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1 INTRODUCTION
The aim of the thesis is the translation of a text from the field of linguistics
with a commentary and a glossary, based on the fundamentals of translation
theory. The source text was selected by the author, who is interested
in language studies, and the translation is from the English language into
Czech. The work is composed of two main parts - a theoretical part
and a practical part, with the latter including the translation and its analysis.
The theoretical part is focused on an overview of the theory of translation.
It presents the typology of translation from various perspectives and covers
the role of the translator, the translation process and its parts, translation
methods and the characteristics of scientific and popular scientific style.
Vocabulary, use of the language and terminology of this field are also briefly
explained. The theoretical part is based on the publications by Dagmar
Knittlová, Jiří Levý and Zlata Kufnerová.
In addition to the translation itself, the practical parts contains
a commentary, comprising the macro and micro approach, and a glossary.
The translated text is from The Cambridge Encyclopedia of the English
Language by David Crystal. The text selected for translation deals with
linguistic overview of the use of English, specifically the varieties
of discourse and regional variation. The author decided to translate only
the main part of the text, as the original pages are heavily complemented
with tables containing examples, graphs, etc. Those were translated only
in two cases - as examples of monologue and dialogue variations.
In the commentary section, the macro approach examines the author
of the source text, the source book, the source text, the target reader and
style and language of the source text. The micro approach analyses
the translated text from lexical and morpho-syntactical perspective. It also
presents some of the translation difficulties that occurred while translating
between the two languages, and the author comments on their solutions.
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The commentary also include a glossary with translations of linguistic terms
and other vocabulary.
The thesis also includes endnotes, a Czech abstract, an English summary
and an appendix. The source text is attached in the appendix.
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2 THEORETICAL PART
2.1 Theory of translation
Translation is a process in which a text is transferred from one language into
another. [1]
The main aim of translation is to transfer the text from the source into
the target language while maintaining the original tone and intent
of a written message. [2]

2.2 Translation as a scientific field
The linguistic approach towards translation first appeared in the second half
of the 20th century. The types of linguistics included in translation processes
are text linguistics, confrontational linguistics, sociolinguistics,
pragmalinguistics, psycholinguistics, phonetic aspects and, moreover,
stylistics. [3]
The main issue of translation is equivalence. It is essential to obtain
the main information of the text through translation from the source text into
the target text while using grammatical systems of both languages.
The belief that it is possible to translate the same situation even if source
text and target text does not have the same linguistic meaning was first
introduced by Catford. His belief was later named functional equivalence. [4]
Functional equivalence therefore means that even though the source
and target language can use different language means, the translated texts
still has the same function. [5]
The quality and corresponding translation should meet a number
of requirements. The main three criteria include [6]:
a) to look and sound natural
b) to have the identical meaning
3

c) to preserve the dynamics of the source text (to provoke the same
reaction)
The theory and linguistic orientation at translation has emerged rather
recently, and this discipline has several names: linguistics of translation,
linguistic theory of translation, or translative linguistics. [7]

2.3 Typology of translation
Linguists from all over the world defined several different types
of translation.
2.3.1 Three main types of translation
According to Roman Jakobson, there are three types of translation [8]:
1. Intralingual translation - translation within one language. The target text
is very similar to the source text and the author’s intention is to maintain
maximum similarity to the original text. It could also involve
paraphrasing.
2. Inter-semiotic translation - translation of the non-verbal signs into verbal
signs.
3. Interlingual translation - translation between two languages. The main
intention is to preserve content, formal and stylistic form of the source
text.
2.3.2 Form-based and meaning-based
According to Knittlová, all translated texts have their own form and meaning,
and because of that, there are two main types of translation - form-based
translation and meaning-based translation. [9]
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Out of the following four types of interlingual translation, first two are formoriented and other two are meaning-oriented [10]:
•

Interlinear translation - extremely literal translation, which does not
respect the grammatical system of the target language.

•

Literal (or slavish) translation - translating of lexical units without context
involvement while respecting the grammatical system.

•

Free translation - the opposite of the first mentioned; it does not respect
stylistic features and therefore lacks aesthetic qualities; rather nonprofessional translation.

•

Communicative translation (idiomatic translation) - translation with
emphasis on pragmatical aspects.

2.3.3 Typological distance or nearness
Natural languages differ from each other by typological distance or nearness
of the target and source language. There is a difference between
the translation of typologically related languages and typologically distant
languages. The translation could be then specified lingually, territorially
and periodically. [11]
2.3.4 Communicative and semiotic translation
Another typology was invented by British theorist and practitioner Peter
Newmark. He specialized more in non-literal translation and distinguished
another two types of translation using the terms communicative
and semiotic translation. Communicative translation is simpler and clearer.
It has a tendency towards undertranslation - usage of general terms
in demanding parts. Semiotic translation is more complex, clumsy
and detailed. It has a tendency to overtranslation - to be more specific than
the source text. [12]
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2.4 The translator
As argued by Knittlová “The goal of the translator is to create in the target
language such a text that has the identical meaning as the source text, but
the formal processing is natural for the target language.” [13]
Levý argued that “the translator should know: 1. the language from which
s/he translates, 2. the language into which s/he translates, 3. the factual
content of the translated text.” [14]
Levý also claims that the translator should think about the target reader translations for children should be made in a way understandable for them.
S/he should also be aware of readers’ cultural background, because
unfamiliarity of habits or traditions could lead to misunderstanding. [15]
Finally, Levý adds: “First of all, a good translator must be a good
reader.” [16]
The translator must adjust the text to addressee, who can have a different
background, meaning that s/he must deal with words naming objects
connected with history, culture, economy and way of a life - words that do
not have equivalents in the target language. These can be names
of institutions, newspapers, magazines, geographical locations, national
dishes, clothes, dances and games, musical instrument, schooling systems
and political and social organizations. [17]
While overcoming the obstacles in translation, the translator must provide
other necessary information and leave out the redundant details. [18]

2.5 The translation process
The translation is communication. The translator deciphers the original
message and enciphers it into his/her language. [19]
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S/he can produce a creative or mechanical translation. Mechanical
translation is based on superficial reading of the text and translation
of words, while creative translation involves in-depth understanding
of situations, ideas or characters. [20]
Macro and micro approach
There are two approaches to translation - the macro and the micro
approach. The macro approach deals with culture, historic and local
background as well as with the type of audience and type and function
of the text. It is a phase of strategic decision-making. It is followed
by the micro approach - detailed decision-making - which deals with
grammar structures and their lexical contents. It also builds the target
text. [21]
2.5.1 Translation work
The general model of translation work is [22]:
a) There is a text in a language that translator is proficient in. S/he can
comprehend the text on the syntactical, morphological and verbal level.
b) The translator translates into his/her mother language.
c) The translator looks for equivalences in the target language.
Kufnerová created the following model of translation work [23]:
1. Assignment of equivalent
It is the easiest type of intertextual operations and is often used by standard
technical-informative texts. The equivalents are unequivocal. There
is a good use of dictionaries of word connections and other translation
manuals.
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2. Choice from several options
There are several possible choices of equivalents, but their relevance is not
always the same. It is essential to choose the equivalent corresponding
to the context.
3. Compensation
The translator is sometimes forced to use constructions different from
the original. S/he can use the relations such as sentence and non-sentence
construction.
4. Creation of equivalent, creative method
It may happen that an equivalent is impossible to construct. Creative
character is displayed especially by translations of fiction and poetry.
It is also absolutely necessary when translating fragmentary texts and puns.
The translation is equivalent when it has the same impact on the reader
as the source text would have. Some non-artistic texts (bans, appeals,
instructions etc.) could be translated literally and the reader would
understand them, but it would not sound natural. [24]
The author of the translation in scientific field should have a knowledge
of the relevant field and should be able to use the terminology. [25]

2.6 Translation methods
There are numerous translation methods and techniques in instances where
there is no equivalent in the target language created by different linguists.
Among others, Knittlová mentions seven basic methods by the Canadian
authors Paul Vinay and Jean Darbelnet, which deal with the lack of such
equivalents [26]:
1. Transcription - adapted transcription
8

2. Calque - literal translation
3. Substitution - replacement of one language media with other
4. Transposition - necessary grammatical change
5. Modulation - change of viewpoint
6. Equivalence - change of stylistic and structural means
7. Adaptation - substitution of situation described in original text with
another situation
In addition, the American theoretician Gerard Vázquez-Ayora has identified
8 strategic methods [27]:
1. Transposition
2. Modulation
3. Equivalence
4. Adaptation
5. Amplification (extension of the text)
6. Explicitation (addition of explaining information)
7. Omission
8. Compensation

2.7 The technical functional style - scientific and popularscientific texts
The main intention of these texts is to create a clear message with a logical
structure. The basic stylistic approach is an expository essay, which
explains the problem and provides arguments. It can also contain
examples. [28]
9

Popular scientific style tries to explain complexity in accessible language.
It is highly structured and uses the descriptive style. The sentences are
short; terms are explained and even expressive formulations can occur. [29]
The translator should have a good command of both languages. S/he
should also have at least basic knowledge of the field with which
the translated text deals. It means there are usually translators specializing
in particular fields (human or veterinary medicine, mathematics…).
Translators often cooperate with specialists and experts from the fields. [30]
The technical functional style makes use of all three Jakobson translation
types [31]:
•

intralingual - especially in didactical materials; recipient is becoming
familiarized with the field;

•

intersemiotic - especially in natural sciences; interpretation of formulas,
signs and symbols, equations, diagrams etc.,

•

interlingual.

Some fields are described more in detail in one language and less
in another, which could bring about some possible translation problems.
It is also essential to pay close attention to word order, while
its misunderstanding could mean serious semantic change. [32]
The language has only an informative function and the form should
be simple. [33]
2.7.1 Vocabulary and use of the language
The typical word classes are nouns and adjectives, especially technical
terms. There are no subjective and expressive terms. [34]
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There is a widespread use of passive voice, because there is no need
to specify the agent, as it is usually not important for the message. Another
option is the use of the general pronominal subject “we”. [35]
The use of modal verbs also occurs extensively in combination with full
verbs to express hypothetical action. [36]
In addition, the verb should is also more polite - and therefore more suitable
- than the verb must. [37]
It is also important to formulate sentences accurately and to provide
structural relations between them. There is a high frequency of conjuncts
such as moreover, then, in addition, on the other hand, nevertheless,
etc. [38]
2.7.2 Terms
Technical terms are clear, autonomous, self-contained, and do not need any
context. When translating terms from classic fields, we can use technical
dictionaries. When the appropriate term does not exist, the translator has
several options. It could be graphically adopted or translated. One of these
options is borrowing, which is common e.g. in computer technology. [39]
When there is no acceptable equivalence or a way to translate a technical
term, it is possible to keep it in the text in quotation marks. [40]
As all fields are constantly developing, the translator must always acquaint
himself/herself with new terms. [41]
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3 PRACTICAL PART
3.1 Translation of the English text
ČÁST V

Užití angličtiny
Části II, III a IV této knihy zkoumají strukturální vlastnosti angličtiny: soupis
prvků ve slovní zásobě, gramatiku, fonologii a grafologii, které se používají
k vytvoření smysluplných slov a vět. Studie těchto prvků je poměrně
abstraktní: můžeme popsat, jakým způsobem je věta zkonstruována, jaké
jsou sémantické vazby mezi slovy a nebo jaký je systém samohlásek
a souhlásek, a to aniž bychom museli říkat něco o tom kdo, kdy, kde a nebo
proč je používá. Část V obrací tento přístup na ruby.
Tato část začíná představením pojmu diskurz (§19), který zahrnuje analýzu
větších úseků řeči nebo psaní, než jen věty, a studiem faktorů, které
usnadňují jazykové interakce. To vede k představení pojmu text - jednotky
diskurzu, která náleží k určitým sociálním situacím, a jejíž charakteristické
jazykové rysy identifikují řadu jazykových variet. Po přezkoumání rozdílů
mezi řečí a psaním a mezi monologem a dialogem, sleduje §20 tyto variety
systematicky, počínaje těmi, které sdělují geografické informace o uživateli:
regionálními dialekty.
Tato část začíná mezinárodním přehledem - řadou novinových materiálů
ilustrujících den v životě (psaného) anglického jazyka. Poté podrobně
sleduje rozdíly v rámci americké a britské variety angličtiny, dvou hlavních
modelů světového užití jazyka. Jsou zde zkoumány všechny ze tří keltských
dialektů Britských ostrovů, přičemž zvláštní pozornost je věnována
skotštině, která má mnohem bohatší dialektovou literaturu, sahající
od středověku až do současnosti, než jakákoliv jiná varieta světové
angličtiny, s výjimkou standardní angličtiny. Poté se vydáme na stejnou
cestu jako v části I a doplníme zde prezentovanou historickou perspektivu
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současnými postřehy o vlastnostech angličtiny v Kanadě, Karibiku, Austrálii,
na Novém Zélandě a v Jižní Africe. Samostatně se podíváme na pidginské
a kreolské angličtiny, a také na vznikající škálu angličtin jako druhého jazyka
v Indii, Africe, Jižní Asii a kdekoliv jinde.
Čím více regionální rozmanitost studujeme, tím více zjišťujeme, že ji nelze
pochopit, aniž bychom vzali v úvahu rozmanitost sociální. Další sekce (§21)
se proto zaměřuje na to, co je zahrnuto pod tímto nadpisem. Tato část
začíná diskuzí o dvou důležitých otázkách - preskriptivismu a rodu - které
byly zmíněny na několika dalších místech v této knize, a poté přezkoumává
h l a v n í p r o f e s n í v a r i e t y, k t e r é p o s k y t u j í n e j j a s n ě j š í p ř í k l a d y
charakteristického sociálního použití jazyka. Speciální pozornost
je věnována angličtině používané v náboženství, vědě, právu, politice,
sdělovacích prostředcích, ve vysílání a v reklamě. Tato kapitola je uzavřena
krátkým pohledem na omezené variety angličtiny a na některé z nových
variet, které se objevují v důsledku elektronické revoluce.
Část V končí zkoumáním povahy stylistické odchylky a přidružené domény
osobní jazykové identity. Čtyři široké oblasti jsou pokryty v §22. Ten začíná
popisem rozrůstajícího se světa slovních her, a to jak v mluvené,
tak v psané angličtině. Dále identifikuje ty variety, u kterých
je pravděpodobné, že poruší lingvistická pravidla, a zkoumá druh odchylek,
které se objevují. Zjistilo se, že v tom všem hraje ústřední roli oblast
verbálního humoru; takže role, kterou hrají různé úrovně jazykové struktury
ve vtipech a jiných žertovných formách, je zkoumána samostatně. Část V
poté končí s podobně podrobným přehledem o tom, jak lze různé úrovně
jazykové struktury použít jako vodítko při pozorování přístupu nejkreativnější
domény jazykového užití: anglické literatury.

19. Variety diskurzu
Mezi studiem komponentů struktury angličtiny (jak je uvedeno v částech II,
III a IV) a studiem domén použití angličtiny je hlavní rozdíl kvalitativního
13

charakteru. Strukturální vlastnosti jazyka jsou četné a složité,
ale přinejmenším jsou určité a poměrně snadno identifikovatelné: existuje
jen několik zvuků, písmen a gramatických konstrukcí, a přestože existuje
obrovská slovní zásoba, alespoň jednotky (lexémy, s. 118) jsou pevné
a zvládnutelné. Nic z toho neplatí, když začneme zkoumat způsob, jakým
je angličtina použita: okamžitě jsme konfrontováni s nepřehlednou změtí
situací, ve kterých se rysy mluveného nebo psaného jazyka objevují
ve zjevně neomezeném počtu kombinací a variant. Výsledkem je občasné
použití angličtiny nebo některého rysu angličtiny, který je velmi výrazný
a snadno vysvětlitelný, s čímž se často setkáme u regionálních dialektů
a v některých institucionalizovanějších oblastech užívání jazyka, jako
je náboženství a právo. Častěji se ale setkáváme s použitím, které
je rafinované a neurčité, a které vyžaduje podrobnou a zdlouhavou analýzu,
než dojde k pochopení toho, co je jeho účelem a jak funguje. Toto použití
se často vyskytuje v sociálních dialektech a v některých kreativnějších
oblastech použití jazyka, jako je humor a literatura.
V posledních letech byl zaznamenán značný pokrok ve studiu používaného
jazyka a vznik několika výzkumných paradigmat, protože lidé toto téma
zkoumají z různých hledisek. Někteří lingvisté upřednostňují přístup “zdola”,
studujíc způsob, jakým se věty kombinují do větších jednotek diskursu
a zaměřujíc se na roli, kterou hrají specifické rysy jazyka při usnadňování
úspěšné interakce. Při tomto přístupu by mohly být napsány celé knihy
o komunikativní úloze úzkého výseku jazyka (jako je použití “you know”
v konverzaci). Další lingvisté pracují s přístupem “shora dolů”, počínajíc
široce definovanou kategorií - jako je oblast znalostí (věda, politika), sociální
situace (pohlaví, třída), nebo komunikačního žánru (poezie, vtip) a zkoumajíc škálu lingvistických rysů, které se v ní nacházejí. Lze zde nalézt
jakýkoliv myslitelný druh akademického šetření, jako jsou silně ilustrované
popisy vzorků dat, přepečlivé statistické nebo experimentální analýzy
jednotlivců a skupin, ambiciózní taxonomie nebo vysoce abstraktní
teoretické obrysy. Různá odvětví lingvistiky, která toto téma zkoumají, jako
14

jsou sociolingvistika, stylistika, analýza diskurzu, pragmatika a textová
lingvistika, představují pozoruhodnou škálu metodik a zaměření. Část V
nemůže podat ucelený souhrn všeho, co se děje v rámci těchto okruhů,
ale na následujících stránkách je vynaloženo značné úsilí k tomu,
aby byl představen rozsah existujících přístupů a aby byla prostřednictvím
příkladů uvedena složitost, která leží za zdánlivě jednoduchým pojmem
“používání angličtiny”.
Konstruování diskurzu
Kdykoliv konstruujeme část spojité řeči nebo psaní, ať už v monologu
či dialogu (s. 294), neustále využíváme lexikálních a gramatických zdrojů
jazyka, abychom našli způsoby, jak nechat svou kompozici volně plynout
a zároveň vyjadřovat nuance, které chceme sdělit. Příklady na této straně
ilustrují některé z pozoruhodné škály nástrojů, které existují pro tento účel,
a které většina dospělých užívá a odpovídá na ně se sebevědomou
lehkostí.
Mikrolingvistické studie
Existuje jen jeden způsob, jak stanovit přesnou funkci různých prvků, které
přispívají k organizaci diskurzu, a to podrobit velké množství lingvistických
dat mikrolingvistické analýze. V případě mluveného diskurzu (s. 291) musí
být proveden záznam přiměřené akustické kvality, ten musí být přepsán
s maximální pozorností zaměřenou na detail, která věnuje zvláštní
pozornost pauzám, přerušením, falešným začátkům, zaváháním a dalším
podobným rysům. V ideálním případě by měla být zahrnuta úplná
prozodická transkripce (s. 248), i když úroveň specializovaného výcviku
požaduje slyšení přesných prozodických jevů, což znamená, že to není vždy
proveditelná možnost. Je zaznamenána každá instance konkrétní zájmové
položky - slovo well, hezitační zvuk er, věta you see - a její kontext
zkoumaný s cílem zjistit, jakou roli může hrát v tomto okamžiku diskurzu.
Okamžitá intuitivní odpověď na předmět může být vylepšena manipulací
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s daty různými způsoby, jako je například vynechání tohoto předmětu, aby
se zjistilo, jak to ovlivní význam nebo přijatelnost výpovědi, nebo jeho
kontrast s jiným předmětem. Porovnáváním velkého počtu případů
se snažíme dospět k informativní klasifikaci použití a vyvinout teorii
organizace diskurzu, kterou lze poté testovat proti jiným druhům promluv.
Po více než deseti letech výzkumu se nyní objevilo několik teoretických
rámců.
Texty a variety
Pojem “užívání angličtiny” zahrnuje mnohem více, než jenom využití našich
znalostí lingvistické struktury (jako jsou rysy popsané na stranách 286-9)
k vytvoření a interpretaci posloupnosti vět a konverzačních interakcí. Týká
se to uvědomění si rozsahu situací, ve kterých může být angličtina
používána charakteristickým a předvídatelným způsobem, a možností, které
máme k dispozici, když chceme produkovat nebo reagovat na kreativní
použití jazyka.
Tyto situace jsou nesmírně rozmanité a ne vždy snadno definovatelné,
můžeme je ale začít chápat tím, že se podíváme na komunikační produkty,
nebo-li texty, se kterými jsou spojeny, a na lingvistické rysy, které definují
identitu těchto textů. Modlitby, plakáty, dopravní značky, přednášky,
sportovní komentáře, romány, projevy, rozhovory a recepty jsou také
v tomto ohledu považovány za texty. Každý z nich má konkrétní
komunikační účel - snáze stanovený u dopravní značky než třeba u románu,
ale přesto komunikační účel. Jsou také relativně samostatnými jednotkami
diskurzu, ať už mluveného či psaného, a každá má do určité míry
definovatelnou jazykovou identitu.
Slovní obraty jako “relativně” nebo “do určité míry” jsou důležité, protože
ne všechny texty mají hranice, které jsou stejně jednoduše identifikovatelné,
nebo používají jazyk, který je stejně distinktivní: například hranice psaných
textů jsou obvykle určitější než hranice mluvených a většina kázání (v řeči)
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má mnohem jasnější začátek a konec než většina rozhovorů. Při zkoumání
použití angličtiny je však možné pracovat s hierarchií následujících pojmů:
situace vedou ke vzniku textů, a texty využívají sady charakteristických
jazykových rysů. Konkrétní sada těchto rysů představuje kategorii textu,
známou jako varieta. Vezměme si jeden příklad: O living God
je charakteristický rys (vokativ s O, s. 220) modlitebního textu, který
se nachází v náboženské situaci: je tedy rysem variety náboženského
jazyka.
Sociolingvistické a stylistické rysy
Rysy, které identifikují varietu, nejsou rysy jazyka jako celku, ale vyskytují
se kdekoliv, kde je jazyk mluvený nebo psaný, ve všech možných sociálních
situacích. Rysy variet závisí na přítomnosti určitých faktorů v dané sociální
situaci. Klasifikace těchto rysů se liší, ale je možné je rozdělit do dvou
obecných typů, které nechávají vzniknout něčemu, co zde nazýváme
sociolingvistickými a stylistickými rysy.
•

Sociolingvistické rysy se vztahují k velmi širokým situačním omezením
v používání jazyka a identifikují především regionální a sociální variety
jazyka (např. kanadskou nebo cockneyskou, či variety vyšší a vzdělané
vrstvy). Jedná se o relativně trvalé základní rysy mluveného či psaného
jazyka, nad nimiž máme poměrně malou vědomou kontrolu. Nemáme
sklony měnit náš regionální nebo společenský způsob mluvení, když
se věnujeme našim každodenním činnostem, a obvykle si ani
neuvědomujeme, že nějaký máme.

•

Stylistické rysy se vztahují k omezením v používání jazyka, která jsou
mnohem přísněji omezena, a identifikují osobní preference v použití
(poezie, humor) nebo variety spojené s profesními skupinami
(přednášející, právníci, novináři). Jsou to relativně dočasné rysy našeho
mluveného nebo psaného jazyka, nad nimiž máme určitou míru vědomé
kontroly. Během našeho každodenního života často zapojujeme různá
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skupinová použití jazyka (např. rodinné, pracovní, náboženské,
sportovní) a často měníme styl mluvení nebo psaní tak, aby měl určitý
vliv (jako když imitujeme akcent při vyprávění příběhu nebo si hrajeme
s jazykem v neformálním dopise, s. 402).
Následující stránky ilustrují mnoho použití angličtiny, projevující
se ve výběru textů spojených s mluvenými i psanými varietami jazyka.
Kapitoly 20 a 21 se zabývají sociolingvistickou rozmanitostí, především
regionálního a sociálního druhu. Kapitoly 22 a 23 se zabývají stylistickou
rozmanitostí, s konkrétním přihlédnutím k pracovním a osobním faktorům.
Začneme však přehledem dvou velmi obecných dimenzí, které je třeba vždy
brát v úvahu při zvažování charakteristik jazykové variety: zvolený
prostředek komunikace (řeč vs psaní) a typ zapojené účasti (monolog
vs dialog).
Řeč a psaní
Mluvený a psaný jazyk ukazuje řadu důležitých rozdílů nad rámec zjevného
rozdílu ve fyzické podobě - tj., že řeč používá jako prostředek “fónické
substance”, obvykle pohyby tlaku vzduchu produkované hlasivkami, zatímco
psaní využívá jako prostředek “grafické substance”, obvykle značení
na povrchu vytvořené rukou za použití náčiní. Tyto rozdíly se týkají
především použití jazyka a vyplývají ze skutečnosti, že řečníci a spisovatelé
pracují v zásadě v odlišných komunikačních situacích. Je zde ale také
několik rozdílů v jazykové struktuře: gramatika a slovní zásoba řeči není
v žádném případě stejná jako ta psaná, a ani kontrast dostupný ve fonologii
(§17) neodpovídá tomu, který je k dispozici v grafologii (§18).
Psaní je někdy považováno za něco víc, než jen “psanou řeč”. Řeč je pak
podle toho často posuzována podle její blízkosti k psaní (s. 236). Ani jedno
stanovisko však není rozumné. Tyto dva prostředky, byť historicky příbuzné,
fungují jako nezávislé způsoby komunikace. Existuje jen málo okolností,
u kterých čelíme skutečné volbě mezi mluvením a psaním. Kdykoliv jsou
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si dva lidé na doslech, navzájem spolu mluví. Pouze velmi mimořádné
okolnosti - uličníci posílající si tajné zprávy ve třídě; partneři, kteří spolu
“nemluví”; předseda poroty sdělující verdikt soudním úředníkům; někdo, kdo
nemůže mluvit nebo neslyší (a není schopný použít znakovou řeč) - nás
motivují i přes velké obtíže napsat to, co chceme “říct”. Naopak lidé, kteří
jsou od sebe vzdáleni v prostoru nebo v čase, a nemají elektronické
komunikační prostředky (nebo peníze k jejich použití), nemají jinou
možnost, než si navzájem psát.
Ani důležitost těchto dvou prostředků není stejná. Psané formulace, jako
například smlouvy, jsou obvykle požadovány k tomu, aby byla ujednání
právně závazná. Historické dokumenty, starověké nápisy, původní rukopisy,
první vydání, duchovní spisy a ostatní takové materiály používají určité
vážnosti, která je zřídka kdy přiznána řeči (i když archivy nahraných zvuků
začínají přinášet určitou rovnováhu). Nad to všechno poskytuje psaná
angličtina standard, který společnost oceňuje, a její relativní stálost
a celosvětové proudění jí dávají velmi zvláštní místo v životě společnosti.
Smíšený prostředek
Rozdíl mezi prostředkem řeči a prostředkem psaní se na první pohled zdá
jednoznačný: věci jsou buď napsané nebo jsou řečené. V praxi jsou tyto
situace značně složitější. Pokud se rozhodneme pro použití jednoho
z těchto prostředků, důvod našeho výběru může vyžadovat, abychom měli
na paměti existenci prostředku druhého, a to pak ovlivní povahu jazyka,
který používáme. Následující schéma shrnuje hlavní alternativy, které
pravděpodobně povedou k vytvoření odlišných stylů mluvené nebo psané
angličtiny, a text ilustruje některé typické situace pod každým nadpisem.
Monolog a dialog
Faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje jazykový charakter užití jazyka,
je počet účastníků zapojených do činnosti. Teoreticky je rozdíl zcela jasný:
existuje monolog, v němž se jazykového aktu účastní pouze jeden člověk,
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a poté existuje dialog, jehož se (obvykle) účastní dva lidé. Očekávali
bychom také, že zde bude těsná souvislost se dvěma kategoriemi
prostředků (s. 291): monolog je spojen činností psaní a čtení, a dialog
s mluvením a poslechem. S tolika teoretickými rozdíly prezentovanými v této
knize je koncept do značné míry správný, ale v několika případech jsou
rozdíly nejasné nebo se překrývají, a právě tyto rozdíly poskytují některé
z nejzajímavějších příkladů toho, jak jazyk používáme.
Jak k některým z těchto případů dochází uvidíme, pokud budeme věnovat
pozornost definici. Monolog neznamená, že je člověk sám, jak je tomu
většinou u autorského psaní - které bylo nazváno “osamělým povoláním”.
Odkazuje spíše na aktivitu, ve které mluvčí neočekává odpověď,
a to i přesto, že publikum může být přítomno (a může čas od času reagovat,
jako například pokřiky, které mohou doprovázet politický projev).
V monologu je jazyk koncipován jako samostatná prezentace. Naproti tomu
je podstatou dialogu, že účastníci očekávají, že si budou navzájem
odpovídat, a obsahuje mnoho lingvistických rysů, které to umožňují
(především formou otázek). Zajímavé případy jsou tedy takové, ve kterých
situace klade řečníkovi/spisovateli zvláštní požadavky nebo omezení
a narušuje normální očekávání reakce.
Nečekané rysy dialogu
Když z nahrávek přirozené řeči zkoumáme, jak dialogy skutečně fungují,
jsme často velmi překvapeni. Jsme zvyklí vidět dialog v kontextech,
ve kterých byl jazyk pečlivě vystavěn, jako je scénář divadelní hry nebo
konverzace v učebnici jazyků. Takové dialogy mohou být pro svůj účel velmi
efektivní, ale obvykle jsou značně vzdálené tomu, co se může stát
při každodenní konverzaci. Stereotypem je, že lidé hovoří v úplných větách,
střídají se ve vymezeném čase, pozorně naslouchají tomu druhému
a produkují vyvážené množství řeči. Skutečností však je, že se lidé často
podílejí na větách které produkují, navzájem se přerušují, nevěnují
pozornost všemu co je řečeno, a vytvářejí diskurz, u kterého jsou příspěvky
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účastníků velmi asymetrické. Přesto všechno to vede k naprosto normální
a úspěšné konverzaci.
Varianty monologu
Existují dvě možné situace, ve kterých se někdo může zapojit do monologu,
ať už mluveného nebo psaného: ty, u kterých může být přítomno publikum,
a ty, u kterých nikoliv. V každém případě existuje několik zajímavých variant,
které vedou k lingvisticky distinktivním textům. Jen málo z nich bylo
podrobeno hlubokému stylistickému zkoumání.
S publikem
U monologu s publikem je pravděpodobné, že prostředkem bude řeč
(s. 291), a přerušitelnost poskytuje zajímavý základ pro klasifikaci. Mnohé
mluvené monology prezentované publiku jsou v zásadě nepřerušitelné
(jinou než nelingvistickou reakcí, jako třeba potleskem). Příklady zahrnují
velmi formální projev (s. 294), přednášku a kázání (v konzervativních
náboženských tradicích). Na druhou stranu však existuje několik situací,
které přerušení umožňují. Kazatelé, stojící před mnoha afroamerickými
kongregacemi, jsou ve své rétorice posíleni reakcemi svých posluchačů
a často si osvojují dotazovací styl, aby je vyvolali (s. 371). Politické projevy
si s publikem hrají stejným způsobem (s. 378).
Zajímavou kategorií je případ publika, které je přítomné, ale není schopné
reagovat (“pseudopublikum”). Příklady těchto situací zahrnují dentistu, který
vede rozhovor (včetně otázek!), zatímco jsou ústa posluchače plná
zubařského vybavení, a dospělý mluvící s prelingvistickým kojencem (nebo
matka mluvící s dítětem v lůně). Je sporné, zda jsou takové případy nejlépe
popsány jako monology nebo dialogy.
Bez publika
Ponecháme-li stranou literární projev, který lze brát jako monolog i dialog
(s. 294), představa, že by mohl existovat monolog bez přítomného publika,
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se zdá být poněkud neobvyklá. Proč bychom vůbec měli něco říkat, když
tu není nikdo, kdo by slyšel, co říkáme? Proč něco psát, když tu není nikdo,
kdo by to četl? Řeč i psaní nicméně poskytují zajímavé případy, u kterých
dochází k monologickým aktivitám.
Řečové aktivity
K dispozici je jen málo vědeckých údajů, ale lidé očividně mluví i sami
k sobě. Autor má dobře doloženo, že akademici jsou známí tím, že řešení
svých problémů prodiskutovávají o samotě (např. ve vaně). Známe také
další případ jiného druhu pseudopublika - tentokrát není přítomna žádná
lidská bytost - třebaže je diskutabilní, zda by taková použití neměla být
spíše nazývána “pseudodialogy”.
Existují například lidé, kteří hovoří k rostlinám (a jsou schopni uvést důvody
proč). Jsou také lidé, kteří mluví ke svým autům - často jim spílají za to,
že špatně fungují. Ve skutečnosti lze oslovit prakticky každý objekt, jako
by to byl člověk. “Vy jste ale hezoučké!”, oslovil někdo podle svědků šaty
v obchodním domě. (Zda zvířata zahrneme do této kategorie nebo do stejné
kategorie jako výše uvedené kojence, představuje jen další téma k diskuzi.)
Písemné aktivity
I zde máme neobvyklou možnost oslovit sami sebe. V klasickém případě
prostřednictvím deníku. Mezi další příklady patří psaní poznámek
při přípravě přednášky a psaní poznámek při poslechu přednášky někoho
jiného. Že jsou tyto poznámky psány ve prospěch zapisovatele je zřejmé,
pokud se pokusíme použít materiál jiné osoby - situace, která bude známá
každému studentovi, který vynechal hodinu a snaží se jí tímto způsobem
dohnat. Výběr informací pro psaní poznámek bude proveden s odkazem
na to, co už spisovatel ví, a to, spolu s eliptickým stylem, který souvisí
s psaním při nedostatku času, omezuje možnosti sdílené koherence.
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Pseudopublika u písemných aktivit monologu jsou také spíše neobvyklá.
Odpovědi v písemných zkouškách jsou pravděpodobně nejjasnějším
příkladem. Dialog v jednom směru již proběhl (zkoušející položil studentovi
otázku), ale odpovědí je monolog (studenta neočekávajícího odpověď s výjimkou nepřímé odpovědi ve formě známky). Některé společenské hry
také nabízejí pseudopublika pro psaný jazyk. V jedné takové hře napíší
všichni účastníci větu o někom jiném v místnosti a vloží své příspěvky
(anonymně) do klobouku. Věty se pak náhodně vytahují ve dvojicích
a umisťují za sebe. Na dětské oslavě nastává radost z juxtapozice
nepatřičných aktivit (jako třeba Michael má nového králíka - Jane má hlad.)
Na oslavách dospělých se pak mohou objevit poněkud choulostivější
nepatřičnosti.
A nakonec, existují i případy, kdy můžeme psát, jako by bylo publikum
přítomno, protože víme, že v pozdějším stádiu přítomno bude. Aktivity zde
zahrnují přípravu podkladů na přednášku, psaní eseje pro lektora nebo
indexování knihy. Indexování je občas popisováno jako úkol, při kterém
se kompilátor snaží předvídat možný dotaz na obsah, který mohou mít
budoucí čtenáři knihy. Indexátoři se však ve skutečnosti snaží odpovědět na
spoustu nevyřčených otázek - zajímavé obrácení komunikačních priorit.
Musí tedy pracovat, jako by jejich publikum bylo přítomno - ačkoliv ani
netuší, kdo tímto publikem bude, a bez toho, aniž by získali zpětnou vazbu,
zda byly jejich úsudky úspěšné. Jde tedy o těžký úkol, který vyžaduje
výjimečné komunikační odhodlání.

Varianty dialogu
Jedním ze způsobů klasifikace dialogů je prozkoumání jejich symetrie zjištění, zda jsou účastníci rovnoměrně zapojeni. Lišit se může také
časování jazykových příspěvků ve vztahu k sobě navzájem. Standardem je,
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že jsou dva účastníci, kteří hovoří postupně (s určitým množstvím
očekávaného překrývání, s. 288). Několik typů dialogických situací se však
od tohoto standardu zajímavým způsobem odchyluje.
Symetrický dialog
Lidé mohou mluvit současně, což bude působit jako dialog, ale
pravděpodobně jen s malým porozuměním. Pokud by se dvě skupiny
demonstrantů postavily proti sobě, a přitom obě nesly transparenty
vyjadřující svůj názor, juxtapozice psaných textů by vytvořila jakousi formu
dialogu, avšak takovou, ve které by byly všechny “promluvy” zobrazeny
současně.
V řeči je jakákoliv souběžnost spíše nesrozumitelná - ale ani to jí nebrání
existovat, jak můžeme pravidelně slýchat při veřejných politických
konfrontacích. Dalším zajímavým případem jsou například večírky,
při kterých může člověk přispívat do dvou konverzací ve stejnou dobu poznámky sice vkládat do každé postupně, ale poslouchat obě najednou.
Jde o něco, co je možné pouze tehdy, je-li člověk buď velmi střízlivý, nebo
velmi opilý.
Další variantou je, že dialog závisí buď na třetí straně, nebo
na prostředníkovi. Obvyklým případem je cizojazyčné tlumočení a překlad,
kde osoba A musí komunikovat s osobou B prostřednictvím osoby C.
I u jednoho jazyka existují dobře známé situace, kde jedna osoba (či
skupina) komunikuje s další přes “oficiálního mluvčího”, nebo (ve zjevně
poněkud odlišné doméně) přes břichomluveckou loutku.
Zajímavá varianta dialogu je ta, která je tvořena pomocí promluvy třetí
strany. Hlasitá osoba v restauraci může zapříčinit, že i pár u vedlejšího stolu
odpoví (sotto voce) na to, co je řečeno, čímž vytvoří svůj vlastní pokračující
dialog podnícený promluvou cizí osoby. V oscarovém snímku Françoise
Truffauta Day for Night (La Nuit Americaine, 1973) jsou vidět dva členové
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filmového štábu, jak míjí televizor, který náhodou vysílá kvízovou hru
o filmech. Zastaví se aby se podívali, a snaží se odpovídat na otázky ještě
před účastníky na obrazovce. Během toho, co uvažují nad svými
odpovědmi, si spolu povídají a věnují se dialogu, který je opět závislý
na třetí straně.
Asymetrický dialog
Jde zřejmě o nejneobvyklejší dialog ze všech, protože se zjevně odehrává
pouze s jednou přítomnou osobou. Slovní obrat “zjevně” je důležitý, jelikož
co se ve skutečnosti odehrává je to, že si účastník představuje přítomnost
někoho dalšího. V některých případech je chybějící osoba tím, kdo by měl
konverzaci začít - jako v případě duchařské seance, kdy lidé sedí a čekají,
než k nim někdo promluví. V dalším případě je chybějící osoba ten, kdo
by měl odpovědět, když nejistě zvoláme do tmy “Je tady někdo?”,
a doufáme, že jsme nakonec přeci jen součástí monologu.
Vzhledem k tomu, že existuje jen malá šance na to, že budou použity,
spadají do asymetrické kategorie nejspíše také dopisy tisku nebo rádiovým
stanicím. V takových případech se snažíme o příspěvek do dialogu, nad
kterým má kontrolu někdo jiný. Ani pokud se nám podaří náš příspěvek
nechat publikovat či přečíst, neexistuje žádný způsob jak zjistit, s kým
si nakonec “budeme povídat”. Redaktoři a moderátoři jsou zběhlí
ve vytváření dramatických juxtapozic dopisů tímto způsobem.
Multilogy?
Pokud osoba A mluví k jedné osobě, jde o dialog. Pokud ale osoba A mluví
k více lidem najednou, nebo pokud více lidí mluví najednou k osobě A,
pojem dialog je jen stěží vhodný. Vzhledem k tom, že každá promluva
je odlišná od ostatních, můžeme takovouto konverzaci interpretovat jako
sérii “mini-dialogů”. Ale pokud jsou skutečně jednohlasné, vypadá to, že jde
o něco jiného - o “multilog”?
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V řeči mohou se mohou takové situace vyskytnout například v kostelech
(jednohlasné modlitby), při veřejných setkáních (Chceme Billa!),
na sportovních hřištích (Do toho Royals!) a na typických britských
pantomimických představeních (u kterých je zapojení publika pomocí
jednohlasných reakcí podstatou - pozn. překl.). Při psaní se jednohlasná
komunikace objevuje u petic a společně podepsaných dopisů. V posledním
případě je dokonce možné nalézt několik skupin lidí komunikujících mezi
sebou najednou, jako když je vedle sebe v tisku zveřejněno několik
společných dopisů zaujímajících různé pozice.

20. Regionální rozmanitost
Ze všech sociolingvistických a stylistických faktorů, které přispívají
k rozmanitosti v užití jazyka (s. 364), lidi nejvíce zajímá zeměpisný původ.
To, že především řeč může dá tak jasnou odpověď na otázku “Odkud jsi?”
je zvláštním způsobem fascinující, a pojmy jako dialekt a přízvuk jsou
běžnou součástí každodenní slovní zásoby. Regionálních rozdílů
si povšimneme okamžitě ve způsobu, jakým lidé mluví, a ačkoliv nemusíme
být schopní tyto rozdíly popsat jinak než nejasnými a impresionistickými
pojmy (“hrdelní”, “melodické”, “rytmické”), nemáme žádný problém na ně
odpovídat intuitivně, smát se vtipům pronášeným dialektem, užívat
si literaturu a folklór psané dialektem, a ocenit pointu parodií
na dialekty (s. 410).
Ve stejnou dobu - a to je paradox studia dialektů - je pro nás stejně snadné
dělat hrubé a kritické úsudky o způsobech mluvení, které vnímáme jako
odlišné. Samozřejmě, že tyto postoje jsou podvědomé, evidentně ale není
zapotřebí příliš mnoho úsilí, aby vypluly na povrch. Rozdíly v názorech lidí
s odlišným dialektovým zázemím mohou rychle sklouznout ke vzájemnému
vysmívání se mluvě druhého, a člověk musí být obzvláště odolný, aby
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mu tento výsměch neublížil. Kromě toho, shazování místního dialektu
se lehce promění v shazování mluvčích, a noviny občas přinášejí zprávy
o znepokojivých či katastrofálních následcích. Takové situace již přilákaly
mnoho akademických studií, obzvláště sociolingvistických, ale povědomí
o tomto problému je stále velmi malé.
Studium regionální lingvistické rozmanitosti tedy může nabídnout více než
pouhý popisný zájem. Čím více víme o regionální rozmanitosti a změnách
v používání angličtiny, tím více oceníme nápadnou jedinečnost každé
variety kterou nazýváme dialektem, a tím méně pravděpodobně přijmeme
ponižující stereotypy o lidech z ostatních částí země nebo světa. První
nezbytný krok je nahrazení představy, že regionální varieta je “jen dialekt”,
protože postrádá prestiž standardního jazyka, a uvědomění si, že každý
dialekt je zdrojem velké lingvistické komplexnosti a potenciálu. Není snadné
si namluvit, že dialekt nebo akcent, který nemáme rádi nebo nemůžeme
vystát, je varietou anglického jazyka, která si zaslouží respekt, a má stejné
právo existovat jako varieta, kterou sami mluvíme. Ale jde o průlom
požadovaný opravdu demokratickou dialektologií.
Mezinárodní a vnitrostátní
Je zcela jasné, že lidé tradičně přemýšlí o dialektech jako o čistě vnitrostátní
záležitosti - vlastní k zemi, k níž patří. Historicky byl jazyk omezený na jednu
zeměpisnou oblast - Britské ostrovy - a po staletí, až do doby vývoje
městského obyvatelstva, byla jedinou formou regionální rozmanitosti,
se kterou se většina obyvatel setkala, ta spojená se sousedními komunitami
a příležitostnými návštěvníky ze vzdálenějších zemí. Dokonce, i když
se začala angličtina stěhovat po světě (§7), pouze relativně malá část
populace z každé země cestovala dostatečně daleko na to, aby byly
celosvětové rozdíly v regionálních řečech zřejmé. To vše se změnilo,
především v tomto století. Spojení rádia, televize a kina, společně
s obrovským nárůstem cestovní mobility, přineslo všeobecné povědomí
o tom, že anglické dialekty působí celosvětově. Studium místních dialektů
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tak bylo doplněno o mezinárodní přístup k dialektologii - studium “světových
angličtin”.
Den v životě anglického jazyka
Co bychom našli, kdybychom ve stejný den posbírali po celém světě vzorky
anglického jazyka, v nichž by se hovořilo na stejné téma? Byly by při redukci
časových a obsahových rozdílů okamžitě patrné rozdíly založené
na regionální rozmanitosti? Viděli bychom zcela zřejmě lingvistické rozdíly
mezi Británií a USA, Austrálií a Kanadou, jižní Asií a jihovýchodní Asií, nebo
mezi kteroukoliv jinou lokací, ve které tento jazyk zaujímá významné místo?
Při malém pokus to zjistit, bylo 6. července 1993 shromážděno 40 výtisků
novin z celého anglicky mluvícího světa a výběr z toho, co obsahovaly,
je zobrazen na těchto stránkách. Výsledky jsou zcela jasné, a svědčí
o mimořádném vlivu a univerzálnosti psané standardní angličtiny.
V obrovské většině případů není možné čistě na základě lingvistických
podkladů a na první pohled určit, které noviny patří které zemi.
Ve skutečnosti často musíme pátrat po typických lingvistických prvcích.
Najdeme je, pokud nepolevíme - distinktivní výraz v odstavci 8 na straně
3 jedněch novin, typicky americký nebo britský pravopis v paragrafu
11 na straně 2. Další spíše jazykové konsekvence vyplývají ze sdílených
znalostí, které redaktoři u svých čtenářů předpokládají - nevysvětlené
pojmy, předpokládaná zkušenost a přímé pojmenování věcí. Můžeme ale
prohledat mnoho stránek předtím, než nalezneme něco, co můžeme
nazývat typickým regionálním použitím gramatiky.
Zajisté najdeme více regionálních odlišností, pokud provedeme toto cvičení
založené na mluveném jazyce, za použití rozhlasových vysílání a průzkumů
veřejného mínění. Okamžitě uslyšíme mnoho fonologických rozdílů,
segmentových i prozodických (§17), které identifikují regionální varietu.
Spíše také narazíme na typickou gramatiku, především ve více
neformálních varietách místní řeči. Bude zde také zřetelný nárůst
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v množství místní slovní zásoby - opět především v neformálním kontextu.
Nicméně taková studie potřebuje rozdílný prostředek prezentace, než jen
stránky knížek. Pro současné účely v nás toto cvičení zanechává převážně
pocit omezené ale zajímavé pestrosti, a především sjednocující síly
standardního jazyka.
Dva modely
První rozhodnutí, které musí být učiněno při porovnávání vzorků psané
angličtiny z celého světa, je, zda jde o angličtinu britskou či americkou nebo nějakou směsici těchto dvou.
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4 COMMENTARY
The main aim of this commentary is to compare and analyse the source text
and the target text (the translation). The commentary is composed of two
main parts, called the Macro Approach and the Micro Approach. The first
part called the Macro Approach analyses the source text and the source
book, its function, purpose and style, as well as the author of the source text
and his intentions and reasons for writing it. The second part called
the Micro Approach contains a commentary on the individual language
phenomena from the source text and on the methods of translation.

4.1 The Macro Approach
This section is divided into five parts - the author, the source book,
the source text, the target reader, and the style and language.
4.1.1 The author
David Crystal is a British linguist, academic, writer, editor, lecturer
and broadcaster. Crystal is known for his studies in the fields of intonation
and stylistics and also for association of linguistics with religion, education
etc. Moreover, David Crystal also wrote and created numerous books
and materials for children, students and the younger generations in general,
making the knowledge of language more understandable, accessible
and entertaining. [42]
His two best-known books about linguistics and language are
The Cambridge Encyclopedia of Language and The Cambridge
Encyclopedia of the English Language. In addition, he published, coauthored and edited countless articles, books and studies from a wide range
of topics related to linguistics and English language, and he also played
an important role as a consultant, contributor or presenter on several radio
and television programs and series. [43]
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4.1.2 The source book
The target text of this thesis is a translated part of a book authored by David
Crystal, which is the source book. The whole name of the book
is The Cambridge Encyclopedia of the English Language. It was first
published in 1995 by Cambridge University Press. The encyclopedia is well
recognized by linguists all around the world and is known as one of the most
contributive works in the field of English language and linguistics. The book
contains colored photos, pictures, illustrations, maps, tables, graphics,
graphs and diagrams. The whole book is divided into six parts - The history
of English, English vocabulary, English grammar, Spoken and Written
English, Using English and Learning about English. This structure
of the book has a certain logical order, but the reader can also refer to any
particular part without missing previous context.
4.1.3 The source text
The selected part that is translated in this thesis starts with Part V, chapter
19 - Varieties of discourse and beginning of chapter 20 - Regional variation.
It starts with an overview of the Part V of the book. Chapter 19 speaks about
varieties and constructing of a discourse, microlinguistic studies, texts
and its varieties and about language media - speech and writing. It then
compare those media, as well as monologues and dialogues and their
features and variations. Chapter 20 is a wide section devoted to regional
variation and its usage, differences, classifying and particular dialects. This
section is full of original sources and materials, such as headlines
and articles from all around the English speaking world, detailed
descriptions or maps.
4.1.4 The target reader
This book is intended for the linguists, experts, students but likewise
for general public interested in linguistics, English language and its history
and usage. Each group can look up a piece of required information.
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Thanks to the readable and understandable language, the book is also
suitable for foreign learners.
4.1.5 Style and language
The book is attractive and well-organized. It has a logical structure that
is very user-friendly. However, it is divided into specific blocks, so the reader
can look up the required information and start reading almost anywhere
without missing the meaning. The whole book is colored and completed with
pictures, photos, graphs and other media not only supplementing the written
text, but also clarifying and demonstrating its thoughts.
The language is field-specific, with numerous terms from the field
of linguistics. Yet almost all technical terms are explained in the text
(and if not, they are searchable in the glossary), so even readers without
any previous experiences or awareness about linguistics can understand it.
The author also asks questions and answers them and uses examples from
everyday life, which differentiates the book from other encyclopedias and
makes it really entertaining and engaging.

4.2 The Micro Approach
4.2.1 Lexical level
Lexical cohesion
a) Repetition
The repetition of key words is essential for scientific texts. It helps co-create
the cohesion and makes it easier for the reader to orient in the complex
texts. The key words of the translated part are following:
•

variety - varieta

•

variation - rozmanitost
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•

writing - psaní

•

speech - řeč

•

monologue - monolog

•

dialogue - dialog

b) Synonyms
Some of the words were replaced with synonyms within the text in order to
preserve readability.
•

use, usage

•

discourse, conversation, exchange

•

regional, local

c) Antonyms
Antonyms also occurred in the text.
•

dialect x standard language

•

monologue x dialogue

Terminology
The presence of terms is one of the characteristics of the scientific style.
In the translated text there were frequently used terms from the field
of linguistics. The examples are listed below.
•

phonology - fonologie

•

graphology - grafologie

•

gender - rod

•

taxonomy - taxonomie
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•

textlinguistics - textová lingvistika

•

hesitation noise - hezitační zvuk

•

elliptical style - eliptický styl

•

dialectology - dialektologie

4.2.2 Morpho-syntactical level
Passive voice
There is a significant use of passive voice in order to preserve
the impersonality of the text. [44]
Two options are available when translating the passive voice from English
text into Czech language.
The passive voice construction from the translated text could be either
present in the Czech translation:
•

Special attention is paid to the English used in religion, science, the law,
politics, the news media, broadcasting, and advertising.

•

Speciální pozornost je věnována angličtině používané v náboženství,
vědě, právu, politice, sdělovacích prostředcích, ve vysílání a v reklamě.

or the passive voice could be shifted into an active voice:
•

Sometimes the result is a use of English, or of a feature of English,
which is highly distinctive and easily explained, as is often encountered
in regional dialects and in some of the more institutionalized areas
of language use, such as religion and law.

•

Výsledkem je občasné použití angličtiny nebo některého rysu angličtiny,
který je velmi výrazný a snadno vysvětlitelný, s čímž se často setkáme

34

u regionálních dialektů a v některých institucionalizovanějších oblastech
užívání jazyka, jako je náboženství a právo.
Those two possibilities could be applied also in the plural form:
•

Written formulations, such as contracts, are usually required to make
agreements legally binding.

•

Psané formulace, jako například smlouvy, jsou obvykle požadovány
k tomu, aby byla ujednání právně závazná.

or in the other tenses:
•

In a small-scale attempt to find out, 40 newspapers were collected from
all over the English-speaking world on 6 July 1993, and a selection
of what they contained is shown on these pages.

•

Při malém pokus to zjistit, bylo 6. července 1993 shromážděno
40 výtisků novin z celého anglicky mluvícího světa a výběr z toho,
co obsahovaly, je zobrazen na těchto stránkách.

Modal verbs
Modal verbs have their full meaning, but cannot stand alone without another
lexical verb. Their sense is in modification of the meaning of the lexical
verb. [45]
Modal verbs used in the text are expressing:
an ability
•

We can see how some of these cases arise by paying careful attention
to definition.
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permission or possibility
•

Leaving aside the case of literary expression, which can be defended
as either monologue or dialogue (p. 294), the notion that there could
be monologue without an audience present at first seems somewhat
unusual.

•

In this approach, whole books might be written on the communicative
role of a tiny aspect of language (such as the use of you know
in conversations).

•

There may also be variation in the timing of the language contributions
relative to each other.

restriction
•

Part V cannot give a comprehensive account of all that goes on under
these headings, but a serious effort is made in the following pages
to represent the range of approaches which exist, and to give
an indication, through the examples, of the complexity which lies behind
the apparently simple notion of ‘using English’.

Conjuncts
The logical sequence of the sentences is essential. The mutual relation
and dependence must exist, and is expressed via conjuncts. [46]
The translated text has a high frequency of the usage of therefore,
moreover, nonetheless, thus, and however.
•

The next section (§21) therefore look at what is involved under this
heading.

•

Moreover, the status of the two mediums is not the same.
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•

Yet all of this nonetheless produces a perfectly normal, successful
conversation.

•

However, several types of dialogic situation depart from this norm in
interesting ways.

•

The study of regional linguistic variation has thus more to offer than
purely descriptive interest.

•

Such a study needs a different medium of presentation than the pages of
a book, however.

Conjunctions
Conjunctions are a word class functioning as a connector between
sentences or sentence elements. In the text there occur conjunctions that
join together compound sentences and conjunctions that join together
complex sentences. [47]
In case of compound sentences, there is a high frequency of following
conjunctions:
•

Next it identifies those varieties which are especially likely to break
linguistic rules, and looks at the kind of deviance which emerges.

•

But there are also several differences in language structure: the
grammar and vocabulary of speech is by no means the same as that
of writing, nor do the contrasts available in phonology (§17) correspond
to those available in graphology (§18).

In case of complex sentences there are several ways of showing the
dependence of two sentences. The types of relations are:
conditional relation
•

Why should we say anything at all, if there is no one to hear what we
say? Why write anything, if there is no one to read it?
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•

Indeed, virtually any object can be addressed as if it were a person.

time
•

After a review of the differences between speech and writing
and between monologue and dialogue, §20 looks systematically at these
varieties, beginning with those which convey geographical information
about the user: regional dialects.

•

None of this applies when we begin to investigate the way English
is used: we are faced immediately with a bewildering array of situations,
in which the features of spoken or written language appear
in an apparently unlimited number of combinations and variations.

•

Examples of these situations include the dentist who carries
on a conversation (even including questions!) while the listener’s mouth
is full of dental equipment, and the adult talking to a prelinguistic infant
(or the mother talking to the baby in her womb).

•

Historically, the language was restricted to a single geographical area the British Isles - and for centuries, until the growth of urban
populations, the only regional variation which most people would
encounter would be that associated with neighboring communities and
the occasional visitor from further afield.

•

But we can search for many pages before finding something which we
could call a distinctively regional use of grammar.

causal
•

Recent years have seen considerable progress in the study of language
in use, and the emergence of several paradigms of enquiry, as people
probe the topic from different points of view.
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•

Lastly, there are cases where we can write as if an audience is present,
because we know that at a later stage one will be.

Text structure
Some English multiple sentences can be difficult to understand when
translating into Czech. In some cases, the text or sentence structure can be
preserved but simplified by changing the word order.
•

When we investigate how dialogues actually work, as found
in recordings of natural speech, we are often in for a surprise.

•

Když z nahrávek přirozené řeči zkoumáme, jak dialogy skutečně
fungují, jsme často velmi překvapeni.

•

These attitudes are usually subconscious, of course, but it evidently
does not take much to bring them to the surface.

•

Samozřejmě, že tyto postoje jsou podvědomé, evidentně ale není
zapotřebí příliš mnoho úsilí, aby vypluly na povrch.

•

In the vast majority of instances, it is impossible to tell at a glance which
paper belong to which country on purely linguistic grounds.

•

V obrovské většině případů není možné čistě na základě
lingvistických podkladů a na první pohled určit, které noviny patří které
zemi.

Some English multiple sentences are so complex, that even though
it is possible to translate them as a whole, it is usually better - when
translating to Czech - to divide them into two or more sentences in order
to simplify them.
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•

Rather more often, we are faced with usage that is subtle
and indeterminate, and which demands detailed and lengthy analysis
before we can reach an understanding of what its purpose is and how
it works, as is often found in social dialects and in some of the more
creative areas of language use, such as humour and literature.

•

Častěji se ale setkáváme s použitím, které je rafinované a neurčité,
a které vyžaduje podrobnou a zdlouhavou analýzu, než dojde
k pochopení toho, co je jeho účelem a jak funguje. Toto použití se často
vyskytuje v sociálních dialektech a v některých kreativnějších oblastech
použití jazyka, jako je humor a literatura.

Questions
The author of the source text use questions to indicate what is he going
to deal with in the following lines. They serve as opening for particular parts.
•

What would we find if we collected samples of the English language
in use all over the world on the same day, talking about the same range
of topics? With variations in time-scale and content reduced, would
regional variety differences stand out immediately? Would we see clearly
the linguistic differences between Britain and the USA, Australia
and Canada, South Asia and South East Asia, or between any other
locations where the language holds a prestigious place?

•

Why should we say anything at all, if there is no one to hear what we
say? Why write anything, if there is no one there to read it?

Em dashes
Em dash is a formal punctuation mark used to enhance readability. [48]
•

The section opens with an international overview - a range of newspaper
material illustrating a day in the life of the (written) English language.
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•

Monologue does not mean that a person is alone, as is typical of most
authorial writing - the ‘lonely profession’, as it has been called.

•

Only very special circumstances - wicked children passing secret
messages in class; partners who are ‘not talking’ to each other; a jury
foreman passing a verdict to a court official; someone who cannot speak
or hear (and who is unable to use sign language) - would motivate the
enormous trouble of writing down what we wish to ‘say’.

•

Historically, the language was restricted to a single geographical area the British Isles - and for centuries, until the growth of urban populations,
the only regional variation which most people would encounter would
be that associated with neighboring communities and the occasional
visitor from further afield.

Quotation marks
There is a significant use of quotation marks in the translated text that has
several meanings. These words or phrases in the quotation marks refers to:
methods
•

‘bottom up’ approach - přístup “zdola nahoru”

•

‘top down’ - “dolů”

previously mentioned words or phrases
•

‘relatively’- “relativně”

•

‘to some degree’ - “do určité míry”

terms
•

‘phonic substances’ - “fónické substance”

•

‘graphic substances’ - “grafické substance”
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•

‘pseudo-audience’ - “pseudopublikum”

•

‘pseudo-dialogues’- “pseudodialogy”

•

‘using English’ - “používání angličtiny”

overstatements
•

‘speech written down’ - “psaná řeč”

•

‘not talking’ - “nemluví”

•

‘say’- “říct”

4.2.3 Translation difficulties
In the process of translation, some translation difficulties occurred. The first
difficulty, that needed to be clarified was making the decision about
the words that are similar or same in form but have different meaning.
The words that appear the most frequently through the whole text and are
significant for understanding of the text are variety and variation.
The understanding of these words is essential for understanding
of the source text and also for correct translation.
The translation of the word variety in this context is varieta, which
is a linguistic term. It is the only possible translation used in a whole text.
According to Petr Mareš, variety is “(…) a set of language media with similar
social, functional or territorial distribution (…)”. [49]
The translation of the word variation in this context is rozmanitost
or varianta. The word variation, or fully linguistic variation, in the meaning
of rozmanitost, is a linguistic term used to describe notion that “refers
to regional, social, or contextual differences in the ways that a particular
language is used”. [50] The word variation in the meaning of varianta means
kind, sort or type of something.
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Other difficulties that came out while translating were connected with words.
It was sometimes not possible to translate a word (mostly verbs) literary
or find any suitable synonym, because it would not carry the same meaning
or would not sound natural in Czech language. In those cases, it was
necessary to find a word with a different meaning but with the same
impression in the target language.
•

Differences of opinion between people of different dialect backgrounds
can quickly lead to mutual mockery of each other’s speech, and one has
to be particularly thick-skinned for this mockery not to hurt.

•

Rozdíly v názorech lidí s odlišným dialektovým zázemím mohou rychle
sklouznout ke vzájemnému vysmívání se mluvě druhého, a člověk musí
být obzvláště odolný, aby mu tento výsměch neublížil.

•

Conversely, people who are separated by distance in space or time, and
who lack electronic means of communication (or the money to use
them), have no alternative but to write to each other.

•

Naopak lidé, kteří jsou od sebe vzdáleni v prostoru nebo v čase,
a nemají elektronické komunikační prostředky (nebo peníze k jejich
použití), nemají jinou možnost, než si navzájem psát.

•

Of all the sociolinguistic and stylistic factors which promote variety
in language use (p. 364), the one which people most commonly enquire
about is geographical origin.

•

Ze všech sociolingvistických a stylistických faktorů, které přispívají
k rozmanitosti v užití jazyka (s. 364), lidi nejvíce zajímá zeměpisný
původ.
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The author of this thesis also encountered a difficulty by this sentence:
•

‘Aren’t you nice’, someone in a department store was overheard to say
to a dress.

•

“Vy jste ale hezoučké!”, oslovil někdo podle svědků šaty v obchodním
domě.

The whole structure of the sentence had to be changed in order to sound
naturally and carry the same idea and impression. Individual words could
not be translated literary, for example the verb “overheard” had to be taken
away, while preposition “podle” and noun “svědek” had to be added.
The word order was also changed. A more expressive equivalent of nice had
to be found in order to deliver the meaning of the sentence.
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5 GLOSSARY
English

Czech

bewildering array

nepřehledná změť

clause

věta

compiler

kompilátor

comprehensive account

ucelený souhrn

daily business

každodenní život

detest

nemoci vystát

deviance

odchylka

dialectology

dialektologie

discourse

diskurz

elliptical style

eliptický styl

facilitate

usnadnit

gender

rod

graphology

grafologie

guttural

hrdelní

hesitation

zaváhání

hesitation noise

hezitační zvuk

incongruous

nepatřičný, nehodící se

indexer

indexátor

intermediary

prostředník

jocular

žertovný

juxtaposition

juxtapozice

legally binding

právně závazný

lexem

lexém

meticulous

přepečlivý

mutual mockery

vzájemný výsměch

ommiting

vynechání

paradigms of enquiry

výzkumné paradigma
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English

Czech

phonology

fonologie

place in a sequence

umístit za sebe

pragmatics

pragmatika

prelinguistic

prelingvistický

presctiptivism

preskriptivismus

proliferating

rozrůstající se

prosodic transcription

prozodická transkripce

risqué

choulostivý

sermon

kázání

shared coherence

sdílená koherence

simultaneously

současně

striking

nápadný

taxonomy

taxonomie

textlinguistics

textová lingvistika

utterance

výpověď

variation

rozmanitost

variety

varieta

ventriloquist’s dummy

břichomluvecká loutka

vox pop interview

průzkum veřejného mínění
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6 CONCLUSION
The purpose of this work was to create a translation of the text from the field
of linguistics, supported by theoretical basics, with a commentary
and a glossary. The text is translated from the English language into Czech
and deals with linguistic overview on using English, specifically the varieties
of discourse and regional variation.
Based on the translation theory outlined, the autor sought to deliver
a faithful translation of the source text, followed by a Commentary
and a Glossary.
The first part of the Commentary, called the Macro Approach, provides
the general information about the author David Crystal and the source book
The Cambridge Encyclopedia of the English Language. The second part,
called the Micro Approach, analyses the text from lexical and morphosyntactiacl level.
There is a high frequency of linguistic terms in the source book, which is one
of the main characteristics of its functional style. These words could have
several meanings, so it was essential for the meaning of the text to find
the correct equivalent in the target language.
In order to preserve the original intention of the text but sound natural, it was
necessary to transform certain parts of the text. In some cases, a changed
word order was sufficient; in other cases, the whole sentence was
transformed. In the case of very complicated multiple sentences, the most
acceptable solution was to divide the original sentence into two sentences.
Literal translation was not possible in some instances. Literal translation
of a particular word from the source text would sometimes carry a different
meaning. With the intention of faithful translation, the author found
the suitable equivalents for those words.
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The Glossary consists of the terms or concepts occurring in the source
and the target text which may be difficult to understand or have several
meanings. The Glossary provides individual translations of these words
in the context of both texts.
This thesis could not be written without the use of specialized literature.
Vocabularies contributed to the whole work, chiefly to the translation
process. Furthermore, books from Dagmar Knittlová, Jiří Levý and Zlata
Kufnerová helped to compile the theoretical part and commentary.
The text is intended for general public with interest in linguistics.
This thesis was a valuable experience for the author. The author has
acquired new knowledge of translation as a scientific field and gained
experience in translating specialized text from one language into another,
particularly from English into Czech.
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9 ABSTRACT
The objective of this thesis is the translation of a text from the field
of linguistics with a commentary and a glossary.
The translated text is from the book The Cambridge Encyclopedia
of the English Language written by David Crystal. The text is focused
on using English, varieties of discourse and regional variation.
It is a translation from English language into Czech.
The work is divided into two parts - a theoretical part and a practical part.
The theoretical part contains the theory of translation, its typology from
various perspectives, the role of a translator, the translation process
and translation methods. It contains also information about technical
functional style of scientific and popular scientific texts.
The practical part consists of the translation, commentary and glossary.
The Commentary contains the Micro and the Macro Approach, which
present general information related to the source text and the analysis
of the text on lexical and morpho-syntactical level.
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10 RESUMÉ
Hlavním cílem této práce je překlad textu z oblasti lingvistiky s komentářem
a glosářem.
Překládaný text je z knihy The Cambridge Encyclopedia of the English
Language napsané Davidem Crystalem. Text je zaměřený na použití
angličtiny, variety diskurzu a regionální rozmanitost. Jedná se o překlad
z angličtiny do češtiny.
Práce se dělí na dvě části - teoretickou část a praktickou část. Teoretická
část obsahuje teorii překladu, její typologii z vícero pohledů, roli
překladatele, překladatelský proces a metody překladu. Obsahuje také
informace o odborném funkčním stylu vědeckých a populárně vědeckých
textů.
Praktická část se skládá z překladu, komentáře a glosáře. Komentář
obsahuje mikro a makro přístupy, které uvádějí obecné informace vztahující
se k původnímu textu a analýzu textu z lexikální a morfo-syntaktické úrovně.
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11 APPENDICES
11.1 The source text
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