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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol francouzské 

publikace Vivre végane: Pourquoi devenir végane et comment le mettre en pratique bloggerky 

Gwendoline Yzèbe, která své čtenáře seznamuje s veganstvím a předává jim návod, jak se stát 

veganem. Práce je rozdělena na dvě části – první část práce tvoří samotný překlad, druhou 

jeho komentář zabývající se analýzou výchozího textu, překladatelskými problémy a jejich 

řešeními. 
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Abstract 

This bachelor thesis consists of a commented translation of selected chapters from a French 

publication called Vivre végane: Pourquoi devenir végane et comment le mettre en pratique, 

written by a French blogger Gwendoline Yzèbe, who introduces her readers to veganism and 

gives them instructions on how to become vegan. The thesis is divided into two parts: the 

translation itself followed by a commentary of the translation which deals with the analysis of 

the original text, translation problems and their solutions. 
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Úvod 
 

Předmětem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol francouzské publikace Vivre 

végane: Pourquoi devenir végane et comment le mettre en pratique francouzské bloggerky 

Gwendoline Yzèbe, která vyšla v nakladatelství Librairie Générale Française v Paříži v roce 

2016. Jedná se o příručku, která čtenáře seznamuje s veganstvím a podává návod, jak se stát 

veganem. Je rozdělena na úvod, tři kapitoly se čtyřmi až šesti podkapitolami, závěr a přílohy. 

V úvodu autorka sdílí svůj osobní příběh, vypráví, jak se s veganstvím seznámila a jak se 

postupně stala vegankou. Rady založené na jejích zkušenostech nalezneme v každé kapitole. 

V první kapitole uvádí, z jakých důvodů lidé přecházejí na veganství, ve druhé dává čtenářům 

návod, jak začít s rostlinnou stravou a ve třetí popisuje ostatní sféry veganského životního stylu 

(oblékání, obuv, hygienu, úklid domácnosti a domácí mazlíčky). Pro překlad jsem si vybrala 

úvod a část druhé kapitoly nazvané Et si on devenait végétalien? (v mém překladu: „Že bychom 

tedy rostlinné stravě dali šanci?“). 

Text jsem si vybrala z osobního zájmu o problematiku veganství a způsoby sdílení důvodů, 

proč se stát veganem. Sama jsem veganka a ráda se o své zkušenosti dělím s ostatními. 

V první části bakalářské práce se věnuji překladu textu. Ve druhé části se zabývám 

překladatelskou analýzou, ve které představuji překladatelské problémy, se kterými jsem se při 

překladu setkala. Překladatelské postupy a posuny vyplývající z odlišností zdrojového a 

cílového jazyka doplňuji o konkrétní příklady.  
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I. Překlad 
 

Žít jako vegan: Proč se stát veganem a jak veganství aplikovat na 

každodenní život 

 

Úvod 

Ještě docela nedávno jsem jedla všechno. Žádná potravina mi nedělala problém, tedy kromě 

majonézy a ústřic. Když se mluvilo o jídle, často jsem říkala, že radši nemyslím na to, co jím, 

a že to radši nechci vědět. Moji prarodiče vždy s pýchou vyprávěli, jak jsem jako tříletá v jedné 

restauraci v Gersu vyžadovala druhou porci foie gras. Přinesl mi ji osobně sám šéfkuchař. Byl 

opravdu překvapený, že tak malá holčička oceňuje francouzskou gastronomii. Ještě dnes tuto 

historku připomínají, přestože už nemá stejný význam. Symbolizuje moji změnu. 

Jeden můj kamarád z dětství, který se stal vegetariánem, mě přivedl k tomu, abych i já začala 

přemýšlet o tom, co jsem dříve v jídle na svém talíři odmítala vidět (aniž by mě jakkoli nutil 

také přestat jíst maso). Trpělivě odpovídal na mé otázky. Vždy, když jsem šla ven nebo na 

nějaký večírek a připravovala jsem pro tu příležitost nějaké jídlo, myslela jsem u toho na něj. 

Postupně jsem se stávala otevřenější. Stejně jako on jsem začala odmítat živočišné potraviny 

(tedy i ryby). Stále jsem ještě jedla vejce a mléčné výrobky. Seznámila jsem se s vegetariánskou 

kuchyní, začala číst různé blogy a objevovala jsem všelijaké asociace. Strávila jsem hodiny 

vyhledáváním informací na internetu. 

Začala jsem si dávat pozor na to, aby kosmetika, kterou kupuji, nebyla testovaná na zvířatech, 

vyrábět si své vlastní přípravky na úklid domácnosti atd. Přestala jsem jíst maso a ryby, když 

jsem byla doma. Jedla jsem je jen, když jsem byla u někoho z rodiny nebo v restauraci a pak už 

jen když jsem byla u někoho z rodiny. Byla jsem tedy flexitariánka. 

Často jsem slýchala „Z tebe bude vegetariánka.“, ale odpovídala jsem „Ne, ne, jenom to 

omezuji.“. Můj žaludek však s mým mozkem nesouhlasil. Už nebylo návratu. Už jsem věděla, 

že jím živá a vnímající stvoření. Každé sousto masa jsem si vyčítala. Během prázdnin, které 

jsem trávila s přítelem, jsem opět vyhledala svého kamaráda-vegetariána a při diskuzi s ním mi 

došlo, že s ním souhlasím, že už nemůžu dál žít v tomto tíživém rozpolcení. Své poslední sousto 

masa jsem snědla v srpnu 2014 v Bruselu a svého rozhodnutí jsem od té doby nikdy ani trochu 

nelitovala. 
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Měla jsem štěstí, že můj nový způsob stravování v mém okolí nevyvolal příliš negativní reakce. 

Někteří jej přijali hůř, k žádnému otevřenému konfliktu však nedošlo. Musela jsem všem hodně 

věcí vysvětlovat a uklidňovat je. Ne, nezemřu na nedostatek látek v těle, ano, moje strava 

obsahuje dostatek bílkovin. Už mimochodem nemívám rýmu a můj každoroční zánět 

průdušnice už mě podle všeho taky netrápí. Považuji se tak za zdravého člověka, dokonce se 

cítím naprosto ve formě. Ani můj lékař netvrdí opak. 

Musela jsem změnit své návyky při nakupování, nebylo to však nic nepřekonatelného. Objevila 

jsem různé nové potraviny a přesto, že mě nikdy dřív nebavilo vařit, dnes kreativitu veganské 

gastronomie zbožňuji. Můj přítel nevaří, a tak se přizpůsobil a podpořil mě. Nadále jsem chodila 

ven s přáteli, do restaurací i na obědy s kolegy. Můj společenský život se nezměnil, až na to, že 

je nyní doprovázen otázkami ohledně mého životního stylu. Naopak se obohatil o nová setkání 

s vegetariány a vegany z mého města. Stala jsem také součástí různých asociací. Cítila jsem 

potřebu hájit práva zvířat více než jen tím, že je odmítám jíst: chtěla jsem zapojit i ostatní, 

organizovala jsem ochutnávky veganských jídel apod. 

Své vegetariánství ve společnosti jsem velmi rychle rozšířila na rostlinnou stravu v domácnosti. 

Nejedla jsem žádné živočišné produkty, mléčné výrobky (máslo, smetanu, jogurty, sýry, mléko 

atd.), vejce ani med. Při brouzdání po internetu jsem objevila lahodnou veganskou kuchyni a 

také podmínky výroby mléka a vajec. Nechtěla jsem nést odpovědnost za způsobované utrpení, 

ale bála jsem se toho, jak se na mě budou dívat ostatní. Být vegetariánkou, to ještě v restauracích 

bylo možné, to se ještě mamka i nevlastní mamka snadno přizpůsobily... Nakonec jsem svoji 

volbu potvrdila a nikým to neotřáslo. I jako veganka se v restauracích najím, znám několik 

dobrých adres a věřím, že se veganská kuchyně se vzrůstající poptávkou rozšíří. Myslela jsem 

si, že mi budou vážně chybět sýry, nakonec mě však nejvíc lákají rolky s čokoládou (pains au 

chocolat) v pekařství. Dobrá zpráva je, že se přes internet dají sehnat jejich veganské varianty. 

Můžeme si je také připravit sami. 

Po dosažení radikální změny jídelníčku v dubnu 2015 jsem o sobě mohla prohlásit, že jsem 

veganka. Již několik měsíců jsem totiž nepoužívala žádné přípravky testované na zvířatech, ani 

ty, které obsahují látky živočišného původu. Svoji koupelnu jsem vybavila přípravky 

označenými jako veganské, přírodní, znovu použitelné nebo produkující nejmenší možné 

množství odpadu. Můj zájem o zvířata šel ruku v ruce se zájmem o životní prostředí. Ze svého 

života vyčleňuji do největší možné míry veškeré podoby krutosti ke zvířatům a jejich 

vykořisťování, což zahrnuje i to, že nechodím na býčí zápasy, neúčastním se lovu zvěře ani 

rybaření a nenavštěvuji zoo. Používám však mýdlo na veřejných toaletách, aniž bych věděla, 
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co obsahuje, a také se mi stalo, že jsem snědla housku hamburgeru obsahující mléko… 

Živočišné produkty jsou všude. Lidé bývají často překvapeni, když jim to vysvětluji. Je jen 

málo těch, kteří opravdu dávají pozor na to, co jedí. I já sama se učím každý den a stále hledám 

nová řešení. 

Veganství pro mě představuje více než jen životní styl. Je to navíc etické a politické 

přesvědčení. Znamená odmítání veškerých podob nespravedlnosti vůči zvířatům a mezi lidmi. 

Je to pro mě pacifistické hnutí, přestože v rámci této komunity složené z lidí s různými obzory 

panují určité neshody. Občas jsme kritizováni, neboť zpochybňujeme hluboce zakořeněnou 

tradici, která nezahrnuje jen konzumaci masa, ale také postavení člověka mezi ostatními tvory 

na Zemi. Ano, je to extrémní postoj, ale nemusí být nutně negativní. Věříme ve svá přesvědčení 

a aplikujeme je, jak nejlépe můžeme. 

Tento průvodce podává kompletní přehled o veganství. Po představení jeho teoretických 

principů a popisu jeho dnešního postavení vám vysvětlím, jak s ním konkrétně začít a objasním 

nepravdy, které tento životní styl a filosofii obklopují. Tato práce je podložena četnými 

dokumentárními výzkumy a rozhovory. Měla jsem čest vést interview s Renanem Laruem, 

profesorem literatury na Kalifornské univerzitě a autorem knih o veganství v průběhu historie; 

Martinem Gilbertem, filozofem, který se specializuje na etiku a psychologii morálky; a s 

doktorem Jérômem Bernard-Pelletem, spoluzakladatelem APSARes (Association de 

professionels de santé pour une alimentation responsable), která již přes deset let vede výzkumy 

v oblasti vegetariánské a veganské výživy. Psaní této knihy obohatilo mé znalosti a přineslo mi 

zajímavé zkušenosti a zážitky. Doufám, že i vám přinese tolik, co přinesla mně. 

Každá životní cesta je jiná, různě dlouhá a různě posetá nástrahami. Nyní však v rukou držíte 

knihu nabízející nástroje, které vám umožní změnit jak váš vlastní život, tak i život stovek 

dalších bytostí. 

 

NĚKOLIK DEFINIC 

Tzv. všežravec jí maso, ryby, zeleninu, obiloviny i mléčné výrobky. Nemá žádná potravinová 

omezení kromě těch chuťových či vyplývajících z případných alergií. Jde o nejběžnější stravu 

na Západě. 

Flexitarián je všežravec, který omezuje konzumaci masa a ryb. Tyto potraviny konzumuje 

pouze mimo vlastní domácnost. 
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Vegetarián nejí žádné potraviny ani přísady, které vznikly usmrcením jakéhokoli zvířete: maso 

(např. vepřové, hovězí, kuřecí, rybí), korýše, želatinu, syřidla (část telecího žaludku využívaná 

ke srážení mléka – procesu, kterým se vyrábí sýry) ani červce (hmyz, jehož drcením se získává 

červené barvivo). Pesko-vegetariáni či pescetariáni jedí ryby. 

Tzv. vegetalián (člověk živící se rostlinnou stravou) nejí žádné živočišné produkty. Stejně 

jako vegetariáni nejí potraviny, které vznikly usmrcením zvířete, nejí však ani potraviny 

živočišného původu: mléčné výrobky (máslo, mléko, jogurty, sýry, mléko…), vejce a med. 

Vegan zachází ještě dál. Živí se rostlinnou stravou a k tomu navíc odmítá v největší možné 

míře vykořisťování zvířat v oblasti oblékání (nenosí vlnu, kůži, hedvábí atd.), obouvání, tašek 

a kabelek, módních doplňků, přípravků na úklid domácnosti (nepoužívá například živočišné 

tuky), volnočasových aktivit atd. Dbá rovněž na kupování přípravků, které nejsou testovány na 

zvířatech. 

 

II Že bychom tedy rostlinné stravě dali šanci? 

Nejím žádné potraviny živočišného původu: maso, ryby, mořské plody, vejce, mléčné výrobky 

(sýry, mléko, máslo, smetanu), ani produkty včelích úlů (med, pyl). Nekonzumuji ani želatinu, 

omáčky na bázi ryb, ani živočišná barviva pocházející z rozdrcených brouků (červců). Tato 

omezení se vztahují rovněž k filtraci nápojů jako je víno nebo pivo. 

 

ČERVEC NOPÁLOVÝ – BROUČEK, KTERÝM SE BARVÍ POTRAVINY 

O červci nopálovém ví jen málokdo. Vyskytuje se však v mnohých potravinách, od uzenin přes 

jogurty a studenou pochoutku řecké a turecké kuchyně taramasalatu, až po perlivé nápoje. 

Hmyz je už tak jako tak běžnou součástí stravy lidí, kteří jedí všechno. Tento druh hmyzu žije 

na kaktusech, na kterých parazituje. Barvivo se získává jeho drcením. Červec nopálový 

přirozeně produkuje červenou barvu, aby odstrašil predátory. Na etiketách potravin jej 

nalezneme pod názvem E120. Existuje syntetická verze karmínu červce – E124.  

 

U spousty lidí vzbuzuji dojem, že se omezuji. Přitom veganská strava může být tak bohatá a 

pestrá! Při změně jídelníčku často objevíme celou škálu pro nás nových potravin: luštěniny, 

obiloviny, tofu (vyráběné ze sóji), seitan známý také jako „rostlinné maso“ (tento pojem občas 
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mezi vegany vyvolává dohady), olejnaté rostliny, ovoce a zeleninu všech možných barev atd. 

Pole možností se postupně otevírá, ať už jsme v kuchyni mistr nebo ne. Svého rozhodnutí 

rozhodně nelituji! 

Všichni vegané nejsou profesionální kuchaři ani výživoví nadšenci. Samozřejmě lze být 

veganem a zároveň jíst nezdravě: i veganovi se může stát, že sní něco příliš tučného, příliš 

sladkého, nebo příliš slaného. Díky veganství jsem se hodně naučila, a kdyby mě bavilo vařit 

už dříve, vyhýbala bych se takovým jídlům s ještě větším nasazením, zejména příliš slaným, 

která mě ani nikdy v minulosti nelákala. Nepotřebujeme mít nijak přehnané množství znalostí, 

abychom věděli, jak se správně stravovat. Optimální a rozmanitá strava však vyžaduje trochu 

více úsilí. 

Jak to vlastně je s tolik obávanými nedostatky látek v těle, si objasníme na základě několika rad 

lékaře a odborníka na zdravou veganskou stravu Jérôma Bernard-Pelleta. Abyste si je všechny 

dobře zapamatovali, na straně 73 naleznete přehlednou tabulku, která shrnuje podstatné 

informace o důležitých živinách, které je dobré znát. 

Přechod na veganskou stravu ze začátku vyžaduje jistou míru přizpůsobení a osvojení několika 

kulinářských triků při přípravě jídel. Obnáší také objevení či případné znovuobjevení některých 

potravin. Vegané, kteří vymýšlejí nové recepty, neupouští od tradic. Naopak se jimi inspirují a 

oživují je. Ať už se ve vás skrývá šéfkuchař nebo s vařením teprve začínáte, veganská kuchyně 

pro vás může být obrovský zdroj kreativity, jak vám ukážou recepty, které vás v této části knihy 

čekají. 
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1 DOPORUČENÍ PRO VYVÁŽENOU STRAVU 

O výživě se ve školách ve Francii stále ještě učí jen málo. „Studium medicíny nezahrnuje žádný 

předmět o výživě, mluví se o ní jen při vzácných příležitostech. Lékaři tento obor znají 

nedostatečně, často méně než někteří vegetariáni,“ uvádí francouzský lékař Jérôme Bernard-

Pellet. 

Národní zdravotní služba Spojeného království (National Health Service)1 doporučuje jíst 

množství různých druhů ovoce a zeleniny, hodně potravin obsahujících škrob, zdroje bílkovin 

jako například luštěniny, alternativy mléčných výrobků jako například obohacené sójové 

nápoje a jen malé množství tučných a sladkých potravin. K tomu je potřeba přidat nezbytný 

vitamín B12 v podobě potravinového doplňku. Doporučuje se rovněž fyzická aktivita, neboť 

veganství sportování v cestě nestojí. Vrcholoví sportovci Serena Williams, Mike Tyson nebo 

nejsilnější muž světa Patrick Baboumiam se živí rostlinnou stravou. I já sama jsem začala běhat 

a poprvé v životě jsem se zúčastnila 11km překážkového běhu. 

Le Guide du végétarien débutant, příručka pro začínající vegetariány vytvořená francouzskou 

vegetariánskou organizací (l’Association végétarienne de France), doporučuje jíst denně 

alespoň tři porce ovoce (1 porce odpovídá jednomu ovoci průměrné velikosti nebo 125 ml 

tepelně zpracovaného ovoce), dvě porce celozrnných obilovin (1 plátek pečiva, 125 ml tepelně 

zpracovaných obilovin), dvě porce luštěnin (125 ml tepelně zpracovaných fazolí, 125 g tofu) a 

čtyři porce zeleniny (250 ml syrové zeleniny, 125 ml tepelně zpracované zeleniny). Lze také 

přidat 30 až 60 g ořechů a olejnatých rostlin na den. Pozor, abyste tělo kvůli strachu 

z nedostatku látek nezásobovali příliš. Až nabydete nějaké základní znalosti, sami uvidíte, že 

rostlinná strava není tak složitá, jak si možná myslíte, a že můžete zůstat v klidu.  

                                                           
1 Internetová stránka: dietethics.eu 
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JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE… 

někteří vegané (můj případ to není) se živí syrovou stravou (někdy označovanou také jako 

„živá“ strava nebo raw). Jedí syrové ovoce a zeleninu (které nebyly zahřáty na více než 42 °C), 

olejnaté potraviny (lískové oříšky, arašídy, mandle apod.) a nekonzumují obiloviny ani 

luštěniny (případně kromě těch, které jsou v naklíčené podobě), neboť ty se před konzumaci 

musí tepelně upravit. 

 

  

OVOCE
alespoň 3 porce

LUŠTĚNINY
2 porce

CELOZRNNÉ 
OBILOVINY

2 porce

ZELENINA
4 porce

OŘECHY A 
SEMÍNKA
1 porce
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Základní živiny a veganské potraviny, ve kterých se nacházejí2 

DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA HLAVNÍCH ŽIVIN 

Vitamin B12 Vitamin D Bílkoviny Železo 

 

3 µg 5 µg 0,66 g/kg 
Muž 9 mg 

Žena 16 mg 

Potraviny 

obohacené o 

vitamin B12 

konzumované 

několikrát 

v průběhu dne 

a/nebo 

potravinové 

doplňky (10 

µg/den, 2000 

µg/týden) 

Doporučuje se 

překračovat 

hodnotu 

oficiálně 

doporučované 

dávky. 

 

Slunce, 

potravinové 

doplňky. 

Čočka, červené 

fazole, cizrna, 

tofu, arašídové 

máslo, 

celozrnné 

obiloviny, 

sójové mléko, 

zelenina atd. 

Řasa kombu, 

sezam, 

pivovarské 

kvasnice, 

kakaový prášek, 

čočka, cizrna, 

quinoa, obilné 

klíčky, mák, 

lněná semínka, 

sušené 

meruňky, 

brokolice atd. 

Vápník Omega-3 Jód Selen Zinek 

550 mg 2 g ALA 150 µg 40 µg 15 mg 

Minerální voda, 

obohacené 

rostlinné 

nápoje, tofu, 

sezam, mandle, 

sušené ovoce, 

tmavá listová 

zelenina 

(kapusta, 

brokolice apod.) 

Lněná semínka, 

konopná 

semínka, 

vlašské ořechy a 

olej z vlašských 

ořechů, řepka, 

obilné klíčky, 

sója atd. 

Řasa kombu, 

jodidovaná sůl, 

brambory 

vařené se 

slupkou, řasa 

dulse, řasa 

wakame atd. 

2 para ořechy na 

den 

Dýňová 

semínka, 

luštěniny, 

vlašské ořechy, 

semínka, 

celozrnné 

pečivo, obilné 

klíčky atd. 

 

Bílkoviny 

Každá bílkovina je tvořena skupinou aminokyselin. Ty jsou určitým společným jmenovatelem 

všeho živého, tedy živočichů i rostlin. Bílkoviny můžeme přirovnat k náhrdelníkům z perel. 

Liší se od sebe podle aminokyselin, ze kterých se skládají. Během trávení naše tělo tyto 

náhrdelníky trhá, aby mohlo asimilovat jejich perly. I v rostlinných bílkovinách jsou vždy 

zastoupeny všechny aminokyseliny, liší se pouze jejich poměr. 

Aby byl člověk „silný jako býk“, stačí, když bude následovat příklad tohoto býložravce. Člověk 

není masožravec. Chopil se příležitosti jíst maso, neboť to bylo nepopiratelně nezbytné pro jeho 

přežití. To už dnes však neplatí. Podle světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace 

pro výživu a zemědělství (FAO) a OSN je průměrná potřeba dospělého člověka 0,66 g bílkovin 

                                                           
2 Tato tabulka vychází z různých zdrojů (Vive la B12, ANSE, OMS, dietethic.eu). Je uvedena pouze pro informaci. 
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na kilogram jeho tělesné váhy. Jedinec vážící 70 kg by tak měl ve své potravě přijímat 46,2 g 

bílkovin denně. Tato hodnota představuje 4 až 10 % celkového kalorického příjmu, mění se 

s množstvím fyzické aktivity. 

 

POTRAVINY OBOHACENÉ O BÍLKOVINY 

Časopis francouzské vegetariánské asociace (l’Association végétarienne de France) zdůrazňuje, 

že 13 prvních položek na seznamu potravin obsahujících největší množství bílkovin, jsou 

rostliny. 

Množství bílkovin ve 100 g: 

sója: 38,20 g; půlený hrášek: 33,10 g; arašídové máslo: 30,80 g; červené fazole: 23,60 g; čočka: 

23,40 g atd. Všechny tyto potraviny jsou na seznamu dříve než sýr camembert, který jich 

obsahuje 23 g nebo vepřová šunka, která jich obsahuje 22,50 g. 

Dostatečný kalorický příjem snadno pokryje denní potřebu bílkovin. Dokonce lze říci, že se dá 

snadno překročit. 

 

Rostlinné bílkoviny jsou stejně kvalitní jako živočišné a obsahují všech dvacet aminokyselin, 

které nalezneme v bílkovinném složení lidského těla, a to včetně všech devíti esenciálních 

aminokyselin. Čočka má chemický index 0,9 – to znamená, že esenciální aminokyselina, která 

je v ní zastoupená v nejmenší míře, představuje 90 % množství považovaného za optimální. 

Stačí jí tedy sníst trochu více. Někteří lidé (včetně některých vegetariánů a veganů) se 

domnívají, že je pro pokrytí denní potřeby esenciálních aminokyselin nezbytně nutné 

kombinovat různé zdroje bílkovin. Jedná však o mýtus. Pojmy „neplnohodnotné“ či 

„nekompletní“ bílkoviny, kterými straší zemědělsko-potravinářští lobbisté, se neobjevují 

v žádné zprávě WHO, FAO ani OSN. „Kombinace obilovin a luštěnin, ne nutně v jednom jídle, 

má teoretické opodstatnění v kontextu vážných potravinových nedostatků. V takových 

případech totiž nejsme schopni odhalit nedostatek lysinu (základní aminokyseliny obsažené 

skoro ve všech bílkovinách) ve většině obilovin. V kontextu potravinové hojnosti nicméně tento 

koncept nemá žádný význam. Pro pokrytí denní doporučené dávky všech esenciálních 

aminokyselin se tedy stačí najíst do sytosti a podobnými záležitostmi se nemá smysl zabývat,“ 

vysvětluje lékař Jérôme Bernard-Pellet. 
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Příjem bílkovin se v průběhu týdne vyrovnává, nemusíme si tedy dělat starosti. Jsou obsažené 

v zelenině, luštěninách (čočce, cizrně apod.), obilovinách, ovoci a olejnatých rostlinách 

(vlašských ořeších, lískových oříšcích, lněných semínkách atd.), v ideálním případě nijak 

neupravených. Kalorický příjem je u veganů stejný jako u zbytku populace: 2100 kilokalorií u 

žen a 2600 kilokalorií u mužů. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na fyzické aktivitě. 

 

Železo 

„Neexistuje žádný přesvědčivý výzkum, který by prokazoval, že vegané trpí nedostatkem 

železa v těle častěji než lidé, kteří jedí všechno,“ ujišťuje lékař Jérôme Bernard-Pellet. U 20 % 

žen existuje riziko, že se u nich jednoho dne projeví nedostatek železa, tento problém však 

nesouvisí s veganstvím. 

Železo umožňuje zejména vytváření červených krvinek a zajišťuje tak přenos kyslíku v krvi i 

jeho ukládání ve svalech. Nedostatek příjmu železa vede k anémii, která se projevuje například 

vypadáváním vlasů, únavou nebo dýchavičností. 

Železo obsažené v rostlinách je hůře vstřebatelné než to, které se vyskytuje v mase. Vegané 

nicméně v průměru konzumují více železa než zbytek populace, neboť se tento minerál nachází 

ve velkém množství rostlin. Tento druh železa má navíc tu výhodu, že je zdravější než železo 

obsažené v mase, které má kyselinotvorné účinky a podporuje tak vznik zánětu tračníku. 

 

POTRAVINY BOHATÉ NA ŽELEZO 

Na železo jsou bohaté luštěniny. Jako příklad si můžeme uvést čočku, fazole, cizrnu nebo sóju 

(včetně sójových výrobků jako je například tofu). Železo nalezneme i v olejnatých rostlinách 

(například mandlích nebo kešu oříšcích), v zelenině (brokolici, fazolkách nebo kadeřávku) a 

také v ovoci (meruňkách, fících nebo švestkách). 

 

Vitamin C je velice důležitý, neboť podporuje vstřebávání rostlinného železa. Potraviny, které 

jej obsahují velké množství, jsou citrusy, cukrové melouny nebo jahody. Musíme si však dávat 

pozor na konzumaci zeleného čaje po jídle. Než tento nápoj začneme pít, doporučuje se počkat 

dvě hodiny, neboť třísloviny, které obsahuje, vstřebávání železa omezují. 
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Vitamin D a vápník 

Rostlinných zdrojů vápníku existuje celá řada. Tento minerál tvoří hlavní složku v kostech a 

zubech a hraje roli také při srážení krve, regulaci krevního tlaku a při svalových kontrakcích. 

Abychom podporovali jeho vstřebávání do krve, musíme dbát na dostatečný příjem vitaminu 

D. Sedmdesát až devadesát procent francouzské populace v zimě údajně trpí jeho nedostatkem. 

Svoji pokožku (ruce a obličej) bychom měli třikrát týdně vystavovat přímému slunci po dobu 

alespoň 20 až 30 minut a v zimě bychom tuto dobu měli ještě prodlužovat. Naše tělo totiž díky 

ultrafialovému záření (UVB) produkuje vitamin D. Potravinový doplněk, který odborníci radí 

pravidelně užívat, je vitamin D2 (vitamin D3 je totiž téměř vždy živočišného původu). Vitamin 

D kromě toho, že napomáhá vstřebávání vápníku do krve a jeho následné fixaci na kosti, také 

posiluje obranyschopnost, a to především při chřipce. 

Podle WHO člověku stačí 550 mg vápníku denně. Vegané jej do těla dostávají konzumací vody 

(některé minerální vody jsou na tento vitamin velmi bohaté), obohacených rostlinných mlék, 

mandlí, tofu, sezamu, brokolice, kapusty, fíků nebo luštěnin. Fyzická aktivita a konzumace 

ovoce a zeleniny tento minerál pomáhají udržovat v kostech. Příliš bohatá strava na bílkoviny 

a na sůl nebo konzumace kofeinu a tabáku naopak způsobují jeho vylučování z těla. 

 

Omega-3 

Omega-3 jsou esenciální mastné kyseliny, které si naše tělo není schopné z ostatních tuků samo 

vytvářet. Mají příznivý účinek na oběhovou a nervovou soustavu. Pozornost by jim měli 

věnovat jak vegané, tak i zbytek populace. Kyselina linolenová (ALA) je omega-3 mastná 

kyselina tvořená krátkým řetězcem. Jejími dobrými zdroji jsou lněná semínka, sójové boby, 

vlašské ořechy, řepkový olej nebo tofu. V našem těle se může přeměňovat na kyselinu 

eikosapentaenovou (EPA) a kyselinu dekosahexaenovou (DHA) – omega-3 mastné kyseliny s 

dlouhým řetězcem. Stává se, že k této přeměně u některých jedinců (např. diabetiků nebo 

starších lidí) dochází obtížněji. Řešení takové situace nabízejí mikroskopické řasy obsahující 

omega-3 tvořené dlouhými řetězci. Existují ve formě kapslí (Opti3, Nuique, Dr Fuhrman’s 

DHA Purity). Doporučují se rovněž těhotným ženám (vegankám i ne-vegetariánkám), neboť 

pro správný vývoj mozku miminka je nutné velké množství kyseliny DHA. 
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Zinek, jód a další živiny 

Některé živiny ve veganské stravě najdeme jen zřídka a jiné (např. vitamin B9, vláknina a 

vitamin C) se v ní naopak vyskytují častěji než v jídelníčku ne-vegetariánů. Předmětem zájmu 

veganů by měl být například zinek. Zinek posiluje imunitní systém a nervovou a rozmnožovací 

soustavu. Nachází se v luštěninách, ořeších a semínkách (především dýňových) nebo 

celozrnných obilovinách. Pro správné fungování štítné žlázy, která podporuje růst a tělesný 

metabolismus, je nezbytný jód. Ten najdeme v jodidované soli (jejíž konzumace by se neměla 

přehánět) a řasách (jejichž množství vstřebávané do těla může u vegana, který je jí pravidelně, 

být dokonce nadměrné). K pokrytí doporučené denní dávky selenu, který potřebujeme ke 

správnému fungování imunitního systému a štítné žlázy, nám stačí sníst dva para ořechy. 

Některé veganské potravinové doplňky obsahují směs těchto živin. Doplněk Veg1 poskytovaný 

společností Vegan Society, obsahuje především vitamin B12 – jediný potravinový doplněk, 

který je při veganské stravě nezbytný. 

 

Vitamin B12 

Vitamin B12 je životně důležitý. Je nutný pro vytváření červených krvinek, krevních destiček 

a bílých krvinek. Podporuje také nervovou soustavu.  

Žádný spolehlivý rostlinný zdroj tohoto vitaminu neexistuje. Po internetu koluje spousta 

lživých informací, které ohrožují životy veganů. Řasy obsahují látky analogické vitaminu B12 

(„nepravý vitamin B12“), které mohou zkreslovat výsledky krevních rozborů a mohou se 

s opravdovým vitaminem B12 dokonce křížit. Jedinými spolehlivými zdroji tohoto vitaminu 

jsou potraviny obohacené o B12 a potravinové doplňky. 

Vitaminu B12 se do našeho organismu vstřebává jen velmi malé množství, a to především při 

zvýšených dávkách. 1 µg se v něm vstřebá z 50 %, zatímco u dávky 1000 µg je míra jeho 

vstřebávání pouhých 0,5 %. Abychom přijímali optimální množství tohoto vitaminu a aby se 

nám do těla vstřebalo jeho doporučené množství 3 µg, musíme třikrát denně konzumovat 

potraviny o tento vitamin obohacené nebo si denně brát doplněk, který jej obsahuje 10 µg. 

Existují také doplňky s větší dávkou. Ty, které vitaminu B12 obsahují 2000 µg, se berou jednou 

týdně a ty, které jej obsahují 5000 µg, jednou za dva týdny. 

Aby se vitamin B12 asimiloval správně, doporučuje se tabletku v ústech rozkousat a nechat ji 

rozpustit ve slinách. Spousta veganských doplňků B12 má pomerančovou, jahodovou nebo 
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rybízovou příchuť. Zdrojem cenných informací o této záležitosti jsou internetové stránky 

francouzské veganské společnosti (Société végane française) societevegane.fr a vivelab12.fr. 

Asociace má také svoji facebookovou skupinu pojmenovanou „vive la B12!“ (ať žije B12!) 

sloužící ke sdílení různých informací a předávání rad. 

 

TĚHOTNÉ ŽENY, DĚTI A SENIOŘI  

Rostlinnou stravou se mohou živit i těhotné ženy. Doporučuje se jim, aby jedly zdravě už před 

otěhotněním a aby do svého jídelníčku zařadily především vitamin B12, vitamin D, vápník a 

omega-3 mastné kyseliny tvořené dlouhým řetězcem. Od poloviny těhotenství musí těhotná 

žena brát železo v podobě potravinového doplňku, a to při jakékoli stravě. Je dobré vědět, že se 

její denní potřeba bílkovin navýší o 30 %. Pro kojící matky platí podobná pravidla. Měly by 

mít na mysli, že tvorba mateřského mléka vyžaduje vyšší kalorický příjem. Existuje několik 

potravinových doplňků určených speciálně pro těhotné ženy-veganky. Jedním z nich je Vegan 

Prenatal Multivitamin & Mineral výrobce Deva. 

Také děti mohou být vegany. Musí se u nich však dbát na doplňování vitaminu B12. „Poskytuji 

lékařský dozor i dětem, které jsou vegany od narození a vše se u nich odehrává zcela bez 

problémů. Vyvíjejí se naprosto normálně,“ uvádí doktor Jérôme Bernard-Pellet. Existují 

náhražky mateřského mléka vyráběné ze sóji nebo rýže. Běžně prodávaným sójovým mlékem 

veganské novorozence krmit nesmíme, stejně tak jako ne-vegetariánským novorozencům 

nedáváme běžné kravské mléko. 

Ani u starších lidí neexistují žádné kontraindikace veganské stravy. Riziko nedostatku 

vitaminu B12 a vitaminu D je u veganských jedinců stejně vysoké jako u ne-vegetariánů. 

Lidský organismus ve vyšším věku totiž tyto vitaminy už není schopen vstřebávat v 

dostatečném množství. Trávicí systém také hůře vstřebává aminokyseliny a příjem bílkovin tak 

musí být zvýšen na 1 gram na kilogram tělesné váhy denně. To však ani v případě veganské 

stravy není nijak obtížné. 
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2 VEGANSKÁ STRAVA KROK ZA KROKEM 

Než se odhodláte udělat rozhodující krok k veganské stravě, můžete nejdříve postupně 

konzumaci živočišných potravin omezovat. Při té příležitosti lze spotřebovávat již nakoupené 

potraviny a seznamovat se s náhražkami masa jako je seitan, tofu nebo luštěniny. Začněte 

s vašimi oblíbenými recepty, které už rostlinné jsou nebo které se na veganské dají snadno 

přetvořit. Je lepší na to jít postupně než do toho skočit po hlavě. 

Případné prohřešky proti rostlinné stravě si nevyčítejte. Některým lidem změna jídelníčku 

potíže nedělá, pro jiné však může být obtížnější. Hledejte si nové rituály a vytvářejte si nové 

návyky. Pokud jste si například u televize rádi dávali nakrájený sýr, nahraďte jej třeba 

hummusem s pečivem. Do svého jídelníčku postupně zařazujte více syrové zeleniny, ta vám 

dodá spoustu vitaminů a živin a její příprava je rychlá. 

Využijte této zkušenosti k objevování nových chutí a nechávejte se překvapit. Existuje řada 

kulinářských tradic, v nichž rostliny zaujímají důležité postavení. Seznamte se s recepty 

indickými (čočkový dahl, zeleninové kari a další) nebo japonskými (zeleninové maki, 

zeleninové smaženky a další). Řadu jídel bez živočišných potravin nabízí také libanonská 

kuchyně (falafel, řepovo-mandlové pyré, tabbouleh, humus a další). Zelenina je podstatnou 

součástí také středomořské kuchyně: kuskus se tradičně podával s masem jen při oslavách, jinak 

byl vždy veganský. Rostliny poskytují chutnou a bohatou kuchyni. Tato strava nám umožňuje 

být velmi kreativní a abychom si to uvědomili, stačí, když se podíváme už jen na to, kolik 

existuje blogů s veganskými recepty. Spoustu receptů nalezneme například na stránkách 

vegemiam.fr, které se hodí znát. 

 

VEGANSKY UŽ JÍTE, ANIŽ BYSTE SI TO UVĚDOMOVALI: 

Pečivo, těsta na pizzu, polévky (bez přidané smetany nebo másla), tabbouleh, zeleninové woky, 

těstoviny all‘ arrabiata a těstoviny se zeleninou, zeleninové maki, hrušky na víně, ovocné saláty, 

sorbety atd. 

 

A co je nejdůležitější, nebuďte v tom sami. Scházejte se s vegetariány a vegany, kteří bydlí ve 

vašem okolí, zapojujte se do diskuzních fór a přidejte se do různých skupin na facebooku. První 

věcí, kterou jsem udělala já, když jsem se stala vegetariánkou, bylo, že jsem se stala členkou 

jednoho diskuzního fóra a místní facebookové skupiny nazvané „végétariens, végétaliens et 
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végans de Picardie“ (vegetariáni, vegetaliáni a vegani v Pikardii). Ke svému velkému 

překvapení jsem nedaleko svého bydliště objevila celou početnou komunitu. Někdy můžeme 

mít pocit, že jsme izolovaní, a to především kvůli společenskému tlaku. Nejsme však jediní, 

kdo přešel na veganství. Stejně tak se nenechte odradit někdy nelogickými řečmi veganů. Mají 

dobré úmysly, jen je občas formulují nešikovně. 

 

JE DOBRÉ VĚDĚT 

Váha 

Při přechodu z běžné stravy na veganskou tělo v některých případech potřebuje trochu času, 

než se přizpůsobí. Jedna věc je však jistá: pokud od stolu odcházíte hladoví, není to normální. 

Jíst pouze salát nepřipadá v úvahu. To, co dodává pocit sytosti, je vláknina a také bílkoviny. 

Ani přílišná ztráta na váze není normální. Pokud jíte do sytosti a nevynecháváte „správné tuky“ 

(které jsou obsaženy například v olejích s vysokým obsahem omega-3, olejnatých rostlinách 

nebo ovoci s vysokým obsahem tuku, jako je avokádo) a vlákninu (která se nachází například 

v celozrnných obilovinách), není jediný důvod, proč byste měli přibírat nebo hubnout, 

především pokud jste již před změnou jídelníčku měli „normální“ váhu, jejíž hodnota se 

stanovuje pomocí indexu tělesné hmotnosti (BMI). 

 

Trávení 

Svému tělu musíte také dopřát určitý čas na to, aby se detoxikovalo a aby si zvyklo na novou 

stravu. Může se stát, že bude vaše trávení ze začátku trochu narušené, především pokud jste 

dříve ze stravy pravidelně nepřijímali dostatek vlákniny. Některým lidem se také může objevit 

akné (přestože ze svého jídelníčku vyřadili mléčné výrobky). Vše se ale po určité době zase 

vrátí k normálu. 

 

Jednodenní jídelníček vegana 

Zde uvádím příklad jídel, které si během jednoho běžného dne může vegan dát.  

Nesnažím se tím představit nějaký výživový ideál, ale spíše poskytnout inspiraci k sestavení 

denního jídelníčku aktivního člověka, jehož příprava je rychlá. 
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• Snídaně: hrnek rostlinného mléka s kakaem bez cukru, jeden plátek celozrnného pečiva 

s marmeládou a druhý s hummusem a obilnými klíčky, mandarinka a po jídle tableta 

s 10 g vitaminu B12. 

• Svačina: čaj rooibos, hrstka mandlí a mandarinka. 

• Oběd: strouhaná mrkev pokapaná sezamovým olejem a octem a posypaná petrželí, 

těstoviny s veganským pestem a červenou čočkou, neochucený jogurt z rostlinného 

mléka se lžičkou agávového sirupu. 

• Svačina: několik nesolených kešu ořechů a veganské pivo. 

• Večeře: pyré z brokolice a brambor s tofu nakrájeným na kostky, plátek veganského 

sýra a veganský krém s karamelem. 

 

SVAČINKY 

Bývá sice doporučováno nemlsat, existují však i takové svačinky, které chutě zaženou a jsou 

zároveň zdravé. Je důležité umět poslouchat své tělo. Pokud nám mezi jídly kručí v žaludku, 

můžeme sáhnout po zdravé a výživné svačince v podobě mandlí nebo sušeného ovoce. Svačina 

je i pro dospělé. Musíme si však dávat pozor, abychom chuť nezaměňovali za hlad, což se může 

stát, když jsme například ve stresu. V takovém případě se doporučuje dát si čtvereček čokolády, 

neboť čokoláda obsahuje magnézium, které podporuje úlevu od napětí. 
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3 NEZBYTNÉ POTRAVINY VEGANSKÉ KUCHYNĚ 

Nezbytné potraviny veganské kuchyně se mohou u jednotlivých veganů lišit podle jejich 

stravovacích návyků. Některé potraviny však umožňují velice rychle vytvářet překvapivé 

recepty, které si oblíbí každý. Kromě spousty čerstvého sezonního ovoce a zeleniny mám ve 

svých kuchyňských policích a lednici tyto potraviny: 

Rostlinné oleje a margaríny jsou klíčovými potravinami, které při vaření nahrazují máslo. U 

margarínů je však potřeba dbát na to, aby neobsahovaly žádné mléčné výrobky (některé jsou 

totiž označené jako „rostlinné“ přesto, že mezi ostatními ingrediencemi obsahují například 

podmáslí nebo vitamin D3, který pochází z ryb). 

 

POZOR NA PALMOVÝ A KOKOSOVÝ OLEJ 

Stává se, že margaríny obsahují také palmový olej, jehož výroba ničí přirozené prostředí 

divokých zvířat a vytváří tak spory mezi zájmovými skupinami. Někteří vegané konzumaci 

palmového oleje odmítají, a to i v případě, kdy nese označení bio. Poukazují na to, že je jeho 

konzumace v rozporu s jejich rozhodnutím chránit zvířata. Kupování margarínů, které jej 

obsahují, se vyhýbám a používám místo něj kuchyňské oleje. 

Kokosový olej, který se vyrábí v Thajsku, také představuje problém, protože kokosy během 

celého dne sbírají makakové. Musíme si tedy vždy ověřit, odkud kupovaný kokosový olej 

pochází. Nemusíte se však znepokojovat, některé značky prohlašují, že opice nevykořisťují: 

např. Rapunzel nebo Bio planète. 

 

Co se týká olejů, u těch si dávejte pozor. Všechny totiž nejsou určeny k tepelnému zpracovávání 

(oleje, které k němu určeny nejsou, se při jejich zahřívání znehodnocují a pro organismus se 

dokonce stávají toxické – patří mezi ně například olej z vlašských ořechů nebo panenský 

slunečnicový olej) a všechny se také nezačínají přepalovat při stejné teplotě. Olivový olej 

(lisovaný za studena) se začíná přepalovat při zahřátí nad 190 °C, hroznový a kokosový nad 

210 °C. Oleje také můžeme, především při pečení, nahradit oříškovými másly, která jsou 

k sehnání v obchodech se zdravou výživou. Výbornou chuť jídlu dodá máslo mandlové, 

sezamové (nazývané tahini), arašídové, máslo z lískových oříšků nebo máslo z kešu oříšků. 

Kešu oříšky jsou mimochodem běžně používané při přípravě rostlinných sýrů. Neváhejte tato 
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másla nakupovat ve velkém množství (jejich cena za kilogram je při nákupu většího počtu kusů 

výhodnější), při skladování při pokojové teplotě vydrží dlouho. 

Rostlinná smetana se vyrábí ze sóji, rýže, ovsa nebo z mandlí. Dá se dokonce vyrobit také 

z rozemletých kešu oříšků a citronové šťávy. Přidává se do omáček nebo dortů. Stejně tak 

důležitá jsou rostlinná mléka, a to hlavně při pečení. Rostlinné smetany a mléka se dají koupit 

v obchodech se zdravou výživou a také v oddílech s dietními a bio potravinami 

v supermarketech. 

Luštěniny jsou stejně jako zelenina, ovoce a obiloviny základem veganské stravy. Červená 

čočka je plná železa, vlákniny a bílkovin a vaří se pouze deset minut. Během chvilky se z ní dá 

vytvořit vynikající polévka, zeleninový wok nebo rostlinná pomazánka. Cizrna se musí den 

před konzumací namáčet a poté čtyřicet pět minut vařit. Následná příprava hummusu v mixéru 

však skoro žádný čas nezabere. Z nálevu z cizrny se dají vyrobit pusinky nebo čokoládová pěna. 

Luštěniny můžete jíst i naklíčené. Nakličovat se dají různé druhy semen prodávaných 

v obchodech se zdravou výživou. Tímto postupem se v nich znásobí vitaminy a minerály a 

semena se stanou velice dobrým zdrojem bílkovin, ale také vápníku a železa. 

Tofu je potravina, která se ve veganských jídlech vyskytuje často (někteří z nich však sóju 

nejedí). Dá se použít v řadě pokrmů v různých podobách, které se obvykle dají sehnat 

v obchodech se zdravou výživou. Může být hedvábné, pevné či fermentované (tj. takové, které 

prošlo procesem mléčného kvašení). Z tofu s hedvábnou strukturou lze vytvářet dezerty jako 

například čokoládové pěny nebo dorty, ale také rostlinné omelety či zapékanou zeleninu. Pevné 

tofu může být buď přírodní (tzv. natural) nebo ochucené (uzené, bylinkové, mangové atd.). 

Můžete jej osmažit na pánvi, přidat do těstovin s boloňskou omáčkou nebo společně se 

zeleninou napíchnout na špejle při přípravě špízů. Existuje také v podobě klobás, salámu 

chorizo a jiných náhražek uzenin. Tempeh je potravina, která se vyrábí z fermentovaných 

sójových bobů. Stejně jako tofu si jej můžete upravit podle vlastních chutí. Prodává se 

v obchodech se zdravou výživou nebo v asijských obchodech. 

 

NĚKOLIK TIPŮ NA PŘÍPRAVU TOFU 

Tofu nemá příliš výraznou chuť (u každého výrobce je jiná), je ho tedy potřeba nějak upravit 

(např. se marinuje nebo přidává do různých omáček), a nepochybně právě z tohoto důvodu 

nemá u veganů moc dobrou pověst. Navíc chutná lépe, když je čerstvé, než když je 

ve vakuovém obalu, jak se prodává v supermarketech. Fermentované tofu může být buď 
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v podobě hustého krému nebo kostky (podobně jako pevné tofu). Jeho chuť je jiná a vyrábí se 

z něj například veganské sýry. Může být také ochucené. Bazalkové fermentované tofu se 

dokonale hodí k těstovinám nebo do salátu. 
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II. Komentář k překladu 

 

Metody práce:  

 

V této části bakalářské práce budu komentovat některá svá překladatelská řešení. Nejprve 

provedu analýzu výchozího textu, již rozdělím na vnětextové a vnitrotextové faktory podle 

Christianne Nordové3 poté uvedu několik překladatelských postupů, které jsem při překladu 

použila, a nakonec se budu věnovat překladatelským problémům, se kterými jsem se setkala. 

Uvedené jevy doplním o konkrétní komentované příklady. 

 

1 Analýza výchozího textu 

 

1.1 Základní charakteristika výchozího textu 

 

Text, který jsem si vybrala, je populárně naučný, patří tedy do odborného stylu. Je převážně 

objektivní, explicitní, přesný, jednoznačný, soustavný a obsahuje mnoho termínů a výčtů. 

Setkáme se v něm s množstvím neosobních a nominálních vazeb a složitých rozvitých souvětí. 

Lze jej označit jako návod (jak se stát veganem) doplněný o několik receptů. Ze slohových 

postupů v něm lze identifikovat výklad, popis a vypravování. Autorka publikace bere ohled na 

čtenáře a klade důraz na kontakt s ním. Text má výrazný persvazivní charakter, o kterém budu 

mluvit dále při rozboru funkce textu. Gwendoline Yzèbe často zmiňuje různé uznávané 

instituce a osobnosti (srov. Houžvičková, Hoffmanová 2012)4. 

 

 

                                                           
3 NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 
translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 2005, 284 s. ISBN 90-40-1808-9. 
4 HOUŽVIČKOVÁ, Milena a HOFFMANOVÁ, Jana. Čeština pro překladatele: základy teorie, interpretace textů, 
praktická cvičení. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 212. ISBN 978-80-7308-506-9. 
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1.2 Vnětextové faktory 

 

1.2.1 Médium/kanál  

 

Publikace byla vydána v edici Le Livre de Poche pobočky nakladatelství Hachette Livre 

nesoucí název Librairie Générale Française. Literární edice Le Livre de Poche vznikla v roce 

1953. Seskupuje knihy malého formátu („do kapsy“) s různým zaměřením (klasickou, 

dokumentární, historickou, detektivní, filozofickou a jinou literaturu včetně příruček). Mnoho 

z nich získalo různá ocenění, například Prix Goncourt, Prix Goncourt des Lycéens, Prix des 

lecteurs du Livre de poche nebo Prix des maisons de presse.5 Edice Le Livre de Poche se stala 

tak populární, že je jejím názvem často označována celá pobočka Librairie Générale Française. 

Nakladatelství Hachette Livre založené v roce 1826 je největší nakladatelství ve Francii. 

 

1.2.2 Autor  

 

Gwendoline Yzèbe je francouzská bloggerka a novinářka. Na svém blogu 

http://uncourantdevert.fr/ píše články o veganství, ve kterých popisuje tento životní styl a s ním 

spojenou filozofii, sdílí své recepty a doporučuje svým čtenářům různé obchody a restaurace. 

K veganství se dostala přes vegetariánství a svůj zájem o životní podmínky zvířat. Vegankou 

se stala v dubnu 2015. Kromě publikace, jejíž část jsem v této bakalářské práci přeložila (Vivre 

végane: Pourquoi devenir végane et comment le mettre en pratique), vydala v roce 2017 spolu 

s dalšími patnácti autorkami kuchařku Un Grand Noël Vegan. Její publikace dosud nebyly 

přeloženy do žádného jiného jazyka. Vystoupila v televizním pořadu 9h50 le Matin na 

francouzském televizním kanálu France 3 a v několika rozhlasových vysíláních (např. na 

France Bleu nebo France Inter) a můžeme ji vidět také v sérii videí Iamvegan.tv. Je členkou 

několika veganských asociací a aktivně hájí práva zvířat. 

 

 

                                                           
5 viz. http://www.livredepoche.com/ 

http://uncourantdevert.fr/
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1.2.3 Příjemce  

 

Text je populárně naučný. Je určen pro širokou veřejnost. Je přístupný a přehledný. Obsahuje 

mnoho termínů. Všechny, včetně základních, jsou však v textu vysvětleny a pro porozumění je 

tak není potřeba znát předem. Je určen čtenářům, kteří mají zájem o vaření, zdravou výživu a 

etický rozměr stravování, především těm, kteří se s problematikou veganství setkávají poprvé 

a začínajícím veganům. Text je doplněn infoboxy, tabulkami a grafy usnadňujícími orientaci a 

zapamatování důležitých faktů. Čtenář, který má s veganstvím již dlouhodobější zkušenost, 

pravděpodobně většinu informací uvedených v příručce zná, nepochybně v ní však najde něco 

nového i on. Text je poměrně silně vázán na francouzské prostředí (tomuto tématu se věnuji 

v následujícím odstavci). 

 

1.2.4 Jazykový kód, místo a čas  

 

Publikace je psána ve spisovném jazyce (francais standard). Je převážně věcná, neboť čtenáře 

seznamuje s veganstvím a jeho základními pojmy, místy je však abstraktní, což pro překlad 

představuje jistou výzvu. 

Vyšla v roce 2016. Téma veganské stravy a filozofie veganství je aktuální. Zájem o zdravý 

životní styl, ochranu životního prostředí, etické stravování a zásahy člověka do přírody vzrůstá. 

Kniha reaguje na tento vývoj: rozšiřuje povědomí o uvedené problematice a podává praktický 

návod, jak se tendenci přizpůsobit. 

Byla publikována ve Francii. Obsahuje mnoho odkazů na francouzské internetové stránky, 

které nejsou dostupné v jiných jazycích a uvádí množství organizací a asociací existujících 

pouze ve Francii. Na francouzské prostředí je rovněž vázána způsobem stravování: např. 

uvedený vzorový jídelníček odpovídá stravovacím návykům Francouzů (oběd je sestaven 

z předkrmu, hlavního chodu a veganského jogurtu; večeře z hlavního chodu, veganského sýra 

a dezertu). Doporučuje potravinové výrobce, jejichž produkty se jinde než ve Francii 

neprodávají a zmiňuje potraviny, které se běžně konzumují ve Francii (pain au chocolat, foie 

gras, poire au vin, crème fraîche apod.). Autorka ve spojení „un bol de lait végétal au cacao 

non sucré“ použila výraz „bol“, neboť se ve Francii kakao často nepije z hrnečku, ale právě 

z misky. Uvádí, že se ve Francii o výživě ve školách příliš neučí. V překladu jsem tyto prvky 
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typické pro francouzské prostředí ponechala. Pokud by kniha měla vyjít v České republice, bylo 

by je nutné konzultovat s redaktorem a přizpůsobit text českému čtenáři. 

 

1.2.5 Funkce textu a komunikační záměr  

 

Cílem textu je seznámit čtenáře s veganstvím, ukázat, jak je s ním snadné začít, vyvrátit některé 

mylné předpoklady s ním spojené, představit základy zdravého stravování a nabídnout několik 

jednoduchých veganských receptů. Nabádá stát se veganem, poukazuje na zdraví, životní 

prostředí a etické hledisko. Text je převážně objektivní, uvádí fakty a cituje různé zdravotnické 

organizace. Má však také výraznou subjektivní složku, neboť autorka v průběhu celé knihy sdílí 

své vlastní zkušenosti s veganstvím a dává svým čtenářům rady, které z nich vyplývají. Úvod, 

ve kterém vypráví, jak se k veganství dostala, je čistě subjektivní. Je dostatečně vědecky 

podložený. Morální hodnoty čtenářů-neveganů explicitně nenapadá, avšak představuje 

informace, které od běžné západní stravy odrazují. Z Jakobsonových funkcí je v textu primárně 

zastoupena funkce referenční, která vysvětluje, informuje. Druhou podstatnou funkcí je funkce 

konativní, která čtenáře vybízí, aby si uvědomovali dopady svého stravování na zdraví, na 

životní prostředí a na ostatní živé tvory na Zemi a nabádá je, aby svůj jídelníček změnili nebo 

upravili. Autorka hojně používá zájmeno vous, v nižší míře rovněž inkluzivní zájmeno on a 

v překládané části se vyskytuje jeden interogativní nadpis „Et si on devenait végétalien?“, který 

vkládá do úst svému čtenáři. Třetí funkcí je funkce expresivní: text obsahuje množství 

vykřičníků, které podtrhují vybízivý charakter: „Je ne regrette absolument pas mon choix !“, 

„Le végétal donne une cuisine savoureuse et généreuse !“ nebo zdůrazňují obsah sdělení: 

„Attention à ne pas se suralimenter en pensant éviter les carences !“. V textu nalezneme rovněž 

funkci metajazykovou, a to v místech, kde autorka definuje odborné pojmy. 

 

1.3 Vnitrotextové faktory 

 

1.3.1 Téma a obsah  

 

Tématem publikace je veganství a s ním spojená filozofie. Dílo je celkem rozsáhlé (má 175 

stran) a je poměrně vyčerpávající. Seznamuje adresáty se základními pojmy tohoto směru, snaží 
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se je na něj „nalákat“ a ukazuje jim, že stát se veganem je snadné. Vysvětluje, kdo je vegan, jak 

vypadá jeho jídelníček a jeho životní styl a jaká jsou jeho přesvědčení. Popisuje tři důvody, 

proč lidé přechází na veganství (zdraví, etickou stránku, životní prostředí), jeho smysl a účel. 

Nabízí rovněž několik jednoduchých a rychlých receptů. Představuje základní pojmy výživy a 

zmiňuje, na co si vegané musí dávat pozor. Kromě stravy se věnuje také kosmetice, oděvu a 

obuvi, přípravkům pro úklid domácnosti a domácím mazlíčkům. Pro začínajícího vegana, 

kterému je tato příručka určena, bude přínosná v mnoha směrech. Autorka sama v textu píše: 

„Ce guide se propose d’offrir un panorama complet du véganisme“ (O, 12). Pokročilý vegan, 

kterého už není o pozitivech veganství potřeba přesvědčovat a který již základy ovládá, by mohl 

vyžadovat informace, které jdou více do hloubky problematiky. I takový čtenář si však 

v publikaci najde své. 

 

1.3.2 Výstavba a členění textu, grafická úprava, neverbální prvky  

 

Horizontálně je text členěn na úvod, tři kapitoly se čtyřmi až šesti podkapitolami, závěr a 

přílohy. Na začátku každé kapitoly je zelená dvoustrana, na jejíž pravé stránce je uveden její 

název označený římskou číslicí. Názvy podkapitol jsou psány zelenými a tučnými černými 

kapitálkami a jsou označeny arabskými číslicemi. Tematické nadpisy jsou psány bílým písmem 

podbarveným zeleně. Odstavce nejsou dlouhé. Z hlediska vertikálního členění je hlavní 

výkladový text doprovázen infoboxy obsahujícími definice pojmů, důležitá čísla nebo zajímavé 

doplňující informace, několika tabulkami a grafem a v poslední kapitole se vyskytují také loga 

a piktogramy, které nalezneme na oblečení a obuvi. Infoboxy jsou vyplněny světle zelenou 

barvou a nadpisy jsou v nich psány zelenými kapitálkami. Všechny tabulky i grafy jsou 

v zelených odstínech. Text také obsahuje poznámky pod čarou se zdroji. Díky tomuto bohatému 

členění je text přehledný. 

 

1.3.3 Lexikum  
 

Jazyková vrstva celého textu je français standard. Převládá v něm neutrální slovní zásoba, 

neboť je text převážně věcný. Setkáme se v něm však s množstvím abstraktních a obrazných 

vyjádření: 
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 O, 76: La vitamine C est également une alliée précieuse pour favoriser l’absorption du 

fer non héminique. 

P, 17: Vitamin C je velice důležitý, neboť podporuje vstřebávání rostlinného železa. 

 

 O, 80: Il vaut mieux y aller progressivement que tout abandonner. De même, ne vous 

jetez pas la pierre en cas d’écart. 

P, 21: Je lepší na to jít postupně než do toho skočit po hlavě. Případné prohřešky proti 

rostlinné stravě si nevyčítejte. 

 

 O, 82 : Une journée dans l’assiette d’un végane 

P, 22: Jednodenní jídelníček vegana 

V prvním uvedeném příkladu jsem musela obrazné vyjádření v překladu vynechat, neboť mi 

představa „cenného spojence“ v češtině připadala příliš příznaková. 

Ve druhém příkladu autorka nejprve použila neutrální vyjádření „tout abandonner“ a 

v následujícím odstavci spojení „ne vous jetez pas la pierre“, pro které jsem v češtině nenašla 

žádný obrazný ekvivalent a musela jsem jej přeložit neutrálně: „…si nevyčítejte“. Obrazné 

vyjádření jsem však našla pro předchozí větu, ve které jsem neutrální „tout abandonner“ 

přeložila jako „do toho skočit po hlavě“. 

Ve třetím uvedeném příkladu autorka použila krásný metaforický název podkapitoly „une 

journée dans l’assiette d’un végane“. Naráží na familiární slovní spojení n’être pas dans son 

assiette, jehož synonyma jsou podle slovníku francouzského jazyka Larousse6 être mal à l’aise 

a se sentir malade. znamenající „nebýt ve své kůži7/míře/náladě8“. Zároveň obsahuje slovo 

assiette, kterým autorka uvozuje následující obsah – příklad jednodenního jídelníčku vegana. 

Podobnou metaforu nebylo v češtině možné zachovat a spojení „cítit se dobře / ve své kůži“ se 

nehodilo do kontextu. Proto jsem musela od obrazného vyjádření upustit a použít neutrální 

„jednodenní jídelníček vegana“. 

                                                           
6 DUBOIS, Jean. Dictionnaire de la langue francaise. Paris: Larousse, 1999. 2109 s. ISBN 2-03-320219-4. 

7 VLASÁK, Václav. Francouzsko-český česko-francouzský slovník. Voznice: Leda, 2002. 1392 s. ISBN 80-85927-97-

7. 

8 NEUMANN, Josef; HOŘEJŠI, Vladimir a kol. Velký francouzsko-český slovník. Praha: Academia, 1992. 756 s. 

ISBN 80-200-0233-2. 
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Text je kromě metafor oživen také hodnotícími výrazy a přirovnáními (např. être « fort comme 

un bœuf » – O, 74). Autorský styl se tedy dá místy charakterizovat jako expresivní. Užité 

termíny jsou především z oblastí dietetiky (např. poids, apports caloriques, indice de masse 

corporelle, besoins journaliers en nutriments, restrictions, nutrition), potravinářství (např. 

fruits, noix, huile de colza, soja, graines de lin), lidského těla (např. muscles, os, dents, globules 

rouges, système nerveux), medicíny (např. cancer du côlon, anémie, rhume, trachéite, grippe), 

chemie (oxygène, fer, sélénium, calcium), biologie (cochenille, insecte, macaques, poisson, 

bœuf) a práva (droits des animaux, injustices, exploitation, a také názvy národních či 

mezinárodních organizací jako service national pour la santé du Royaume-Uni, Association 

végétarienne de France, FAO, OMS nebo ONU). Odborné termíny, kterých se v textu vyskytuje 

mnoho, jsou vždy vysvětleny. 

V textu se na několika místech objevují věty začínající číslicí („20 % des femmes sont 

susceptibles (…)“, „70 à 90 % de la population française seraient carencés en vitamine D en 

hiver“). V překladovém textu jsem použila slovní vyjádření, aby věty nepůsobily stylisticky 

neobratně. Ve větě „Ainsi, 1 µg est absorbé à 50 % par notre organisme tandis qu’avec une 

dose de 1 000 µg le taux d’absorption est de 0,5 %“ (O, 87) jsem však číslice zachovala, abych 

nenarušila zjevný kontrast číslice 1 a 1000 postavený vedle kontrastu číslic 50 a 0,5, který je 

v této podobě úderný. 

 

1.3.4 Morfologie a syntax 

 

Nejfrekventovanějším slovesným časem v textu je čas přítomný, jehož užití je v odborných 

textech typické. Označuje nadčasovou, obecně platnou skutečnost a objevuje se v definicích. 

V místech, kdy autorka vypráví o vlastních zkušenostech z minulosti, tedy v celém úvodu a 

místy také v následujících kapitolách, používá složené perfektum (passé composé), kterým se 

vyjadřují minulé ukončené či jednorázové děje; imperfektum (imparfait), kterým se vyjadřují 

opakované a dlouhotrvající děje či se jím popisují okolnosti průběhu jiného minulého děje. Pro 

vyjádření dějů, které byly ukončeny před jiným minulým dějem, používá předminulý čas (plus-

que-parfait). Výjimečně v textu nalezneme také kondicionál (kondicionál cizího mínění: „70 à 

90 % de la population française seraient carencés en vitamine D en hiver“ nebo v souslednosti 

časové) a narazíme v něm rovněž na trpný rod, který je ve francouzštině běžný. 
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Po syntaktické stránce je text propracovaný a přehledný. Ve většině případů jsem v překladu 

použila stejnou délku i strukturu vět. Objevují se v něm však dlouhá rozvitá souvětí, která bylo 

pro přehlednost překladového textu potřeba rozdělit. Celými větami bylo většinou nutné 

nahradit také pro francouzštinu běžné polovětně konstrukce. 

 O, 74: L’homme n’est pas un carnivore, il a saisi l’occasion de manger de la viande, 

cela lui a été indéniablement nécessaire pour survivre, mais cela n’est plus le cas 

aujourd’hui. 

P, 15: Člověk není masožravec. Chopil se příležitosti jíst maso, neboť to bylo 

nepopiratelně nezbytné pro jeho přežití. To už dnes však neplatí. 

 

 O, 81: Il n’est pas question de ne manger que de la salade, ce sont les fibres mais aussi 

les protéines qui donnent la sensation de satiété. 

P, 22: Jíst pouze salát nepřipadá v úvahu. To, co dodává pocit sytosti, je vláknina a také 

bílkoviny. 

 

 O, 79: Les enfants peuvent également être véganes, sans oublier de les supplémenter en 

vitamine B12. 

P, 20: Také děti mohou být vegany. Musí se u nich však dbát na doplňování vitaminu 

B12. 

Výjimečně jsem naopak přistoupila ke sloučení vět do jednoho souvětí: 

 O, 76: De plus, ce fer a l’avantage d’être meilleur pour la santé que le fer héminique 

contenu dans la viande. Ce dernier a en effet un pouvoir oxydant qui favorise le cancer 

du côlon. 

P, 17: Tento druh železa má navíc tu výhodu, že je zdravější než železo obsažené v mase, 

které má kyselinotvorné účinky a podporuje tak vznik zánětu tračníku. 

 

1.3.5 Interpunkce  

 

V jednom nadpise se objevil otazník, který jsem v překladu zachovala: „Et si on devenait 

végétalien?“ (O, 69) – „Že bychom tedy rostlinné stravě dali šanci?“ (P, 11). Otázku autorka 

vkládá do úst svému čtenáři, proto bylo nutné použít interogativní nadpis i v češtině.  
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Vykřičníky podtrhující vybízivý charakter textu jsem zachovala („Le végétal donne une cuisine 

savoureuse et généreuse !“ (O, 80)– „Přitom veganská strava může být tak bohatá a pestrá!“ 

(P, 11)). Vykřičník zdůrazňující obsah sdělení jsem nahradila tečkou, v češtině by působil příliš 

expresivně („Attention à ne pas se suralimenter en pensant éviter les carences !“ (O, 72) – 

„Pozor, abyste tělo kvůli strachu z nedostatku látek nezásobovali příliš.“ (P, 13)). Velice často 

se objevující tři tečky značící nedořečenou enumeraci jsem řešila výrazovou záměnou.  Místo 

tří teček jsem používala výrazy atd., např., například, apod. V místech, kde tři tečky 

vyjadřovaly myšlenkový dozvuk, jsem se však zachovala: „Végétarien, c’était encore possible 

au restaurant, c’était encore facile pour que ma maman ou ma belle-maman s’adapte…“ (O, 

11) – „Být vegetariánkou, to ještě v restauracích bylo možné, to se ještě mamka i nevlastní 

mamka snadno přizpůsobily...“ (P, 9).  

Dvojtečky jsem ve většině případů v českém textu zachovala, některé jsem však vypustila a 

nahradila lexikálním vyjádřením: „Certains véganes, ce n’est pas mon cas, sont crudivores (on 

parle également d’alimentation vivante): fruits et légumes crus (…)“ (O, 72) – „Někteří vegané 

(můj případ to není) se živí syrovou stravou (někdy označovanou také jako „živá“ strava nebo 

raw). Jedí syrové ovoce a zeleninu (které nebyly zahřáty na více než 42 °C), olejnaté potraviny 

(lískové oříšky, arašídy, mandle apod.) (…)“ (P, 14). V jednom případě jsem dvojtečku naopak 

přidala, neboť v originálním textu nebyla enumerace doplněna žádným slovesem. V češtině by 

taková struktura působila nepřirozeně: „On découvre bien souvent un tout nouveau panel 

d’aliments en changeant de régime alimentaire. Légumineuses, céréales, tofu (à base de soja), 

seitan aussi connue sous l’appellation « viande végétale » (…), fruits et légumes de toutes 

couleurs…“ (O, 70) – „Při změně jídelníčku často objevíme celou škálu pro nás nových 

potravin: luštěniny, obiloviny, tofu (vyráběné ze sóji), seitan známý také jako „rostlinné maso“ 

(…), ovoce a zeleninu všech možných barev atd.“ (P, 12). V uvedeném příkladu byly také užity 

uvozovky pro označení stylově nižšího výrazu (« viande végétale »). Uvozovky u slova 

babeurre (O, 83) naznačují, že podmáslí ve Francii není příliš běžnou potravinou. V Česku 

tomu tak není, uvozovky jsem proto v překladu vypustila. 

V podkapitole Une journée dans l’assiette d’un végane autorka uvádí příklad jednodenního 

veganského jídelníčku. Někdy od sebe položky odděluje čárkami, jindy tečkami. Po tečce vždy 

naváže velkým písmenem. V překladu jsem od sebe jednotlivé položky či chody oddělila pouze 

čárkami. 
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 O, 82 : Au petit-déjeuner : un bol de lait végétal au cacao non sucré, deux tartines de 

pain complet avec de la confiture et du houmous accompagné de graines germées. Une 

clémentine. Un cachet de 10 mg de vitamine B12 à la fin du repas. 

En-cas : un thé rooibos, une poignée d’amandes et une clémentine. 

P, 23: Snídaně: hrnek rostlinného mléka s kakaem bez cukru, jeden plátek celozrnného 

pečiva s marmeládou a druhý s hummusem a obilnými klíčky, mandarinka a po jídle 

tableta s 10 g vitaminu B12. 

Svačina: čaj rooibos, hrstka mandlí a mandarinka.  
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2 Překladatelské postupy 
 

 

Metodu doslovného překladu můžeme vzhledem k typologickým odlišnostem češtiny a 

francouzštiny využívat jen velmi omezeně. Situace, kdy ji použít možné není, řešíme 

překladatelskými postupy. Tuto část bakalářské práce budu strukturovat podle A. Tionové9 a u 

každého postupu uvedu alespoň jeden konkrétní příklad z překládaného textu. 

 

2.1 Transpozice 

 

2.1.1 Transpozice slovního druhu 

 

Transpozice slovního druhu spočívá v tom, že je stejný sémantický obsah ve zdrojovém a 

cílovém jazyce vyjádřen jiným slovním druhem. Když se mění pouze jeden slovní druh, 

mluvíme o transpozici jednoduché. Když se mění dva či více, jedná o dvojnásobnou či 

několikanásobnou transpozici. V prvním uvedeném příkladu najdeme jednoduchou 

(substantivum -> adjektivum), ve druhém dvojnásobnou (substantivum -> sloveso, adjektivum 

-> adverbium): 

 O, 10: Il répondait à mes questions avec patience. 

P, 8: Trpělivě odpovídal na mé otázky. 

 O, 79: Ils ont une croissance tout à fait normale. 

P, 20: Vyvíjejí se naprosto normálně. 

 

2.1.2 Syntaktická transpozice 

 

Syntaktická transpozice je postup, při kterém je větný člen přeložen vedlejší větou. 

 O, 79: Je suis des enfants véganes de naissance et cela se passe très bien. 

                                                           
9 TIONOVÁ, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. ISBN 

80-04-22619-1. 
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P, 20: Poskytuji lékařský dozor i dětem, které jsou vegany od narození a vše se u nich 

odehrává zcela bez problémů. 

 

2.2 Koncentrace, diluce 

 

Koncentrace je postup, při kterém obsah více slov v cílovém jazyce vyjádříme jen jedním 

slovem a text tak zužujeme. Diluce je opačný postup, při kterém obsah jednoho slova v cílovém 

jazyce vyjádříme více slovy a text tak rozšiřujeme. 

Kromě označení potravin jako například jednoslovná „cizrna“ pro překlad francouzského „pois 

chiches“ či jednoslovné „brambory“ pro francouzské „pommes de terre“ jsem koncentraci 

uplatnila také při překladu zdrojového „entre-deux“ (O, 10) cílovým „rozpolcením“ (P, 8) a 

francouzského „envie de nourriture“ (O, 83) českým „chuť“ (P, 23). 

Diluci jsem aplikovala např. při překladu francouzského spojení „magasins bio“ českým 

„obchody se zdravou výživou“ nebo zdrojového „féculents“ cílovým „potraviny obsahující 

škrob“. 

 

2.3 Étoffement, dépouillement 

 

Étoffement je překladatelský postup, při kterém v cílovém textu nahradíme vágní výraz slovem 

plnovýznamovým. Dépouillement je opačný postup. 

 O, 12: (…) et démêle le vrai du faux autour de ce mode de vie et cet engagement. 

P, 10: (…) a objasním nepravdy, které tento životní styl a filosofii obklopují. 

 

 O, 77: La vitamine D, en plus d’aider l’absorption du calcium), puis sa fixation sur les 

os, renforce également nos défenses immunitaires, face à la grippe notamment. (str. 77) 

P, 18: Vitamin D kromě toho, že napomáhá vstřebávání vápníku do krve a jeho následné 

fixaci na kosti, také posiluje obranyschopnost, a to především při chřipce. 
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2.4 Modulace  

 

Modulace je obměna ve výpovědi, k níž dochází změnou úhlu pohledu. Existuje několik 

podtypů: antonymická, konkrétum-abstraktum, aktivum-pasivum, osobní-neosobní a modulace 

na základě synekdochy. 

 O, 79: (…) et cela se passe très bien  

P, 20: (…) a vše se u nich odehrává zcela bez problémů. (antonymická) 

 

 O, 84: Il arrive que des margarines contiennent également de l’huile de palme dont la 

production impacte l’habitat natures d’animaux sauvages. 

P, 24: Stává se, že margaríny obsahují také palmový olej, jehož výroba ničí přirozené 

prostředí divokých zvířat (konkrétum-abstraktum) 

 

 O, 78: Ainsi, 1 µg est absorbé à 50 % par notre organisme 

P, 19: 1 µg se v něm vstřebá z 50 % (aktivum-pasivum) 

 

 O, 83: Si l’estomac gargouille en dehors des repas 

P, 23: Pokud nám mezi jídly kručí v žaludku (osobní-neosobní) 

 

Francouzština se vyjadřuje abstraktněji než čeština, a proto se v překladech do češtiny musí 

významy často konkretizovat. Zkonkretizovala jsem například francouzské impacter („mít 

vliv“) na ničit, neboť je tento postup vyžadován logikou češtiny. V některých případech jsem 

však musela přistoupit k opačnému postupu, tedy ke zobecnění. Zobecnila jsem například 

„notamment dans les gâteaux“ (O, 84) na „především při pečení“ (P, 24). 
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3 Typologie překladatelských problémů 

 

V této kapitole představím některé problémy, se kterými jsem se při překladu setkala a uvedu, 

jakým způsobem jsem je řešila. Budu se zabývat problémy na různých rovinách textu. 

 

3.1 Překlad na rovině morfologické 

 

Problémem, který jsem musela na rovině morfologické řešit, byla substantiva vegani a vegané. 

Podle Internetové jazykové příručky10mají mužská životná jména v prvním pádu plurálu 

zakončená na „-an“ koncovku „-é“. Podoba s „-i“ se hodnotí jako hovorová. Překládaný text je 

odborný a patří do literatury vyššího stylu. Volila jsem proto stylisticky vyšší variantu vegané. 

Druhým problémem, u něhož jsem se musela rozhodnout pro jednu ze dvou variant bylo 

skloňování maskulinního zájmena „on“ v akuzativu: jeho/jej. S ohledem na povahu textu jsem 

volila stylisticky vyšší variantu „jej“. Pouze ve větě „Tofu nemá příliš výraznou chuť (u každého 

výrobce je jiná), je ho tedy potřeba nějak upravit.“ (P, 25) jsem zvolila variantu „ho“, aby mi 

nevznikla repetice slabiky „je“ (je jej). 

 

3.2 Překlad na rovině lexikální 

 

Kromě záležitostí, které jsem již zmiňovala dříve, jsem na lexikální rovině řešila několik 

problematických výrazů. 

Lexikální jednotkou, jejíž překlad byl možný dvojí, byl výraz „belle maman“ (O, 11). V češtině 

by mohl znamenat buď „tchyně“ nebo „nevlastní matka“ (s přihlédnutím ke stylistické variantě 

„maman“ místo standartní „mère“ také „nevlastní mamka“). V textu pro jasnou volbu mezi 

těmito dvěma variantami není žádné vodítko. Na autorčině blogu jsem našla článek, ve kterém 

se svými fanoušky sdílela fotografie ze své svatby, která proběhla v roce 2017. Překládanou 

knihu vydala rok před svatbou. V jiném článku zmiňovala, že má dvě maminky, jednu vlastní 

                                                           
10 Internetová jazyková příručka [online]. © 2008–2012. Dostupné z www: http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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a jednu nevlastní (kterou na svém blogu nazývá „belle-maman“). Proto jsem v češtině použila 

„nevlastní mamka“ (P, 9). 

Francouzský výraz „cuit“ má v češtině mnoho ekvivalentů („vařený“, „pečený“, „grilovaný“ 

apod.), žádný z nich však není dostatečně široký. V následující větě jej autorka použila 

čtyřikrát. Nechtěla jsem použít výraz „(u)vařený“, jehož užití by původní význam zužovalo 

(v případě např. „légumes cuits“ by vyřazovalo grilovanou i pečenou zeleninu). Z praktických 

důvodů jsem nechtěla ani vypisovat všechny druhy tepelné úpravy u každé položky. Rozhodla 

jsem se pro řešení „tepelně zpracovaný“. Je to dlouhé spojení, jehož repetice v textu působí 

trochu rušivě. Pro zachování přesného významu a vyhnutí se nepraktickým enumeracím jsem 

jej však použít musela. 

 O, 72: trois portions de fruits (une portion correspond à 1 fruit de taille moyenne ou 

125 ml de fruits cuits) ; deux portions de céréales complètes (1 tranche de pain, 125 ml 

de céréales cuites), deux portions de légumineuses (125 ml de haricots cuits, 125 g de 

tofu) et quatre portions de légumes (250 ml de légumes crus, 125 ml de légumes cuits) 

P, 13: tři porce ovoce (1 porce odpovídá jednomu ovoci průměrné velikosti nebo 125 

ml tepelně zpracovaného ovoce), dvě porce celozrnných obilovin (1 plátek pečiva, 125 

ml tepelně zpracovaných obilovin), dvě porce luštěnin (125 ml tepelně zpracovaných 

fazolí, 125 g tofu) a čtyři porce zeleniny (250 ml syrové zeleniny, 125 ml tepelně 

zpracované zeleniny) 

 

Překlad termínů, pro které v češtině existuje jen jeden ekvivalent, byl evidentní. V případech, 

kdy však pro výraz existuje ekvivalentů více, jsem musela volit z několika možností. U slov 

jako např. proteiny/bílkoviny, lipidy/tuky, taniny/třísloviny, koagulace/srážení, korida/býčí 

zápasy, kardiovaskulární/oběhový, vápník/kalcium, lakto-fermentace/mléčné kvašení nebo 

nutriční/výživový jsem volila původem české termíny. Text je učen úplným začátečníkům. 

Samotná problematika pro ně může být náročnější, a proto jsem text nechtěla přetěžovat cizími 

slovy, jejichž význam by si někteří museli třeba i dohledávat. Z tohoto důvodu jsem při 

překladu věty „Les omega-3 sont des acides gras essentiels que notre corps n’est pas capable 

de fabriquer à partir d’autres lipides (graisses).“ (O, 77), ve které autorka uvedla termín lipides 

a vysvětlila jej běžnějším termínem graisses v závorce, zvolila pouze český termín tuky a 

druhou dostupnou variantu lipidy, kterou jsem nepotřebovala použít ani nikde jinde v textu, 

jsem nevyužila. V některých případech jsem však preferovala cizí variantu, přestože jsem 
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původní české slovo měla k dispozici: místo české tvořivosti jsem použila kreativitu, místo 

svalových stahů svalové kontrakce a místo cukrovkáře diabetika. Tyto tři výrazy českému 

čtenáři potíže nedělají, a proto český termín nebylo nutné použít. U fermentovaného tofu jsem 

českou variantu kvašené použít nemohla, neboť se daná potravina skutečně jmenuje 

fermentované tofu a náhrada českým termínem by mohla být matoucí. 

 

ALA, EPA, DHA 

V originálním textu autorka používá zkratky ALA, EPA a DHA a celé chemické názvy těchto 

kyselin neuvádí. Použití pouhých zkratek mi v českém textu připadalo nepřirozené. Cítila jsem, 

že věty vyžadují plnohodnotná substantiva. Varianta „kyselina ALA“ je pleonastická, neboť 

poslední A v každé ze zkratek zastupuje slovo acide (kyselina). Jako řešení jsem zvolila 

variantu, kdy nejprve uvádím celý chemický název kyseliny a poté jeho zkratku v závorce. 

Nepředpokládá se, že by se čtenář tato dlouhá slova snažil zapamatovat a že by jim přikládal 

větší důležitost, proto podle mého názoru text nezatěžují. 

 O, 77: (…) ALA, un oméga-3 dit à chaîne courte qui peut être converti par notre corps 

en oméga-3 à chaîne longue EPA et DHA. 

P, 18: Kyselina linolenová (ALA) je omega-3 mastná kyselina tvořená krátkým 

řetězcem. (…) V našem těle se může přeměňovat na kyselinu eikosapentaenovou (EPA) 

a kyselinu dekosahexaenovou (DHA) – omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. 

 

Fer héminique, fer non héminique 

Pro termíny fer héminique a fer non héminique v češtině vhodný ekvivalent neexistuje. Fer 

héminique bych sice mohla přeložit jako kation železitý (či) Fe3+ a fer non héminique jako 

kation železnatý (či) Fe2+, tato řešení by však text zbytečně komplikovala. Preferovala jsem 

tyto termíny vypustit. Originální text je sám vysvětluje, nemusela jsem tedy ani vkládat 

vlastní vysvětlivky. 

 O, 76: Le fer contenu dans les végétaux est moins bien absorbé que celui présent dans 

la viande. Cependant, les végétaliens consomment en moyenne plus de fer que le reste 

de la population, celui-ci se retrouvant dans de très nombreux végétaux (fer non 

héminique). De plus, ce fer a l’avantage d’être meilleur pour la santé que le fer 

héminique contenu dans la viande. Ce dernier a en effet un pouvoir oxydant qui favorise 
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le cancer du côlon. (…) La vitamine C est également une alliée précieuse pour favoriser 

l’absorption du fer non héminique. 

P, 17: Železo obsažené v rostlinách je hůře vstřebatelné než to, které se vyskytuje 

v mase. Vegané nicméně v průměru konzumují více železa než zbytek populace, neboť 

se tento minerál nachází ve velkém množství rostlin. Tento druh železa má navíc tu 

výhodu, že je zdravější než železo obsažené v mase, které má kyselinotvorné účinky a 

podporuje tak vznik zánětu tračníku. (…) Vitamin C je velice důležitý, neboť podporuje 

vstřebávání rostlinného železa. 

 

Végane, végétalien, omnivore 

Termín „végétalien“ ve francouzštině označuje člověka živícího se rostlinnou stravou, který 

nevede veganský životní styl (používá kosmetické přípravky testované na zvířatech, chodí do 

zoo, nosí peněženky z pravé kůže apod.). V češtině ekvivalentní termín bohužel neexistuje, což 

v překladu představovalo problém. V několika případech autorka používala spojení 

„végétariens a végétaliens“, které se dalo snadno vyřešit českým „vegetariáni a vegané“, 

musela jsem si však dávat pozor, jestli autorka nemíní právě ony „vegetaliány“. Větu 

„Végétarienne en société, je suis très vite devenue végétalienne à la maison.“ (O, 11) jsem 

musela přeformulovat: „Své vegetariánství ve společnosti jsem velmi rychle rozšířila na 

rostlinnou stravu v domácnosti.“ (P, 9). Ve většině případech jsem tedy tento termín překládala 

substantivem vegan či adjektivem rostlinný. Problém představoval první infobox, ve kterém 

autorka „vegetaliány“ od veganů jasně odlišuje. Definici „vegetaliána“ by bylo škoda 

vypouštět. Navíc má v kontextu své opodstatnění. Řešením, které jsem zvolila, bylo zavedení 

českého neologismu „vegetalián“, který jsem radši doplnila o zkratku „tzv.“ a krátkou 

vysvětlivku v závorce „(člověk živící se rostlinnou stravou)“ (P, 11). Druhým případem, kde se 

jiné řešení, než užití neologismu nenabízelo, byl překlad názvu francouzské facebookové 

skupiny: „végétariens, végétaliens et végans de Picardie“ („vegetariáni, vegetaliáni a vegani 

v Pikardii“) (P, 22). Líbilo by se mi takto přeložit všechny výskyty v textu. Takový zásah bych 

však musela konzultovat s redaktorem, neboť toto slovo není v souladu s českým územ. 

Pro francouzský termín omnivore v češtině existuje ekvivalent všežravec. V textech 

adresovaných veganům rušivě nepůsobí a běžně se v nich používá, ovšem v tomto textu 

adresovaném lidem, kteří vegany ještě nejsou, by mohlo na čtenáře působit urážlivě. Snažila 

jsem se mu proto vyhýbat a používala jsem místo něj výrazy „ne-vegetariáni“, „lidé, kteří jedí 

všechno“ nebo „zbytek populace“ (tento termín využívá jako textové synonymum i Gwendoline 
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Yzèbe). Stejně jako v případě „vegetaliána“ jsem „všežravce“ musela použít v prvním 

infoboxu, kde se uvádí jeho definice. I tento výraz jsem radši doplnila zkratkou „tzv.“, abych 

zmírnila jeho pejorativní nádech. Alimentation omnivore jsem v jednom případě přeložila jako 

běžná strava (En passant d’une alimentation omnivore à une alimentation végétalienne (O, 81) 

– Při přechodu z běžné stravy na veganskou (P, 22)). 

 

Faux amis 

Při překladu jsem si musela dávat pozor na tzv. faux amis, tedy slova, která sice existují v obou 

jazycích, ale jejich význam není totožný. „Système cardiovasculaire“ není v češtině „oběhový 

systém“, ale „soustava“. „Analyse sanguine“ se do češtiny překládá jako „rozbor krve“, nikoli 

jako „analýza“. „Risque de carence“ není „risk nedostatku“, ale „riziko“. 

 

3.3 Překlad na rovině syntaktické 

 

Slovesné časy užité v originálu a překladu si víceméně odpovídají. Pozor jsem si musela dát 

pouze na souslednost časovou: např. ve větě „Souvent, quand on abordait le sujet de l’assiette 

je répondais que je préférais ne pas savoir, ne pas penser à ce que je mange.“ (O, 10), kterou 

jsem přeložila jako: „Když se mluvilo o jídle, často jsem říkala, že radši nemyslím na to, co jím, 

a že to radši nechci vědět.“ (P, 8). Ve francouzštině se současnost v souslednosti časové 

vyjadřuje imperfektem. V češtině však nelze použité slovesné časy opsat, pro tento vztah je 

potřeba použít přítomný čas („že na to radši nemyslím a nechci to vědět“ místo „že jsem na to 

radši nemyslela a nechtěla jsem to vědět“). Kondicionál cizího mínění jsem přeložila lexikálně, 

pomocí slova „údajně“. 

Jak jsem již uvedla výše, délku souvětí jsem většinou v cílovém textu ponechala stejnou jako 

v originálu a někdy jsem pro zpřehlednění přistoupila k rozdělení dlouhých souvětí. Ve 

výjimečných případech jsem přistoupila ke změně pořadí vět či syntaktických prvků: 

 O, 77: Les graines de lin, de soja, les noix, l’huile de colza, le tofu sont de bonnes 

sources d’ALA, un omega-3 dit à chaîne courte qui peut être converti par notre corps 

en omega-3 à chaîne longue EPA et DHA. 

P, 18: Kyselina linolenová (ALA) je omega-3 mastná kyselina tvořená krátkým řetězcem. 

Jejími dobrými zdroji jsou lněná semínka, sójové boby, vlašské ořechy, řepkový olej 
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nebo tofu. V našem těle se může přeměňovat na kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a 

kyselinu dekosahexaenovou (DHA) – omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. 

Pro francouzský syntaktický prostředek mise en relief, jehož funkcí je zdůraznění, v češtině 

ekvivalent neexistuje. Proto se v češtině musí reformulovat, například pomocí slova právě: 

 O, 86: c’est sans doute pour cela qu’il n’a pas très bonne réputation 

P, 25: a nepochybně právě z tohoto důvodu nemá u veganů moc dobrou pověst 

 

Také následující větu, jejíž syntaktickou strukturu v češtině není možné opsat, jsem v překladu 

musela přeformulovat: 

 O, 72: Quelques bases permettent de se rassurer et de constater que manger végétalien 

n’est pas aussi compliqué qu’on l’imagine. 

P, 13: Až nabydete nějaké základní znalosti, sami uvidíte, že rostlinná strava není tak 

složitá, jak si možná myslíte, a že můžete zůstat v klidu. 

Polovětné konstrukce jsou takové konstrukce, které plnohodnotně nahrazují vedlejší věty. Do 

češtiny jsem většinu z nich překládala vedlejší větou. Některé jejich výskyty se daly řešit 

lexikálně. 

 O, 70: Elle produit naturellement une couleur rouge pour repousser les prédateurs. 

P, 11: Červec nopálový přirozeně produkuje červenou barvu, aby odstrašil predátory. 

 

 O, 72: Attention à ne pas se suralimenter en pensant éviter les carences ! 

P, 13: Pozor, abyste tělo kvůli strachu z nedostatku látek nezásobovali příliš. 

 

 O, 11: Mon compagnon ne préparant pas les repas, il s’est adapté également et m’a 

soutenue. 

P, 9: Můj přítel nevaří, a tak se přizpůsobil a podpořil mě. 

 

3.4 Překlad na rovině textové 

 

Kdyby měl být překlad publikován v českém prostředí, bylo by jej potřeba upravit z hlediska 

lokalizace, neboť se skutečnost, že byl originální text psán pro francouzské publikum, v textu 
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místy projevuje. S nakladatelem by bylo také potřeba konzultovat užití neologismu vegetalián 

v celém textu. 

Při překladu jsem použila několik postupů, kterými jsem chtěla text čtenáři učinit 

srozumitelnějším. V některých případech jsem vysvětlila použité termíny. V jiných jsem 

posílila koherenci a kohezi explicitací (tedy vysvětlováním na úrovni syntaktických struktur) 

nebo dořekla nedořečené. Mnohokrát jsem také explicitně vyjádřila syntaktické vztahy, a text 

jsem tak zlogičtěla a zintelektualizovala. Některé informace jsem z textu vypustila. 

 

Explikace 

Českému čtenáři jsem v textu vysvětlila, co je taramasalata, neboť se jedná o jídlo, které 

v Česku nijak zvlášť rozšířené není. Nabízelo se také vysvětlit termín lysin. Krátkou definici 

jsem uvedla do závorky umístěné za ním, abych nenarušila snadnou orientaci v textu. Slovo je 

součástí citace doktora Jérôma Bernard-Pelleta. Ani on, ani autorka termín nevysvětlují. 

Gwendoline Yzèbe bohužel neuvádí přesný zdroj této citace, abych do původního textu mohla 

nahlédnout a zvážit, zda je v kontextu explikace vhodná. Přesto jsem do textu explikaci vložila. 

Kniha je totiž určena především laikům v oblasti zdravé stravy, u kterých se znalost odborných 

termínů nepředpokládá. 

 O, 70: (…) la cochenille est pourtant présente dans plusieurs aliments, de la charcuterie 

aux sodas, en passant par les yaourts et le tarama. 

P, 11: Vyskytuje se však v mnohých potravinách, od uzenin přes jogurty a studenou 

pochoutku řecké a turecké kuchyně taramasalatu, až po perlivé nápoje. 

 

 O, 75: En effet, il permet de pallier la rareté de la lysine dans la plupart des céréales. 

P, 16: V takových případech totiž nejsme schopni odhalit nedostatek lysinu (základní 

aminokyseliny obsažené skoro ve všech bílkovinách) ve většině obilovin. 

 

Explicitace a dořečení nedořečeného 

 O, 10: à réfléchir à ce que je refusais de voir dans mon assiette 

P, 8: abych i já začala přemýšlet o tom, co jsem dříve v jídle na svém talíři odmítala 

vidět 
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 O, 11: J’ai la chance que mon régime alimentaire n’a-t-il pas suscité de réactions très 

négatives de mon entourage. 

P, 9: Měla jsem štěstí, že můj nový způsob stravování v mém okolí nevyvolal příliš 

negativní reakce. 

 

 O, 11: Il a fallu beaucoup expliquer, rassurer. 

P, 9: Musela jsem všem hodně věcí vysvětlovat a uklidňovat je. 

 

 O, 83: Les indispensables de la cuisine végétalienne peuvent varier d’un végane à 

l’autre selon ses habitudes alimentaires. Cependant, quelques produits permettent de 

réaliser des recettes étonnantes en un tour de main. 

P, 23: Nezbytné potraviny veganské kuchyně se mohou u jednotlivých veganů lišit podle 

jejich stravovacích návyků. Některé potraviny však umožňují velice rychle vytvářet 

překvapivé recepty, které si oblíbí každý. 

Zde bych ráda okomentovala první a poslední uvedený příklad. V prvním jsem nutně musela 

vložit spojení „v jídle“, neboť by bez tohoto doplnění věta změnila smysl. Znamenala by, že se 

autorka „nechtěla na své jídlo dívat“. Říká, že nechtěla vědět, odkud její jídlo pochází a co se 

s ním dělo před tím, než se dostalo na její talíř, ne že se na něj nechtěla dívat. Do poslední 

uvedené věty jsem navíc vložila dodatek propojující její propoziční obsah s předchozí větou 

(která uvádí novou podkapitolu) „které si oblíbí každý“. Bez něj na mě věta působila 

nekoherentně. 

 

Zlogičťování a intelektualizace 

 O, 10: On me disait : « Tu vas devenir végétarienne » et je répondais : « Non, non, je 

réduis. » 

P, 8: Často jsem slýchala „Z tebe bude vegetariánka.“, ale odpovídala jsem „Ne, ne, 

jenom to omezuji.“ 

  

Omise 

 O, 85: On en trouve souvent en magasin bio (la production de soja est française) ou 

épicerie asiatique. 
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P, 25: Prodává se v obchodech se zdravou výživou nebo v asijských obchodech. 

 

 O, 75: Il faut passer au moins vingt à trente minutes – voire davantage l’hiver – 

directement exposé au soleil (sur les mains et le visage) trois fois par semaine. En effet, 

notre corps produit la vitamine D grâce aux rayons ultraviolets (UVB) du soleil. 

P, 18: Svoji pokožku (ruce a obličej) bychom měli třikrát týdně vystavovat přímému 

slunci po dobu alespoň 20 až 30 minut a v zimě bychom tuto dobu měli ještě 

prodlužovat. Naše tělo totiž díky ultrafialovému záření (UVB) produkuje vitamin D. 

 

3.5 Opravy chyb a nepřesností 

 

V originálním textu se objevuje několik chyb, které bych v této podkapitole ráda zmínila. 

Dá se v něm najít několik překlepů: Ve větě „Légumineuses, céréales, tofu (à base de soja), 

seitan aussi connue sous l’appellation « viande végétale » (terme qui fait parfois débat dans la 

communauté végane), oléagineuse, fruits et légumes de toutes les couleurs…“ (O, 70) se 

vyskytují hned dvě chyby. Seitan je ve francouzštině mužského rodu, proto by v adjektivu 

connue na konci nemělo být „-e“. Slovo oléagineuse by mělo podle smyslu propozice být 

v plurálu a chybí v něm tak koncovka „-s“. Stejný případ chybějícího plurálového zakončení se 

objevil ve spojení „fruits et légumes (non-chauffé au de-là de 42 °C)“ (O, 72). Ve větě „Il est 

recommandé de dépasser le taux les recommandations officielles.“ (O, 73) by měl místo členu 

les být člen des. Při zmínce jména francouzského lékaře se zjevně omylem přesunul spojovník, 

který má být mezi druhým a třetím jménem: „Jérôme-Bernard Pellet“ (O, 71), ve všech 

ostatních výskytech je jméno uvedeno správně. Ve větě „il n’est nullement indispensable de 

combiner les différences sources de protéines végétales“ (O, 75) by mělo místo substantiva 

différences být adjektivum différentes. V druhé větě souvětí „Certaines personnes ont des 

poussées d’acné (même en arrêtant les produits laitiers), mais tout rendre dans l’ordre au bout 

de quelque temps.“ (O, 82) zjevně chybí pomocné sloveso „va“. V tabulce autorka jednou 

použila výraz „pois chiche“ a jednou „pois chiches“. Obě varianty jsou možné11, avšak jejich 

                                                           
11 ROBERT, PAUL. Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise. 

Paris: Dictionnaires Le Robert, 2000. 2841 s. ISBN 2-85036-668-4., DUBOIS, Jean. Dictionnaire de la langue 

francaise. Paris: Larousse, 1999. 2109 s. ISBN 2-03-320219-4. 
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použití v jednom textu narušuje jeho jednotnost. O dvě kapitoly dál autorka použila plurálovou 

variantu, a proto se dá předpokládat, že k překlepu došlo u varianty v singuláru. Poslední 

příklad se češtiny netýká, neboť v češtině existuje pouze výraz „cizrna“. Ostatní překlepy jsem 

však v překladu opravila. 

Místy jsem v textu narazila na repetice, kterým jsem se v cílovém textu snažila vyhýbat. Řešila 

jsem je textovými synonymy: např. „J’ai découvert la cuisine végétarienne, j’ai commencé à 

lire des blogs, à découvrir des associations.“ (O, 10) – „Seznámila jsem se s vegetariánskou 

kuchyní, začala číst různé blogy a objevovala jsem všelijaké asociace.“ (P, 8). Ve větě „Je ne 

mange aucun produit issu des animaux : ni viandes, ni poissons et fruits de mer, ni œufs, ni 

produits laitiers (fromage, lait, beurre, crème), ni produits de la ruche (miel, pollen). Je ne 

consomme pas non plus de gélatine, de sauces à base de poisson, de colorant alimentaire tiré 

de chenilles écrasées (cochenilles).“ (O, 70) se celkem pětkrát vyskytuje záporka ni. Českou 

záporku ani jsem použila před posledním členem výčtu a také dvakrát v následující větě. 

Nebylo by stylisticky vhodné toto slovo vkládat ještě před zbylé položky. Smysl věty je 

zachován i bez repetice: „Nejím žádné potraviny živočišného původu: maso, ryby, mořské 

plody, vejce, mléčné výrobky (sýry, mléko, máslo, smetanu), ani potraviny pocházející ze 

včelích úlů (med, pyl). Nekonzumuji ani želatinu, omáčky na bázi ryb, ani živočišná barviva 

pocházející z rozdrcených brouků (červců).“ (P, 11). 

Závažnější chyba, na kterou jsem narazila, je však užití slovesa favoriser v následující větě: 

 O, 77: Au contraire, une alimentation trop riche en protéines et en sel, la consommation 

de caféine, de tabac, favorisent la perte de calcium. 

P, 18: Příliš bohatá strava na bílkoviny a na sůl nebo konzumace kofeinu a tabáku 

naopak způsobují jeho vylučování z těla. 

Sloveso „favoriser“ znamená „být přízniv, podporovat, (na)pomáhat“12, je tedy pozitivní. 

V kontextu této věty se ovšem hovoří o vylučování vápníku z těla, které je nechtěné. Místo 

kladného slovesa je tedy potřeba použít sloveso s negativním významem. V překladu jsem 

zvolila sloveso způsobovat. 

  

                                                           
12 NEUMANN, Josef; HOŘEJŠI, Vladimir a kol. Velký francouzsko-český slovník. Praha: Academia, 1992. 756 

s. ISBN 80-200-0233-2. 
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Závěr 
 

Tento bakalářský překlad pro mě byl příležitostí pro uplatnění poznatků, které jsem si osvojila 

v průběhu celého bakalářského studia a poznání celého překladatelského procesu od výběru 

textu po jeho konečnou úpravu. Představoval pro mě první zkušenost s překládáním textu 

takového rozsahu. Jeho cílem bylo vytvořit text, který zachovává funkci originálu a stylisticky 

odpovídá textům téhož žánru.  

Překlad vyžadoval pečlivou práci při hledání správných ekvivalentů nejen ve výkladových a 

překladových slovnících, ale také v sekundární literatuře. Složitější jazykové záležitosti jsem 

konzultovala s mluvčím dlouhodobě žijícím ve Francii. Komentář vytvořeného textu mi 

umožnil znovu se zamýšlet nad zvolený řešeními a odhalit v nich některé nepřesnosti. Za 

účelem jeho sepsání jsem si v průběhu překládání vedla systematické zápisky. 

Pokud by tento překlad měl být publikován, bylo by potřeba některé jeho části přepracovat a 

uzpůsobit jej českým čtenářům.  
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