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Zadání: 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským 

komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově 

charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické 

postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste 

v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné 

posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe, a především v 

rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím 

řešením.  Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i 

sekundárních zdrojů, včetně internetových. 

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia 

FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie 

výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou. 
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Abstrakt: 

Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. 

Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN – die 

Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und 

Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí 

komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, 

popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské 

posuny. 

Klíčová slova: 

překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, 

překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa 

 

Abstract: 

The aim of this bachelor thesis is to create an annotated translation of selected 

chapters from the electronic booklet named VEGAN – die Gesündeste Ernährung 

und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, available 

at www.provegan.info. The commentary consists of translation analysis according 

to Christiane Nord, description of the chosen translation method, translation 

problems and their solution and translation shifts. 

Key words: 

translation, annotated translation, translation analysis, translation shifts, translation 

problem, veganism, healthy diet     
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1. Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných částí 

elektronické brožury s názvem VEGAN – die gesündeste Ernährung und ihre 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte ze serveru 

www.provegan.info. Součástí překladu je představení autora brožury, předmluva a 

první kapitola VEGAN – die gesündeste Ernährung, která pojednává o zdravotních 

výhodách veganské stravy a stavu zdravotního systému v Evropě a Severní Americe. 

Jedná se o 4. vydání z dubnu roku 2016.1 Původní text se nachází v příloze. 

Tento text jsme zvolili, protože se zajímáme o danou problematiku. Jedná se také o 

první zdroj, ze kterého jsme čerpali informace o veganské výživě, když jsme se pro 

tento způsob stravování poprvé rozhodli před téměř šesti lety. Od té doby se webová 

stránka ProVegan.info v žádném zásadním smyslu nezměnila. Bylo však milým 

překvapením, že byla přeložená do několika jazyků: kromě angličtiny také do 

francouzštiny, španělštiny, nizozemštiny, litevštiny, ruštiny, chorvatštiny, italštiny, 

řečtiny, polštiny, slovinštiny, rumunštiny, švédštiny a srbštiny.  

Ve druhé části této práce je analyzován výchozí text podle teorie německé 

translatoložky Christiane Nordové a okomentován vyhotovený překlad. V 

komentáři následuje kategorizace překladatelských problémů a jejich řešení a 

poslední kapitola komentáře je věnovaná překladatelským posunům podle Jiřího 

Levého a Antona Popoviče. 

K překladu byly využity tištěné a elektronické slovníky, jazykové příručky a jiné 

internetové zdroje. Komentář byl vyhotoven podle translatologické literatury a 

rovněž internetových zdrojů. Veškeré ostatní zdroje informací a seznam literatury 

se nachází na konci této práce.  

  

                                                 

1 VEGAN – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und 

Menschenrechte, 2016. ProVegan [online]. Kreuzlingen: Dr. med. Henrich ProVegan Stiftung [cit. 2018-07-

30]. Dostupné z: https://www.provegan.info/fileadmin/pdf/broschuere-vegan.pdf  (součástí přílohy 1) 
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2. Překlad 

 

VEGANSTVÍ 

NEJZDRAVĚJŠÍ ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ 

A JEHO VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA ZVÍŘAT 

 

O AUTOROVI 

Ernst Walter Henrich studoval na Lékařské fakultě v Kolíně nad Rýnem, kde v roce 

1986 získal titul doktora medicíny. Následně se zabýval přírodním léčitelstvím (tzv. 

naturopatií) a v roce 1988 mu Německá lékařská komora udělila certifikát 

naturopata. V rámci preventivního lékařství se soustředil zejména na zdravou 

výživu a péči o pleť. Již dlouhá léta přednáší o těchto tématech na seminářích 

dalšího vzdělávání. Jeho pes Felix, kterého krmil veganskou stravou, se dožil 

úctyhodných 19 let. 

Důležité aktuální zprávy a zajímavé informace o veganské stravě naleznete na 

www.ProVegan.info 

Chcete-li tuto brožuru šířit dále, s potěšením Vám ji zašleme. Využijte prosím 

našeho kontaktního formuláře na www.ProVegan.info 

PŘEDMLUVA AUTORA 

Již před několika desetiletími tvrdil geniální vědec Albert Einstein, že „nic nebude 

lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více 

než přechod na vegetariánskou stravu“. 

Pozoruhodný výrok, vezmeme-li v potaz, kolik se v té době vědělo o výživě a jejím 

vlivu na naše zdraví, životní prostředí, problematiku světového hladu, práva zvířat 

a lidská práva. Kdyby měl Albert Einstein tehdy k dispozici poznatky současné vědy, 

zněl by jeho výrok jistě takto: 

„Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života 
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na Zemi více než přechod na veganskou stravu.“ 

Veganská strava je čistě rostlinného původu. Ve správném dostatečně rozmanitém 

provedení se jedná, z lékařského hlediska, o nejzdravější způsob stravování a to 

nejlepší pro životní prostředí, klima, zvířata a člověka. Veganská strava a veganský 

životní styl mimořádně ovlivňují každého z nás, celou naši společnost, a zejména 

budoucí generace, životní prostředí, klima i zvířata. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl publikovat tuto brožuru, neboť pouze s dostatečným množstvím správných 

informací se můžeme rozhodnout ve prospěch náš i ostatních lidí. 

Stravovací návyky vyspělých zemí mají vážné dopady na lidské zdraví, ovlivňují 

klima a životní prostředí, určují osudy několika miliard zvířat, a jsou otázkou přežití 

pro milióny lidí, které trpí hlady. Tato brožura a webová stránka 

www.ProVegan.info mají poukázat na pozoruhodné přednosti a pozitivní vliv 

veganské stravy na člověka, zvířata, životní prostředí a klima. 

Je třeba zdůraznit, že na veganské stravě nemusíte žít v askezi a odříkat si, ba 

naopak si labužníci a požitkáři přijdou na své. Veganské kuchařky a restaurace jsou 

toho ostatně přesvědčivým důkazem. 

Krátký doprovodný film k této brožuře naleznete na: 

www.ProVegan.info/kurzfilm-vegan 

MUDr. Ernst Walter Henrich 

VEGANSTVÍ 

NEJDZRAVĚJŠÍ ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ 

Naše strava má rozhodující vliv na naše zdraví. Jsme zkrátka to, co jíme. 

Dodržování zásad správného stravování nám otevírá možnost dlouhověkosti 

při nejlepším možném zdraví a dobré fyzické kondici. Hraje-li strava takovou 

významnou roli, nezbývá nám nic jiného než se seznámit s výsledky seriózních 

světových vědeckých výzkumů, které nám prozradí, jak má zdravá výživa 

vypadat! 

Přestože všichni známe z médií poučky o tom, že máme jíst více ovoce a zeleniny 

a maso omezit, platí maso stále za normální součást zdánlivě zdravé a vyvážené 
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stravy. Jak nám konzumace masa škodí však bylo prokázáno nesčetnými 

vědeckými studiemi. V roce 2015 vyhodnotila Světová zdravotnická organizace 

(WHO) výsledky více než 800 studií na toto téma a zpracované maso označila za 

karcinogenní. Přitom mléko, sýry a jiné mléčné výrobky mohou být zdraví ještě 

škodlivější, aniž by o tom veřejnost dostatečně věděla. Když si přírodní katastrofy 

či teroristické útoky vyžádají stovky nebo tisíce lidských životů, vyvolá to obecné 

zděšení. Je nám ale překvapivě lhostejné, když milióny lidí trpí rakovinou, 

onemocněními srdce, vysokým tlakem, cukrovkou, Alzheimerovou chorobou, 

nadváhou, a umírají na tyto či jiné těžké choroby, které jsou způsobené špatnými 

stravovacími návyky a konzumací živočišných výrobků. Zatímco má veřejnost 

k dispozici mylné a zavádějící informace o zdravé výživě, profitují z této fatální 

situace určitá průmyslová odvětví. 

Lékaři, nemocnice, výrobci zdravotnických přístrojů a farmaceutické 

společnosti získávají nejvíce v případě, poskytují-li péči chronicky nemocným 

pacientům. Živočišná výroba má veliký obrat, jen když lidé jedí chorobotvorné 

živočišné výrobky, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, vejce a ryby. Zákeřnost 

je v tom, že se zdravotní následky konzumace živočišných potravin nemusí projevit 

během prvních několika let. Ačkoliv medicína udělala ohromný pokrok, my za to 

platíme vysokou cenu. Zaprvé se zvyšují náklady na zdravotní péči a tím i 

příspěvky zdravotním pojišťovnám. Zadruhé, pokrok v medicíně způsobuje, že se 

lidé, kteří onemocněli následkem požívání živočišných výrobků, dožívají vyššího 

věku. Pomocí chemoterapie, léků, nejmodernějších zdravotnických nástrojů, 

operací a jiných drahých invazivních zákroků, léčíme příznaky chronických 

onemocnění, nikoliv jejich příčinu. Místo toho, aby se zvyšoval počet zdravých 

lidí, stoupá množství chronicky nemocných, kteří ovšem v průměru žijí déle. To je 

výsledkem počínání moderního lékařství, které sice prodlouží lidský život, zároveň 

však i lidské utrpení. Zodpovědné lékařství by přitom mělo zajistit dlouhý život 

při nejlepším tělesném a duševním zdraví. Toho ovšem můžeme dosáhnout 

pouze prevencí, tedy předcházením chronickým onemocněním zdravou výživou 

a životním stylem. Jenomže, zdraví lidé nepřináší zisk jak lékařům, nemocnicím, 

farmaceutickému průmyslu, tak ani výrobcům zdravotnických přístrojů. Kardiolog 

Caldwell B. Esselstyn k tomuto tématu napsal ve své knize Prevence a léčba 
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srdečních chorob (Prevent and Reverse Heart Disease) následující: „Zeptal jsem se 

jednou mladého kardiologa se specializací na operační zákroky, proč svým 

pacientům nepředepíše jídelníček, který by jejich onemocnění zastavil a vyléčil. On 

na to upřímně odpověděl: Víte, že jsem minulý rok vystavil účty za více než 5 000 

000 dolarů?“ 

V zájmu koho tedy je, aby lidé zůstali zdraví? Podle mých poznatků o to nestojí ani 

většina zdravotních pojišťoven. Ať totiž jakkoliv porostou náklady na zdravotní 

péči, zaplatí je pojištěnci v podobě vyšších příspěvků. I politiku drží v šachu 

zdravotnictví a živočišná výroba, tudíž ani tam nelze očekávat pomoc – spíše 

naopak. Bývalý německý ministr pro výživu a zemědělství Christian Schmidt se 

svou podporou živočišné výroby vůbec netajil. Přestože Světová zdravotnická 

organizace označila maso a masné výrobky za karcinogenní, dělal jim bývalý 

ministr Schmidt milerád reklamu. Zastupoval tak prospěchářské zájmy živočišné 

výroby, nikoliv cíle veřejného zdraví, a poukázal tím na úzký vztah mezi politikou 

a živočišnou výrobou. 

To však není všechno. Na první pohled nezávislé organizace pro výživu, které 

vydávají oficiální výživová doporučení obyvatelstvu, bývají v celosvětovém 

měřítku značným způsobem dotovány živočišnou výrobou. Úzké vazby Německé 

společnosti pro výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) na tento 

průmysl jsou veřejným tajemstvím. Vědci působící v těchto zdánlivě nezávislých 

institucích si vyslouží tučný honorář za své znalecké posudky či jiné lukrativní 

zakázky od masného, mlékárenského a drůbežnického průmyslu. Mohou se 

organizace a jejich zaměstnanci za těchto okolností vyjádřit proti výrobkům firem, 

které je financují nebo jim nabízejí jiné benefity? I v politice jsou zástupci zájmů 

živočišné výroby úspěšní – jako poslanci v parlamentu nebo členové vlád mohou 

tyto výrobky snadno propagovat. Takto vznikají zákony ve prospěch průmyslu a na 

úkor obyvatel. Právě z tohoto důvodu proudí celosvětově do živočišné výroby 

horentní sumy v podobě dotací. Evropská Unie investuje ročně více než 50 miliard 

eur jen do zemědělství, nejvíce připadá na živočišnou výrobu. Za živočišné výrobky 

hradí dokonce i vývozní prémie, které tak zaplavují světový trh a připravují o 

živobytí zemědělce v chudých zemích.   

Ve státních institucích, které stanovují oficiální výživová doporučení, sedí po 
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celém světě (často dokonce převážně) zástupci živočišné výroby. Od ostatních 

členů nejsou téměř k rozeznání. Vysoce dotované smlouvy o poradenských 

činnostech s živočišnou výrobou či jiné lukrativní zakázky v podobě „vedlejších 

činností“ nijak nevybočují. Profesor Campbell, který zná zákulisní dění, tento 

systém odhaluje ve své knize Čínská studie (China Study).2 Jako příklad uveďme 

Švýcarsko, kde se vazby na živočišnou výrobu ani nesnažili tajit: ještě do nedávna 

byla marketingová ředitelka masného průmyslu členkou švýcarské Federální 

komise pro výživu (Eidgenossische Ernährungskomission), nejvyššího úřadu, který 

poskytuje oficiální výživová doporučení ve Švýcarsku, a je poradcem vlády. Jejím 

úkolem bylo zajistit odbyt masných výrobků. Je myslitelné, že by se tato žena 

otevřeně vyslovila proti masu a postavila se tak zájmům svého zaměstnavatele? 

V tomto případě se jedná o celosvětově rozšířený systém legální korupce. Členy 

výživových komisí bývají lobbyisté, dietologové a lékaři, marketingoví manažeři a 

PR odborníci sponzorováni masným, mlékárenským a drůbežnickým průmyslem. 

A právě tito lidé vypracovávají oficiální výživová doporučení pro obyvatelstvo. 

Proto jsou často tato doporučení v rozporu se stanovisky seriózních vědeckých 

oborů, které prokazují negativní účinky živočišných výrobků na lidské zdraví. 

Profesor T. Colin Campbell shrnuje podstatu tohoto systému korupce ve své knize 

následovně: „O souvislostech mezi výživou a zdravím toho víme opravdu hodně. 

Ale pravdivá fakta bývají pohřbena pod hromadou nepodstatných, často i 

nebezpečných informací, které šíří „bezcenná" věda, módní dietní programy 

a propaganda potravinářského průmyslu.“3 

Běžným a oblíbeným způsobem manipulace, jehož živočišná výroba a její příznivci 

využívají, je zpochybňování studií seriózních vědců, kteří poskytují jasná fakta o 

tom, jak živočišné produkty škodí zdraví. Cílem kritiky bývají bezpředmětné 

jednotlivosti, jako například výzkumné metody. Tato kritika bývá sice libovolně 

přitažená za vlasy a ve většině případů je možné ji jednoduše vyvrátit. Nicméně 

živočišná výroba dosáhla svého – zastánci průmyslu studii kritizovali a ta se 

tak stala „spornou“. Diskutují-li uznávaní vědci nad naprosto seriózní studií, je 

                                                 

2 Tato kniha vyšla česky v roce 2014 v nakladatelství Svítání pod názvem Čínská studie. 

3 Citované pasáže převzaty z českého publikovaného překladu Čínská studie vydaného v roce 2014. 
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těžké zbavit se této nálepky. A tak je nečestnými manipulativními metodami 

zpochybněna věrohodnost poctivých vědců a jejich výzkumů. Běžný občan, ale 

také mnozí novináři, tyto mechanismy neprohlédnou a slovo „sporný“ staví na 

stejnou úroveň jako „špatný“ nebo „nevěrohodný“. Tato manipulativní propaganda 

způsobuje vážné a dlouhodobé zdravotní následky, se kterými se potýkají znejistění 

občané. 

Dalším častým a populárním způsobem jak lze hodnotu celé potraviny falešně 

zvýšit, je manipulace dat. Tvrdí se, že obsahuje látky, které jsou nepochybně 

důležitou součástí stravy. Tak je tomu například u zdraví škodlivého mléka. 

Mlékárenský průmysl a jeho sympatizanti již dlouhá léta prohlašují mléko za 

zdravou potravinu, jelikož obsahuje vápník a bílkoviny, a je údajně nepostradatelné 

pro zdravé kosti. V průzkumech bylo ale jednoznačně prokázáno, že živočišné 

bílkoviny mohou způsobit rakovinu, a to především ty obsažené v mléce. V knize 

Čínská studie, která byla financovaná z peněz amerických a čínských daňových 

poplatníků, zkoumal tento fenomén i profesor T. Colin Campbell, a konstatoval 

následující: „Vznik a rozvoj rakoviny důsledně a silně podporoval kasein, což 

je bílkovina, která tvoří až 87 % z celkového množství bílkovin kravského 

mléka. Kasein podporoval rozvoj všech stadií nádorového bujení. A které typy 

bílkovin, dokonce i ve vysokých koncentracích, neměly žádný vliv na vznik a 

vývoj rakoviny? Bezpečné bílkoviny pocházely z rostlin, byly to i ty, jež jsou 

obsaženy v pšenici a sóji.“ Existuje nespočet dalších studií, které poukazují na 

závažná zdravotní rizika konzumace mléka. 

Vápník lze dokonce lépe získat z rostlinné stravy. Biodostupnost vápníku v mléce 

je relativně nízká ve srovnání s různými druhy zeleniny (např. brokolice). To tedy 

znamená, že naše tělo neumí dostatečně dobře přijmout a vstřebat vysoké množství 

vápníku obsaženého v mléce. Sirné aminokyseliny (aminokyseliny obsahující síru), 

které se hojně nachází ve zdrojích živočišných bílkovin (mléčné produkty, maso a 

vejce), navíc způsobují, že v ledvinách dochází ke značné ztrátě vápníku. 

Zamysleme se nad tímto tvrzením ještě jednou: mléko bývá vychvalováno kvůli 

svému vysokému obsahu bílkovin a vápníku. Toto množství bílkovin však 

způsobuje, že se vápník stává nejenom neúčinným, ale patrně se touto cestou 

dokonce ztrácí! Ne nadarmo se osteoporóza (řídnutí kostí) nejvíce vyskytuje v 
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zemích s nejvyšší spotřebou mléka a nejméně tam, kde je nejnižší. Podle 

mnohých studií jsou ti jedinci, kteří často pijí mléko, nejnáchylnější ke 

zlomeninám. 

Běžný občan si samozřejmě není vědom toho, že mléko obsahuje nespočet různých 

zdravotně nebezpečných hormonů (růstové hormony, těhotenské hormony, 

pohlavní hormony atd.), které jsou obyčejně k dostání pouze v lékárně na předpis. 

Kravské mléko je z biologického hlediska určené k tomu, aby umožnilo teleti vyrůst 

v co nejkratší době. Lidský organismus není schopen čelit vlivům tohoto 

hormonálního koktejlu, což objasňuje, proč konzumace mléka může vyvolat 

chronická, často smrtelná onemocnění, jako je např. rakovina.  

Je absurdní tvrdit, že je mléko zdraví prospěšné z toho důvodu, že obsahuje 

bílkoviny a vápník. Stejně tak je možné vychvalovat jedovaté houby, protože ty 

také nepopiratelně obsahují vitamíny a minerály. Mnohem důležitější je celkový 

zdravotní dopad dané potraviny a nikoliv pouze jednotlivých, libovolně 

vychvalovaných látek. 

Báchorky živočišné výroby, která vydává maso, ryby, mléko a mléčné výrobky za 

zdravé a hodnotné potraviny, bez námitek přijímají jak informacemi zahlcení 

spotřebitelé, tak i nic netušící novináři a politici s vazbami na živočišnou výrobu. 

V mnohých zemích, včetně EU, jsou navíc tyto nezdravé a kruté výrobky ze zvířat 

ve velké míře dotovány z peněz daňových poplatníků. Je skandální, že v Německu 

činí daň z přidané hodnoty na rostlinné mléko 19 %, čímž je znevýhodněno oproti 

mléku kravskému, u nějž činí daň pouhých 7 % a navíc je hojně dotováno. Je 

naprosto nepřijatelné, aby politici takto očividně stavěli zájmy živočišné výroby 

nad zdraví obyvatelstva, které by jim primárně mělo ležet na srdci. 

Zdravá výživa bývá někdy dokonce shazována i v médiích. V jednotlivých 

případech nelze nikdy dokázat, zda se u dotyčného novináře jednalo pouze o 

neznalost, nebo zda měl úzké vazby na živočišnou výrobu, a sledoval tak 

ekonomické zájmy. Jako příklad nám poslouží případ z roku 2004, kdy došlo k 

úmrtí batolete, které rodiče údajně krmili veganskou stravou. Ve skutečnosti však 

dítě nejedlo vůbec nic, tedy ani veganskou potravu! Batoleti zároveň nebyla 

umožněna léčba těžkého zápalu plic způsobeného nechutenstvím. Na tomto 
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příkladu je neuvěřitelné nejenom to, že dítě nemělo žádný přísun (zdravé 

veganské) výživy, ale že ještě ke všemu byli jeho rodiče stoupenci tzv. 

„prastravy“. 4  Tento způsob stravování však nemá co dočinění se zdravou a 

výživově plnohodnotnou veganskou stravou. Média, jako už tolikrát, nepokládala 

za důležité tento případ důkladně prozkoumat nebo se seznámit se základními a 

věrohodnými informacemi o veganské stravě. Naopak: novináři na základě 

známých předsudků odsoudili veganství ve prospěch živočišné výroby, přestože 

tento konkrétní případ neměl s veganskou výživou nic společného. V povědomí 

společnosti o veganství zůstane mylný dojem, jak tomu je v zájmu živočišné výroby. 

Na druhé straně umírají miliony lidí na následky nesprávného stravování, mezi něž 

patří nadváha, vysoký tlak, srdeční infarkty, angina pectoris, mrtvice, 

arterioskleróza, osteoporóza, rakovina, cukrovka, Alzheimerova choroba a jiná 

chronická onemocnění, která jsou způsobena zejména konzumací masa, mléka, 

mléčných výrobků, vajec, živočišných tuků a bílkovin. Souvislost mezi těmito 

závažnými nemocemi a živočišnými výrobky prokázalo nesčetné množství 

vědeckých výzkumů posledních let. Poslední dobou se také intenzivně zkoumalo, 

zda ryby obsahují nebezpečné látky, jako jsou dioxiny nebo těžké kovy, a výsledky 

jsou vskutku alarmující. V rámci různých studií o výskytu rtuti u dětí a těhotných 

žen z roku 2009, které prováděly univerzity v Barceloně a Granadě, byla zjištěna 

jasná souvislost mezi konzumací ryb a množstvím rtuti v organismu. Zvýšená 

koncentrace rtuti jednoznačně poškozovala duševní výkonnost dětí (paměť, řeč) a 

byla spojená se zpomalením jejich vývoje. Také francouzská studie z roku 2007 

poukázala na ryby a mléko jako na nejvýznamnější zdroje jedovatých látek 

(dioxiny, furany a bifenyly s dioxinovým efektem). 

Podle výzkumů švýcarského Federálního ministerstva zdravotnictví (Bundesamt 

für Gesundheit, BAG) z roku 2009 a 2013 pochází 92 % jedovatých a 

karcinogenních látek v potravě (dioxiny a polychlorované bifenyly) z 

živočišných produktů. Mléko a mléčné výrobky představují největší zdroj 

                                                 

4 „Prastrava“ (tzv. „Urkost) je označení pro životní styl a druh stravování, jehož původcem je německý autor 

Franz Konz. Koncept „prastravy“ spočívá v původní potravě pravěkých lidí. Tento životní styl vylučuje 

jakékoliv živočišné produkty, také kávu a alkohol, a pokrmy se tepelně neupravují. Konzumují se různé typy 

bylin a rostlin, a dokonce se nedoporučuje ani příjem tekutin. 
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těchto jedů, konkrétně 54 %! 

Také Německé ministerstvo životního prostředí (Umweltbundesamt) dochází ke 

stejnému závěru v publikaci z roku 2014: 90 % karcinogenních jedů jako dioxiny a 

polychlorované fenoly se dostává do lidského organismu živočišnou stravou, tedy 

prostřednictvím mléka, masa, ryb a vajec! 

Následují citované pasáže z publikace Německého ministerstva životního prostředí 

Dioxiny a jim podobné polychlorované fenyly v životním prostředí a potravním 

řetězci (Dioxine und dioxinähnliche PCP in Umwelt und Nahrungsketten): 

„Obzvláště povážlivá je kombinace vysoké toxicity, ekotoxicity a dlouhé životnosti 

(perzistence) dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem, jejichž 

tendencí je hromadit se v organismech (bioakumulace).“ 

„Dioxiny a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem jsou perzistentní látky, 

které se v přírodě odbourávají jen stěží a hromadí se v živých organismech 

(bioakumulace). Pro člověka a zvířata jsou vysoce jedovaté. Látky s takovými 

vlastnostmi jsou obzvláště nebezpečné a bývají označovány za látky vzbuzující 

mimořádné obavy (PBT látky a vPvB látky).“5 

„Člověk přijímá dioxiny a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem z 90 % 

potravou, přesněji řečeno živočišnými výrobky s vysokým obsahem tuku, jako je 

mléko, maso, ryby a vejce. Téměř dvě třetiny všech jedů přitom pochází z masa a 

mléka. Ryby sice ve srovnání obsahují více dioxinů (záleží na obsahu tuku), jejich 

spotřeba však v Německu není tak vysoká. Zatížení lidského organismu těmito 

toxickými látkami se neprojevuje v rámci každodenní konzumace, toxický účinek se 

projeví jejich hromaděním v tukových tkáních a játrech.“ 

Řada studií odhalila spojitost mezi konzumací mléka a vysokým počtem vážných 

onemocnění, mezi které patří rakovina prsu, rakovina prostaty, Alzheimerova 

choroba, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cukrovka 1. a 2. typu, 

rakovina vaječníků, osteoporóza atd. Světová zdravotnická organizace uveřejnila 

čísla, která v daných zemích poukazují na korelaci celosvětového výskytu 

                                                 

5 PBTs (persistentní, bioakumulativní a toxické) a vPvBs (velmi persistentní a velmi bioakumulativní). 
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rakoviny prsu a spotřeby mléka. Zpráva EU o dopadech růstových hormonů na 

člověka (EU-BST-Human-Report), která prověřovala účinky konzumace mléka na 

lidské zdraví, došla k závěru, že mléko obsahuje hormony, které podporují růst 

zhoubných nádorů, a to hlavně u rakoviny prsu a prostaty. 

Miliony lidí trpí zdravotními následky konzumace živočišných výrobků, mnozí jim 

podléhají, a tato situace je bez pobouření médií považována za „normální“. Pokazí-

li se však něco v ojedinělém případě nezodpovědných rodičů a údajné veganské 

stravy (která ve skutečnosti veganská nebyla), nedojde k pouhému pobouření, 

strhne se obrovská vlna kritiky ze strany nic netušících lidí a zástupců zájmů 

živočišné výroby. Tyto výlevy laických médií a lobbyistů chovu hospodářských 

zvířat se extrémně liší od seriózního vědeckého výzkumu o výživě a od výpovědí 

renomovaných dietologů. Takto například ve společném dokumentu z roku 2003 

zaujímají jasné stanovisko o výhodách veganské potravy Akademie pro výživu a 

dietetiku (Academy of Nutrition and Dietetics, AND, dříve: Americká dietetická 

asociace, American Dietetic Association, ADA) společně s Organizací 

kanadských dietologů (Dietitians of canada, DC). Členy těchto sdružení jsou 

renomovaní američtí a kanadští dietologové. Samotná AND má na 70 000 členů. 

V tomto prohlášení stojí mimo jiné: 

„Dobře rozvržená veganská a všechny druhy vegetariánské stravy jsou vhodné pro 

všechna životní období, včetně těhotenství, kojení, dětský věk i dospívání.“ 

Také výrok renomovaného německého dietologa profesora Clause Leitzmanna 

mluví sám za sebe: 

„Domácí i celosvětově prováděné studie s osobami, které se stravují vegansky, nám 

ukazují, že muži i ženy vegani bývají v průměru jednoznačně zdravější než ostatní 

obyvatelstvo. Váha, krevní tlak, množství tuku v krvi, hladina cholesterolu, funkce 

ledvin, stejně jako celkový zdravotní stav se častěji pohybují v rozmezí normálních 

hodnot.“ 

V roce 2009 publikovala Akademie pro výživu a dietetiku (AND) přepracovanou 

verzi prohlášení, ve kterém svou podporu pro veganskou stravu ještě posílila. 

Vezmeme-li v potaz známé vazby AND na průmyslovou výrobu, jedná se o 

pozoruhodný počin. Vědecká data ve prospěch veganské stravy ovšem nelze 
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přehlédnout. AND došla k závěru, že vegetariánská strava, do níž spadá i 

veganství, je ve správném provedení nejen zdravá a výživná pro dospělé, 

batolata, děti a dospívající, ale může pomoci i těm, kteří trpí chronickými 

onemocněními, jakými jsou choroby srdce, nadváha či cukrovka. Veganskou 

výživou jim lze předcházet a přispívat k jejich léčbě. Článek publikovaný v 

červenci roku 2009 v Časopise Akademie výživy a dietetiky (Journal of the 

American Dietetic Association) představuje oficiální postoj AND k vegetariánské 

a veganské stravě: 

„Akademie pro výživu a dietetiku zastává názor, že správně rozvržené formy 

vegetariánství, včetně plnohodnotné vegetariánské a veganské stravy, jsou zdravé, 

nutričně vyvážené a zdravotně přínosné v prevenci i v léčbě různých onemocnění. 

Dobře rozvržená vegetariánská strava je vhodná pro všechna životní období, včetně 

těhotenství, kojení, dětství i dospívání, a sportovce.“ 

Z tohoto příkladu je bohužel patrné, že velké organizace jako AND a DC ustupují 

zájmům živočišné výroby, jejichž zástupci jsou jejími členy. Vegetariánskou stravu 

rovněž označují za zdravou, přestože obsahuje zdraví škodlivé mléčné výrobky a 

vejce. Skutečně zdravá je tedy pouze veganská strava. 

Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu (The Physicians Committee for 

Responsible Medicine, PCRM) je obecně prospěšná organizace, která podporuje 

preventivní lékařství, provádí klinické výzkumy a prosazuje vyšší standardy v 

rámci etiky a efektivnosti studií. PCRM doporučuje veganskou stravu jako 

nejzdravější způsob stravování a svůj postoj zdůvodňuje logicky a pochopitelně: 

„Veganská strava obsahující pouze rostlinné potraviny je dokonce zdravější než 

vegetariánská strava. Veganská strava neobsahuje cholesterol a od vegetariánské 

stravy se liší nižším obsahem tuku, nasycených mastných kyselin a kalorií, jelikož 

vylučuje mléčné produkty a vejce. Vědecký výzkum tvrdí, že když omezíme přísun 

potravin živočišného původu, přibývá počet zdravotních výhod, což veganskou 

stravu dělá celkem vzato nejzdravější.“ 

Profesor T. Colin Campbell, autor knihy o výživě Čínská studie, vysvětluje 

přednosti veganské stravy následovně: 

„Výsledky těchto výzkumů skutečně dokazují, že rostlinná strava působí preventivně 
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v 80 % až 90 % případů veškerých onemocnění rakovinou, kardiovaskulárních 

onemocnění (onemocnění krevního oběhu) a jiných faktorů degenerativních 

onemocnění, a to alespoň do velice vysokého věku.“ 

„V současné době existují pádné důkazy, že vhodnou výživou můžeme zvrátit průběh 

pokročilé srdeční choroby, relativně pokročilých stádií určitých typů zhoubných 

nádorů, diabetu a několika dalších degenerativních chorob.“ 

Profesor T. Colin Campbell patřil více než čtyřicet let mezi přední a nejuznávanější 

dietology světa. Tento bývalý profesor Cornellovy univerzity vypracoval více než 

300 vědeckých prací. Jeho odkazem je Čínská studie, nejrozsáhlejší výzkum o 

zdraví a výživě, který byl kdy realizován. Na výzkum vyčlenily finanční prostředky 

USA a Čína, úřady tedy obzvláště podrobně monitorovaly jeho průběh. 

Na dalších stránkách citujeme několik pasáží z knihy Čínská studie profesora 

T. Colina Campbella: 

„Lidé, kteří konzumovali převážně živočišnou stravu, měli většinou chronické 

choroby. Dokonce i relativně nízký příjem živočišných potravin byl podle studie 

spojen s nežádoucími účinky. Lidé, kteří konzumovali převážně rostlinnou stravu, 

byli zdravější a chronické nemoci se jim vyhýbaly.“ 

„Vznik a rozvoj rakoviny důsledně a silně podporoval kasein, což je bílkovina, která 

tvoří až 87 % z celkového množství bílkovin kravského mléka. Kasein podporoval 

rozvoj všech stadií nádorového bujení. A které typy bílkovin, dokonce i ve vysokých 

koncentracích, neměly žádný vliv na vznik a vývoj rakoviny? Bezpečné bílkoviny 

pocházely z rostlin, byly to i ty, jež jsou obsaženy v pšenici a sóji.“ 

„Kromě toho se začal formovat i další model, a sice ten, že živiny pocházející z 

živočišných zdrojů podporují vznik nádorů, zatímco živiny z rostlinných zdrojů tento 

vznik omezují.“ 

„Silný vztah mezi stravou bohatou na živočišné bílkoviny a tuky a hladinami 

pohlavních hormonů spolu s časným nástupem menstruace, které vedou ke 

zvýšenému riziku vzniku rakoviny prsu, je významným objevem. Jednoznačně nám 

říká, že by naše děti neměly konzumovat stravu bohatou na živočišné produkty.“ 

„V Čínské studii jsme přesvědčivě prokázali silnou souvislost mezi příjmem 
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živočišných bílkovin a rozšířením rakoviny.“ 

„Ty, kteří se živí téměř výhradně živočišnými bílkovinami, trápí téměř vždy srdeční 

choroby, rakovina a diabetes.“ 

„Tyto výsledky (...) ukazují, že správná výživa může léčit srdeční chorobu, diabetes 

a obezitu. Jiný výzkum naznačuje, že výživa může výrazně ovlivnit průběh různých 

druhů rakoviny, autoimunitních onemocnění, stav kostí, ledvin, zraku a choroby 

mozku ve stáří (např. poruchy myšlení či Alzheimerovu chorobu). Nejdůležitější je, 

že strava, jejíž aktivita byla opakovaně prokázána při léčení nemocí a při jejich 

prevenci, je stále stejná. Jedná se o stravu rostlinnou; ta podle mého laboratorního 

výzkumu a podle výsledků Čínské studie podporuje optimální zdraví. Nálezy se tedy 

shodují.“ 

„Důkazy shromážděné vědci z celého světa nyní ukazují, že pro prevenci rakoviny, 

srdeční choroby, obezity, diabetu, šedého zákalu, makulární degenerace (pozn. red.: 

Při makulární degeneraci dochází k poruše žluté skvrny (macula lutea) - oblasti ve 

středu sítnice oka – a tím k těžkému narušení zraku. Je nejčastější příčinou lidské 

slepoty u lidí nad 50 let), Alzheimerovy choroby, kognitivní dysfunkce (poruchy 

myšlení), roztroušené sklerózy, osteoporózy a dalších nemocí je účinný stejný typ 

výživy. Tato výživa může přinést mnoho pozitivních zdravotních účinků každému bez 

ohledu na jeho geny či osobní zdravotní stav. Všechny tyto nemoci vycházejí z 

jednoho zdroje, z nezdravé, většinou toxické výživy běžné v západních zemích a ze 

životního stylu, který zahrnuje přemíru faktorů podporujících rozvoj nemocí a 

jemuž zcela chybí faktory podporující zdraví. Proti výše vyjmenovaným nemocem 

však působí přírodní rostlinná strava.“ 

„Jedná se o mnoho zdravotních výhod, které vyplynou z konzumace rostlinné stravy. 

Upozorním zároveň na zdravotní rizika konzumace živočišné stravy, zvláště všech 

typů mas, mléčných výrobků a vajec.“ 

„Uvědomil jsem si, kolik námi uznávaných zvyklostí je chybných a že fakta o 

pravém zdraví jsou skryta za hradbou omylů a dezinformací. Nejhorší však je, že 

nic netušící veřejnost za tyto omyly platila a platí nejvyšší cenu.“ 

„Chci odstranit zmatek v informacích, chci učinit cestu ke zdraví jednoduchou. Svá 

tvrzení opírám o důkazy vytvářené nutričním výzkumem uveřejňovaným v 
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recenzovaných, profesionálních publikacích.“ 

„Zřejmě nejšťastnější zjištění, které jsem ve výzkumech týkajících se výživy našel, 

je, že dobrá strava je strava jednoduchá a že získat pevné zdraví je rovněž 

jednoduché. Biologie vztahu mezi potravou a zdravím je výjimečně složitá, ale 

doporučení vycházející z uveřejněné literatury jsou tak jednoduchá, že je mohu 

shrnout jednou větou: jezte přírodní rostlinnou stravu a omezte konzumaci 

upravovaných jídel, soli a tuků.“ 

„Ať už si vědci, lékaři či tvůrci politiky myslí, že se veřejnost změní, či si to nemyslí, 

laik si musí být vědom toho, že přírodní rostlinná strava je strava nejzdravější.“ 

Kardiolog Caldwell B. Esselstyn se mezi lety 1994 a 1995 dostal na seznam 

nejlepších doktorů USA. Například přivedl bývalého amerického prezidenta Billa 

Clintona na veganskou stravu. Esselstyn je autorem knihy Prevence a léčba 

srdečních chorob (Prevent and Reverse Heart Disease). V této knize pojednává o 

studii, kterou prováděl v osmdesátých a devadesátých letech. Během výzkumu 

pracoval s pacienty s vážným srdečním onemocněním, které by již léky a operace 

nezachránily. U většiny z nich se předpokládalo, že už nebudou žít dlouho. Všichni 

pacienti, kteří však dodržovali přísný nízkotučný veganský jídelníček, se dočkali 

nejen dokončení knihy, ale dokonce se plně zotavili. Tato skutečnost je o to 

pozoruhodnější, protože ve vyspělých západních zemích je ischemická choroba 

srdeční častější příčinou úmrtí než rakovina! Na základě poznatků doktora 

Esselstyna a jiných vědců je možné, aby se ischemická choroba srdeční vůbec 

nevyskytovala, jelikož je téměř bez výjimky důsledkem konzumace masa, mléka, 

mléčných výrobků, vajec a ryb. Esselstyn proto jasně vysvětluje, proč není zdravá 

ani vegetariánská strava: 

„Při požití tuků tělo samo produkuje vysoké množství cholesterolu. Proto se u 

vegetariánů, kteří jedí tuky, máslo, sýr, mléko, zmrzlinu, koblihy s polevou a plněné 

pečivo, vyskytuje ischemická choroba srdeční, a to i přesto, že maso nejedí.“ 

Není se tedy čemu divit, že vegetariáni, podle některých studií, vykazují dokonce 

horší zdravotní stav než osoby, které jedí maso. Často se totiž stává, že chybějící 

maso nadměrně nahrazují mléčnými výrobky, které jsou zdraví obzvláště škodlivé. 

Doktor Esselstyn zdůrazňuje ve své knize, stejně jako v rámci svých veřejných 



22 

 

vystoupení, že opravdu zdravá je jedině zcela rostlinná strava (bez obsahu 

živočišných produktů), a díky ní lze léčit srdeční choroby i předejít jejich vzniku. 

Odmítá jakoukoli odchylku od přísně veganské stravy: 

„Klíč k úspěchu vězí v detailech. V našem programu zcela eliminujeme příjem látek, 

které způsobují arterosklerózu. Bez výjimky. Naši pacienti musí úplně zapomenout 

na větu ‚Trochu přece neuškodí‘. Dnes víme, že platí pravý opak: trocha přece 

jenom škodit může – a škodí znatelně.“ 

Bill Clinton se veganskou stravou vyléčil z těžkého případu ischemické choroby 

srdeční, přičemž se přísně držel zásad profesora Campbella a doktora Esselstyna. 

Jeho onemocnění ohrožovalo jeho život a vyžadovalo několik složitých lékařských 

zákroků. Bill Clinton se vyjádřil na toto téma v jednom rozhovoru: 

„Přestal jsem jíst maso, sýry, mléko, a dokonce i ryby. Nejím také vůbec žádné 

mléčné výrobky.“ A dále: „Rozhodl jsem se pro tento způsob stravování, aby se 

moje šance na přežití maximálně zvýšily.“ 

Velká část médií, politiků, neznalých doktorů a zdánlivých „odborníků na 

výživu“ šíří nepravdy a klamy živočišné výroby a chybné teorie předchozích let, 

a to i přes drtivé množství jednoznačných důkazů podložených seriózními 

vědeckými fakty. Jedná se vskutku o nehorázný skandál zdravotnického systému. 

Prevence chorob by měla ba dokonce musí mít stejnou váhu jako jejich léčba. Avšak 

v současném zdravotnictví, kam tečou miliardy, jde většina peněz na léčbu 

chronických onemocnění způsobených nesprávným stravováním. Zdravotnický 

systém by přišel o velikou část zisku, kdyby se ve značné míře začalo investovat do 

preventivní zdravotní péče. Není proto divu, že tato nešťastná směsice vlivu 

zdravotnického systému, živočišné výroby a velkého množství zavádějících 

informací naprosto znemožňuje, aby se investovalo do správného stravování a 

prevence chorob. Takovýto řetězec poškozuje do velké míry jak člověka, zvířata, 

tak i životní prostředí. Ti obyvatelé, kteří jsou vybaveni alespoň minimálním 

množstvím rozumu a intelektu, jsou proto odkázáni sami na sebe, pokud jde o 

jejich zdraví. 

Pestrá veganská strava je ve správném provedení jediná skutečně zdravá forma 

stravování. Náš jídelníček se však nestává automaticky zdravým, když z něj pouze 
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vynecháme maso, mléko, sýry, vejce a ryby. Špatně naplánovaná veganská 

výživa, která není dostatečně pestrá a obsahuje mnoho rafinovaných 

(zpracovaných) cukrů a olejů/tuků, je také nezdravá! To platí i přesto, že mnohé 

vědecké studie tvrdí, že vegani jsou obecně vzato zdravější než konzumenti masa a 

vegetariáni. 

Na tomto místě je nutné znovu zdůraznit, že vegetariánská strava nemá žádné 

zdravotní výhody (etické už vůbec ne). To, že vegetariáni průměrně vykazují lepší 

zdravotní stav než „masožravci“, lze připsat jejich zdraví uvědomělému životního 

stylu. Neboť podle vědeckých studií patří mléko a mléčné výrobky mezi zdraví 

nejškodlivější potraviny vůbec (klíčovými slovy zde jsou: obsah hormonů, 

karcinogenní živočišné bílkoviny, environmentální toxiny, nasycené mastné 

kyseliny). 

U veganské stravy je třeba obzvlášť dbát na přísun vitamínu B12, který vytváří 

pouze bakterie. Vitamín B12 se tedy nachází především v potravinách živočišného 

původu, jež lehce podléhají zkáze. Některé výzkumy naznačují, že vitamín B12 se 

za určitých podmínek vyskytuje i v neomytých rostlinných potravinách. Touto 

cestou však nelze zaručit dostatečný přísun vitamínu. Zdánliví „odborníci“ neustále 

poukazují na možný nedostatek vitamínu B12 a prezentují ho jako veliký argument 

proti veganské stravě. Vitamín B12 přitom může chybět i těm, kteří jedí smíšenou 

stravu. Abychom zajistili přísun vitamínu B12, který je z lékařského hlediska 

nedílnou součástí zdravé veganské stravy, potřebujeme konzumovat potravinové 

doplňky, a to i přesto, že někteří vegani tak nečiní. Vitamín B12 se rovněž nachází 

ve fortifikovaných potravinách (obohacených o vitamín B12) či ve speciální zubní 

pastě. Jako jediná možná alternativa se nabízí pouze pravidelná kontrola hladiny 

vitamínu B12 v krvi. Toto preventivní opatření je však pouhou maličkostí ve 

srovnání s reálnými zdravotními riziky konzumace masa, mléka, sýrů, vajec a ryb. 

Jíst živočišné potraviny pouze kvůli vitamínu B12 by bylo nesmyslné a 

absurdní. Bylo by nejenom naprosto nepřiměřené, ale přímo bláznivé 

pokoušet se vyvážit eventuální a neprokázaný nedostatek vitamínu B12 

konzumací živočišných produktů a vystavit se tak velikému zdravotnímu 

nebezpečí. 
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Z vědecké literatury vyplývají následující pravidla zdravého stravování: 

7 PRAVIDEL ZDRAVÉ VEGANSKÉ STRAVY 

Pravidlo 1 Nejdůležitější je: Jezte co nejpestřejší stravu! 

Pravidlo 2 Dodržujte přísun vitamínu B12 v podobě doplňků stravy, v 

zimě eventuálně doplňujte vitamín D (buď veganský vitamín 

D2 nebo vitamín D3 veganského původu), jód získáte z 

mořských řas či jodizované soli, té však prosím s mírou. 

Pravidlo 3 S pokrmy konzumujte nápoje s obsahem vitamínu C pro 

optimální vstřebání železa. 

Pravidlo 4 Vyhýbejte se bílému cukru a mouce. 

Pravidlo 5 Tuky/oleje používejte jen v malém množství (ten, koho trápí 

srdeční choroby, by se jim měl úplně vyhnout). To však neplatí 

pro malé děti. 

Tip: Omega-3 mastné kyseliny získáte nejlépe z čerstvě 

umletých lněných semínek. 

Pravidlo 6 Průmyslově zpracované potraviny konzumujte spíše zřídka. 

Pravidlo 7 Dávejte přednost čerstvému ovoci, zelenině, luštěninám, 

ořechům a celozrnným výrobkům. 

Přečtěte si prosím knihu Čínská studie od profesora Campbella. Nebo ještě lépe: 

nastudujte si tuto knihu! Určitě se stane jednou z nejdůležitějších knih vašeho 

života. V budoucnu se přeci chcete těšit dobrému zdraví a vést kvalitní život. Za 

zdraví vašich dětí a jejich životy také nesete zodpovědnost. 

Dr. Esselstyn připomíná v knize Prevence a léčba srdečních chorob, že tukové 

usazeniny v tepnách, které způsobují srdeční choroby, se vyskytují u 70 % 

dvanáctiletých dětí v USA, za což je zodpovědná západní strava, bohatá na maso, 

mléko, mléčné výrobky a rafinovaný cukr. V knize profesora Campbella se 

dovídáme o výzkumu prováděném na amerických vojácích padlých za války, 

kterým bylo v průměru pouhých 22 let. V 77,3 % případů vykazovali příznaky 

srdeční choroby. A to jim bylo teprve 22 let! Vojáci s nadváhou a neschopní služby 

nebyli povoláni! 



25 

 

Každé dítě má právo na co nejlepší start do života při nejlepší tělesné a duševní 

kondici. Nejlepší možný způsob stravování, který to může umožnit, je zdravá, 

pestrá veganská strava. V zájmu svých dětí by se měl každý rodič a zákonný 

zástupce dostatečně informovat o zdravé výživě ze seriózních a 

důvěryhodných zdrojů, a tyto poznatky pak uplatňovat v praxi.  

Dbejte také o zdraví vašich domácích mazlíčků, nesete za ně zodpovědnost. 

Výhody veganské stravy platí i pro ně. Zpravidla lepší zdravotní stav a vyšší 

průměrnou délku života „psů-veganů“ lze lehce odůvodnit. Vhodně sestavený 

jídelníček může mít veškeré nezbytné živiny pro psy a kočky, bez ohledu na maso. 

Nejde o to, odkud živiny pochází, důležité je, ŽE jsou v krmivu obsažené.  Rozdíl 

spočívá v tom, že veganské krmivo je mnohem méně zatíženo škodlivými látkami. 

Švýcarské Federální ministerstvo zdravotnictví a Německé ministerstvo životního 

prostředí společně s dalšími vědci zjistily, že živočišné výrobky, které jsou určené 

k lidské spotřebě, obsahují 90 % všech jedovatých látek v lidské potravě. Zvířecí 

krmivo navíc obsahuje jateční odpad, který není určen k lidské spotřebě. Podle 

výsledků profesora T. Colina Campbella a jiných vědců, kteří zkoumali vliv 

bílkovin na zvířecí organismus, jsou karcinogenní bílkoviny v nejvyšší míře 

obsažené ve zvířecím krmivu. Potraviny živočišného původu přirozeně obsahují 

také hormony, které podle mnohých studií podporují rakovinný růst. 

Rakovinotvorné látky se přirozeně vyskytují i v biomase a biomléce! 

Nedávný zápis do Guinessovy knihy rekordů dokazuje, jak důležitý vliv má 

veganské krmivo. Nejstarším psem světa se stal „pes-vegan“, který se dožil 27 let. 

Více informací o nejstarším psu najdete zde: 

>  www.ProVegan.info/vegetarian-dog 

Já sám jsem měl psa, který se dožil 19 let, přičemž jsem ho posledních 16 let života 

krmil právě veganskou stravou.  

Na základě vlastních zkušeností jsem se postupem času utvrdil v názoru, že kdo je 

proti veganské stravě, o ní málo ví, anebo vydělává na živočišných výrobcích. 

Profesor Campbell říká o přechodu na veganskou stravu následující: 

„První měsíc bude zřejmě náročný, ale později už je vše daleko snazší. A mnozí 
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budou velmi spokojeni. Vím, že je těžké uvěřit, dokud tuto stravu nevyzkoušíte sami. 

Při konzumaci rostlinné stravy se vám chutě změní. Cílem je, abyste byli schopni 

konzumovat rostlinnou stravu s potěšením a s pocitem spokojenosti. Nicméně 

přechod je obtížný kvůli různým psychologickým a praktickým úskalím. Vyžaduje 

čas a úsilí. Na druhé straně je výsledek však téměř zázračný. A budete překvapeni 

jednoduchostí celého procesu, jakmile přijmete tyto nové návyky.“ 
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3. Překladatelská analýza originálu 

První část komentáře, překladatelská analýza, je vypracovaná podle modelu 

Christiane Nordové, která ve své publikaci Textanalyse und Übersetzen: 

theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer 

übersetzungsrelevanten Textanalyse (Nord, 1995) popisuje vnětextové a 

vnitrotextové faktory, na základě kterých se volí adekvátní překladatelská metoda. 

Ve druhé části komentáře se zaměřujeme na překladatelské problémy a typologii 

překladatelských posunů, které vznikly při převodu z německého do českého jazyka, 

a uvedeme příklady z originálu (O) a naše překladatelská řešení (P).  

3.1 Vnětextové faktory 

Mezi základní vnětextové faktory patří vysilatel, intence, adresát, médium, místo, 

čas a motiv. (Nord, 1995) Tyto kategorie v následujících řádcích dále rozšiřujeme 

o další aspekty, které jsou relevantní při rozboru překládaného textu: funkce, styl, 

slohový postup a hypotetická překladatelská zakázka. 

3.1.1 Autor a vysilatel 

Autorem textu je naturopat Ernst Walter Henrich. Je zakladatelem nadace Dr. Med. 

Henrich ProVegan Stiftung a vedle webové stránky provegan.info spravuje také 

stránky vegangesund.info, jejímž účelem je informovat o veganském životním stylu. 

Je také autorem knihy receptů Ab jetzt vegan! Über 140 Rezepte: Gesund essen 

ohne tierische Produkte.6  V impresu je uvedena zmíněná nadace jako vydavatel 

brožury, z čehož lze usoudit, že autor a vysilatel je stejný. 

3.1.2 Záměr, funkce a styl textu 

Tato brožura má poskytnout odborné informace o veganské výživě a jejímu 

pozitivnímu vlivu na lidské zdraví. Celá brožura je rozdělena na několik kapitol, 

přičemž ta první je předmětem této bakalářské práce; shrnuje nosné myšlenky ve 

prospěch veganství a také uvádí následující kapitoly, které se dále zabývají 

                                                 

6 Ab jetzt vegan!: Über 140 Rezepte: Gesund essen ohne tierische Produkte, 2018. Amazon.de [online]. [cit. 

2018-12-12]. Dostupné z: https://www.amazon.de/Ab-jetzt-vegan-tierische-Produkte/dp/3830466609 
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jednotlivými důvody, proč by se lidé měli stát vegany. 

Autor nejprve zdůrazňuje, že kvalitní strava je úměrná dobrému zdraví. Konstatuje, 

že většina civilizačních chorob je následkem konzumace živočišné potravy. 

Následně pojednává o současné zdravotní situaci ve vyspělých zemích a poukazuje 

na nedostatečnou informovanost obyvatelstva o správné výživě. Cituje některé 

vědecké studie, které dokazují negativní zdravotní dopady konzumace masa, mléka 

a vajec na lidské zdraví. Zároveň také hájí veganskou stravu a tvrdí, že bývá v 

médiích nespravedlivě napadána. Média údajně stejně jako politici i někteří vědci 

podporují zájmy živočišné výroby. Čtenářům navrhuje, aby se zbavili předsudků 

vůči veganské stravě a sami si vyzkoušeli, jak na ně bude působit. Dále je motivuje, 

aby si přečetli v textu zmíněné knížky (zejména Čínskou studii) a informovali se o 

veganství z důvěryhodných zdrojů. Poznatky by poté měli aplikovat 

v každodenním životě. 

Podle modelu ruského lingvisty Romana Jakobsona můžeme záměr textu vyjádřit 

podle šesti funkcí komunikátu: referenční, expresivní, konativní, fatická, 

metajazyková a poetická. (Jakobson, 1995, 78 nn.) Je téměř nemožné, aby se 

v jakémkoliv textu vyskytovala pouze jedna z uvedených funkcí. Dominantní 

funkcí tohoto textu je funkce referenční, jelikož hlavním záměrem autora je předat 

informace adresátovi. Další je funkce konativní, která se v textu projevuje například 

užíváním imperativu. 

Podle Současné stylistiky od Marie Čechové a kol. vykazuje tento text také známky 

populárně naučného stylu:  

„Komunikáty této stylové oblasti se obracejí k zájemci, který má jen nevelké 

poznatky z oboru, a tomu se podřizuje jak výběr faktů, tak i forma zpracování: ta se 

beletrizuje. Jednotlivé projevy mají pak blíže k publicistice nebo literatuře krásné. 

Charakteristické je pro jazykovou výstavbu těchto textů omezení terminologie na 

nezbytnou míru, větší šíře vyjádření a doplňování vedlejšími informacemi (např. 

zapojením vyprávění do textu).“ (Čechová, 2008, str. 224) 

Autor pro udržení pozornosti čtenáře volí prostředek rétorické otázky, na které 

někdy sám odpoví, jindy je nechává nezodpovězené: 

Wer aber hat dann ein Interesse daran, die Menschen gesund zu erhalten? (O: 3) 
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Také někdy vstupuje do textu a mluví o vlastních zkušenostech: 

Mein eigener Hund wurde 19 Jahre alt und während seiner letzten 16 Lebensjahre 

vegan gefüttert. (O: 15) 

Ze stylistického hlediska je také záhodné zmínit slohový postup textu. Mezi 

základní slohové postupy patří: informační, vyprávěcí, popisný, výkladový a 

úvahový. Tento text nese specifika textu výkladového a popularizujícího. (Čechová, 

2008, 108 nn.) 

3.1.3 Adresát, médium a hypotetická překladatelská zakázka 

Adresátem je v ideálním případě člověk, který se zajímá o zdravou výživu či přímo 

o veganství.  Může se jednat o člověka jakékoliv věkové skupiny, zájmů, povolání 

atd., text je tomu uzpůsoben. Je nutné podotknout, že se v textu vyskytují výrazy 

zejména z oblasti chemie, přírodovědy a lékařství. Většina z nich je vysvětlena 

přímo v textu (např. termín bioakumulace), ostatní by měly být v obecném 

povědomí čtenáře (např. co jsou to bílkoviny).  

Celá brožura je volně dostupná ke stažení ve formátu PDF na webové stránce 

provegan.info, jednotlivé kapitoly lze také číst online. Na stránkách se dále nachází 

veškeré relevantní informace o veganství: vědecké výzkumy o dopadu konzumace 

živočišných výrobků na lidské zdraví, novinky o živočišné výrobě, články a videa 

na téma zdravé výživy a práv zvířat, aj.  

Český překlad první kapitoly z brožury VEGAN – die gesündeste Ernährung und 

ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte by mohl být 

určen pro podobné médium, tedy pro webové stránky, či v rámci jiné brožury v 

českém jazykovém prostoru.  

Touto problematikou se v České republice zabývá několik organizací, mezi které se 

řadí například občanské sdružení Společnost pro výživu 7  (SPV), nezisková 

organizace Česká veganská společnost 8  (ČVP) či spolek Česká společnost pro 

                                                 

7 Společnost pro výživu, z.s. [online], 2019. Praha: Společnost pro výživu [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 

http://www.vyzivaspol.cz/ 

8 Česká veganská společnost, z.s. [online], 2019. Praha: Česká veganská společnost [cit. 2019-01-03]. 

Dostupné z: http://veganskaspolecnost.cz/ 
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výživu a vegetariánství9 (ČSVV). ČVP také vydává brožury v elektronické i tištěné 

podobě, které jsou koncipovány podobně jako náš původní text (mezi některé z nich 

patří Průvodce veganstvím pro lékaře i veřejnost10 , Veganská strava pro děti a 

těhotné a kojící ženy11). Mezi nejznámější a nejaktivnější webové portály, které by 

tento překlad mohly publikovat, patří: Soucitně, vegan.cz, vegmania, veganka.cz, 

GoVeg.cz.  

Český překlad této brožury (resp. její první části) by mohl být zveřejněn i na 

stránkách provegan.info (avšak pouze v případě, že bude přeložena nejenom celá 

brožura, ale také stěžejní části webové stránky – vznikla by česká jazyková varianta 

webu). Náš překlad se překladatelskou metodou nejvíce podobá polskému znění 

(nevynechává žádné reálie: ministerstva, organizace; přejímá oficiální překlady 

atd.). Pro srovnání poslouží překlad do srbštiny, kde překladatel/ka například 

vynechal/a část, ve které autor zmiňuje rozdílné zdanění kravského a sójového 

mléka v Německu. 

3.1.4 Místo a čas 

Autor textu žije ve Švýcarsku a píše zejména pro německy mluvícího čtenáře. 

Nejčastěji se v textu vyskytují reálie z německého a švýcarského prostředí (státní 

orgány a instituce) a mluví se o situaci zdravotnického systému a živočišného 

průmyslu v těchto zemích. Komentovaná je také situace v rámci Evropské unie a 

Severní Ameriky. 

Pravopis se řídí současnou normou, podle které se ve švýcarské němčině může psát 

ve všech případech ss namísto ß. (Duden Band 1, 2001) 

Dialog o konzumaci masa, vegetariánství i veganství se v Německu vede již několik 

let, dá se tedy předpokládat, že německý čtenář bude s problematikou seznámen. 

Autor také často cituje publikace a výsledky výzkumů z pera významných 

                                                 

9 Česká společnost pro výživu a vegetariánství [online], 2019. Brno: Česká společnost pro výživu a 

vegetariánství [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: http://www.csvv.cz/ 

10 Průvodce veganstvím: Pro lékaře i pro veřejnost, 2016. Brno. Dostupné také z: http://otevrioci.cz/wp-

content/uploads/2013/02/Pruvodce-veganstvim-tisk.pdf 

11 Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy, 2015. Druhé vydání. Brno. Dostupné také z: 

http://otevrioci.cz/wp-content/uploads/2013/02/vegan_strava_deti_zeny_vydani2.pdf 
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amerických lékařů a vědců (Campbell a Esselstyn), kteří mohou být považováni za 

„veganské celebrity“. 

V impresu se dozvídáme, že se jedná o 4. vydání této brožury, které bylo 

publikováno v dubnu roku 2016. V té době byl ministrem pro výživu a zemědělství 

Christian Schmidt. Od března tohoto roku (2018) zastává post ministryně Julia 

Klöckner12, tudíž bylo nutné tuto informaci v překladu aktualizovat. Časový odstup 

mezi rokem publikace brožury a rokem, kdy byla přeložena, nehraje roli u jiných 

údajů v textu.  

3.1.5 Motiv 

Příležitostí ke komunikaci je velmi aktuální téma veganství, které se v posledních 

několika letech dostalo do povědomí široké veřejnosti. Každým rokem přibývá lidí, 

kteří se ze svých jídelníčků rozhodli vyloučit veškeré živočišné potraviny. Množství 

lidí, které trpí civilizačními chorobami, však také dále roste a podle autora textu je 

tomuto trendu možné jednoduše předejít. Autor je současnou situací velmi 

rozhořčen a snaží se veganství hájit před útoky médií a jiných organizací, které 

podle něj sledují zájmy živočišné výroby. Jeho cílem je čtenáře textu přesvědčit o 

tom, že by tento způsob stravování neměli předčasně odsuzovat, jelikož by 

současné společnosti mohl být prospěšný. 

3.2 Vnitrotextové faktory 

Mezi vnitrotextové faktory patří podle Christiane Nordové téma, obsah, 

presupozice, výstavba textu, nonverbální prvky, lexikum, syntax a 

suprasegmentální prvky. (Nord, 1995)  

3.2.1 Téma a obsah 

Tématem této brožury je veganský životní styl a jeho vliv na naše zdraví, životní 

prostředí, klima, zvířata a člověka.  

První kapitola z této brožury, která je předmětem této bakalářské práce, a je nazvaná 

                                                 

12 Julia Klöckner, 2019. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [online]. Berlin: 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [cit. 2019-01-03]. Dostupné z: 

https://www.bmel.de/DE/Ministerium/Organisation/LebenslaufBM/LebenslaufBM_node.html 
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VEGAN – die gesündeste Ernährung, obsahuje pár slov k autorovi, předmluvu 

autora, stať, shrnutí a závěr autora. Na konci této kapitoly jsou uvedeny zdroje, ze 

kterých bylo citováno, a čtenářům se doporučují další filmy a knihy s danou 

tématikou. 

Autor textu v předmluvě představuje veganství. Poukazuje na vlivy konzumace 

živočišné potravy na naše zdraví a životní prostředí. 

Stať pojednává o výživě, lékařství, veřejném zdraví, korupci ve zdravotnictví, 

politice, médiích, zemědělství a živočišném průmyslu. Svá tvrzení dokládá autor 

příklady z politiky, médií a citacemi z konkrétních vědeckých studií, které zkoumají 

vliv konzumace živočišných bílkovin, hormonů, environmentálních toxinů, a 

jiných složek obsažených v živočišné stravě. Převážnou část těchto citátů tvoří 

úryvky z knihy Čínská studie. Autor uzavírá svůj článek doporučeními, jak na 

zdravou veganskou stravu, a čtenáři je poskytnut návod, jak se má s přechodem na 

veganství vyrovnat.  

3.2.2 Presupozice 

Presupozice čtenáře se úzce pojí k vnětextovému faktoru místa a času (více k tomu 

v kapitole 3.1.4. Místo a čas). Jak již bylo zmíněno, text je primárně určen německy 

mluvícímu obyvatelstvu (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko), 

případně těm, kteří němčinu ovládají.  

Autor v textu mluví o německých a švýcarských institucích, jako Německém 

ministerstvu životního prostředí (Umweltbundesamt), švýcarském Federálním 

ministerstvu zdravotnictví (Bundesamt für Gesundheit) a Německé společnosti pro 

výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung). Cituje také německého dietologa 

Clause Leitzmanna nebo se zmiňuje o výši daně z přidané hodnoty na kravské a 

rostlinné mléko v Německu.  

Předpokládá se, že čtenář textu zná základní pojmy z lékařství, zejména z dietologie, 

a má minimální znalosti z oblasti zdravého stravování.  

Český čtenář sice pravděpodobně nebude znát některé reálie (německé, švýcarské 

a jiné instituce či osobnosti). Funkce těchto institucí a osobností však dostatečně 

vyplývají z kontextu. 
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3.2.3 Výstavba textu 

Strukturu textu lze rozdělit na dva základní typy členění: horizontální a vertikální.  

„Horizontálním členěním textu rozumíme jeho lineární členění na úvodní, střední 

a závěrečnou část, v psaném textu i členění na kapitoly, odstavce. […] Vertikálním 

členěním textu rozumíme způsoby vyjádření odrážející hierarchii jednotlivých 

informací a jejich vzájemné vztahy, které se děje na ploše celého textu a může jej i 

přesahovat dík intertextovosti.“ (Čechová, 2008, str. 119-121) 

Text se z hlediska horizontálního členění skládá z následujících částí: představení 

autora článku, informace o brožuře a odkaz na webové stránky, úvodní slovo autora 

a článku, stať, závěr a doporučená literatura a filmy.  

První odstavec ze stati článku stručně uvádí čtenáře do dané problematiky. 

Následují logicky členěné odstavce, jejichž tematická výstavba byla popsána v 

kapitole téma a obsah (více zde 3.2.1. Téma a obsah).  

Z hlediska vertikálního členění se jedná o prvky grafické úpravy. Citace (ty, které 

se nacházejí mimo hlavní text) jsou zvýrazněné kurzívou. Pro lepší orientaci, ale 

také pro zdůraznění některých argumentů, jsou některá slova, věty i citáty psané 

tučným písmem.  

3.2.4 Neverbální prvky 

Neverbální prvky napomáhají čtenáři k pochopení textu, usnadňují orientaci v textu 

a také zdůrazňují, na co chce autor poukázat. 

Součástí překládaného textu je několik obrázků. V části „O autorovi“ je fotografie 

autora článku. Na začátku kapitoly jsou vyobrazená dvě mužská těla, která 

reprezentují zdraví a nemoc, jakési srovnání „před a po“. „Zdravý“ muž drží v ruce 

jablko, zatímco „nemocný“ muž drží hamburger; symbolické znázornění vlivu 

stravování na lidské zdraví.  

Barva písma je povětšinou černá, místy šedá a zelená. Písmo uvozujícího paragrafu 

je tučné a šedé barvy, slovo vegan v nadpisu a v zápatí stránky je psáno zeleně 

hůlkovým písmem. Citáty, které nejsou součástí souvislého textu, jsou v kurzívě na 

světle zeleném podkladu. Součástí textu je také tabulka, jejíž podoba odpovídá 

barevnému schématu textu. 
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3.2.5 Lexikum 

Slovní zásoba tohoto textu se pohybuje na rovině spisovné němčiny. V textu se dále 

objevují odborné termíny z oblasti lékařství, dietologie, biologie a chemie, dále pak 

názvy (a zkratky) organizací a státních institucí, vědeckých studií, jejichž výskyt 

poukazuje na primární styl tohoto textu (styl odborný). Lexikum textu také nese 

prvky funkčního stylu publicistického, neboť autor formuje postoj ke 

společenskému, ekonomickému a politickému dění a splňuje tak jeho základní 

funkce: persvazivní, získávací a přesvědčovací. (Čechová, 2008, 249 nn.) 

Některé výrazy v textu vystupují jako expresivní: 

Die Tierindustrie erzielt nur dann riesige Profite, wenn die Menschen 

krankmachende Tierprodukte wie Fleisch, Milch, Milchprodukte, Eier und Fisch 

konsumieren. (O: 3) 

Die katastrophalen gesundheitlichen Folgen durch Milch, Käse und andere 

Milchprodukte sind weit weniger oder gar nicht bekannt. (O: 2) 

Některá slova jsou užita sarkasticky až ironicky: 

Die Märchen der Tierindustrie, wonach Fleisch, Fisch, Eier, Milch und 

Milchprodukte gesunde und wertvolle Nahrungsmittel seien, werden 

widerspruchslos von meist überforderten Verbrauchern, ahnungslosen 

Journalisten und von industrieabhängigen Politikern hingenommen. (O: 6) 

Die Millionen Kranken und Toten durch tierliche Produkte werden ohne Aufschrei 

in der Presse offensichtlich als „normal“ hingenommen. (O: 8) 

V textu se také objevují frazeologická spojení: 

Die Kritik ist zwar völlig willkürlich an den Haaren herbeigezogen und kann 

meistens auch einfach widerlegt werden. (O: 5) 

3.2.6 Syntax 

Složitá a propracovaní větná stavba je signálem odbornosti textu podobně jako 

tendence ke kondenzaci vyjádření pomocí deverbativ, infinitivů, přechodníkových 

konstrukcí. (Čechová, 2008, str. 185) 

V textu se často vyskytují dlouhé výčty, a to zejména živočišných produktů a 
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civilizačních chorob. Autor také pro zdůraznění některých výpovědí opakuje 

počáteční výraz věty: 

Wenn Naturkatastrophen oder Terroranschläge Hunderte oder Tausende von Toten 

fordern, ist das Entsetzen gross. Wenn aber eine gesellschaftsimmanente 

Fehlernährung durch Tierprodukte Millionen von Leidenden und Toten durch Krebs, 

Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Alzheimer, Übergewicht und 

andere schwerste ernährungsbedingte Erkrankungen verursacht, wird dies mit 

einem erstaunlichen Gleichmut hingenommen. (O: 2) 

Souvětí jsou často velmi nominální a kondenzovaná: 

Das Kind wurde auch keiner ärztlichen Hilfe zugeführt, um die der Appetitlosigkeit 

zugrundeliegende schwere Lungenentzündung behandeln zu lassen. (O: 6) 

Častým jevem je také kataforické navazování: 

Dabei sollte das Ziel einer verantwortungsvollen Medizin im Interesse der 

Menschen ein langes Leben bei bester körperlicher und geistiger Gesundheit sein. 

Dies kann aber nur durch Prävention, also durch Vermeidung von chronischen 

Erkrankungen mittels einer gesunden Ernährung und eines gesunden Lebensstils 

erreicht werden. (O: 3) 

Nejčastější spojka, která se v textu objevuje, je spojka dass uvozující věty podmětné 

a předmětné: 

Wichtig ist zu wissen, dass die vegane Ernährung nicht einmal Askese oder 

wirklichen Verzicht, sondern Schlemmen und Genuss pur bedeuten kann, wie die 

veganen Kochbücher und veganen Restaurants eindrucksvoll beweisen. (O: 2) 

Některé výpovědi jsou pro zdůraznění zakončené vykřičníkem: 

Tatsächlich nahm das Kind aber überhaupt keine Nahrung, also auch keine vegane 

Kost zu sich! (O: 6) 

3.2.7 Suprasegmentální prvky 

Mezi suprasegmentální prvky se v textu řadí zejména uvozovky, kurzíva a tučný 

text. 

Kurzíva se vyskytuje v případě odsazených citací a tučným textem jsou zvýrazněné 
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klíčové argumenty. Uvozovky se používají v případě citátů a názvů, ale také v 

případě, chce-li autor relativizovat některá sdělení:  

Der normale Bürger, aber auch viele Journalisten durchschauen diese 

manipulativen Mechanismen nicht und setzen „umstritten“ mit „falsch“ oder 

„unseriös“ gleich. (O: 5) 

3.3 Metoda překladu 

Na základě analýzy jsme stanovili, že cílem tohoto překladu je zachovat funkce 

výchozího textu a převést je do cílového jazyka tak, aby český čtenář tento překlad 

vnímal tak, jak německy mluvící čtenář vnímá originál. To je jedna ze zásad, kterou 

zmiňuje Jiří Levý ve své knize Umění překladu. (Levý, 1998, str. 26) 

Zásadním úkolem bylo předat českému čtenáři dvě hlavní funkce výchozího textu 

– referenční a konativní – tedy předat informace, které jsou v textu obsažené, a 

zachovat tón textu, kterým autor čtenáře oslovuje.  

Mezi tři fáze překladatelovy práce řadí Levý pochopení předlohy, interpretaci 

předlohy a přestylizování předlohy (Levý, 1998, 53 nn.). Při překládání bylo nutné 

klást veliký důraz na první fázi, protože text obsahuje odbornou terminologii a 

některé významy bylo třeba dohledat a správně pochopit. Další zásadní fází, byla 

poslední fáze přestylizování předlohy. To stálo nemalé úsilí, jelikož, jak již bylo 

zmíněno, bylo nutné původní funkci textu zachovat a zároveň se přizpůsobit 

českému prostředí a čtenáři. 

Levý dále popisuje v Umění překladu tři pracovní postupy z hlediska věrnosti či 

volnosti překladu: překlad v pravém slova smyslu, substituce a transkripce. Překlad 

v pravém slova smyslu byl v tomto textu užíván často, jelikož se používá k převodu 

v oblasti obecného, tedy zejména u překladu odborné terminologie. V oblasti 

zvláštního dochází k substituci, nebo transkripci. Substituce byla využívána 

v případě frazeologických spojení, kterých se několik objevilo v textu. (Levý, 1998, 

115 nn.) 

Názvy institucí či organizací, které se vztahují k výchozí kultuře (německé, 

švýcarské) a severoamerickému jazykovému prostředí, nebyly nahrazeny českými 

a jejich názvy byly přeloženy do češtiny.  
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Termíny, které by pro českého čtenáře nemusely být známé, byly přeloženy a 

v některých případech dovysvětleny v závorkách či v poznámkách pod čarou.  

Co se syntaxe týče, bylo důležité rozvolnit dlouhá souvětí plná nominálních 

konstrukcí tak, aby text byl plynulý a gramaticky správný. Postupovali jsme také 

podle aktuálního členění větného při rozvržení větné struktury na téma a réma.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.4. Místo a čas, jedna informace byla v textu 

aktualizovaná. Jako strategie překladu byl zvolen instrumentální postup, nikoliv 

dokumentární. 

3.4 Typologie překladatelských problémů a jejich řešení 

V následující části se budeme věnovat překladatelským problémům, které vyvstaly 

při převádění textu do češtiny. Ty se vyskytují na rovině lexikální, syntaktické a 

pragmatické. 

Jsou srovnávány odpovídající úseky českého překladu a německého originálu. Typy 

překladatelských problémů jsou rozděleny do kapitol společně s komentářem k 

danému řešení. 

3.4.1 Rovina lexikální 

Instituce 

Autor textu se odvolává na výsledky vědeckých studií provedené německými, 

švýcarskými, americkými a kanadskými institucemi. 

Jako první zmiňuje Deutsche Gesellschaft für Ernährung, zkráceně DGE, pro 

kterou byl zvolen překlad, který použili jiní překladatelé, tedy Německá společnost 

pro výživu. 

Další instituce, která v textu figuruje, je švýcarská Eidgenössische 

Ernährungskommission. Český překlad pro tento úřad není stanoven. Tento název 

v sobě nese typ švýcarské státní formy, tedy konfederace (Schweizerische 

Eidgenossenschaft). Po nahlédnutí do Českého národního korpusu13 se ukazuje, že 

                                                 

13 Český národní korpus [online], 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu [cit. 2018-12-12]. 

Dostupné z: https://korpus.cz/ 
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švýcarská ministerstva a státní instituce bývají překládána s přívlastkem federální 

(z francouzského fédérale - La commission fédérale de l’alimentation). Takto 

vznikla podobně jako v případě německé DGE Federální komise pro výživu. Je 

však nutné podotknout, že se tento název v textu nevyskytuje bez přídomku 

švýcarská, a to proto, aby nedošlo k záměně s americkými institucemi, které rovněž 

často obsahují výraz federální v názvu. 

Následuje další švýcarská instituce Bundesamt für Gesundheit, jejíž český 

překlad také není pevně stanoven. Postupujeme-li podle stejné logiky, byl by 

překlad tohoto ministerstva švýcarské Federální ministerstvo zdravotnictví. 

V textu je také zmíněno německé ministerstvo Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft. V překladu bylo převedeno následovně: 

Ganz im Gegenteil macht die Werbung des deutschen Ernährungs- und 

Agrarministers Christian Schmidt für Fleisch und Wurst (sogar nach Einstufung 

der Weltgesundheitsorganisation als „krebserregend“) die enge Beziehung der 

Politik zur Tierindustrie nur allzu deutlich. (O: 3) 

Bývalý německý ministr pro výživu a zemědělství Christian Schmidt se svou 

podporou živočišné výroby vůbec netajil. (P: 11) 

Severoamerické instituce pro výživu, které autor zmiňuje, také nemají pevně 

stanovený český překlad. Academy of Nutrition and Dietetics je nový název 

instituce, která se původně jmenovala American Dietetic Association. Překlad 

původního názvu byl převzat z překladu České společnosti pro výživu a 

vegetariánství14, která ho překládá jako Americká dietetická asociace. Nový název 

instituce byl přeložen jako Akademie pro výživu a dietetiku. 

Podobný postup byl zvolen i v případě The Physicians‘ Committee for 

Responsible Medicine. Byl přeložen jako Lékařský výbor pro zodpovědnou 

medicínu. 

Název kanadské instituce Dietitians of Canada byl do češtiny převeden jako 

                                                 

14  Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství, 1999. Česká společnost pro výživu a 

vegetariánství [online]. Brno: ČSVV [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: http://www.csvv.cz/index.php/ada/885-

stanovisko-ada 
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Organizace kanadských dietologů. 

Odborné výrazy a termíny 

V textu se vyskytují odborné výrazy z oblasti lékařství, chemie a biologie. Zároveň 

jsou zmiňované některé vědecké publikace a knihy, které v českém jazyce nemají 

oficiální překlad. 

schwefelhaltigen Aminosäuren (O: 5) 

sirné aminokyseliny (aminokyseliny obsahující síru) (P: 13) 

V tomto případě byl český překlad opatřen vysvětlivkou v závorkách, aby byla 

povaha tohoto druhu aminokyselin 15  pro českého čtenáře na první pohled 

pochopitelná.  

„Urkost“  

„prastrava“  

Při převádění tohoto specifického druhu stravování a životního stylu do češtiny se 

nejdříve jevila možnost zachování německého výrazu „Urkost“. To však v českém 

textu působilo neobratně, a proto byl zvolen český překlad „prastrava“ a vysvětlení 

doplněno v poznámkách pod čarou. Prastrava je výraz, který bývá asociován se 

syrovou stravou 16  člověka v době kamenné (paleolitu), což by více méně 

odpovídalo konceptu „Urkost“. Prastrava se ovšem v českém jazykovém prostoru 

také někdy používá pro označení tzv. paleolitické či paleo stravy17, jejíž součástí je 

mléko, sýry, vejce a maso. 

Aby nedošlo k záměně, je prastrava uvedena v uvozovkách. 

Das Erstaunliche an dieser Sache ist aber nicht nur, dass das Kind überhaupt keine 

(gesunde vegane) Ernährung aufnahm, sondern dass die Eltern zudem Anhänger 

einer sogenannten „Urkost“-Diät waren. (O: 6) 

                                                 

15 Detail hesla - Aminokyseliny sirné - metabolismus, 2007. MedicaBaze.cz: lékařské repetitorium online 

[online]. Praha: Triton [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://www.citacepro.com/dokument/Pgwf54eaebFRxZkq 

16 Fořt Petr, 2005. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1057-9. 

17  Paleolitická dieta, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolitick%C3%A1_dieta 
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Na tomto příkladu je neuvěřitelné nejenom to, že dítě nemělo žádný přísun (zdravé 

veganské) výživy, ale že ještě ke všemu byli jeho rodiče stoupenci tzv. „prastravy“. 

(P: 15) 

Mischkost 

smíšená strava  

Výraz Mischkost je ekvivalentní českému smíšená strava18, avšak takové označení 

pro člověka nelze použít (možné by bylo pouze všežravec, což v tomto případě není 

adekvátní). Tento výraz byl do češtiny převeden pomocí vedlejší věty přívlastkové. 

Dabei leiden auch viele Mischköstler unter einem Vitamin-B12-Mangel. (O: 13) 

Vitamín B12 přitom může chybět i těm, kteří jedí smíšenou stravu. (P: 23) 

EU-BST-Human-Report (O: 8) 

Zpráva EU o dopadech růstových hormonů na člověka (P: 17) 

K této zprávě lze na internetu nalézt článek na portálu iDnes, který pomáhá objasnit 

jednotlivé aktéry v kauze s růstovými hormony.19 

Autor nepoužil původní název zprávy, který v angličtině zní Report on Public 

Health Aspects of the Use of Bovine Somatotrophin. 20  Název s nejvyšší 

pravděpodobností převzal z webové stránky milchlos.de21, která se studií zabývá. 

Předmětem této studie byl primárně dopad růstových hormonů na člověka, a jelikož 

výzkum prováděla instituce Evropské unie, byl nakonec zvolen název, který bude 

pro českého čtenáře nejsrozumitelnější. 

                                                 

18 Smíšená strava, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_strava 

19 Evropská komise je proti dovozu hovězího masa, 2018. IDNES.cz [online]. Praha: MAFRA [cit. 2018-12-

21]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/evropska-komise-je-proti-dovozu-hoveziho-masa-fqp-

/ekonomika.aspx?c=990503_165414_ekonomika_jpl 

20  Report on Animal Welfare Aspects of the Use of Bovine Somatotrophin [online], 1999. EU: Scientific 

Committee on Animal Health and Animal Welfare [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out21_en.pdf 

21 Hormone (BST und IGF I), 2017. Milchlos.de [online]. Trier: Johannes Ulbrich [cit. 2018-12-21]. Dostupné 

z: https://www.milchlos.de/milos_0406.htm 
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Eierindustrie 

drůbežnictví, drůbežnický průmysl 

Výraz Eierindustrie se v původním textu vyskytuje ve výčtech vedle masného a 

mlékárenského průmyslu. První varianta, která se nabízela, byla vaječný průmysl, 

zmiňovaná hlavně na webových portálech s veganskou tématikou. 22  Vaječný 

průmysl však neexistuje jako samostatné průmyslové odvětví v rámci českého 

živočišného průmyslu. 

Existují dvě průmyslová odvětví, která se zabývají chovem drůbeže a 

zpracováváním jejich produktů: drůbežnictví a drůbežářství. 23  Drůbežnictví se 

mimo jiné soustředí na produkci vajec.24 

Wissenschaftler in scheinbar unabhängigen Ernährungsinstitutionen erhalten z. B. 

gut bezahlte Beraterverträge oder sonstige lukrative Aufträge von der Fleisch-, 

Milch- und Eierindustrie. (O: 4) 

Vědci působící v těchto zdánlivě nezávislých institucích si vyslouží tučný honorář 

za své znalecké posudky či jiné lukrativní zakázky od masného, mlékárenského a 

drůbežnického průmyslu. (P:11) 

Anglicismy 

Za anglicismus se v širokém smyslu považují prvky všech jazykových rovin a na 

všech stupních adaptace, v užším smyslu lexikální prostředky přejaté z angličtiny. 

(CzechEncy, 2018) 

Němčina je stejně jako čeština vystavená vlivům anglického jazyka a v tomto textu 

se několik převzatých anglických výrazů vyskytlo. Následují příklady anglicismů a 

jejich řešení v českém překladu. 

                                                 

22  Vaječný průmysl, 2018. Soucitně [online]. Praha: Otevři oči [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: 

http://soucitne.cz/stitky/vajecny-prumysl 

23 České drůbežnictví – historie a současnost, 2013. Náš chov [online]. Profipress s.r.o.: Profi [cit. 2018-12-

21]. Dostupné z: https://naschov.cz/ceske-drubeznictvi-historie-a-soucasnost/ 

24 Drůbežnictví, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%AFbe%C5%BEnictv%C3%AD 
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Eine optimale Ernährung eröffnet uns wunderbare Chancen, ein langes Leben bei 

bestmöglicher Gesundheit und guter Fitness zu verbringen. (O: 2) 

Dodržování zásad správného stravování nám otevírá možnost dlouhověkosti při 

nejlepším možném zdraví a dobré fyzické kondici. (P: 9) 

Fitness lze z odborného hlediska přeložit jako biologická zdatnost, neboť vyjadřuje 

schopnost konkrétního jedince předat své geny dalším generacím. (Biologická 

zdatnost, 2018) V tomto případě bylo však od biologického termínu ustoupeno a 

anglický výraz byl do češtiny převeden jako fyzická kondice, protože z kontextu 

vyplývá, že se jedná o životní styl, který spočívá ve fyzické aktivitě, jehož cílem je 

zlepšit všeobecnou tělesnou kondici. (Fitness, 2018) 

Professor Campbell hat als Insider in seinem Buch „China Study“ dieses System 

offengelegt. (O: 4) 

Profesor Campbell, který zná zákulisní dění, tento systém odhaluje ve své knize 

Čínská studie (China Study). (P: 12) 

Podle definice anglického výrazu je insider osoba v rámci skupiny či organizace, 

která má přístup zejména k informacím, které ostatní nemají k dispozici.25 Zde byl 

význam slova převeden českým výrazem zákulisí, který v přeneseném významu 

označuje veřejnosti skrytou část nějaké instituce, jednání a podobně.26 Výraz byl do 

textu zakomponován v podobě vedlejší věty přívlastkové. 

Wenn aber dieser Hormoncocktail auf einen Organismus wie den Menschen trifft, 

der für diese Wirkungen nicht ausgelegt ist, dann wird das gesamte Muster 

chronischer, oft tödlicher Erkrankungen wie z. B. Krebs durch Milch verständlich. 

(O: 6) 

Lidský organismus není schopen čelit vlivům tohoto hormonálního koktejlu, což 

objasňuje, proč konzumace mléka může vyvolat chronická, často smrtelná 

                                                 

25  Definition of insider in English:, 2018. Oxford Living Dictionaries [online]. Velká Británie: Oxford 

University Press [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/insider 

26 Zákulisí, 2011. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: Ústav pro jazyk český [cit. 2018-12-22]. 

Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=z%C3%A1kulis%C3%AD&sti=EMPTY&where=hesl

a&hsubstr=no 
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onemocnění, jako je např. rakovina. (P: 14) 

Výraz Hormoncocktail je složenina anglického výrazu cocktail, který označuje 

směs alkoholu, nebo jiných látek či faktorů, a německého výrazu Hormon. 

V českých médiích se spojení hormonální koktejl používá běžně.27  Duden, die 

Grammatik hovoří o těchto výrazech jako o tzv. pseudoanglicismech, tedy 

kompozit, které jsou (částečně) složené z anglických výrazů, avšak v angličtině 

v takové podobě neexistují. (Duden Band 4, 2009, str. 90) 

Kompozita 

Kompozita (neboli složeniny) se skládají ze dvou či více samostatných slov. (Duden 

Band 4, 2009, str. 664) Pro německý jazyk je tvoření kompozit typické, pro češtinu 

však nikoliv. Z toho důvodu bylo nutné převádět německá kompozita do češtiny 

různými způsoby. V německém textu se nejčastěji vyskytují kompozita skládající 

se ze dvou substantiv, vyskytují se však také kompozita s adjektivy a substantivy aj. 

Následují příklady německých kompozit a jejich řešení v českém překladu.  

„In der Tat zeigen diese Untersuchungsergebnisse, dass die grosse Mehrheit von 

vielleicht 80 bis 90 % aller Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und anderen Formen von degenerativen Erkrankungen einfach durch eine rein 

pflanzliche Ernährung verhindert werden können, zumindest bis ins sehr hohe 

Alter.“ (O: 9) 

„Výsledky těchto výzkumů skutečně dokazují, že rostlinná strava působí preventivně 

v 80 % až 90 % případů veškerých onemocnění rakovinou, kardiovaskulárních 

onemocnění (onemocnění krevního oběhu) a jiných faktorů degenerativních 

onemocnění, a to alespoň do velice vysokého věku.“ (P: 19) 

Převést zvýrazněná kompozita do českého jazyka pomocí dvou substantiv nečinilo 

problém.  

  

                                                 

27  Po čem ženám rostou prsa? Obezita nebo hormony?, 2018. Žena.cz - magazín pro ženy [online]. Praha: 

Economia [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/zdravi/po-cem-zenam-rostou-prsa-obezita-

nebo-hormony/r~i:article:764027/ 
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Zum einen steigen die Gesundheitskosten und damit die Krankenkassenbeiträge. 

(O: 3) 

Zaprvé se zvyšují náklady na zdravotní péči a tím i příspěvky zdravotním 

pojišťovnám. (P: 10) 

Zde byla kompozita převedena pomocí substantiv s předložkovou vazbou a 

víceslovnými výrazy. 

Auch in der Politik sind die Interessenvertreter der Tierindustrie sehr erfolgreich 

tätig, denn sie machen erfolgreiche Lobbyarbeit, sitzen selbst in den Parlamenten 

und Regierungen. (O: 4) 

I v politice jsou zástupci zájmů živočišné výroby úspěšní – jako poslanci 

v parlamentu nebo členové vlád mohou tyto výrobky snadno propagovat. (P: 11) 

První zvýrazněné substantivum Interessenvertreter lze přeložit pomocí dvou 

substantiv. Význam druhého substantiva Lobbyarbeit byl převeden slovesem a 

větná struktura tomu byla přizpůsobena. 

Nicht nur das, in vielen Staaten und der EU werden ungesunde Tierqualprodukte 

noch dazu massiv mit Steuergeldern subventioniert. (O: 6) 

V mnohých zemích, včetně EU, jsou navíc tyto nezdravé a kruté výrobky ze zvířat 

ve velké míře dotovány z peněz daňových poplatníků. (P: 14) 

Zde se německé kompozitum skládá z více než dvou slov. Tato složenina byla opět 

převedena víceslovným spojením. 

Aber im milliardenschweren Gesundheitssystem wird das grosse Geld mit den 

Behandlungen von chronischen ernährungsbedingten Krankheiten verdient. (O: 12) 

Avšak v současném zdravotnictví, kam tečou miliardy, jde většina peněz na léčbu 

chronických onemocnění způsobených nesprávným stravováním. (P: 22) 

Toto kompozitum bylo do češtiny převedeno pomocí vedlejší věty příslovečné 

místní. 

Aber auch diese „Urkost“ hat nichts mit einer gesunden, ernährungsphysiologisch 

wertvollen veganen Ernährung zu tun. (O: 6) 

Tento způsob stravování však nemá co dočinění se zdravou a výživově 
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plnohodnotnou veganskou stravou. (P: 15) 

Kompozitum ernährungsphysiologisch se v textu vyskytuje několikrát. 

Ernährungsphysiologie je v německém lékařství samostatná disciplína z oblasti 

fyziologie, která se zabývá výživou. 28  Tomuto výrazu podobné kompozitum v 

češtině neexistuje, proto byl výraz přeložen pomocí adjektiva výživově. 

Zkratky 

PCB, PCP (O: 7) 

polychlorované bifenyly, polychlorované fenoly29 (P: 15, 16) 

dl-PCBs (O: 7) 

polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem30 (P: 16) 

Tyto toxické environmentální jedy byly do českého jazyka převedeny jejich plnými 

názvy a nikoliv zkratkami, jak je tomu v původním textu. České názvy těchto 

chemických sloučenin mohou být některým čtenářům známé z médií. 

PBTs und vPvBs (O: 7) 

PBT látky a vPvB látky 31 (P: 16) 

Tyto zkratky jsou původně z angličtiny. Typy látek, které reprezentují, jsou 

vysvětleny v textu překladu a význam zkratek je vysvětlený pod čarou. 

                                                 

28 Ernährungsphysiologie, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrungsphysiologie 

29  Chemie ovzduší, 2005. VÍDEN, Ivan. Chemie ovzduší [online]. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická, s. 98 [cit. 2018-11-28]. ISBN 80-7080-571-4. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-

80-7080-571-4/pdf/009.pdf 

30  Polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (DL-PCBs), 2018. MonAirNet: Posílení příhraniční 

spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu [online]. 

Brno: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

http://www.monairnet.eu/index.php?pg=vysledky--pasivni-vzorkovani-pas--polychlorovane-bifenyly-s-

dioxinovym-efektem-dl-pcbs 

31 Posouzení PBT/vPvB podle předchozích právních předpisů EU týkajících se chemických látek, 2018. ECHA: 

Europan Chemicals Agency [online]. Helsinky: ECHA [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/pbt-vpvb-assessments-under-the-previous-eu-chemicals-

legislation 
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Opakování výrazu 

V některých částech textu se opakují stejné výrazy či formulace v bezprostředně 

navazujících větách, nebo ve stejném souvětí. Česká gramatika v určitých 

případech umožňuje nevyjadřování podmětu (1. a 2. osoba). Díky shodě není nutné, 

někdy ani ze stylizačních důvodů záhodné, vyjádřit podmět v navazujících 

výpovědích. (Čechová, 2008, 185 nn.) 

a) Často byl opakovaný výraz nahrazován osobním zájmenem 

Wenn Sie diese Broschüre weiterverteilen möchten, senden wir Ihnen diese 

Broschüren gerne zu. (O: 1) 

Chcete-li tuto brožuru šířit dále, s potěšením Vám ji zašleme. (P: 8) 

b) V jiných případech byla syntaktická struktura uzpůsobena tak, aby se 

podmětem stal nový výraz, který nebude třeba znovu opakovat  

Selbst zusätzliche Exportprämien werden für Tierprodukte gezahlt, sodass billige 

Tierprodukte aus der EU den Weltmarkt überschwemmen und die Existenzen der 

Bauern in armen Ländern zerstören. (O: 4) 

Za živočišné výrobky hradí dokonce i vývozní prémie, které tak zaplavují světový 

trh a připravují o živobytí zemědělce v chudých zemích. (P: 11)  

c) V tomto případě bylo předejito opakující se prepozici  

Ist es vorstellbar, dass sich diese Dame gegen Fleisch ausspricht und sich damit 

gegen die Interessen ihres Arbeitgebers stellt? (O: 4) 

Je myslitelné, že by se tato žena otevřeně vyslovila proti masu a postavila se tak 

zájmům svého zaměstnavatele? (P: 12) 

d) Anaforické odkazování pomocí plnovýznamového substantiva 

Argumentieren nun seriöse Wissenschaftler mit einer absolut seriösen Studie, dann 

wird dieser seriösen Studie das Zauberwort „umstritten“ entgegengehalten. (O: 5) 

Diskutují-li uznávaní vědci nad naprosto seriózní studií, je těžké zbavit se této 

nálepky. (P: 12, 13) 
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Frazeologie 

Frazém je ustálená kombinace alespoň dvou slovních forem, která má celistvý 

význam (zpravidla nerozložitelný na významy jednotlivých složek), a jejímž 

charakteristickým rysem je, že minimálně jeden z jejích komponentů je v dané 

funkci omezen pouze na tuto kombinaci (popřípadě na několik málo dalších). 

(Karlík, 1995, 71 nn.) 

Die Kritik ist zwar völlig willkürlich an den Haaren herbeigezogen und kann 

meistens auch einfach widerlegt werden. (O: 5) 

Tato kritika bývá sice libovolně přitažená za vlasy a ve většině případů je možné ji 

jednoduše vyvrátit. (P: 12) 

Tento frazém se běžně užívá v češtině a označuje skutečnost, která je pochybná, 

absurdní, nelogická, nemístná, nevhodná, nesmyslná, či nerealistická.32 

Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, auch die Details zu beachten. (O: 12) 

Klíč k úspěchu vězí v detailech. (P: 22) 

V tomto případě je výraz klíč v přeneseném významu, stejně jako v němčině, 

užíván jako prostředek k poznání, získání, k ovládnutí něčeho.33 

Die Ernährung hat entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit: „Man ist was 

man isst.“ (O: 2) 

Naše strava má rozhodující vliv na naše zdraví. Jsme zkrátka to, co jíme. (P: 9) 

Toto rčení se v českém jazyce hojně užívá, jeho převod z němčiny tudíž nečinil 

problém. K malé úpravě došlo z toho důvodu, že vznikla samostatná věta, která 

navazuje na předchozí výpověď pomocí kohezního prostředku zkrátka.  

Auch die Politik ist so fest im Griff der profitierenden Gesundheits- und 

                                                 

32 Suchergebnis für "an den Haaren herbeigezogen", 2001. Redesartenindex: Wörterbuch für Redensarten, 

Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, Sprichwörter, Umgangssprache [online]. Gießen: Peter Udem [cit. 

2018-11-29]. Dostupné z: https://www.redensarten-

index.de/suche.php?suchbegriff=an+den+Haaren+herbeigezogen&bool=relevanz&gawoe=an&suchspalte%5

B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=rart_varianten_ou 

33 Klíč, 2011. SSJČ - elektronická verze [online]. Praha: Ústav pro jazyk český [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kl%C3%AD%C4%8D&sti=26632&where=hesla&hsubstr=no 
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Tierindustrien, dass auch von dort keine Hilfe zu erwarten ist. (O: 3) 

I politiku drží v šachu zdravotnictví a živočišná výroba, tudíž ani tam nelze očekávat 

pomoc – spíše naopak. (P: 11) 

Německé spojení fest im Griff sein je možné do češtiny přeložit několika způsoby. 

Rozhodli jsme se pro o něco obraznější spojení držet v šachu, které má význam 

někoho ovládat, blokovat.34 

3.4.2 Rovina syntaktická 

Dlouhá souvětí a AČV 

Některá souvětí v původním textu bylo nutné při převedení do češtiny rozdělit na 

menší logické celky, které bylo třeba rozčlenit na logické celky, a znovu je seskupit 

podle českého slovosledu. Převažující model slovosledu v češtině je model subjekt 

- verbum - objekt. Zdali a jak bude modifikace tohoto pořadí probíhat, určuje 

jazykový kontext a aktuální členění větné. V AČV je výpověď přechodem od 

známé informace k informaci nové, přičemž v neutrálním pořadí je nová informace 

umisťována na konec. (Čechová, 2008, 186 nn.) 

V německém slovosledu hrají gramaticky podmíněné jevy daleko větší úlohu než 

v češtině. Jen z části se v něm uplatňuje hledisko aktuálního členění. Slovesné tvary 

mohou totiž v němčině zaujímat jen určité vyhrazené pozice. Druhou vlastností 

německé věty podmíněnou gramaticky je zřetelná tendence k vytváření tzv. větného 

rámce. (Povejšil, 1994, 258 nn.) 

Die vegane Ernährung enthält keinerlei tierliche Bestandteile und ist, sofern 

richtig und abwechslungsreich durchgeführt, aus medizinischer Sicht die 

gesündeste Ernährung und das Beste für Umwelt, Klima, Tiere und Menschen. (O: 

1) 

Veganská strava je čistě rostlinného původu. Ve správném dostatečně rozmanitém 

provedení se jedná, z lékařského hlediska, o nejzdravější způsob stravování a to 

                                                 

34 Šach, 2011. SSJČ - elektronická verze [online]. Praha: Ústav pro jazyk český [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=%C5%A1ach&sti=90513&where=hesla&hsubstr=no 
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nejlepší pro životní prostředí, klima, zvířata a člověka. (P: 9) 

Zde bylo záhodné pro zpřehlednění oddělit první hlavní větu od zbytku souvětí.   

Da die vegane Ernährung und vegane Lebensweise von so eminenter Bedeutung 

für jeden einzelnen Menschen, für die Gesellschaft insgesamt, insbesondere für 

unsere Kinder und Enkel, für die Umwelt, das Klima und die Tiere ist, habe ich mich 

entschlossen, diese Broschüre zu publizieren. Denn nur durch genügend gute 

Informationen kann man auch gute Entscheidungen zum eigenen Wohl und zum 

Wohl anderer treffen. (O: 2) 

Veganská strava a veganský životní styl mimořádně ovlivňují každého z nás, celou 

naši společnost, a zejména budoucí generace, životní prostředí, klima i zvířata. Z 

tohoto důvodu jsem se rozhodl publikovat tuto brožuru, neboť pouze s dostatečným 

množstvím správných informací se můžeme rozhodnout ve prospěch náš i ostatních 

lidí. (P: 9) 

Toto v němčině dlouhé složité souvětí bylo třeba rozdělit na menší celky, a to 

zejména proto, že se v původním souvětí nachází dlouhý výčet. Rozdělením tedy 

došlo ke zpřehlednění autorových argumentů. Původní věta je uvozená spojkou da, 

která určuje, že následuje příslovečné určení důvodu. Tento význam byl přesunut 

na začátek následující věty. 

Wichtig ist zu wissen, dass die vegane Ernährung nicht einmal Askese oder 

wirklichen Verzicht, sondern Schlemmen und Genuss pur bedeuten kann, wie die 

veganen Kochbücher und veganen Restaurants eindrucksvoll beweisen. (O: 2) 

Je třeba zdůraznit, že na veganské stravě nemusíte žít v askezi a odříkat si, ba 

naopak si labužníci a požitkáři přijdou na své. Veganské kuchařky a restaurace 

jsou toho ostatně přesvědčivým důkazem. (P: 9) 

V tomto případě nebylo rozdělení souvětí vyloženě nutné, ale stejně jako 

v předchozích případech zde takto došlo k zpřehlednění autorovy argumentace. 

Das Ausloben gesundheitlicher Vorteile der Milch aufgrund von Eiweiss und 

Kalzium ist genauso absurd, als wenn man Giftpilze als gesund propagieren würde, 

nur weil unbestritten auch Vitamine und Mineralstoffe in diesen Giftpilzen 

enthalten sind. (O: 6) 



50 

 

Je absurdní tvrdit, že je mléko zdraví prospěšné z toho důvodu, že obsahuje 

bílkoviny a vápník. Stejně tak je možné vychvalovat jedovaté houby, protože ty také 

nepopiratelně obsahují vitamíny a minerály. (P: 14) 

In diesem Buch berichtet er über seine in den 80er und 90er Jahren durchgeführte 

Studie mit schwer herzkranken Patienten, denen durch Medikamente oder 

Operationen nicht mehr zu helfen war und die oftmals nicht mehr lange zu leben 

hatten. (O: 11) 

V této knize pojednává o studii, kterou prováděl v osmdesátých a devadesátých 

letech. Během výzkumu pracoval s pacienty s vážným srdečním onemocněním, 

které by již léky a operace nezachránily. U většiny z nich se předpokládalo, že už 

nebudou žít dlouho. (P: 21) 

Ve výše uvedených případech se jedná o dvě dlouhá souvětí, jejichž nominální 

strukturu bylo nutné rozvolnit vedlejšími větami předmětnými a přívlastkovými. 

Vsuvky 

Vsuvka neboli parenteze je jazykový výraz, který je vsunut do nějaké věty a 

strukturně s ní nesouvisí. Typicky se jedná o větu vloženou či nevětnou 

syntaktickou skupinu, vloženou do nějaké struktury a oddělenou pomlčkami, 

závorkami, nebo čárkami. (Karlík, 2017) 

V následujících případech byla vsuvka převedená do českého znění bez potíží, 

přičemž ve druhém případě jsme pro ohraničení vsuvky zvolili závorky místo čárek. 

Wenn aber in einem Einzelfall bei einer angeblich veganen Ernährung (die aber 

tatsächlich nicht vegan war) bei verantwortungslosen Eltern etwas schief gelaufen 

ist, dann ist nicht nur der Aufschrei gross, sondern es entlädt sich eine regelrechte 

Empörung der Ahnungslosen und der Interessenvertreter der Tierindustrie. (O: 8) 

Pokazí-li se však něco v ojedinělém případě nezodpovědných rodičů a údajné 

veganské stravy (která ve skutečnosti veganská nebyla), nedojde k pouhému 

pobouření, strhne se obrovská vlna kritiky ze strany nic netušících lidí a zástupců 

zájmů živočišné výroby. (P: 17) 
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In den staatlichen Gremien, die offizielle Ernährungsempfehlungen festlegen, sitzen 

überall auf der Welt, meistens sogar mehrheitlich, Vertreter der Tierindustrie. (O: 

4) 

Ve státních institucích, které stanovují oficiální výživová doporučení, sedí po celém 

světě (často dokonce převážně) zástupci živočišné výroby. (P: 11, 12) 

Pasivum 

V němčině se pasivum tvoří pomocí slovesa werden v příslušné osobě, čísle, čase a 

způsobu a participia II významového slovesa (pasívum průběhové). V tzv. 

stavovém pasívu se místo werden užívá sloveso sein. (Povejšil, 1994, 58 nn) 

Odborné texty obecně vzato vykazují vyšší výskyt pasiva (Čechová, str. 218). 

Němčina používá pasivum častěji než čeština, tudíž se v těchto typech textů 

vyskytuje o to více. Následuje několik příkladů pasiva v původním textu a jeho 

řešení v češtině. 

a) Pasívum průběhové – řešení nevyjádřený podmět ve 1. osobě plurálu 

Mit Chemotherapie, Pillen, modernsten medizinischen Geräten, Operationen und 

anderen teuren invasiven Eingriffen werden nicht die Ursachen, sondern die 

Symptome der chronischen Erkrankungen behandelt. (O: 3) 

Pomocí chemoterapie, léků, nejmodernějších zdravotnických nástrojů, operací a 

jiných drahých invazivních zákroků, léčíme příznaky chronických onemocnění, 

nikoliv jejich příčinu. (P: 10) 

Jelikož autor mluví o obecné situaci ve zdravotnictví, bylo pasivum nahrazeno 

aktivem, s tím, že podmět věty je nevyjádřený a poukazuje na nás, jako na 

spoluúčastníky děje. 

b) Pasivum průběhové – aktivum 

Somit wird zwar das Leben der Menschen verlängert, aber auch deren Leiden. (O: 

3)  

To je výsledkem počínání moderního lékařství, které sice prodlouží lidský život, 

zároveň však i lidské utrpení. (P: 10) 

V tomto případě se v překladu stává podmětem moderní lékařství, které je v tomto 
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případě zodpovědné. 

c) Pasivum stavové – opisné pasivum; Pasivum průběhové – opisné pasivum 

Aber das Ziel der Tierindustrie ist erreicht: Die Studie wurde von den Helfern der 

Tierindustrie kritisiert und plötzlich ist die betreffende Studie „umstritten“. (O: 5) 

Nicméně živočišná výroba dosáhla svého – zastánci průmyslu studii kritizovali a ta 

se tak stala „spornou“. (P: 12) 

Zde bylo pasivum ponecháno i v českém překladu a to pomocí opisného pasiva. 

Man 

Neurčité zájmeno man je podmětem věty a vyjadřuje všeobecný a neurčitý lidský 

agens. (Povejšil, 1994, 99 nn.) 

Do češtiny se man s určitým slovesem překládá nejčastěji neosobní reflexivní 

vazbou, 2 osobou singuláru nebo 3. osobou plurálu v platnosti obecného neurčitého 

podmětu, výrazy člověk, lidé apod. Někdy je možno užít i 1. osobu plurálu. 

(Povejšil, 1994, 185 nn.) 

V překladu bylo k převedení man nejčastěji užíváno neosobní reflexivní vazby, 

v ojedinělých případech také 1. osoby plurálu a 3. osoby plurálu. Pro potřeby tohoto 

textu nebyla forma 2. osoba singuláru záhodná. 

1) neosobní reflexivní vazba 

Erstaunliche Worte zu einer Zeit, in der man noch nicht so viel über die 

Zusammenhänge und die Auswirkungen der Ernährung auf Gesundheit, Umwelt, 

Klima, Welthunger, Tier und Menschenrechte wusste. (O: 1) 

Pozoruhodný výrok, vezmeme-li v potaz, kolik se v té době vědělo o výživě a jejím 

vlivu na naše zdraví, životní prostředí, problematiku světového hladu, práva zvířat 

a lidská práva. (P: 8) 

Kalzium erhält man sogar besser aus pflanzlicher Nahrung. (O: 5) 

Vápník lze dokonce lépe získat z rostlinné stravy. (P: 13) 

2) 1. osoba plurálu 

Man muss sich dies einmal auf der Zunge zergehen lassen: Milch wird wegen ihres 
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schädlichen Eiweissgehalts gelobt, gleichzeitig sorgt dieser hohe Eiweissgehalt 

aber dafür, dass das ebenso ausgelobte Kalzium in der Milch nicht nur unwirksam 

bleibt, sondern offensichtlich sogar Kalzium verloren geht! (O: 5) 

Zamysleme se nad tímto tvrzením ještě jednou: mléko bývá vychvalováno kvůli 

svému vysokému obsahu bílkovin a vápníku. Toto množství bílkovin však způsobuje, 

že se vápník stává nejenom neúčinným, ale patrně se touto cestou dokonce ztrácí! 

(P: 13) 

3) 3. osoba plurálu 

Ein Beispiel aus der Schweiz, wo man sich noch nicht einmal bemühte, die 

Verbindungen zur Tierindustrie zu verbergen: […] (O: 4) 

Jako příklad uveďme Švýcarsko, kde se vazby na živočišnou výrobu ani nesnažili 

tajit: […] (P: 12) 

3.4.3 Rovina pragmatická 

Dvojtečka 

Dvojtečka se používá pro uvozování přímé řeči (citace) a pro signalizaci vysvětlení 

či odůvodnění. V případě odůvodnění dovoluje Internetová jazyková příručka psaní 

velkého či malého písmena.35 Aby byly tyto dva případy v textu jasně odděleny, 

následuje ve druhém případě po uvozovkách malé písmeno. 

Vynechávky v původním textu 

Některé části původního textu bylo záhodné pro účely této práce vynechat. Z titulní 

strany brožury bylo vynecháno jméno autora, který je představen v částech O 

autorovi a Předmluva autora. Dále byl z titulní stránky vynechán i název nadace Dr. 

Heinricha a odkaz na webovou stránku provegan.info. Byla vynechána i část 

Impresum, jelikož neobsahuje souvislý text, pouze o údaje o brožuře, rok a číslo 

vydání, vydavatele, autora, a údaje ke grafickému zpracování. Na konci překládané 

kapitoly byl rovněž opomenut seznam referencí, knih a filmů, které autor 

                                                 

35 Dvojtečka, 2018. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR [cit. 2018-

11-30]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161 
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doporučuje čtenáři. 

Oficiální český překlad 

Autor textu často cituje různé vědecké publikace, výsledky výzkumů, úryvky z knih 

apod. Oficiální překlad existuje jen pro velmi často citovanou knihu Čínská studie. 

Při srovnávání úryvků německého překladu a českého překladu této knihy se 

vyskytla jedna menší nesrovnalost. I přes tento fakt jsme se rozhodli tento oficiální 

český překlad převzít a nesrovnalost upravit. 

K dispozici jsme měli i původní anglické znění knihy Čínská studie (China Study), 

které jsme srovnávali s oběma překlady; německým, který je v původním textu 

citován, a také s českým. Výše zmíněná nesrovnalost se vyskytla při porovnání 

údajů německého a českého překladu: 

Český překlad: 

Vznik a rozvoj rakoviny důsledně a silně podporoval kasein, což je bílkovina, která 

tvoří až 80 % z celkového množství bílkovin kravského mléka. (P: 13, 19) 

Německý překlad: 

Welches Protein erwies sich durchwegs stark und nachhaltig als krebserregend? 

Kasein, das 87 % des in der Kuhmilch enthaltenen Proteins ausmacht, förderte alle 

Stadien des Krebswachstums. (O: 5) 

Anglický originál: 

What protein consistently and strongly promoted cancer? Casein, which makes up 

87% of cow’s milk protein, promoted all stages of the cancer process. 

Jelikož jak německý překlad knihy, tak i anglicky psaný originál uvádějí údaj 87 %, 

rozhodli jsme se znění českého originálního překladu o tento údaj poupravit. 

3.5 Překladatelské posuny 

Tato kapitola je věnovaná překladatelským posunům podle koncepce Jiřího Levého 

(Levý, 1998) a Antona Popoviče (Popovič, 1975), ke kterým došlo v procesu 

překládání výchozího textu. 

Popovič ve své knize rozlišuje mezi posuny konstitutivními (objektivními) a 
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individuálními (subjektivními). Konstitutivní posun je podle něj posun 

nevyhnutelný, ke kterému dochází na základě rozdílnosti dvou jazyků, a 

individuální posun dokumentuje jisté individuální projevy překladatele, tudíž je 

projevem překladatelova idiolektu. (Gromová, 2009, 57 nn.) 

Jedním z individuálních posunů, který Popovič ve své knize zmiňuje, je tzv. 

tematický posun, který vzniká na úrovni tematické výstavby textu a vyjadřuje rozdíl 

mezi tematickými fakty, reáliemi originálu a překladu. Může se například jednat o 

náhradu cizího prvku domácím. 

Popovič také zmiňuje další překladatelský posun, aktualizaci. Ta se týká 

překladatelovy úpravy textu dotýkající se času realizovaného tématu, respektive 

děje, motivované komunikačními zájmy příjemců anebo literárním kánonem 

přijímajícího prostředí. (Popovič, 1975, str. 195, 273) 

Jiří Levý v Umění překladu zmiňuje překladatelskou tendenci, kterou má 

překladatel jako tlumočník cizojazyčného textu vůči českému příjemci překladu. 

Tento posun nazývá intelektualizace. (Levý, 1998, 145 nn.) 

K popsání dalších posunů, ke kterým došlo při překládání původního textu do 

češtiny, byly použity termíny transpozice a vynechání. Transpozice je slovotvorná 

kategorie, při které dochází k transponování základového slova do jiného slovního 

druhu, přičemž zůstává zachován lexikální význam (Šobr, 2014). Vynechání je 

opomenutí části původního textu beze změny významu. 

V textu, který následuje, uvádíme příklady překladatelských posunů, které vznikly 

při překládání původního textu do češtiny. 

Konstitutivní posun 

Ke konstitutivnímu posunu došlo v našem překladu například při převádění 

kompozit jako miliardenschwehr nebo Interessenvertreter (příklady v kapitole 

Kompozita pod kapitolou 3.4.1 a Vsuvky pod kapitolou 3.4.2) či při převádění 

německého neurčitého zájmena man například pomocí neosobní reflexivní vazby 

(příklady v kapitole Man pod kapitolou 3.4.2). V těchto případech se jednalo o 

posun podmíněný rozdílem dvou jazykových systémů.  
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Tematický posun 

Tematické posuny se řadí pod posuny individuální. Ty se posuny v textu vyskytují 

v místech, kde bylo záhodné převést do češtiny německý výraz či spojení, který je 

pevně spjat s německou kulturou, jako jsou zejména frazeologismy. (příklady v 

kapitole Frazeologie pod kapitolou 3.4.1) 

Aktualizace 

Jak bylo zmíněno v analýze, tato brožura byla vydána v roce 2016, kdy byl 

německým ministrem pro výživu a zemědělství v textu zmíněný Christian Schmidt. 

Jelikož překlad je překládán v roce 2018 a tento údaj je již neplatný, bylo třeba tento 

údaj aktualizovat. Více v kapitole Místo a čas (3.1.4.). 

Intelektualizace 

V následujících případech došlo k intelektualizaci. V tomto prvním případě 

anaforicky odkazujeme k předchozí větě. 

Wer aber hat dann ein Interesse daran, die Menschen gesund zu erhalten? Nach 

meinen Beobachtungen auch die meisten Krankenkassen nicht. (O: 3) 

V zájmu koho tedy je, aby lidé zůstali zdraví? Podle mých poznatků o to nestojí ani 

většina zdravotních pojišťoven. (P: 11) 

Zde uvozujeme čtenáři textu, co bude v textu následovat, ačkoliv to kontext 

nevyžaduje.  

Zitate aus der Publikation „Dioxine und dioxinähnliche PCP in Umwelt und 

Nahrungsketten“ des Umweltbundesamtes: […] (O: 7) 

Následují citované pasáže z publikace Německého ministerstva životního prostředí 

Dioxiny a jim podobné polychlorované fenyly v životním prostředí a potravním 

řetězci (Dioxine und dioxinähnliche PCP in Umwelt und Nahrungsketten): […] (P: 

16) 

V tomto případě vysvětlujeme, ačkoliv je z textu jasné, že se jedná o průnik 

škodlivin do lidského organismu. 

Auch das deutsche Umweltbundesamt stellt dies 2014 in einer Publikation fest: Die 

Aufnahme der krebserregenden Umweltgifte Dioxin und PCP durch den Menschen 
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erfolgt zu über 90 % mit der Nahrung über tierische Lebensmittel wie Milch, 

Fleisch, Fisch und Eier! (O: 7) 

Také Německé ministerstvo životního prostředí (Umweltbundesamt) dochází ke 

stejnému závěru v publikaci z roku 2014: 90 % karcinogenních jedů jako dioxiny a 

polychlorované fenoly se dostává do lidského organismu živočišnou stravou, tedy 

prostřednictvím mléka, masa, ryb a vajec! (P: 16) 

Transpozice 

V následující případech došlo ke slovně-druhové transpozici. Části překladu a 

originálního textu, kde k posunu došlo, jsou tučně zvýrazněné. 

Wenn aber eine gesellschaftsimmanente Fehlernährung durch Tierprodukte 

Millionen von Leidenden und To ten durch Krebs, Herzerkrankungen, 

Bluthochdruck, Diabetes, Alzheimer, Übergewicht und andere schwerste 

ernährungsbedingte Erkrankungen verursacht, wird dies mit einem erstaunlichen 

Gleichmut hingenommen. (O: 2)  

Je nám ale překvapivě lhostejné, když milióny lidí trpí rakovinou, onemocněními 

srdce, vysokým tlakem, cukrovkou, Alzheimerovou chorobou, nadváhou, a umírají 

na tyto či jiné těžké choroby, které jsou způsobené špatnými stravovacími návyky a 

konzumací živočišných výrobků. (P: 10) 

Tückisch ist, dass die gesundheitlichen Folgen der Fehlernährung mit 

Tierprodukten nicht sofort, sondern meistens erst nach vielen Jahren sichtbar 

werden. (O: 3) 

Zákeřnost je v tom, že se zdravotní následky konzumace živočišných potravin 

nemusí projevit během prvních několika let. (P: 10) 

Vynechání 

Zde došlo k vynechání podmínkové věty, kterou jsme shrnuli pomocí slovesa 

vyplývají. 

Wenn man die wissenschaftliche Literatur auswertet, dann ergeben sich die 

nachfolgenden Ernährungsrichtlinien: […] (O: 13) 

Z vědecké literatury vyplývají následující pravidla zdravého stravování: […] (P: 24) 
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4. Závěr 

V této bakalářské práci jsme se věnovali překladu části zvoleného textu německé 

brožury VEGAN – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und 

Umwelt, Tier- und Menschenrechte do českého jazyka.  

Komentář, který po textu českého překladu následuje, vznikal před vyhotovením 

překladu a zároveň i v jeho průběhu a zaměřuje se na charakteristiku výchozího 

textu, na překladatelské problémy, které vyvstaly při převádění původního 

německého znění do českého jazyka, a na jejich typologii. Tyto problémy se 

vyskytují na rovině lexikální, syntaktické a pragmatické, přičemž jednotlivé 

kapitoly také obsahují jejich řešení a popisují proces, jakým jsme k daným řešením 

došli. Jednoznačně vytyčeným záměrem bylo, aby vznikl text v cílovém jazyce, 

který bude cílovému čtenáři srozumitelný a bude plnit stejnou funkci, jako text 

původní.  

Práce na tomto zadání pro nás byla velmi přínosná, jelikož jsme měli příležitost 

spojit veškeré teoretické i praktické  znalosti, které jsme nabyli v rámci studia oboru 

Němčina pro mezikulturní komunikaci na Ústavu translatologie, a prezentovat je 

v jednom uceleném textu.  

 

 

  



59 

 

5. Bibliografie 

Hlavní zdroje: 

VEGAN – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und 

Umwelt, Tier- und Menschenrechte, 2016. ProVegan [online]. Kreuzlingen: Dr. 

med. Henrich ProVegan Stiftung [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.provegan.info/fileadmin/pdf/broschuere-vegan.pdf 

CAMPBELL, T. Colin a Thomas M. CAMPBELL II, 2016. The China Study: The 

Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted. Revised and Expanded 

Edition. Dallas, Texas: BenBella Books. ISBN 1-932100-38-5. 

CAMPBELL, T. Colin a Thomas M. CAMPBELL, 2014. Čínská studie: výživa 

jako základ uchování a zlepšení zdraví, tělesné kondice i duševních schopností. 4. 

české vydání. Hradec Králové: Svítání. ISBN 978-80-86601-09-0. 

Translatologické a lingvistické publikace: 

ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ, 2008. Současná 

stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7106-961-4. 

Duden Band 4: Die Grammatik, 2009. 8. Auflage. Mannheim: Duden Verlag. ISBN 

978-3-411-04048-3. 

GROMOVÁ, Edita, 2009. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína 

Filozofa. ISBN 978-80-8094-627-2. 

JAKOBSON, Roman, 1995. Poetická funkce. Jinočany: H & H. ISBN 80-85787-

83-0. 

KARLÍK, Petr, 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN. ISBN 80-7106-1134-

4. 

KNITTLOVÁ, Dagmar, 1995. Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého. ISBN 80-7067-459-8. 

LEVÝ, Jiří, 1998. Umění překladu. 3. vydání. Praha: Panorama. ISBN 80-237-

3539-X. 

NORD, Christiane, 1995. Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, 

Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 3. 



60 

 

Auflage. Heidelberg: Julius Groos Verlag. ISBN 3-87276-649-X. 

POPOVIČ, Anton, 1975. Teória umeleckého prekladu: Aspekty textu a literárnej 

metakomunikácie. Druhé prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Tatran. 

POVEJŠIL, Jaromír, 1994. Mluvnice současné němčiny. 3. vydání. Praha: 

Academia. ISBN 80-200-0076-3. 

Slovníky a jazykové příručky: 

Český národní korpus [online], 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu [cit. 

2018-12-12]. Dostupné z: https://korpus.cz/ 

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. 

dubna 2011 [online], 2011. Brno: Citace.com [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 

https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf 

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online], 2018. Praha: NLN [cit. 

2018-11-29]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik  

Duden Band 1: Die deutsche Rechtschreibung, 2001. 22., völlig neu bearbeitete und 

erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag. ISBN 3-411-04012-2. 

Duden [online], 2018. Berlin: Bibliographisches Institut [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://www.duden.de/ 

Internetová jazyková příručka, 2018. Ústav pro jazyk český [online]. Praha: Ústav 

pro jazyk český AV ČR [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Petr Karlík (2017): VSUVKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová 

(eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: 

https://www.czechency.org/slovnik/VSUVKA (poslední přístup: 29. 11. 2018) 

Slovník spisovného jazyka českého [online], 2011. Praha: Ústav pro jazyk český 

[cit. 2018-12-12]. Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc 

Šobr, Jiří. 2014. „Transpozice.“ Encyklopedie lingvistiky, ed. Kateřina Prokopová. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: 

http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Transpozice 

  

https://korpus.cz/
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
https://www.czechency.org/slovnik
https://www.duden.de/
http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc
http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Transpozice


61 

 

Ostatní zdroje: 

Bioakumulace, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioakumulace 

Biodostupnost, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biodostupnost 

Biologická zdatnost, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_zdatnost 

Chemie ovzduší, 2005. VÍDEN, Ivan. Chemie ovzduší [online]. Praha: Vysoká škola 

chemicko-technologická, s. 98 [cit. 2018-11-28]. ISBN 80-7080-571-4. Dostupné 

z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-571-4/pdf/009.pdf 

Claus Leitzmann, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Leitzmann 

Definition of insider in English:, 2018. Oxford Living Dictionaries [online]. Velká 

Británie: Oxford Universi-ty Press [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/insider 

Detail hesla – Aminokyseliny sirné - metabolismus, 2007. MedicaBaze.cz: lékařské 

repetitorium online [online]. Praha: Triton [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

https://www.citacepro.com/dokument/Pgwf54eaebFRxZkq 

Dvojtečka, 2018. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk 

český AV ČR [cit. 2018-11-30]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161 

Dioxiny, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dioxiny 

FOŘT, Petr, 2005. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha: Grada Publishing. 

ISBN 80-247-1057-9. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioakumulace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biodostupnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologická_zdatnost
http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-571-4/pdf/009.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Leitzmann
https://www.citacepro.com/dokument/Pgwf54eaebFRxZkq
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dioxiny


62 

 

Ekotoxicita, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.enviwiki.cz/wiki/Ekotoxicita 

Ernährungsphysiologie, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrungsphysiologie 

Fencyklidin, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fencyklidin 

Fitness, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fitness 

Klíč, 2011. SSJČ – elektronická verze [online]. Praha: Ústav pro jazyk český [cit. 

2018-11-29]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kl%C3%AD%C4%8D&sti=26632&where

=hesla&hsubstr=no 

Látky vzbuzující mimořádné obavy, 2001-2018. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-

30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tky_vzbuzuj%C3%ADc%C3%AD_mim

o%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_obavy 

Polychlorované bifenyly, 2001-2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 

San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly 

Polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (DL-PCBs), 2018. MonAirNet: 

Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakous-kem v oblasti hodnocení zatížení 

volného ovzduší POPs daného regionu [online]. Brno: Centrum pro výzkum 

toxických látek v prostře-dí (RECETOX) [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: 

http://www.monairnet.eu/index.php?pg=vysledky--pasivni-vzorkovani-pas--

polychlorovane-bifenyly-s-dioxinovym-efektem-dl-pcbs 

https://www.enviwiki.cz/wiki/Ekotoxicita
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernährungsphysiologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fencyklidin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://cs.wikipedia.org/wiki/Látky_vzbuzující_mimořádné_obavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Látky_vzbuzující_mimořádné_obavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorované_bifenyly
http://www.monairnet.eu/index.php?pg=vysledky--pasivni-vzorkovani-pas--polychlorovane-bifenyly-s-dioxinovym-efektem-dl-pcbs
http://www.monairnet.eu/index.php?pg=vysledky--pasivni-vzorkovani-pas--polychlorovane-bifenyly-s-dioxinovym-efektem-dl-pcbs


63 

 

Posouzení PBT/vPvB podle předchozích právních předpisů EU týkajících se 

chemických látek, 2018. ECHA: Europan Chemicals Agency [online]. Helsinky: 

ECHA [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: https://echa.europa.eu/cs/information-on-

chemicals/pbt-vpvb-assessments-under-the-previous-eu-chemicals-legislation 

Report on Animal Welfare Aspects of the Use of Bovine Somatotrophin [online], 

1999. EU: Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare [cit. 2018-

11-28]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-

com_scah_out21_en.pdf 

Smíšená strava, 2018. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_strava 

Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství, 1999. Česká společnost 

pro výživu a vegetariánství [online]. Brno: ČSVV [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: 

http://www.csvv.cz/index.php/ada/885-stanovisko-ada 

Suchergebnis für "an den Haaren herbeigezogen", 2001. Redesartenindex: 

Wörterbuch für Redensarten, Rede-wendungen, idiomatische Ausdrücke, 

Sprichwörter, Umgangssprache [online]. Gießen: Peter Udem [cit. 2018-11-29]. 

Dostupné z: https://www.redensarten-in-

dex.de/suche.php?suchbegriff=an+den+Haaren+herbeigezogen&bool=relevanz&g

awoe=an&suchspalte%5B%5D=rart_ou&suchspalte%5B%5D=rart_varianten_ou 

Šach, 2011. SSJČ – elektronická verze [online]. Praha: Ústav pro jazyk český [cit. 

2018-11-29]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=%C5%A1ach&sti=90513&where=hesla&

hsubstr=no 

Terminologický slovník: výkladový zemědělsko-potravinářský [online], Ústav 

zemědělské ekonomiky a informací, Praha: Česká akademie zemědělských věd [cit. 

2018-12-12]. Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/ts/ 

Účinky dioxinu a PCB na zdraví a vývoj zubů kojených dětí, 2012. Informační 

centrum bezpečnosti potravin [online]. Praha: Ministerstvo zemědělství České 

republiky [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/pbt-vpvb-assessments-under-the-previous-eu-chemicals-legislation
https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals/pbt-vpvb-assessments-under-the-previous-eu-chemicals-legislation
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out21_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out21_en.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smíšená_strava
http://www.csvv.cz/index.php/ada/885-stanovisko-ada
http://www.agronavigator.cz/ts/


64 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ucinky-dioxinu-a-pcb-na-zdravi-a-vyvoj-zubu-

kojenych-deti.aspx 

Urkost: Vegane Rohkosternährung mit gesundheitlichem Zusatzrisiko, 2018. Eat 

smarter! [online]. Hamburg: EAT SMARTER GmbH & Co. [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: https://eatsmarter.de/ernaehrung/ernaehrungsarten/urkost 

Vědecký výbor EU - zdravotní riziko z růstových hormonů, Praha. Informační 

centrum bezpečnosti potravin [online]. 2012: Ministerstvo zemědělství České 

republiky [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecky-vybor-eu-zdravotni-riziko-z-

rustovych-hormonu.aspx 

Zákulisí, 2011. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: Ústav pro jazyk 

český [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=z%C3%A1kulis%C3%AD

&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 

  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/ucinky-dioxinu-a-pcb-na-zdravi-a-vyvoj-zubu-kojenych-deti.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/ucinky-dioxinu-a-pcb-na-zdravi-a-vyvoj-zubu-kojenych-deti.aspx
https://eatsmarter.de/ernaehrung/ernaehrungsarten/urkost
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecky-vybor-eu-zdravotni-riziko-z-rustovych-hormonu.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/vedecky-vybor-eu-zdravotni-riziko-z-rustovych-hormonu.aspx


65 

 

6. Seznam příloh 

Příloha 1: Překládaná část původního textu VEGAN – die gesündeste Ernährung 

und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte 


	Magdalena_Filkova_bakalarska_prace_FIRST PAGES_FINAL for PDF_v2
	Magdalena_Filkova_bakalarska_prace_2018_FINAL for PDF_v2

