the translation. The following are 

examples of idioms and their translation: 

pay homage to: 

The meaning of this idiom is appreciation or admiration of someone or 

something. [18] We can translate it as vzdát hold, obdivovat. 

Original: Nor was it a mere matter of foreign leaders who paid homage to his 

power and influence. 

Translation: Návštěvy v Cragsidu nebyly jen záležitostí zahraničních 

osobností, které vzdávali hold jeho moci a vlivu. 

 

be on speaking terms: 

To be on speaking terms means to have a positive relationship with someone. 

[19] This idiom can be translated as mít mezi sebou přátelské vztahy. 

Original: The two men were not on speaking terms. 

Translation: Tito dva muži mezi sebou neměli příliš přátelské vztahy. 

 

East or West, Hame´s best: 

The meaning of this idiom is that it is possible to feel good everywhere 

we are, but home is still the best place for us. [20] This idiom has an 

equivalent translation. We can translate it with help of Czech idiom Všude 

dobře, doma nejlépe. 

Original: East or West, Hame´s best. 

Translation: Všude dobře, doma nejlépe. 
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change hands: 

To change hands means to change the proprietor. [21] It can be 

translated as jít z ruky do ruky. 

Original: Shares in the private railway companies changed hands in a frenzy of 

speculation. 

Translation: Akcie soukromých železničních společností šly z ruky do ruky. 

 

drive the point home: 

“To drive the point home means to say or explain something in a very 

forceful and effective way. ” [22] We can translate it as přesvědčit. 

Original: Armstrongs is sitting reading the paper – and in order to drive the 

point home ... 

Translation: Obraz zobrazuje Armstronga při čtení novin, a aby opravdu 

přesvědčil ... 

 

stick in a throat: 

If something sticks in our throat it means that we are angry because of 

some particular fact we are speaking about. [23] We can translate it as přivést 

k nepříčetnosti. 

Original: „All marriage,“ she wrote, „is such a lottery – the poor woman is 

bodily and morally a husband´s slave. That always stick in my throat.“ 

Translation: „Všechna manželství,“ napsala, „jsou jako loterie – ubohá žena je 

otrokem svého muže celým tělem a duší. To mě přivádí k nepříčetnosti.“ 

 

 Abbreviations 

In the text occur some examples of abbreviations. “An abbreviation 

can be defined as a shortened form of a word ”. [24] For example: 

c. 1891 – stands for circa [25]  – translated as přibližně roku 1891 



 

33 
 

Up 8am. – stands for Ante Meridiem (time from a midnight to a noon) [26]  

– translated as Jsem vzhůru od osmi hodin ráno. 

 

 Compound nouns 

Compound nouns are words composed of more than one 

independent word.  [27] Below we can see some examples with their 

translation: 

greyhound – anglický chrt 

kingfisher – ledňáček 

childbearing – rození dětí 

post-natal – poporodní 

middle-class – střední třída (vrstva) 

housemaid – služebná 

mankind – lidstvo 

Englishman – Angličan 

rag-tag – chatrný 

 

 The translation of foreign words 

The original text contains not only English words, but also words from 

French, Latin or German. These expressions are also translated into Czech 

in order to mediate a better understanding for the Czech reader. 

cartes-de-visites – French word, translated as navštívenky 

paterfamilias – Latin word, translated as hlava rodiny 

gemütlich – German word, translated as útulný 
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4.2.2 Grammatical level 

 

 Verb tenses 

During the translation the translator placed emphasis on maintaining the 

verb tenses. For example: 

Original: The spirit of Queen Victoria seems, at this distance, to infuse almost 

the entire century. Her influence has been exaggerated ... 

Translation: S odstupem času se zdá, že duch královny Viktorie prostupuje 

téměř celým stoletím. Její vliv byl zveličený, ... 

However, in some cases the change of the tense was necessary due to 

better clarity and better impression of the target text. Following is example, in 

which the past tense in English was transformed into the present tense in 

Czech. 

Original: The message was loud and clear: Britain was the most advanced 

technological and industrial nation in the world and this was its moment to 

shine. 

Translation:  Poselství bylo hlasité a jasné. Britové jsou nejmodernějším 

technicky a průmyslově založeným národem ve světě a tohle je jejich 

příležitost zazářit. 

 

 Translation of passive voice 

The passive voice usually refers to action without the agent or to action 

when the agent remains unspecified. [28] In some cases the translator decided 

to translate a sentence with passive voice as a sentence in active voice 

because of a better clarity and better impression. The following are examples: 

 

Original: ... a quiet  landscape was being transformed by the thundering roar of 

the steam locomotive. 

Translation:  ... poklidnou krajinu začala postupně přeměňovat burácející parní 

lokomotiva. 
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Original: Soon, it wasn´t only pictures of the Royals that could be added to 

one´s prized photo album. 

Translation: Zanedlouho už si lidé do svých ceněných alb nezakládali jen 

obrázky členů královské rodiny. 

However, in some cases the passive voice remains in the translation. 

For example: 

Original: The Crimean War was fought between an alliance of British, Turkish 

and French forces and Russia ... 

Translation: Krymská válka byla vedena aliancí britských, tureckých a 

francouzských sil proti Rusku ... 

 

 The translation of possessive pronouns 

The translation of possessive pronouns follows special rules. In English 

there is no equivalent expression for the Czech reflexive pronoun “svůj“ so we 

have to use the possessive pronoun of the particular person. [29] The 

following examples demonstrate the use of this rule: 

Original: If the mistress be a wife, never let an account of her husband´s 

failings pass her lips. 

Translation: Vdaná žena nikdy nedopustí, aby se jen slůvkem zmínila o 

selhání svého muže. 

Original:The young princess Vicky holds (oddly, to our eyes, but presumably 

not to those of the Victorians) a dead kingfisher in her hands; and all the while, 

Victoria, the proud wife, looks devotedly at her energetic and sporting 

husband. 

Translation: Malá princezna Viky drží v rukách mrtvého ledňáčka (pro nás 

zvláštní, ale pravděpodobně ne pro tyto viktoriány), zatímco se hrdá manželka 

Viktorie oddaně dívá na svého energického a sportovně založeného manžela. 
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 Gerunds  

A gerund can be defined as a verbal noun and is usually used as a 

subject or an object in English sentence. This form is created by adding of an 

suffix –ing. Gerunds are mostly translated into Czech by means of subordinate 

clauses. [30] The author of the translation also used the subordinate clauses 

for the translation of gerunds. For example: 

Original: The Times went one better, announcing that it „was the first morning 

since the creation of the world that all peoples have assembled from all parts 

of the world and done a common act.“ 

Translation: Timesy ji ještě předčily prohlášením, že to „bylo první ráno od 

vzniku světa, kdy se shromáždily národy celého světa ke společnému počinu“. 

Original: In a speech of the previous year, Albert had set out the Exhibition´s 

ambition – anticipating the Times´s comments in the process. 

Translation: Ve svém projevu z předchozího roku Albert formuloval cíl výstavy, 

čímž předznamenal komentář Timesů.   
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5. GLOSSARY 

English Czech 

typhoid fever tyfová horečka 

post-natal depression poporodní deprese 

posterity příští generace 

cartes-de-visites navštívenky 

paterfamilias hlava rodiny 

Bohemian bohém 

stained glass window vitrážové okno 

mistress paní domu 

lavatory toaleta 

drawing room salonek 

slop pomeje 

Victoria sponge Viktoriin moučník 

tea table čajový stolek 

apparition zjevení, přízrak 

prefabricated prefabrikovaný, montovaný 

marvel div, zázrak 

drawing board rýsovací prkno 

Victorian age viktoriánská éra 

painting malba, obraz 

dignitary hodnostář, vysoký představitel 

finery parádní šaty 

representative představitel 

junk džunka, čínská loď 

moored uvázaný 

lackey lokaj 

Great Exhibition Světová výstava 

vault klenba 

colony kolonie 

cotton-spinning machine stroj na předení bavlny 

steam hammer parní buchar 

steam turbine parní turbína 

printing machine tiskařský stroj 

lithograph litografie 

rag-tag chatrný 

corset korzet 

coal uhlí 

blueprint projekt 

steam engine parní stroj 

transgress prohřešit se, překročit meze 

rail network železniční síť 

social scale společenský žebříček 
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watercolour akvarel 

coalfield uhelná pánev 

Grand Tour kavalírská cesta 

beerage 
(“a humorous term used for wealthy 

brewers“) [31] 

pivní šlechta 
(posměšek užívaný pro šlechtice zabývající se 

pivovarnictvím) 

ill-equipped špatně vybavený 

officer důstojník 

frontline fronta 

stratum společenská vrstva 

rank šik  

charge útok 

landward obrácený k pevnině 

battery palebná baterie 
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6. CONCLUSION 

 

The task of the author of this bachelor´s thesis was to translate the text 

dealing with 19th-century British history and to compile a commentary and 

glossary. 

As the source text there were chosen two extracts from the book The 

Victorians, Britain through the Paintings of the Age. The choice of this 

publication was based on the author´s interest in British history, namely in the 

period of the Victorian age.  

The translation of the text was not simple for the translator. The author 

of the original text, Jeremy Paxman, has a very extensive vocabulary and uses 

longer and more complicated sentences and thus one of the first problems for 

the author of the translation was understanding the original text. The translator 

also had to concentrate on the correct transfer of the meaning and also on the 

final impression of the translated text in order to mediate the pleasant reading 

experience. 

During the translation itself the translator had to solve several translation 

problems. For example, the translation of the original titles of the paintings, 

which were not always possible to translate literally or translation of the idioms, 

whose meaning had to be sought out in order to find an adequate translation.  

In order to enable a better understanding for the broader groups of readers, 

the translator also had to focus on the generally valid information and cultural 

facts, which had to be searched (e.g. The Czech reader might not know the 

fact that Debdon Burn is a river, so in the translation the translator added the 

word “river“ before its name). 

The compiling of this bachelor´s thesis was a valuable experience for 

the author, representing an opportunity to try the translator’s craft and all 

things related. The author can confirm that correct and precise translation is 

not a one-off activity; on the contrary, it requires time and patience.  
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9. ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the translation of a text on 19th century 

British history with a commentary and a glossary. 

The first part of the thesis concerns the basic theory of translation and is 

further divided into the translation, the methods of translation, the role of the 

translator and the popular scientific style. Following is a practical part which 

deals with the translation of two extracts from the book The Victorians by 

Jeremy Paxman. The third part contains a commentary divided into macro 

approach analysis and micro approach analysis. In the macro approach 

analysis, the author is concerned with the source text; the micro approach 

analysis contains the analysis of the translation. After the commentary there 

follows a glossary which consists of the expressions contained in the source 

text. 
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10. RESUMÉ 

Tato bakalářská práce se zabývá překladem odborného textu na téma 

britské historie 19. století s komentářem a glosářem. 

První část této práce se zabývá základní teorií překladu a je dále 

rozdělena na překlad, metody překladu, roli překladatele a populárně naučný 

styl. Následuje praktická část, která se zabývá překladem dvou úryvků z knihy 

The Victorians (Viktoriáni) od Jeremyho Paxmana. Třetí část obsahuje 

komentář rozdělený na makroanalýzu a mikroanalýzu. Makroanalýza se 

zabývá výchozím textem, mikroanalýza se zabývá analýzou překladu. Po 

komentáři následuje glosář, který je tvořen výrazy obsaženými ve výchozím 

textu. 
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11. APPENDICES 

11.1 The English source text 
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