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Jiří Levý: Umění překladu
(rozhodnutí mezi protikladnými tezemi)

 Překlad musí reprodukovat slova originálu
 Překlad musí reprodukovat ideje originálu
 Překlad se má dát číst jako originál
 Překlad má být čten jako překlad
 Překlad by měl obrážet styl originálu
 Překlad by měl ukazovat styl překladatelův
 Překlad by měl být čten jako text náležející do doby originálu
 Překlad by měl být čten jako text náležející do doby překladatelovy
 Překlad může k originálu něco přidávat nebo z něho něco 

vynechávat
 Překlad by neměl nikdy o originálu nic přidávat a nic z něho 

nevynechávat
 Překlad veršů by měl být proveden v próze
 Verše by měly být překládány ve verších     (Savory 1957)



Zkušenosti z CIF (2014-2017), simultánní a konsekutivní 
tlumočení na nejvyšší úrovni

全国人民代表大会 Všečínské shromáždění lidových zástupců

VSLZ (nikoli „parlament“)

Lidská práva 人权
Nikoli 人道主义 (humanismus) ani 公民、社会权利 (občanská, 
sociální práva)

Ani 人类权利 (práva lidstva, rights of the mankind)

国安法 není zákon o národní bezpečnosti





Příklad úmyslně pozměněného překladu premiéra ČR 
Bohuslava Sobotky na CIF, listopad 2016



Užitečné fráze z projevů 1

加深双方交流 prohloubit 
oboustrannou výměnu
深化认识 prohloubit poznání
持续推进 vytrvale podporovat
积极参与 aktivně se účastnit



Užitečné fráze z projevů 2

中捷建交 zahájení diplomatických stykù ČLR-ČR
经济外交 ekonomická diplomacie
开启了中捷关系新纪元 zahájil novou éru vztahù ČLR-ČR
进入新的历史阶段 vstoupit do nové historické etapy
开启了两国关系的新时代 zahájil nové období 
vztahù mezi oběma zemìmi
两国关系的新篇章 nová kapitola vztahů obou zemí
两国人民友好交往史诗的片断 nová epizoda eposu  
o přátelských kontaktech lidu obou zemí



Hedvábná cesta x  stezka

一路一带战略 strategie Jednoho pásu 
a jedné cesty
21世纪新海上新丝绸之路 Nová námoøní 
hedvábná stezka 21. století



Vzájemnost

互学互鉴 vzájemné studium a vzájemná reflexe
相互了解 vzájemné porozumìní
团结互信 jednota a vzájemná dùvìra
互利共赢 vzájemná a oboustranná prospìšnost (ob. 
vítìzství)
平等互利 spravedlnost a vzájemná prospìšnost
包容互鉴 prosperita a vzájemné uèení se od sebe (??)
合作共赢 win-win spolupráce, spolupráce, kde obì 
strany zvítìzí, oboustrannì prospìšná spolupráce



Užitečné fráze z projevů 3

人类命运共同体 osudové lidské spoleèenství

软性基础设施 „mìkká“ infrastruktura
中捷文明交流互鉴 výmìna a vzájemná 
reflexe èínské a èeské kultury
文明互鉴源远流长 prameny vzájemné 
kulturní reflexe jsou daleké a její proud je 
dlouhý



Strategie

战略转型 strategická 
transformace
战略伙伴层面 vrstva strategického 
partnerství
“走出去”战略 strategie „vyjít do 
ciziny“ (expanze)
势力范围 sféry vlivu
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