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Einleitung
Für meine Bachelorarbeit habe ich die Kapitel Der lange Atem, Erfolg macht schlank, Eile
mit Weile – gut in den Arbeitstag starten, Zehn Stunden gegen den Stress, Gut essen in der Kantine,
Klug essen im Restaurant, Ohne Wasser und Kalium läuft nichts, Gesund essen am Abend, Wie die
Profis: cook and chill und Pfunde aus der Flasche aus dem Buch Die Nebenbei-Diät, Schlank
werden

für

Berufstätige

von

Elisabeth

Lange

übersetzt.

Es

handelt

sich

um

ein

populärwissenschaftliches Buch aus dem Bereich Ernährung und Gesundheit. Das Buch behandelt
verschiedene Fakten und Ratschläge für einen gesunden Lebensstil, ohne dabei zu wissenschaftlich
zu wirken oder das Fachwissen vereinfacht darzustellen. Die Einteilung der Kapitel erfolgt
chronologisch entsprechend dem Tagesablauf.
Die übersetzten Kapitel sind thematisch vielfältig, neben den jeweiligen Mahlzeiten werden
z. B. Stress, oder Alkohol thematisiert. Für die Übersetzung dieses Textes habe ich mich
entschieden, weil mir dieses Thema seit einiger Zeit sehr wichtig ist und ich finde das dieses Buch
sehr veranschaulichend und übersichtlich geschrieben wurde. Ich habe mich also gleichzeitig mit
dem Übersetzen und der Verbesserung meiner Gesundheit befasst.
Das Ziel dieser Arbeit ist es eine Übersetzung anzufertigen, welche ebenfalls in Buchform
auf dem tschechischen Markt erscheinen könnte. Obwohl die Richtung des Übersetzens ins
Tschechische ist, habe ich den zweiten Teil auf Deutsch verfasst. Dafür habe ich mich entschieden
weil mir beide Sprachen sehr nahe liegen und ich keine bevorzugen möchte.
Im zweiten Teil führe ich eine übersetzungsrelevante Textanalyse, nach der Vorlage von
Christiane Nord1 durch. Diese habe ich gewählt, weil sie sehr übersichtlich gegliedert ist und man
systematisch vorgehen kann. Der Aufbau der einzelnen Faktoren lässt sich auf die Gliederung dieser
Arbeit übertragen. Weiterhin beschreibe ich meine Vorgehensweise beim Übersetzen und die dabei
entstandenen Probleme mit Lösung. Diese sind eingeordnet in die lexikalische, morphologische
oder syntaktische Ebene. Zum Schluss stelle ich noch die vorgenommenen Verschiebungen dar,
eingeteilt in Aktualisierungen, Auslassungen, Institutionen, Korrekturen und Substitutionen.

1

Nord, 1995 Textanalyse und Übersetzung
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1. Übersetzung
Dlouhý dech
Odložit staré zvyklosti a konečně jíst svědomitě, je vlastně snadné. Ale nejde to jen tak, jako
mávnutím kouzelnou hůlkou. Dá se to zvládnout jen po malých krůčcích a časem. Proč se takových,
návyků, které škodí postavě, těžko zbavuje, vysvětlují etologové následovně. Při hubnutí bojujeme
proti touze po odměně, která je zafixovaná v našem mozku. Šedé buňky se dovolávají rychlého
štěstí, kterého obvykle dosáhnou pomocí tučných a sladkých kalorií. Vyhlídka na lepší odměnu,
pěknou postavu, je oproti tomu vzdálená. Proto, místo po dlouhodobě výhodném jogurtu, často
sáhneme po lákavé pralince. Rozhodujeme se tedy pro menší, okamžitou odměnu, než si počkat na
větší v budoucnu. Ale co způsobí, že se z této maličkosti stane zlozvyk? Příčinou je chemická látka
zvaná dopamin. Ta nás odměňuje za přísun kalorií, způsobením čisté spokojenosti. Problém je, že
na dobrém pocitu můžeme být závislí, a to může způsobit nadváhu. Kdo si jednou zvykne „léčit“
pocity jako jsou zlost, nejistota, nuda nebo smutek kaloriemi, tomu trvá déle, než přestane touto
vyšlapanou cestičkou chodit.
Náš mozek ukládá jídelní zvyklosti podle vzorů, které jsme si časem „vyšlapali“. Bohužel nám ale
chybí zpětné tlačítko k vymazání těchto zlozvyků. Místo toho si nejprve musíme vytvořit „dobrozvyky“, aby je časem nahradily. To není těžké, když máte trpělivost. Hubnout, ale i váhu udržet,
bude čím dál snazší. Důvodem je, že sebeovládání je jako sval. Ze začátku často poleví, ale dá se
trénovat a časem je silnější a spolehlivější. Platí tedy, trpělivě trénovat, překonávat zajeté struktury
a nepodléhat impulsu jíst tak snadno.
Pomáhá si napsat několik cílů a motivačních sloganů na lepicí papírky a nalepit je někam, kam se
často díváme. I počítač nebo mobil mohou pomoci, když si zadáte do kalendáře motivační
připomínky. Vždy, když pak zazvoní, přečtěte si větu, nejlépe nahlas. Náš mozek si nové vzory
chování pamatuje lépe, když navíc slyší vlastní hlas.
K vypracování nových jídelních zvyklostí můžeme začít s obzvlášť obtížnou, nebo obzvlášť
snadnou změnou. Při tom je nejlepší rozhodnout se podle vlastní intuice. Nejlepší je začít s jednou
nebo dvěma, maximálně třemi změnami najednou. Raději snadnějšími, protože i jen jedna změna
zvyků může započít cestu k vysněné postavě. Povede-li se nám ji konsekventně zakomponovat
do každodenního života.
Slabá chvilka? To není důvod vše vzdát. Netrapte se, pokud i přes všechna dobrá předsevzetí, sníte
pytel bonbónů, nebo vypijete tři lahve coly kvůli stresu v práci. Další den jednoduše pokračujte jako
předtím, jezte normálně a netrestejte sami sebe. Prohra neexistuje.
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Úspěch zeštíhluje
Pokud je v práci vše v pořádku, všechny projekty se daří a nevtírá se žádná nudná rutina, nikomu
neroste bříško starostí. Nedostatek úspěchů však svádí k tomu více jíst. Kdo si každých pět minut
něco strká do pusy, duševně se trápí. Často je příčinou negativních pocitů náročná a monotónní
práce. Když osm hodin denně zadáváte čísla a zkratky do databáze a ani se nedozvíte k čemu jsou,
jste večer sice k smrti vyčerpáni, ale i k smrti unuděni. Ti, kteří ve své každodenní práci postrádají
smysl a pochybují nad svou volbou práce, se často utěšují zbytečnými kaloriemi. Jenže při tom
nemá hlad tělo, ale srdce. A to se dlouhodobě nespokojí jen s čokoládou a dobrotami. Potřebuje víc
kreativních výzev, uznání a sebeúcty.
Východisko chtít vědět víc
Jednou možností, jak potlačit jídlo do pozadí, být štastnější a posunout se dál v práci, je učení.
Přesně k tomu nás příroda stvořila. Vědci potvrdili, že reagujeme na nové informace pozitivně,
pokud je s nimi spojená optimálně náročná výzva. Dobrovolné získávání nových vědomostí mozek
odmění vylučováním dopaminu.
Vyhledávání nových oblastí úspěchu
Ne každý zaměstnavatel podporuje školení svých zaměstnanců, a ne každá práce nabízí možnost se
stále něco přiučovat. V tom případě se vyplatí studovat ve volném čase. Už samotné hledání
vyhovujícího kurzu nebo učitele může být zábava. Hledejte nabídky veřejných zařízení, domluvte
se s přáteli nebo známými, následujte své zájmy dle vašeho výběru. Každá nová výzva nakopne
přirozený systém odměn natolik, že jíte z nudy čím dál méně. Často soukromé učení podporuje
i kariéru. Ten, kdo se učí novou řeč, zkouší nový software, nebo procvičuje mluvený projev
k překonání své nesmělosti, zároveň vylepšuje své pracovní kompetence.

Myslete na jídlo méně
Rozptýlení
Často se hlad dostaví, dříve než je čas k jídlu. V takových případech pomáhá věnovat se něčemu
jinému, třeba si promluvte s kolegou nebo začněte dělat nový úkol. Když to myšlenky plně
zaměstná, touha po jídle zmizí. Na určitou dobu tedy můžeme hlad „odkliknout“. Čím častěji to
budeme dělat, tím lépe nám to půjde.
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Naplánovat zábavu
Nepište si do kalendáře jen schůzky a povinnosti, ale i čas na koníčky a zábavu mimo práci.
Ten, kdo žije rozmanitě a aktivně, méně myslí na jídlo.
Koukat, nejíst
Ohromující pohled na obraz nebo krásnou krajinu vyvolá v hlavě podobný efekt jako dobré jídlo.
Po práci tedy nejděte rovnou domů k lednici, ale třeba do galerie nebo muzea. Neurobiologové
zjistili, že krása a umění aktivují stejnou mozkovou oblast jako skvělé menu nebo krabička pralinek.
Užít si společnosti
Když máte hodně práce, většinou dojde k tomu, že nemáte tolik času se scházet s přáteli a známými.
Místo toho sedíme po těžkém dni před televizí a cpeme se chipsy a čokoládou. Pro hubnutí je lepší
pravidelně něco podniknout s milými lidmi. Takže se scházejte tolikrát, kolikrát budete moci a užijte
si to. Nemusíte spolu přeci vždy jít na jídlo.
Sejde s očí
Ve spoustě kanceláří někde postává miska s dobrotami. Proto, ještě než se uchytí nutkání mlsat,
měli byste pokušení odstranit z dohledu. Etologové zjistili, že k potlačení myšlenky na jídlo stačí
dát přes bonbóny ubrousek.

Spěchej pomalu – dobrý start do pracovního dne
Vstát, obléknout se, vyrazit. Spousta lidí začíná den hekticky. V klidu se nasnídat, na to většinou
nikomu nezbude čas. Při tom spěchat po ránu škodí nejen náladě, ale i postavě. Většina lidí hubne
snadněji, když si denní přísun kalorií rozdělí na tři části, 20 – 30 % kalorií ke snídani a zbytek
rozdělí na oběd a večeři. Tímto způsoben neztratíte přehled, a den bude mít spolehlivou strukturu,
která vás zbaví trocha stresu.
Lákadla na krajnici
Místo abychom si první jídlo dne v klidu vychutnali, nutí nás všeobecná rychlost okolního světa
k tomu, jej do sebe co nejrychleji nacpat. Reklamní nápisy „to go“ nás dokonce pobízejí neustále
všude něco jíst a pít, abychom nepromrhali ani minutu. A tak nás láká caffè latte v přenosném
kelímku, obložené housky v pekařských stáncích nebo croissanty na stanici metra. I kavárny se nás
snaží přitáhnout specialitami z „American Bakery“, jako jsou donuty, muffiny nebo cupcacky.
K čemu tedy snídat doma?
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Ideální pro tělo i ducha
Když snídáme duchem nepřítomně za jízdy autem nebo u pracovního stolu, stará se o vše
vegetativní nervový systém nezávisle na hlavě: žvýkáme, polykáme a trávíme bez toho, abychom
cokoliv museli dělat. Jídlo si však nemůžeme vychutnat, ani sledovat kolik ho bylo, pokud tomu
nevěnuje pozornost i velký mozek. Jinak je tomu s vlastním připraveným jídlem. Už při vaření kávy
nebo čaje a prostírání stolu se mozek i tělo připravují. Tím pádem sníme méně.
Nejdůležitější jídlo dne
S pomocí několika snadných pravidel se ze snídaně stane perfektní start do úspěšného pracovního
dne, a navíc podpoří vaše hubnutí.
PRAVIDLO 1: vstaňte dříve
Připravit si každé ráno zdravou snídani, a poté si jí v klidu vychutnat, je možné, jen pokud budík
včas zazvoní. Samozřejmě někteří s touto změnou budou mít problémy. Ráno se každá minuta
spánku zdá být nekonečně drahá. Nicméně k lepšímu životnímu stylu patří pevné časy k jídlu,
s odstupem čtyř až pěti hodin. Můžete to procvičovat každý den. Sednout si, cítit se spokojeně
a 20 minut si vychutnávat snídani. Zní to banálně, ale funguje to. Konsekventní pravidelností
si přenastavíte vnitřní hodiny, zvýšíte výkonnost, a pomůže vám to dosáhnout zdravé váhy.
PRAVIDLO 2: večer jezte méně
Ranní rozmrzelost a nechuť k jídlu jsou většinou důsledky nezdravého jídelního rytmu. Kvůli
kalorickým večeřím a spoustě svačin po ránu nemáme hlad. Abychom si opět zvykli na tři jídla
denně, musíme mít menší večeře. Chuť na snídani se pak objeví sama od sebe. Noční sovy a na
směny pracující lidé nemohou přejít na menší večeře tak jednoduše. Těm pomáhá snídani trochu
odsunout a vzít si všechny potřebné zdravé ingredience s sebou do práce.
PRAVIDLO 3: velká snídaně
Kdo má svá přebytečná kila po celém těle, nebo má především tlustší stehna, má s nejvyšší
pravděpodobností zdravý metabolismus, a může si proto dovolit snídat na dvakrát. Pokud však
je jediný problém kulaté bříško, může to být jeden z prvních příznaků poruchy metabolismu
sacharidů. Pokud si zvyknete snídat jen jednou, a vydržíte mezi jídly nejíst, tak se váš pas brzy zase
ukáže.
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PRAVIDLO 4: víc proteinů a celozrných produktů
Ať už si po ránu dáte celozrné müsli s mlékem nebo jogurtem, vydatný chleba, nebo ovoce
s tvarohem, to záleží čistě na tom, na co máte chuť. Všechny tyto potraviny vám dodají dostatek
energie na začátek dne. Někteří vědci ze státní univerzity v Luisianě však za ideální dietní snídani
považují vajíčka s celozrným chlebem. Účastníci dvouměsíčního, dietního experimentu, kteří snídali
dvě vajíčka, ztratili o 65 procent více váhy než ti, co dostávali obložené chleby. Za pokus by to tedy
stálo, protože snídaně s vysokým obsahem proteinů zřejmě snižuje množství mozkových signálů,
které motivují k jídlu.

Rychlé recepty do svačinového boxu
S vlastním proviantem se můžete i v kanceláři najíst dosyta i bez toho, aby jste
ztratili přehled o kaloriích. Zde je šest receptů, které ráno stihnete připravit během
deseti minut. Vždy na jednu porci.
Krevety se salsou
150g vařených krevet (chlazené zboží) pokapejte citronovou šťávou a vložte do boxu. 4 PL
nasekaných rajčat (v plechovce) smíchejte s jednou, na jemno nasekanou, jarní cibulkou. Okořeňte
s čili, citronovou šťávou, solí a pepřem. Vmíchejte koriandr, a zabalte omáčku zvlášť. Krevety si
namáčejte do salsy a k tomu si dejte 3 Knäckebroty. 290 kalorií
Kuře s arašídovou omáčkou
Nakrájejte jednu papriku na proužky a spolu s hrstkou rucoly vložte do boxu. Přiložte 150g
nakrájeného kuřete(chlazené zboží). Smíchejte 1 PL arašídového krému, špetku čili, 1 PL sojové
omáčky, 1 PL jogurtu (1,5%) a trochu vody. Omáčku zabalte zvlášť a přidejte na salát až před
jídlem. 375 kaloriích
Barevný kuskusový salát
V předvečer dejte do boxu 60g kus kusu a 175ml zeleninového džusu. Ráno přikrájejte půl okurky
na kostičky a 50g nízko-tučné šunky na proužky, přistrouhejte jednu mrkev a přidejte trochu máty.
Pokapejte 1 PL citronové šťávy a 2 PL olivového oleje. Před jídlem posolte. 420 kalorií
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Salát z pomeranče a fazolí s vlašskými ořechy
Vyložte box listy ledového salátu. Přidejte 100g okapaných bílých a červených fazolí, jeden
nakrájený pomeranč, 1 KL nasekaných vlašských ořechů a 50g rozdroleného, nízko-tučného,
balkánského sýru. Smíchejte 2 PL limetkové šťávy, 1 KL oleje z vlašských ořechů, sůl, pepř
a použijte jako zálivku. K obědu zkombinujte s celozrnou houskou. 485 kalorií
Nudlový salát s čočkou a makrelou
Smíchejte do boxu 100g vařených nudlí, 2 PL čočky (v plechovce), 1 PL oleje, dvě rajčata
na čtvrtky a 62,5g makrely. Jako dresing smíchejte 3 PL jogurtu, 1 PL mražených bylinek,
1 KL hořčice a špetku cukru, soli a pepře. Zabalte zvlášť a přidejte až před jídlem. 395 kalorií
Kassler se zelným salátem
Nechte okapat 150g bílého nakládaného zelí a vložte je do boxu. Vmíchejte nakrájenou půlku
hrušky a 1 KL dýňových semínek a hodně opepřete. Na to přikrájejte 100g libového Kassleru
a k obědu snězte s plátkem žitného chleba. 430 kalorií

Deset hodin proti stresu
Blahobytem, úspěchy a získaným obdivem může práce hodně přispět k životnímu štěstí. Dokud
zvládáme všechny výzvy a sklízíme dostatečnou chválu, tak nám vůbec nevadí být osm, deset nebo
dokonce více hodin v práci. Přesně naopak, někteří přitom přímo vzkvétají. To způsobují
neurotransmittery Adrenalin, Dopamin a Noradrenalin. Při positivním napětí nám pomáhají zvládat
požadavky okolí. Jejich vysoká hladina značí soustředěnou pozornost a schopnost, přes hektické
podmínky, produktivně pracovat. Abychom měli k dispozici dostatek energie, aktivují tyto látky
naše tukové buňky. To vysvětluje, proč někdo kdo se pustí do pracovní výzvy, sám od sebe pár kilo
shodí.
Moc vysoké nároky
Ne každý stres je pozitivní. V dnešní době se pracovní život vyznačuje vysokým nasazením,
nejistotou a dalšími duševními zátěžemi. Vždy musí vše být rychlejší, lepší, hezčí. Čím víc člověk
dře, tím víc mu naloží. Obzvlášť vysoce motivovaní zaměstnanci si málokdy oddychnou. Zdá se,
že jejich zátěže neberou konce. Bohužel nezná ani naše tělo limit stresových hormonů. Pokud napětí
neklesá, vylučuje tělo stále více těchto látek a vyčerpá tím všechnu sílu. Zanedlouho je člověk tak
vyčerpaný, že se necítí schopen zvládat svou práci.
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Nepřítel Kortizon
Ve stavu nouze tělo znovu produkuje zvláštní stresové hormony, ke kterým patří i Kortizol. Ten má
chránit metabolismus před přepracováním. Těla některých lidí mění, původně neškodný Kortizol,
v Kortizon. Z tohoto důvodu někteří z nás při neustálém stresu přibírají. Tato látka, kterou známe
i jako lék, působí pocit hladu, zvyšuje ukládání tuku a může v krátké době vyvést z míry
metabolismus cukru. Už jen za jeden týden hyperstresu se v těle může vše obrátit vzhůru nohama.
Poté se cukr, který je potřebný ve svalech, hromadí v krvi a váha ukazuje každý týden pár set gramů
navíc.
Nejlepší cestou je odpočinek
Čím dál více zdravotních expertů věří, že za značnou část nadváhy, která se ve všech vyspělých,
ekonomicky silných zemích šíří pomalu jako epidemie, může odlišná struktura moderního
pracovního života. Takže ten, komu se z nadměrné zátěže udělá bříško, je v dobré společnosti.
Takové bříško starostí se objeví u toho, kdo je v práci po delší dobu pod vysokým psychickým
tlakem. Kdo tedy chce v pohodě a jen tak hubnout, ten si musí zařídit klidné okolí.

Krevní tlak pod tlakem
Hned po nadváze a chybějícímu pohybu je stres třetím rizikovým faktorem způsobujícím
nebezpečný vysoký krevní tlak. Důvod: při vylučování stresových hormonů se krevní žíly zúží
a tep se zrychlí.
U spousty pracujících je právě práce to, co zvyšuje krevní tlak, alespoň podle průzkumu
STARLET-Studie. Po několik let vědci zkoumali spojitost mezi prací, stresem a krevním tlakem
u skupiny přes 5000 účastníků pracujících ve spoustě různých oborů mezi 35 a 60 lety. Výsledek:
jen 36 procent pracujících mělo během práce normální krevní tlak. Vysoké hodnoty jsou
vyvolávány především psychickou zátěží.
Co dělat?
Pravidelné měření krevního tlaku. Ten kdo pochází z rodiny, kde více členů trpí vysokým tlakem, by si měl osvojit
metody na zvládání stresu. Mimo to: jíst hodně zeleniny, ovoce a celozrných produktů, omezit sůl a alkohol.

TIP 1: Naučte se zůstávat v klidu
Spousta lidí, kteří jsou v práci pod tlakem a chtějí zhubnout, se nachází v začarovaném kruhu.
Nedaří se jim zhubnout, i přes dobrá předsevzetí. Protože je práce stresuje, utěší se trochou
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čokolády nebo rychlím hamburgrem. Z těch přebytečných kil jsou zase nešťastní, a z toho zase
tlustší.
Pokud je tedy hlad způsoben nadměrnou zátěží, mohly by přísné diety vést k ještě většímu tlaku
a případně ještě zvýšit chuť k jídlu. Lepší způsob je Antistresový trénink. Vyplatí se tedy zavolat
podnikovému lékaři nebo zdravotní pojišťovně. Semináře co mají pomoct zvládat nadměrné napětí
a přepracování, jsou dnes už prevenční, a dá se na ně zažádat o finanční podporu.
TIP 2: Naučte se říct ne
Občas proti trvajícímu stresu pomůže již krátký rozhovor. Jedno přívětivé, ale jasné oznámení
kolegům nebo šéfovi často způsobí okamžitou úlevu, protože si do té doby nikdo nevšiml toho,
že je to na vás trochu moc. Když to nepomůže, musíte se naučit na dodatečnou práci odpovědět
jasným a zřetelným ne. Protože ten, kdo nezvládne toto slůvko krátce a mile vyslovit, toho ostatní
jednoduše využijí. To znamená, cvičit, cvičit a cvičit – s přáteli a rodinou, případně i s placeným
trenérem. Pokaždé kdy překonáme svůj strach z konfliktů a dodatečnou práci přívětivě odmítneme,
budeme se hned cítit silnější a volnější. A nebojte se o svou pověst. Přehnané angažmá přitakávačů
u kolegů nemá příliš dobrý ohlas. Kdo si dobrovolně nechá naložit dodatečnou práci, rychle si
vytvoří reputaci šprta. Američtí vědci zjistili, že ty nemá nikdo rád.
TIP 3: vzepřít se, nebo se vyhnout
Bědování a nářek jen málokdy pomohou. Mnohem důležitější je znát své meze a brát je vážně.
Především když nám život stěžují, nesmyslné zadání a byrokratické struktury. Přitom menší
subversivní neposlušnost nabízí jedinou příležitost jak si vytvořit produktivní řešení jak šetřit své
nervi. Kdo se například topí v horách formulářů, může ignorovat ty nedůležité a počkat jestli
si někdo jejich chybeni vůbec všimne. Často také pomůže, strůjce této přebytečné práce tak dlouho
„mile“ bombardovat otázkami až si uvědomí že jeho nápad je nesmyslný. Pokud jsou matoucí
instrukce šéfa, pomohou vlastní pracovní plány. Když dosáhnete požadovaného cíle nadřízený
většinou zapomene že chtěl původně jít oklikou.
TIP 4: více pohybu
Každá sportovní aktivita vám pomůže, vyrovnat se se stresem. Ať už dáváte přednost jízdě na kole,
na bruslích, veslování nebo plavání, pohybem si vyčistíte hlavu, uvolníte si přepjaté svaly
a naberete novou energii. Především ale pohyb pomáhá vylučovat stresové hormony, jako jsou
Adrenalin a Kortizol. To zvyšuje radost ze života a sebedůvěru. Ten, kdo ještě nikdy necvičil,
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se může spolehnout na základní výbavu přírody. Nic jiného než boty a odhodlání, konečne něco
dělat a uniknout stresu, není potřeba. Takže jednoduše vyrazte na procházku nebo běh.
TIP 5: využijte Biofeedbacku
Bolest hlavy, nebo zad přepjaté svaly? Tímto způsoben nám tělo často ukazuje, že je toho na něj
moc. Původní reakce těla na stres jako je, slabé dýchání, nebo zvýšený tlak, nejsou našemu vědomí
přístupné. Při Biofeedbacku jsou dotyčnému předávány podvědomé zpětné vazby těla, aby se naučil
ovlivňovat své tělesné funkce. Technické pomůcky zachytí to, co se v těle děje, a předají hlášení o
intensitě počítači. Skrze cvičení na obrazovce se můžete naučit ovládat své chování při stresu. Tento
druh terapie nabízejí lékaři i psychologové.

Vyhněte se zdrojům stresu
TIP 1: rušno ve firmě
Jsou firemní postupy často měněny, nebo musíte vykonávat svou práci pod neustálím tlakem, kvůli
těsným termínům? Vyžaduje si pracovní objem neustále přesčasy? Nemůžete si kvůli tomu
naplánovat volný čas? V tomto případě je zdrojem stresu váš zaměstnavatel. Podle evropského
zákonu práce má povinnost, chránit své zaměstnance před psychickou zátěží (ČSN EN ISO 10075).
S prosazováním ochranných opatření ve firmě pomáhají odbory. Zasažení se mohou obrátit na radu
zaměstnanců.
TIP 2: přehodnotit vlastní standarty
Dobré firmy své zaměstnance motivují k tomu, aby se podíleli na plánování a vytváření své práce.
Pokud jsou dobré výsledky uznávány a patřičně odměněny, můžeme podnik jako zdroj vyřadit.
Potom jsou tedy požadavky které máme sami na sebe moc vysoké a to způsobuje, že jsme pod
tlakem. Většinou si toho ani nevšimneme. Neustále dávat 150 procent nedokáže nikdo. Když občas
jedno oko přimhouříme, může nás to ochránit trvalým stresem.
TIP 3: pořádek místo chaosu
Občas se úkoly nahromadí, bez možnosti odsunu. Kdo si to v takovém případě nedokáže
zorganizovat, tomuto může rychle přerůst přes hlavu a dostane se do stresu. Proti tomu pomáhá
dobrý časový management. Zadejte si na den 5 – 10 realistických cílů, třeba i malé. Co splníte
si odškrtněte, to vám zajistí malé pocity úspěchu.
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TIP 4 : myslete taky jednou na sebe
Zaměstnanci ve zdravotnictví musí ovládat svůj obor, ve směnách pracovat proti svým vnitřním
hodinám, a ještě vyvíjet dodatečnou sílu ke zvládání duševní zátěže. Stejně tak i ti kteří se ztrhávají
pro rodinu nebo starají o příbuzné. Musíte se naučit, síly si rozdělit a vzdát se příliš náročných
požadavků.

Špatné jídelní návyky
Sebereflexe je prvním krokem ke zlepšení. Postavu neovlivňuje jen to co jíme, ale
i jak, kdy a proč. Největší šanci na zhubnutí tedy máme, pokud odložíme chování,
kterým své postavě škodíme.
Nechají se zlákat
Sní každý kousek čokolády který najdou, na firemních večírcích si třikrát přidají a sáhnou
po každé mňamce kterou zahlédnou.
Jsou duchem nepřítomný
Soustředí se na práci a při tom jedí, ani si to neuvědomí. Myslí si totiž, že jen tak někde sedět a jen
jíst, je ztráta času.
Někam se ženou
Jedí podle mota „polknout a běžet dál“ vždy, když je zrovna něco sytícího po ruce. Jejich chování
je řízeno nedostatkem času, přemáháním a stresem.
Jsou citliví
Jedí, aby potlačili své pocity. S tajnými sladkostmi a jinými pochoutkami bojují proti strachu
ze selhání, zahánějí nudu a utěšují své porážky v práci.
Jsou chamtiví
Jedí obzvlášť hodně, pokud je to zadarmo. Nechají se přesvědčit nabídkami „All you can eat“
a levnějším, větším balením. Jejich moto je, hlavně o nic nepřijít.
Jsou opatrní
Jedí jen vybrané potraviny, které sami považují za zdravé. Zájem o výživu u některých zaujme až
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nezdravě vysokou a nepřiměřenou pozici priorit.
Neustále drží dietu
Jedí vždy podle nejnovějších trendů, pořád hubnou, ale přeci nic nezhubnou.
Jsou bezstarostní
Jedí když mají hlad a bez problému přestanou když jsou sytí. Své jídlo si vychutnávají bez pocitu
viny či morálního dilema. Jejich chování je zdravé.

Jíst dobře v jídelně
Objednávky ve firemních jídelnách většinou musí jít rychle. Je dobré už ve frontě si promyslet
výběr. Pokud zelenina vypadá čerstvě a netučně, nechte si naložit půl talíře. Zbylé místo si rozdělí
uhlohydráty, tedy příloha a proteiny tedy kousek masa, nebo ryby.
Brambory
Čerstvě uvařené, na loupačku nebo pečené, brambory jsou ideálním dodavatelem uhlohydrátů.
Nasytí a mají málo kalorií. V jídelnách často obsahují těstoviny a rýže zbytečné tukové kalorie.
Důvodem je, že do nich kuchaři většinou přidávají máslo nebo olej, aby se přílohy neslepovaly a
lépe vypadaly. Takže se pro jistotu zeptejte, jestli byl přidáván tuk, a případně si vezměte menší
porci.
Málo obalovaného nebo fritovaného
Ani v těch nejlepších jídelnách, kde dělají hranolky, krokety a další, čerstvé v horkém oleji, by jste
si je neměli dát. Skoro všechny pochoutky z fritézy jsou hotovky, navíc obsahují spoustu
zbytečného tuku. Pokud je už ve dveřích cítit nepříjemný pach tuku, je navíc jisté, že použitý olej
není kvalitní.
Málo omáčky a málo krusty
Kuchaři v jídelnách většinou porci zalijí až 100 ml omáčky. Přitom by zcela stačila půlka nebo
dokonce čtvrtka. Pozor také na zapečená jídla. Tlusté sýrové krusty před jídlem sundejte a nechte
na talíři. Nechtěná kila, stejně zmizí rychleji, pokud si zvyknete nejíst vždy vše co je na talíři.
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Z chamtivosti se tloustne
Rozlučte se s předsevzetími jako „Co jsem si zaplatil to si sním“. To co vám nechutná, nechte
jednoduše ležet. Komu se toto řešení nezamlouvá, může si vzít jen polévku, nebo salát, a až poté
rozhodnout, jak velká má být porce hlavního jídla, případně jestli je ještě nutný desert. Často si
naložíme větší porci, protože máme hlad, a až po jídle zjistíme, že půlka by bývala stačila.
Nenechat se honit
Ve spoustě jídelen je omezený počet míst. Člověk pak má pocit, že si musí pospíšit.
Místo hektického hltání jděte raději na oběd v čase, kdy není takoví nával. Jen tehdy, kdy můžete
jíst v klidu, je tělo schopné vyslat signál že je syté.
Klidně si něco přejte
Jídelna má malý výběr, a skoro nic nízkokalorického? Obraťte se na odpovědný personál nebo
vedoucí kuchyně, a navrhněte zlepšení. Často už i malé změny vylepší nabídku.

Moc soly
Ještě před prvním soustem někteří již sahají po slánce. Pokud se jich zeptáte proč, odpoví: „Mě to
jinak nechutná.“ Ve skutečnosti ty bílé krystalky překrývají trpké chutě a vylepšují nudné jídlo.
Proto výrobci hotovek, levného pečiva a dalších pochoutek přidávají hodně soli, aby zamaskovali
chybějící chutě. Náš konzum soli se skládá především z již zpracovaných potravin a jídel
v restauracích. Jen přibližně o čtvrtce rozhodujeme sami, prostřednictvím slánky.
Kolik soli je dobře?
Ženy v průměru konzumují 6 gramů, muži jedí více slaných masových produktů, tím se dostanou až na 9 gramů.
Extrémně šetřit solí sice není nutné, ale některým náchylným osobám může tento jinak užitečný minerál zvýšit
krevní tlak. WHO proto doporučuje méně než 5 gramů soli denně. Pro ty, kteří mají tendenci k vyžšímu tlaku platí,
všeho s mírou.

Jíst chytře v restauraci
Když vám v poledne kručí v břiše, a vaše firma nemá jídelnu, utvoříte s kolegy skupinky, aby jste se
vydali na cestu do nejbližší restaurace. Konečně pryč od práce, konečně přestávka. Pro mnohé je
jídlo se zákazníky nebo klienty součástí každodenního života, kde obvykle zastupují svou firmu.
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Dá se za těchto okolností jíst ohleduplně vůči kaloriím? Ano dá. Ale patří k tomu určitá odvaha.
Provozovatelé snack-barů a restaurací jsou připraveni poskytnout požitek; náš přísun kalorií je ale
nezajímá. Jejich cílem je sytý, spokojený zákazník.
Výběr a porce
Většina návštěvníků restaurace miluje krémová, křupavá a sladká jídla. A proto jsou v každém
menu tato pokušení. Nízkokalorické zdravé potraviny, jako jsou lehké polévky, krátce povařená
zelenina, celozrnné produkty a čerstvé ovoce, jsou na druhé straně vyslovená vzácnost. A protože
většina hospodských nevaří čerstvě, ale předběžně připravené jídlo rozmrazí a ohřeje v parníku
nebo v mikrovlnce, je jen malá šance na změny objednávky.

Před jídlem
Mnoho restaurací zkracuje čekání před jídlem s kousky bagety a k tomu přinesou máslo, olej nebo
misku bylinného krému. Bílé pečivo s tučnou pomazánkou je velmi lákavé, když máte hlad.
Pokud to ale vynecháte, ušetříte hned několik set prázdných kalorií.
Zeleninové tyčinky na máčení jsou šetrnější k postavě než košíček s chlebem. Nakrájené
kousky čerstvé mrkve, celeru, fenyklu nebo kedlubny zaměstnají žaludek téměř bez kalorií.
Doufejme, že čím více se po tom budete ptát, tím dříve se tento nápad stane běžným.
Další problém je velikost porcí. Talíře v dnešní době často připomínají mohutné servírovací ovály
a to, co se na nich podává, by doma stačilo pro celou rodinu. Není divu, že i ty nejdisciplinovanější
z nás v restauraci konzumují podstatně více kalorií než doma. Toto podporuje i celoevropský
průzkum. Výzkumníci v oblasti výživy proto vybízejí spotřebitele, aby si v restauraci zvolili zdravé
jídlo a přiměřenou velikost porce. Pomocí několika triků je možné to prosadit.
TIP 1: pořádně se nasnídat
Odolat kalorickým pokušením menu je snazší, pokud nevyrazíte do restaurace zcela vyhladovělí.
Pokud snídáte müsli nebo celozrnný chléb, vydržíte až do poledne bez hladu a při výběru jídla
si zachováte chladnou hlavu.
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TIP 2: rozdělte si jídlo
U velkých jídel, které jsou podávány na obrovských talířích, pomůže předem požádat obsluhu
o poloviční porci. Je také možné nechat si jídlo přinést na dvou talířích, abyste si ho rozdělili se
svým kolegou. Tím ušetříte kalorie a peníze.
TIP 3: nechte si polovinu zabalit
Někteří majitelé restaurací nemají moc rádi, když se dva hosté najedí do syta z jednoho jídla. Pokud
zrovna nehostíte klienty firmy, můžete požádat kuchyni, aby vám zabalila polovinu porce s sebou.
TIP 4: požádejte o alternativy
Někdo, kdo chodí s významnými firemními klienty na drahé jídlo, smí mít zvláštní požadavky, jako
je malý kousek libového masa nebo kousek dušené ryby s dušenou zeleninou.
TIP 5: bez oleje a másla
Většina kuchařů podává zdravé přílohy jako jsou brambory, zelenina nebo rýže s máslem, nebo
olejem. Řešení: požádejte o přípravu bez tuku. Ze salátu se také často přidáním zálivky stane
kalorická bomba. Pokud je však podávána zvlášť v misce, určujete sami kolik jí použijete.
TIP 6: pijte hodně vody
Jedno, dvě piva, zejména při pracovní návštěvě restaurace, zmizí jako nic. Chcete-li udržet kalorie
na uzdě, začněte sklenicí vody. To vám zabrání uhasit žízeň alkoholem. Protože vám voda zaplní
žaludek, cítíte se plní již před jídlem těchto nadměrných porcí.

Restaurace na polední přestávky
V hektických dobách prosperují rychlá občerstvení. Na spěchajícím zákazníkovi se dá nesmírně
vydělat. Jenže skutečně zdravé pokrmy na jídelních lístcích všech rychlých občerstveních najdete
jen zřídka. I rozvozové služby nabízejí především smažené, fritované a v oleji koupané jídlo.
Výjimkou jsou řetězce Subway nebo Green factory. Subway mají v nabídce i celozrnné bagety,
nebo tortilly. Green factory zase nabízí křupavé saláty a vegetariánské pokrmy.
TIP 1: Asijské
Asijské jídlo je považováno za lehké, ale z dlouhých jídelních lístků většinou zbudou dvě až tři
jídla, která neobsahují fritovaný obal, tučné kokosové mléko nebo hutnou arašídovou omáčku.
Pokud se ale zeptáte na netučné alternativy, můžete se najíst do syta křupavou zeleninou, lehkým
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kouskem masa a dušenou rýží. Bohužel jsou asijské speciality většinou díky sojové, nebo rybí
omáčce velmi slané. Východiskem je poprosit o trochu méně ochucování.
TIP 2: Italské
Vegetariánská pizza má většinou méně tuku než například „americká“, nebo salámová. Ještě lepší je
samozřejmě pizzu zcela oželet a dát si lehké těstoviny a dojíst se salátem s trochou dresingu. Jenže
i z italských těstovin se mohou vyklubat těžké kalorické nálože. Omezte těstoviny alla Panna,
al Forno, Carbonara, Gorgonzola a Alfredo, místo toho si dejte rajčatovou omáčku například
Arrabiata nebo Napoli.
TIP 3: Steaky a domácí kuchyně
Steakové restaurace nabízejí skvělou příležitost jíst chutné a lehké maso a drůbež přímo z grilu.
Positivní je, že pokud si dáte zeleninovou přílohu nebo salát, můžete Sour Cream, zelný salát
a hranolky vynechat. Výhodnou a rozmanitou nabídku najdete především v menších podnicích, kde
k obědu vaří čerstvě podle domácího receptu.

Nic nejde bez vody a draslíku
Voda prý osvobozuje ducha, vyžehlí vrásky a rozpustí kila. Na tom posledním vážně něco je, voda
naplní žaludek a nabobtná vlákniny, čímž potlačí pocit hladu. Pokud dostatečně pijete, můžete
konzum kalorií výrazně snížit, protože máte pocit příjemné plnosti. Pro využití tohoto efektu, vypijte
před a během každého jídla sklenici vody.
Poslechněte žízeň
Na to, kolik tekutin tělo denně potřebuje, existuje mnoho různých názorů. V podstatě nám řekne
žízeň kdy a kolik vody by jsme měli vypít. Pokud se hodně potíte a tím pádem spotřebujete více
vody, je pocit žízně silnější. Naopak, pokud jste pod tlakem, máte blížící se důležitý termín, nebo
dokončujete projekt, je možné, že si žízně nevšimnete a místo toho jíte víc než musíte. V tom
případě si pomůžete tím, že preventivně nejprve sáhnete po sklenici z vodou. Kdo si není jistý kolik
by tedy měl vypít, může se držet německé společnosti pro výživu. Ta doporučuje přibližně jeden
a půl litru tekutin denně.
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Hodně soli, málo draslíku
Vedle dostatku pití je důležitá i rovnováha minerálů v organismu. Tělo potřebuje sůl, aby zadrželo
dostatek vody a draslík, aby přebytečnou tekutinu opět vyloučilo. Ti co pracují, mají pár kilo navíc
a většinou nejedí doma, dostanou na talíř víc soli než potřebují. Tyto bílé krystalky jsou výrobci
používány, protože pomáhají s konzervací potravin. Co ale v hotovkách vetšinou chybí, je správné
množství draslíku, které slouží k vyvážení příliš vysokého množství soli. Nedostatečné
v zásobování může způsobit nejen narušení rovnováhy krevního tlaku ale i oslabit svalstvo,
unavovat a vyvolat poruchu koncentrace. Minimální denní příjem tohoto důležitého, ale ne příliš
populárního minerálu je přibližně 2 gramy.

Jíst večer zdravě
Stravovat se během pracovního dne vyváženě je skutečná výzva. Těsný časový korzet nutí většinu
pracujících k jídlu v restauracích, rychlých občerstveních nebo hotovek ze supermarketu, prostě
něčeho co připravil, nebo vařil někdo jiný. Většinou při stravování mimo domov postrádáme
skutečně čerstvou přípravu z ovoce a zeleniny, ale často chybí i vlákniny. Pro hodně lidí se tedy
večeře stává nejdůležitějším jídlem dne. Protože zde mají plnou kontrolu nad tím co jedí a mohou
vyvážit přes den nasbírané nedostatky.
Pravidlo 80ti procent
Pokud jste přes den moc jedli, je večer čas na „Hara Hatchi Bu“, to znamená, sněz jen 80 procent.
Toto jednoduché pravidlo pro udržení postavy pochází z japonského ostrova Okinawa, na kterém
žije nejvíc stoletých lidí na celém světě. Občas jíme dál, i když už jsme sytí, tradičně uvědomělí
Japonci se však drží pravidla „Naplň svůj žaludek jen na 80 procent.“ Vždy jedí o něco méně než
by mohli. Jejich delikátní postava dokazuje že toto pravidlo funguje.
Jít spát bez večeře?
Zastánci tak zvaného Dinner-Cancelling radí, po 18 hodině už nic nejíst pro zklidnění hormonu
jménem inzulin. Pokud tento vře příliš často, příliš silně, tělo začne ukládat víc tuku. Noční půst by
měl nastartovat svalový růst a zmírnit ukládání tuku. Potvrzena tato teorie není. Navíc ne každý
vydrží 12 až 14 hodin nejíst, a nevyvážit to kalorickým odškodněním. Důležitější než jít spát
s kručícím žaludkem je, celkově stabilizovat hladinu cukru v krvi. To jde nejlépe se spoustou
pohybu a třemi jídly denně.
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Zabývat se živinami
Pokud jídlo v jídelně bylo moc dlouho vařené a ještě udržováno teplé, je možné, že ztratilo mnoho
mikroživin. Takže na večeři nakupte čerstvé suroviny a uvařte co možná nejšetrněji aby vše dobré
zůstalo uvnitř. Ovoce a zelenina vám dodají potřebné vitamíny, minerály a další tělu přirozené
látky, důležité pro vytrvalost a výkonnost. Většina těchto látek je rozpustná ve vodě, citlivá vůči
světlu a vzduchu, takže aby se všechny důležité živiny dostaly i na talíř, musíte s nimi zacházet
opatrně.
Šetrné vaření
Jen se nasytit nestačí. Při nesprávném vaření potraviny mohou ztratit důležité živiny. Aby se vše
dobré co možná nejvíce zachovalo, při vaření dodržujte těchto pár základních pravidel.
PRAVIDLO 1: Před krájením umýt
Zeleninu nepokládejte do vody, raději před loupáním opláchněte studenou vodou, a pokud by to
bylo nutné vyčistěte kartáčkem.
PRAVIDLO 2: Rychle spotřebovat
Čím větší je povrch tím rychleji se vzduch dostane k vitamínům. Takže nakrájenou, nasekanou nebo
nastrouhanou zeleninu okamžitě uvařte, upečte nebo zamíchejte s dresingem.
PRAVIDLO 3: Zásoba
Nakrájenou zeleninu uchovávejte jen pokud je to vážně nutné. Nejlépe si ho vezměte hned další den
do práce. Stačí hned po nakrájení pokapat citronem a okamžitě dát do ledničky, tím se zpomalí
rozpad vitamínů.
PRAVIDLO 4: Zkrať to!
Některé vitamíny a živiny jsou velmi citlivé na teplo, čím déle je vaříte, tím víc jich mizí. Proto, vše
vařte co nejkratší možnou dobu.
PRAVIDLO 5: Blokování enzymů
Další rizikový faktor pro ztrátu vitamínů je v samotné zelenině. Při krájení plodů, listů, či stonků,
se uvolní přirozeně obsažené enzymy, které okamžitě začnou ničit například důležitý vitamín C.
Většina vitamínů je proto zničena hned na začátku vaření do 40°C. Až mezi 65 a 75°C se tento
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agresivní protein zastaví. Proto zeleninu zásadně dávejte do rozpáleného oleje nebo již vařící vody,
nikdy do studené.

Rychlé recepty na večer
Všechna jídla jsou v mžiku hotová a nejpozději za 20 minut uvařena. Díky porcím
o 500 kaloriích, dokonce zbyde místo na trochu ovoce jako zákusek, nebo sklenku
vína.
Brambory na loupačku se sleděm
250g umytích brambor 20 minut vařte. 125g sladkokyselého nakládaného sledě nechte okapat
a připravte na talíř s 3 PL lehkého Crème fraîche a trochou kopru. Brambory opláchněte studenou
vodou oloupejte a přiložte k rybě. 485 kalorií
Smažená zelenina s bramborem a šunkou
200g brambor oloupejte a nakrájejte na kostičky. Zahřejte 1 PL řepkového oleje v pánvi a prudce
osmažte brambory, jednu na kostičky nakrájenou cuketu a dvě nastrouhané mrkve. Přidejte 100g
na kostičky nakrájené, libové šunky a ještě chvilku smažte. Posypte mraženými bylinkami
a můžete jíst. 415 kalorií
Noky s houbami
Zahřejte 2 PL oleje v pánvi a prudce osmažte 200g houbové směsi. Přidejte jeden prolisovaný
stroužek česneku a 4 PL smetany na vaření, následně přidejte 200g noků (chlazené oddělení).
Přikryjte pokličkou, nechte chvíli podusit a dochuťte solí a pepřem. 500 kalorií
Tortilla se zelenými fazolkami
Dejte do slabě vařícího zeleninového bujonu 250g mražených, zelených fazolek a nechte je
povařit. Zahřejte 2 PL olivového oleje v pánvi a krátce osmažte fazolky s trochou rozmarýnu
a na kostičky nakrájenou tortillou (200g). okamžitě podávejte. 430 kalorií
Těstoviny s uzeným lososem a hráškem
Vařte 75g těstovin ve slané vodě a na posledních 5 minut přidejte 75g mraženého hrášku. Udělejte
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jíšku z 1 KL oleje a 1 KL mouky a přidejte 50ml bujonu a mléka. Za stálého míchání nechte
povařit a dochuťte. Těstoviny s hráškem slijte, přidejte omáčku a proužky uzeného lososa.
490 kalorií
Pstruh v rukávu
Rybu připravenou k vaření posolte a opepřete. Spolu s na kolečka nakrájenou půlkou limetky,
250g mražené zeleninové směsi vaší volby a 2 KL másla ji vložte do rukávu na pečení. Rukáv
uzavřete a vložte do trouby na 20 minut při 200°C. 360 kalorií

cook and chill, jako profíci
Je jedno jestli si ohřejete hotovku ze supermarketu v kuchyňce, jíte v jídelně nebo v restauraci,
bez postřehnutí všude narazíte na stejnou techniku. Experti jí nazývají „cook and chill“ takže uvařit
a zchladit. Tato metoda je v podstatě jednoduchá, průmysloví výrobci a provozovatelé jídelen vše
vaří ve velkém, potom okamžitě zabalí a co nejrychleji zchladí na teplotu mezi 0 a 3°C. Potraviny
pak mohou skladovat po několik dní až pár týdnů a bez většího úsilí každou chvíli ohřát a podávat.
Vysvětlíme vám, jak tato metoda funguje a jak jí můžete použít ve své kuchyni a připravit si tak
chutný proviant do práce.
Vyzrát na mikroby
To co způsobí jmenovanou trvanlivost není chemie, ale teplota. Mikroskopické organizmy, jako
jsou bakterie a plíseň, které se s oblibou množí v našem jídle a tím ho zkazí, nemají rádi ani horko,
ani zimu. Při vaření tedy zemřou a zbudou z nich jen výtrusy a zárodky. Ty potřebují teplo, aby opět
začaly růst a kazit jídlo. Tím, že ho uskladníme ve velké zimě, tomu zabráníme.
Trvanlivost
Čerstvě připravené hotovky mají trvanlivost dva až tři týdny pokud jsou vařící hermeticky uzavřeny
a rychle zchlazeny na teplotu mezi 0 a 3°C. Dnes už jich je v supermarketech spousta. Vedle
omáček na těstoviny a polévek, v plastových miskách do mikrovlnky prodávají například i asijská
jídla.
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Šetrná příprava
Výhodou těchto produktů je, že ztratí jen velmi málo živin. Navíc vypadají lépe a chutnají čerstvěji
než produkty konzervované konvenčním způsobem. Samozřejmě jen pokud kuchaři zodpovědní
za přípravu jídel rozumí svému řemeslu a používají k přípravě dobré suroviny bohaté na živiny.
Omezená nabídka
Ne všechny hotovky chutnají tak dobře, jak by mohly. Jsou takové s lepkavými omáčkami, nudně
kořeněné, ale i skvělé produkty co chutnají jako domácí. Nabídka těchto kvalitních, ne příliš
kalorických jídel, je zatím ještě omezená. Proto si hodně lidí přeje trochu větší různost. Pokud tedy
chcete jíst jeden den tradičně česky, jeden den asijsky a další den středomořskou kuchyni, měli by
jste si stoupnout do kuchyně sami.
Doma to jde taky
Můžete si kvalitní a rozmanitá jídla sebou připravit i sami, protože na „cook and chill“
nepotřebujete žádné speciální vybavení a vystačíte si s běžnou kuchyňskou výbavou. A to bez větší
námahy. Až budete příště vařit, jednoduše si dejte porci sebou na stranu. Ideální jsou k tomu
polévky, aijntopfy, omáčky,kompoty, krupicová kaše nebo pudink. Pokud máte na vaření málo času,
jistě se mezi rodinou a přáteli najde nějaký fanda vaření, který vám sem tam jednu porci dá.
Výbava
Kromě obvyklých kuchyňských potřeb, potřebujete těsnící nádobu. Vhodné a levné jsou tak zvané
Twist-off-sklenice, které se používají na kyselé okurky, kompoty a marmelády. Ten kdo už někdy
dělal vlastní marmeládu ví, jak se používají. Je také možné použít plastové nádoby s těsnícím
uzávěrem. Nejvhodnější jsou ploché boxy, protože se v nich obsah rychleji zchladí. Stejně důležité
jako je výběr správné nádoby, je dostatek místa v lednici. Ideální jsou moderní lednice s nulovou
zónou nebo přesně nastavitelné na 2 nebo 3°C. U starších nebo jednodušších modelů, kde se dá
nastavit pouze stupeň, použijte teploměr a ujistěte se, že vašemu jídlu není moc teplo.

Odpočinek v kuchyni
Odpočinout si po práci můžete fantasticky i při vaření. Obzvlášť pokud je vaše práce náročná
na nervy, pomůže vám večer jednoduchá práce rukama. Navíc dostanete díky známým zvukům
a vůním vaření chuť na chystanou večeři, která se obejde úplně bez nadbytečných kalorií a upevní
rodinná pouta.
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O sociální aspekt jídel se zajímá například i německé ministerstvo rodiny, žen a mládeže. Podle
průzkumu z roku 2008 je nejdůležitější společný čas, rodinná večeře. Takže se seberte a začněte,
protože společné vaření dodává pocit bezpečí, a naplní duši, místo boků.

Příprava do kanceláře
Na přípravu jídla sebou do kanceláře, které by mohlo konkurovat i profesionálně vyrobeným
hotovkám ze supermarketů, potřebujete jen pár nádob na úschovu a trochu času. Ukážeme vám,
jak můžete své suroviny nejlépe zpracovat v osmi krocích a ještě několik dní mít chutný a zdraví
proviant do práce. Tato metoda pochází z průmyslu. Jídlo se hned po uvaření rychle zchladí a tak
zůstane déle čerstvé i bez mražení, což je výhoda.
1. jako obvykle
Podle vlastního receptu připravte například polévky, ajntopfy a podobně, jen tentokrát trochu
řidší.
2. vařit kratší dobu
Dobu vaření zkraťte přibližně o dvě minuty, tím zabráníte tomu, že zelenina bude při opětovném
ohřívání rozvařená.
3. nádoby na úschovu
Twist-off-sklenice s nepoškozenými víčky, nebo neprodyšně zavřené plastové boxy, umyjte
na nejvyšší stupeň v myčce nebo vypláchněte vařící vodou. Neutírejte je, protože v utěrkách se drží
mikroby.
4. naplnit
Jídlo by mělo minimálně tři minuty vřít, poté vařicí naplňte těsně pod okraj umyté nádoby,
přitom udržujte okraje čisté. U sklenic se vyplatí trychtýř na zavařování.
5. dobře uzavřít
Sklenice uzavřete a nechte pár minut stát na víčku. Tím vznikne vakuum a mezera pod víčkem
zůstane sterilní. Plastové boxy pevně zavřete a při tom vytlačte co nejvíce vzduchu a páry.
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6. zchladit
Pro rychlé chlazení vložte nádobu do studené vody. Pro správnou kvalitu je důležité jídlo co
nejrychleji dostat na pokojovou teplotu. Pokud by to bylo nutné, tedy vyměňte vodu nebo přidejte
led.
7. zkontrolovat
Pokud všechna víčka po zchlazení drží, vložte nádoby do ledničky. Při 0 až 3°C jídla vydrží
v perfektním stavu až dva týdny, při běžné teplotě 6 až 8°C obvyklých lednic jen jeden.
Pokud obsah nevypadá jinak a ještě voní, tak je vše v pořádku i třeba po týdnu navíc. Pokud je
víčko vypouklé je obsah zkažený.
8. ohřát
Před jídlem pořádně ohřejte. V mikrovlnce přitom vznikne nejmenší ztráta kvality.

Kila z flašky
Jeden doušek po práci uvolňuje. Většině však nedojde, že nikdy nezůstanou jen u jedné, nebo dvou
skleniček. Obzvlášť v době, kdy máte v práci větší stres, množství vypitého alkoholu stoupne.
Nový průzkum ukázal, že nejen muži, ale i ženy s náročným povoláním často moc pijí. Závislostní
experti odhadují, že přibližně 18 procent pracujících pije alkohol v nebezpečném množství. Z toho
je 2,4 procent závislých, a 3,8 procent se závislosti přiklánějících.
Mít přehled o množství
Ne z každého kdo rád pozvedne sklenku se hned stane opilec, ale po alkoholu se tloustne. Například
tři skleničky červeného vína obsahují až 500 kalorií. S alkoholem je to stejné jako se všemi jinými
pochutinami. Až množství z nich dělá jed. Jedna sklenka má své výhody, dvě jsou ještě v pořádku
a třetí skončí v játrech a v bocích. Lékaři proto radí: muži by měli vypít maximálně půl litru piva
nebo čtvrt litru vína za den, ženy dlouhodobě snesou dokonce jen polovinu.
Nebezpečná kombinace
Alkohol škodí především těm, kteří vedle něj konzumují cukry a tuky. Přesně tato kombinace
působí ohromnou nadváhu. Alkohol totiž způsobí, že tělový tuk mizí pomaleji, protože je pro tělo
jedovatý, játra ho vždy odbourávají jako první. Energie z jídla jde tedy okamžitě do zásoby takže do
tukových buněk. Další problém je, že většinou nepijete místo jídla, ale k jídlu. Nejen pivo, ale
celkové množství kalorií tedy může za pivní pupek.
27

Pomocí několika triků je možné se kalorií z flašky zbavit nebo alespoň omezit.
TRIK 1: Kontrolovat množství
Aby jste si uvědomili, kolik ve skutečnosti vypijete, pište si jeden týden každou skleničku. Pomocí
odměrky také zkontrolujte kolik se do použité sklenice vejde. U některých tvarů sklenic se totiž
sekne i mistr za barem, až o 30 procent.
TRIK 2: Na chvíli se zřeknout
Každý z nás reaguje na alkohol trochu jinak. Mnoho mužů hodně zhubne jen tím, že zcela vynechají
alkohol, ale nadále jedí jako dosud. Přibližně po čtyřech týdnech se na váze ukáže, zda k zahnání
přebytečných kil stačí, zříct se alkoholu.
TRIK 3: Radši omezit
Kdo se alkoholu nechce zcela zříct, i přes pevný plán na hubnutí, by měl snížit množství a vymyslet
jak přesně zabránit tomu, aby vypil víc než měl v plánu. Můžete například říct, že víno a pivo
budete pít až po 18 hodině, nebo zahánět žízeň jen vodou než sáhnete po alkoholu.
TRIK 4: změnit zvyky
Pokud například rádi pijete bílé víno, ale nemáte pod kontrolou množství, může pomoci změna.
Dejte si místo toho například pivo, lehký míchaný nápoj nebo střik. Když prolomíte zajeté zvyky,
může se vypité množství snížit samo od sebe.
TRIK 5: jenom jako
Pro některá povolání je běžné, že při určité příležitosti je nabízen alkohol. Většinou je možné
omezit se jen na jednu skleničku. Často také pomáhá mít v ruce něco co vypadá jako drink, ale
neobsahuje ani kapku alkoholu.

2. Übersetzungsrelevante Textanalyse
Für die Textanalyse verwende ich das theoretische Modell aus dem Buch Textanalyse und
Übersetzen,

Theoretische

Grundlagen,

Methoden

und

didaktische

Anwendung

einer

übersetzungsrelevanten Textanalyse von der deutschen Translatologin Christiane Nord. Sie
beschreibt darin Faktoren, die für eine gelungene Übersetzung relevant sind. Diese unterteilt Sie in
textexterne und -interne. Im folgenden Abschnitt werde ich auf die einzelnen Faktoren eingehen.
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2. 1 Textexterne Faktoren
Bei der Untersuchung dieser Faktoren interessiert uns die Einwirkungen auf den Text von
außen. Diese begleiten den Text und sind nicht an diesem selbst abzulesen. Darunter zählen neben
dem Sender und Empfänger auch das Medium, die Intention, der Ort, die Zeit, der Anlass und die
´Textfunktion. All diese Dinge muss man im unterschiedlichen Umfang beachten um eine gute
Übersetzung zu schaffen.2

2. 1. 1 Sender/ Autor
Man muss sich stähts bewusst sein das Sender und Autor nicht zwingend eine Person sind.
Dies kann sich dann auch auf die Intension auswirken, sodass diese ebenfalls verschieden sein
können. Im Falle dieses Textes ist dem so.3 Der Sender ist die Stiftung Warentest und die Autorin ist
Elisabeth Lange.
Die Stiftung Warentest wurde 1964 auf Beschluss des Deutschen Bundestages gegründet,
um dem Verbraucher durch vergleichende Tests von Waren und Dienstleistungen eine unabhängige
und objektive Unterstützung zu bieten.
Elisabeth Lange geb. 1952 hat Ernährungswissenschaften studiert, war Ressortleiterin für
Kochen

bei

Brigitte

und

ist

seit

vielen

Jahren

Bestseller-Autorin

und

freie

Wissenschaftsjournalistin. Sie lebt in Hamburg und lässt sich vom schlichten Lebensstil unserer
Vorfahren inspirieren. Im Fokus steht dabei auch immer die Alltagstauglichkeit.

2. 1. 2. Intention, Adressat und Medium
Bei der Analyse eines Textes, wo der Autor und Sender nicht die selbe Person sind sollte
man sich von Anfang an bewusst sein, dass deren Intentionen verschieden und doch vereinbar sein
können.4 Die Intention der Autorin ist einfach zu erschließen. Sie möchte ihr eigenes Wissen weiter
reichen, mittels einer Buchreihe. Sie schrieb eine übersichtliche und einfach nachvollziehbare
Sammlung an Informationen und Tipps, welche man befolgen kann. Somit ist die Intention,
Menschen zu ihrem Ziel abzunehmen, zu verhelfen.
Die Intention des Senders ist bis zu einem gewissen Mass die selbe wie die der Autorin,
zusätzlich jedoch platziert Stiftung Warentest ein Siegel des Vertrauens auf dieses Produkt und
sichert somit den Vertrieb.

2
3
4

Nord, C. 1995 S. 44-48
Nord, C. 1995 S. 48-53
Nord, C. 1995 S. 54-58
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Der Adressat ist in erster Reihe die breite Öffentlichkeit. Das Buch ist sehr leserfreundlich
geschrieben, mit vielen umgangssprachlichen Aspekten und nur wenigen Fachterminie. Genauer ist
es an Menschen gerichtet die einen Beruf ausüben und gerne Abnehmen würden. Es ist als eine Art
Anleitung gedacht um das Arbeitsleben mit einem gesunden Lebensstil zu verbinden und dem Leser
nützliche Tipps zu geben die er in den Alltag integrieren kann.5
Das Medium spielt meist eine sehr wichtige Rolle falls es sich um eine Audioaufnahme oder
eine Transkript handelt da es in diesem Fall mehr Aspekte betrachtet werden müssen. Ebenso ist es
wenn sich Ausgangsmedium und Zielmedium unterscheiden.6
Der Ausgangstext stammt aus dem Buch Die Nebenbei-Diät, Schlank werden für
Berufstätige7 dieses wurde von der Organisation Stiftung Warentest Veröffentlicht als ein Teil der
Die Nebenbei-Diät Reihe. Alle drei Bücher kann man auf test.de8 bestellen und das Kochbuch gibt
es auch als E-book von dem Anbieter Amazon Kindle.9
Der Zieltest sollte ebenfalls in gedruckter Ausgabe erhältlich sein und je nach dem, wie es
bei den Lesern ankommt, ebenfalls der Anfang einer Buchreihe sein. Die Übersetzung der
ausgewählten Kapitel entsteht für den Verlag Argo10, der das eigene Angebot von Diät-Handbüchern
und Kochbücher erweitern möchte. Durch diese Teilübersetzung sichern sie sich die Unterstützung
der tschechischen Organisation dtest.cz.11

2. 1. 3 Ort, Zeit und Anlass
Der Ort an welchem der Text entstanden ist und veröffentlicht wurde, ist für die Übersetzung
wichtig, da man daraus die meisten kulturellen Verschiebungen erkennen kann.12
Das Buch entstand in Deutschland, wobei eine genauere Lokalisierung nicht nötig ist.
Hinsichtlich der verwendeten Sprache können wir also österreichische und schweizerische
Elemente ausschließen. Eine dialektale Färbung ist ebenfalls nicht vorhanden. Der einzige
sprachliche Aspekt, der für die Übersetzung beibehalten wird, ist die Verwendung von
umgangssprachlichen Elementen, diese vermitteln eine gewisse Nähe der Autorin zum Leser.
Der Zieltext erscheint in der Tschechischen Republik und fordert somit einige Änderungen,
da man vom Leser andere Präsupositionen erwarten muss. In manchen Teilen ist dies einfacher zu
gestalten als in anderen. Wenn zum Beispiel ein Produkt nur in Deutschland erhältlich ist,
5
6
7
8
9
10
11
12

Nord, C. 1995 S. 58-64
Nord, C. 1995 S. 64-68
Lange, E. 2012
Online Quellen, 1. 20.06.2020
Online Quellen, 8. 21.06.2020
Online Quellen, 6. 20.06.2020
Online Quellen, 7. 20.06.2020
Nord, C. 1995 S. 68-72
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z. B. Makrelenfilett aus der Dose (AT, S. 43), muss ein äquivalentes Produkt in Tschechien
gefunden werden. Jedoch konkrete Institutionen die in der Zielkultur nicht existieren, z. B. Das
Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugendliche (AT, S. 186), müssen übernommen oder
ersetzt werden.
Die zeitliche Einordnung des Textes ist immer wichtig wenn konkrete Ereignisse behandelt
werden die entsprechend länger her sind.13
Das Buch wurde 2012 auf den Markt gebracht und ist somit kein ganzes Jahrzehnt alt. Der
Inhalt ist dennoch nicht besonders Zeitgebunden, meist werden nur auf Biologie und Chemie
basierende Tipps dargeboten. An diese kann man sich ebenso heute wie vor zehn Jahren halten.
Es gibt ein paar Neuigkeiten, die erwähnt werden, die dementsprechend keine mehr sind. In diesen
Fällen erfolgt eine entsprechende Aktualisierung der Informationen zur Bewahrung der Korrektheit.
Es ist möglich, dass manche Texte zu einem bestimmten Anlass veröffentlicht werden.
Dieser kann dann bestimmten Einfluss auf den Inhalt und den Text selbst haben. Beim Übersetzen
muss man ihn ggf. spezifizieren, weil er in der Zielkultur nicht bekannt ist.14
Die Herausgabe des Buches hat keinen besonderen Anlass. Die Stiftung Warentest hat ein
umfangreiches Sortiment an Ratgeber-Büchern, nicht nur im Bereich Ernährung sondern quer durch
die Branchen. Die Autorin selbst hat in diesem Fachgebiet studiert und schrieb bereits Artikel zu
Ernährung und Kochen für Frauenzeitschriften. Wie die konkrete Zusammenarbeit entstanden ist
konnte ich nicht herausfinden, aber das ist für die Zwecke dieser Übersetzung nicht relevant.

2. 1. 4 Textfunktion
Wenn man sich der Einteilung der Sprachfunktionen zuwendet sollte man sich bewusst sein,
dass jeder Text zumindest das Potential hat alle Funktionen zu erfüllen. Ein sehr übersichtliches
System zur Orientierung hat der russische Linguist R. Jakobson aufgestellt. 15 Wenn man denn AT
betrachtet sind die dominanten Funktionen im Text die referentielle und die konative. Die
referentielle Funktion ist in jedem Abschnitt, der dem Leser neue Informationen oder
Zusammenhänge darbietet, zu finden. Es wird z. B. erklärt welche Ursachen und Auswirkungen
Stress hat (AT, S. 74-78), oder was Kalium im Körper bewirkt (AT, S. 168) um nur ein paar genannt
zu haben. Dann folgt immer ein Teil, der die konative Funktion erfüllt, dieser enthält Regeln, Tipps
und Tricks die man befolgen sollte um denn Ursachen auszuweichen oder die Auswirkungen zu
ändern.
13 Nord, C. 1995 S. 72-76
14 Nord, C. 1995 S. 76-79
15 Volli, 2002 S. 17-20
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2. 2 Textinterne Faktoren
Bei der Untersuchung dieser Faktoren interessiert uns der Text selbst mit allen Aspekten.
Diese kann man dem Text entnehmen. Darunter zählen neben dem Thema und Inhlt auch der
Aufbau, die Präsuppositionen, die nonverbalen Elemente, die Lexik und die Syntax. All diese Dinge
muss man im unterschiedlichen Umfang beachten um eine gute Übersetzung zu schaffen.16

2. 2. 1 Thema und Inhalt
Zwischen Thema und Inhalt muss klar unterschieden werden. Wobei Ersteres lediglich das
Stichwort, bzw. Schlüsselwort/-satz ist, geht man beim Inhalt etwas ausführlicher auf den
jeweiligen Textabschnitt ein.
Das Buch Die Nebenbei-Diät, Schlank werden für Berufstätige handelt, wie der Titel auch
verrät, von gesunder Ernährung und Gewichtsabnahme. Die grobe Einteilung ist chronologisch dem
Tagesablauf angepasst, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, mit weiteren Unterteilungen.
Das Thema der ersten beiden ausgewählten Abschnitte ist Motivation und deren
Beibehaltung. Die Themen der nächsten Abschnitte sind Frühstück, Lunchboxen, Stress und
Essgewohnheiten. Ein Thema welches sich über mehrere Abschnitte zieht ist das Mittagessen und
zum Abschluss werden noch Kalium und Wasser, das Abendessen, cook and chill und Alkohol
thematisiert. Diese Themenvielfalt entsteht dadurch, dass jeder Abschnitt eine bis zwei Seiten
einnimmt.
Inhaltlich bietet das Buch neue Informationen und Zusammenhänge zu denn bereits
genannten und weiteren Themen, zuzüglich Regeln, Tipps und Tricks die dem Leser helfen sollen
sein Ziel zu erreichen.
Der erste ausgewählte Abschnitt ist als eine Einleitung zu sehen. Es wird beschrieben was
bewirkt, dass uns Abnehmen so schwer fällt und was man tun kann um sich selbst zu Motivieren.
Passend dazu behandelt der zweite Abschnitt die Motivation, die Erfolg bewirken kann und wie
man sich selbst austrickst um mehr Erfolgserlebnisse zu haben, dementsprechend auch mehr
Motivation für mehr Erfolg erlangt.
Der nächste Abschnitt beschreibt wie wichtig das Frühstück für den Start in den Tag ist und
was man beachten sollte um sich diesen so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten. Am
Ende werden noch sechs einfache Rezepte für die Lunchbox vorgestellt.
Der nächste längere Abschnitt handelt davon wie der Beruf Stress hervorruft und welche
Auswirkungen Stress auf den Körper hat. Eine Auswirkung ist hoher Blutdruck, welcher etwas
16 Nord, C. 1995 S. 90-96
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ausführlicher behandelt wird. Weiterhin wird beschrieben wie man Stress verhindern kann bzw. wie
man damit umgehen soll. Als Letztes werden noch acht schlechte Essgewohnheiten vorgestellt.
Die zwei darauf folgenden Abschnitte handeln vom Mittagessen. Einmal in der
Betriebskantine und einmal im Restaurant. Primär auf was man bei der Essensauswahl achten und
wie viel man essen soll. Kurz wird auch die Problematik des Salzkonsums diskutiert.
Der kürzeste Abschnitt beschreibt die Wichtigkeit von Wasser und Kalium und was diese
Stoffe im Körper bewirken.
Der nächste Abschnitt beschreibt was und wie viel man zu Abend essen sollte und was man
dabei beachten sollte. Am Ende werden noch sechs schnelle Rezepte für das Abendessen
vorgestellt.
Der vorletzte Abschnitt behandelt die Methode „cook and chill“. Was es ist, deren Vor- und
Nachteile und was man dafür benötigt. Anschließend wird eine Anleitung mit acht Schritten
präsentiert, die beschreibt wie man diese Methode anwenden kann.
Der letzte Abschnitt beschreibt die Auswirkungen von Alkohol auf das Gewicht und was
man dagegen tun kann.

2. 2. 2 Präsuppositionen
Unter Präsuppositionen versteht die Translatologie Wissen das der Autor bei dem Empfänger
voraussetzt und nicht explizit im Text erwähnt. Ohne dieses Wissen ist das Verständnis des Textes
nicht gewährleistet. Im ZT muss man also ggf. etwas konkretisieren oder ändern, weil die
Voraussetzungen für den Leser anders sind. Eine Wichtige Rolle spielt dabei natürlich die kulturelle,
soziale und kognitive Ebene.
Auf kultureller Ebene wird vorausgesetzt, dass sich der Empfänger in Deutschland befindet.
Das ist aufgrund einiger Passagen erkennbar. Es werden Produkte und Unternehmen genannt, die in
Tschechien nicht so bekannt sind bzw. gar nicht existieren. Beispiele dafür sind das Makrelenfilett
aus der Dose (AT, S. 43), oder Mr. Clou (AT, S. 145) für die nicht existenten und Kassler
(AT, S. 43), oder Eintopf (AT, S. 185) für die weniger bekannten. Ebenfalls bezieht sich die Autorin
in Statistiken auf Deutschland (AT, S. 129) und einmal wird klassisch deutsches Essen (AT, S. 185)
erwähnt.
Auf kognitiver Ebene wird vorausgesetzt, dass der Empfänger ein gewisses Grundwissen im
Bereich der Biologie und Chemie besitzt, hauptsächlich was die Terminologie betrifft. Dennoch
wird sehr viel explizit beschrieben und somit kommt man auch ohne viel Vorwissen ziemlich weit.
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Letztlich die soziale Ebene. Das Buch ist an Personen gerichtet die Berufstätig sind.
Dementsprechend geht man davon aus, dass diese einen stabilen Tagesablauf, wenig Zeit und ggf.
eine Familie haben.

2. 2. 3 Aufbau
Das Buch Die Nebenbei-Diät Schlank werden für Berufstätige setzt sich aus vier großen
Kapiteln, einer Anleitung zur Nutzung des Buches (AT, S. 2-3) und einem Anhang (AT, S. 211-219)
zusammen. Die vier Kapitel sind bestimmend für das grobe Thema Mahlzeit! (AT, S. 7-37), Vor der
Arbeit (AT, S. 38-71), bei der Arbeit (AT, S. 72-169) und nach der Arbeit (AT, S. 170-209). Diese
sind dann in weitere Abschnitte eingeteilt, die meist nur eine oder zwei Seiten lang sind. Sie sind
von Einander überwiegend unabhängig und beschäftigen sich mit verschiedenen Themen. Sehr
wichtig für den Aufbau der einzelnen Seiten sind die Nonverbalen Elemente, deswegen wird dies
im nächsten Abschnitt nochmal thematisiert.
Dank der kurzen Abschnitte war es möglich aus jedem Kapitel einen oder mehrere für die
Übersetzung zu verwenden. Diese ist visuell sehr AT treu, so dass jeder Abschnitt klar zu erkennen
ist.

2. 2. 4 Nonverbale Elemente
Unter Nonverbale Elemente zählt alles, was nicht mit Worten ausgedrückt wird, aber
dennoch für die Wirkung auf den Rezipienten, oder auch das Textverständnis wichtig ist. Dieses
Buch bietet eine ganze Menge solcher Elemente, die ich der Reihe nach erläutern werde.17
Als erstes ist nennenswert, dass der Einband des Buches blau ist. Die Überschriften und
Markierungen im Text wurden nämlich farblich an dem Einband angepasst. Zur Übersichtlichkeit
werde ich denn einzelnen Blautönen Nummern zuschreiben. Alle Überschriften sind blau, die
großen mit einem dunkleren Ton (Blau 1) als die kleinen (Blau 2), außer es handelt sich um einen
Tipp, Trick oder eine Regel, dann sind diese Wörter und die darauf folgende Nummer schwarz. Die
Unterlegung wichtiger Textstellen geschieht durch einen noch helleren Blauton (Blau 3). Weiterhin
sind einige Seiten komplett mit Blau 3 unterlegt. Auf diesen bleiben die großen Überschriften gleich
und die kleinen werden mit Blau 1 unterlegt, wobei die Schrift weiß ist. Der Text erhält die Farbe
Blau 2 und wichtige Textstellen werden weiß unterlegt. Im ZT habe ich nicht mit Farbe gearbeitet,
somit auch nicht zwischen weißen und blauen Seiten unterschieden. Alle großen Überschriften sind
in Schriftgröße 14 und fett, kleine Überschriften sind in Schriftgröße 12 und fett, außer es handelt
17 Hatim, B. S. 49-66 Nonverbal communication and translation, 1997
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sich um einen Tipp, Trick oder eine Regel, dann sind diese Wörter nur mit Großbuchstaben
geschrieben. Die unterlegten Textstellen sind kursiv gekennzeichnet.
Weitere verwendete Farben sind grün und orange, diese werden verwendet um gut und
schlecht zu kennzeichnen. Dies wird am Anfang des Buches durch bunte Kreise mit Text erklärt.
Als nächstes tauchen diese Farben auf denn Seiten 14 und 15 auf, erfüllen jedoch hier nicht ihre
zugeschriebene Funktion, in Form von Klebezettel mit Notizen: Du schaffst das!!!, Es lohnt sich…,
Das wird schon!, Durchhalten!. Diese habe ich im ZT nicht berücksichtigt, obwohl ich beide Seiten
übersetzt habe, da sie auf der gesamten Doppelseite verteilt sind und nicht in denn fortlaufenden
Text gepasst hätten. Würde man das gesamte Buch herausgeben, würden die Klebezettel in gleicher
Form auftauchen und die Notizen würden übersetzt worden sein.
Ein weiteres Element sind Abschnitte, die durch ein dünnliniges Rechteck eingegrenzt
werden. Diese sind Thematisch alleinstehend. Die Blautöne der Überschriften unterscheiden sich
nicht von den üblich verwendeten, jedoch werden die wichtigen Textpassagen fettgedruckt. Die
Abgrenzung durch die Linie, soll dem Rezipienten zeigen, dass es sich um eine eingeschobene
Information handelt. Im ZT habe ich diese Abgrenzung übernommen und durch ein einzelnes
Tabellenkästchen dargestellt.
Nun werde ich noch einige Elemente erwähnen, auf Seiten die ich nicht übersetzt habe, die
jedoch für das Buch als ganzes sehr wichtig sind. Einmal sind es die Hilfslisten-Seiten. Sie sind
textuell gleich aufgebaut wie die blauen Seiten, aber primär bestehen sie aus bis zu neun
Abbildungen verschiedener Lebensmittel und beziehen sich auf den Textabschnitt der vorherigen
Seite.
Den größten Teil des Buches bilden die vergleichenden Doppelseiten. Auf einer Seite wird
ein kalorienreiches Gericht oder Lebensmittel bzw. eine ungesunde Tätigkeit abgebildet und
beschrieben. Mit Hilfe von orangenen Sprechblasen und Unterüberschriften wird es noch visuell
verdeutlicht. Auf der anderen Seite wird dann eine kalorienarme bzw. gesunde Alternative
abgebildet und beschrieben. Mit Hilfe von grünen Sprechblasen und Unterüberschriften wird es
noch visuell verdeutlicht.
Weiterhin gibt es Doppelseiten, die immer in sechs Spalten eingeteilt sind. Die erste enthält
eine kurze Einleitung und jede weitere ist einem bestimmten Lebensmittel gewidmet mit einer
kleinen Abbildung am Ende der jeweiligen Spalte.
Das letzte Element welches ich erwähnen möchte ist übersichtliche Bilddoppelseiten. Diese
haben immer eine Überschrift und ein großes Bild mit vielen verschiedenen Lebensmitteln, an
welchen eine farbige Sprechblase eine nähere Erklärung bietet. Am rechten Rand folgt nur noch
eine kurz Beschreibung der Seite.
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2. 2. 5 Lexik
Der Text ist primär in hochdeutscher Sprache geschrieben, dennoch weist er
umgangssprachliche und informelle Risse auf.
Wer sich alle fünf Minuten etwas in den Mund steckt, leidet seelisch. (AT, S. 28)
Gucken statt essen (AT, S. 29)
Man findet einige Phraseologismen oder Verbildlichungen meist als Überschriften oder
Einleitungen. Es wird eine kleine Anzahl an Fachtermini aus der Biologie und Chemie verwendet.
Hierbei handelt es sich um absolutes Grundwissen, welches mit jedem schulischen Abschluss
garantiert sein sollte. Ebenfalls tauchen ein paar Anglizismen bzw. englische Bezeichnungen auf.
Diese sind auf ein Minimum beschränkt und meist sehr gängig, so dass es jeder verstehen kann.
Genaueres werde ich noch im Teil übersetzerische Probleme, lexikalische Ebene beschreiben.

2. 2. 6 Syntax
Der Text ist aus syntaktischer Sicht sehr einfach gehalten. Es sind meistens kurze, einfache
Sätze, die das Lesen und Verständnis vereinfachen sollen.
Denn dafür sind wir von der Natur geschaffen. (AT, S. 28)
In hektischen Zeiten prosperieren die Schnellrestaurants. (AT, S. 144)
Die vorkommenden Satzgefüge enthalten oft Einschiebungen und Aufzählungen und müssen für
den ZT adäquat umstrukturiert werden, was keine besonderen Probleme entstehen lässt.
Oft nimmt man anfangs große Portionen, weil man hungrig ist, und stellt erst nach dem Essen fest,
dass die halbe Menge auch gereicht hätte. (AT, S. 129)
Kleine geschnittene frische Möhren-, Sellerie-, Fenchel- oder Kohlrabistücke beschäftigen den
Magen fast ohne Kalorien. (AT, S. 142)
Also Gemüse, sobald es gewürfelt, gehackt oder geraspelt ist, nicht lange herumstehen lassen,
sondern sofort kochen, braten oder mit Dressing vermischen. (AT, S. 173)
Geeignet sind vor allem Schmorgerichte, Suppen, Eintöpfe, Saucen, Kompott, Grießbrei und
Pudding. (AT, S. 186)
Sätze werden auch manchmal durch ein Wort eingeleitet, welches mit einem Doppelpunkt vom
restlichen Satz getrennt ist. Das ist in der Zielsprache nicht allzu üblich, dementsprechend wird es
auch im ZT angepasst und stattdessen durch ein Komma ersetzt und ggf. wird das einzelne Wort zu
einer Wortgruppe umgeändert.
Das Ergebnis: Nur 36 Prozent der Berufstätigen behielten während der Arbeitszeit einen normalen
Blutdruckwert. (AT, S. 75)
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Lösung: Um eine fettfreie Zubereitung bitten. (AT, S. 143)
Deshalb: Alles so knapp wie möglich garen. (AT, S. 174)
Proto vše vařte co nejkratší možnou dobu. (ZT, S. 22)

2. 2. 7 Suprasegmentale Merkmale
Suprasegmentale Merkmale sind lautliche Erscheinungen. Im Schriftbild sind sie ähnlich
wie die nonverbalen Elemente gekennzeichnet. Neben der Kennzeichnung wichtiger Informationen,
durch Hervorhebung, welche ich bereits im Abschnitt nonverbale Elemente beschrieben habe, wird
die Intonation durch die übliche Interpunktion gekennzeichnet.
Das einzige Merkmal, welches auffällig ist, sind die hin und wieder verwendeten
Anführungszeichen.
Wer sich einmal angewöhnt hat unangenehme Empfindungen wie Wut, Unsicherheit, Langeweile
oder Trauer mit Kalorien zu „heilen“, braucht eine Weile, um diesen „Trampelpfad“ im Gehirn
wieder zu verlassen. (AT, S. 14)
In diesem Beispiel wird einmal heilen als Vergleich gekennzeichnet, da es zwar nicht das ist was die
Kalorien tatsächlich tun, aber nur das Gefühl einer gewissen Heilung hervorrufen. Dann wird der
Trampelpfad gekennzeichnet. Hierbei handelt es sich um eine Verbildlichung, diese dient dazu, dass
sich der Leser die Neuronenverbindungen besser vorstellen kann.
Der Werbehinweis „to go“ fordert uns sogar dazu auf, ständig und überall zu essen und zu
trinken… (AT, S. 41)
In diesem Beispiel wird ein Fremdwort gekennzeichnet bzw. ein Anglizismus, der sich in den
alltäglichen Sprachgebrauch eingebürgert hat.
Von Grundsätzen wie „Was ich bezahlt habe, esse ich auch“ verabschiedet man sich besser.
(AT, S. 129)
Bei direkter Rede ist der Leser meist dazu motiviert eine andere Betonung zu nutzen als bei dem
restlichen Textes. In diesem Beispiel ist der zugehörige Sprecher zwar nicht explizit genannt,
dennoch ist die Wirkung dieselbe.
Wer genügend trinkt, kann die Kalorienmenge begrenzen, weil er sich angenehm „voll“ fühlt.
(AT, S. 168)
Im letzten Beispiel wird lediglich die Betonungsverzerrung gekennzeichnet.
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3. Übersetzungsmethode und Vorgehensweise
Auch wenn der primäre Grund für diese Übersetzung, diese Bachelorarbeit ist, sollte
dennoch eine praktische Verwendung möglich sein. Mein Ziel war es also das Buch auf den
tschechischen Markt zu bringen. Es wurde nur ein Bruchteil des ganzen Buches übersetzt um das
Interessež der beteiligten Herausgeber zu wecken. Ich habe dabei die Erkenntnisse der
übersetzungsrelevanten Textanalyse berücksichtigt.18 Ich habe mich für das Modell von Christiane
Nord entschieden, nachdem ich auch das Modell von Reiß in Erwägung gezogen hatte. Reiß
beschreibt in Ihrer Theorie ähnliche Faktoren wie Nord jedoch mit weniger Fokus auf die
Textinternen.19 Ebenfalls habe ich das Monographie Kenntnissystem von Herr Baumann im
Hinterkopf behalten20. Diese Theorie ist primär für die Analyse von Fachtexten vor deren
Übersetzung entwickelt worden. Eigentlich sind aber die grundlegenden Ebenen und Faktoren auf
jeden anderen Texttyp übertragbar. Es handelt sich um eines der wenigen in sich schlüssigen
Systeme und besteht aus acht Ebenen. Diese sind die kulturelle, soziale, kognitive, inhaltliche,
funktionale, textuelle, stilistische und semantisch-lexikologische Ebene. Entsprechend dieser
Ebenen in dieser Reihenfolge soll der jeweilige Text analysiert werden. In Betracht dessen, dass
sich auf jeder Ebene Faktoren der übrigen Ebenen befinden. Das bedeutet, wenn man den Text z. B.
aus stilistischer Sicht untersucht, findet man kulturelle, soziale, usw. Elemente, die den Stil
beeinflussen. Es ist im Grunde logisch, dass jeder Text von den äußeren Faktoren beeinflusst wird,
aber durch dieses Ebenensystem ist die Einordnung der einzelnen Elemente und die
Systematisierung vereinfacht um einen besseren Überblick zu gewinnen.
Die Autorin des AT schreibt sehr objektiv und obwohl keine besonders auffäligen Merkmale
ins Auge stechen ist ihr Schreibstil ziemlich eigen. Dementsprechend habe ich mich bemüht den Stil
beizubehalten. Sie verwendet nicht konsequent nur hochdeutsch, sondern auch umgangssprachliche
Wendungen. Dies spiegelt im ZT hovorová und obecná čeština wieder.21 Obecná čeština wird oft
mit der deutschen Umgangssprache gleich gesetzt, dass ist jedoch nicht ganz richtig. Es handelt sich
um einen Interdialekt, dass bedeutet das er Landesweit gesprochen wird. Es gibt mehr
Lautveränderungen, als es bei Umgangssprache der Fall ist und diese sehen meistens im Schriftbild
unnatürlich aus, wie z. B. eště oder vopice. Dennoch erfüllen diese beiden Formen mehr oder
minder die selbe Funktion nämlich die Sprache des gemeinen Volkes. Zwischen Obecná und
spisovná
Gucken statt essen (AT, S. 29)
18
19
20
21

Nord, C. 1995
Reiß, K. 1986 S. 194-196 Übersetzungstheorien 2018
Baumann, K. 2001
Cvrček, V. 2015 S. 18-32
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Koukat, nejíst (ZT, S. 8)
Natürlich muss man sich beim übersetzen bewusst sein wer der Rezipient des AT ist und wer
der Rezipient des ZT sein soll. In dieser Hinsicht ändert sich nicht viel. Der ZT ist ebenfalls für
Berufstätige gedacht, die nebenbei abnehmen möchten. Die Veränderung ist lediglich das Land und
somit auch die Kultur. Hierbei stütze ich mich auf die Vorhergehensweis von Herrn Baumann22
Der letzte erwähnenswerte Aspekt ist die zeitliche Differenz. Wie ich bereits in der Analyse
erwähnt habe wurde das Buch vor acht Jahren veröffentlicht. Also muss man stets darauf achten
möglicherweise veraltete Informationen zu aktualisieren. Die zweite Möglichkeit wäre diese
beizubehalten und zu verdeutlichen, dass es sich um ältere Informationen handelt. Das finde ich
jedoch in diesem Fall unpassend, da das Buch dann nicht seinen Zweck erfüllt. Es wurde
geschrieben um den Menschen das Abnehmen zu erleichtern und nicht um nach möglicherweise
fehlerhaften Informationen selbst recherchieren zu müssen oder sich sogar nach falschen
Informationen zu richten.

4. Übersetzungsprobleme
Wenn man zwischen zwei unterschiedlichen Sprachsystemen vermittelt, in diesem Fall
Deutsch und Tschechisch, entstehen stellenweise Probleme23, aufgrund eines fehlenden
Äquivalentes in der gegebenen Zielsprache.24 Diese habe ich so gut wie möglich in lexikalische und
morphosyntaktische eingeteilt. Weiterhin habe ich zu jedem Problem die jeweilige Vorgehensweise
und Lösung dargeboten.

4. 1 Lexikalische Ebene
4. 1. 1 Die Übersetzung des Ausdrucks Snack
Snack war mit Abstand der Ausdruck bei dem ich am meisten überrascht war. Unter Snacks
versteht man alles von Erdnüssen über Gummibärchen bis zu Sandwiches. Einen adäquaten
Oberbegriff gibt es im Tschechischen leider nicht und der Anglizismus selbst wird eher selten
verwendet, nur im Zusammenhang mit snackbar.
Durch kalorienreiche Abendmahlzeiten und zu viele gehaltvolle Zwischensnacks haben sie in der
Frühe keinen Hunger. (AT, S. 41)

22 Baumann, K. 2001, S. 42-51
23 Stolze, R. 2018 S. 204-208
24 Koller, W. S. 343-352, Handbuch Translation 2006
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Bei diesem Beispiel habe ich mich für spoustu svačin entschieden, da svačina genau den
gewünschten Zusammenhang zum Ausdruck bringt. Wenn nämlich svačina aus dem Tschechischen
in Deutsche übersetzt werden soll erfolgt das durch Snack.
Sie essen jeden herumliegenden Schokoriegel, füllen den Teller bei Büropartys dreimal und greifen
nach allen Snacks, die in ihr Blickfeld geraten. (AT, S. 79)
Bei diesem Beispiel passte svačina nicht in den Kontext, darum musste ich etwas anderes finden.
Dadurch das Snack so vieles umfasst habe ich nach einem Begriff gesucht der auch alles mögliche
sein kann und habe mich für mňamka entschieden. Es ist zwar kein Begriff der in den Rahmen der
spisovná čeština fallen würde, es passt aber in den gesamten Stil des Textes, der wie bereits erwähnt
umgangssprachliche Züge beibehalten sollte.
Aus diesem Grund verwenden auch die Hersteller von Fertigprodukten, Billigbroten oder
Snackartikeln gern viel Salz: (AT, S. 129)
In diesem Beispiel habe ich mich für pochoutky entschieden. Da der gesamte Abschnitt von Salz
handelt, erkennt man aus dem Kontext um welche Art Snack es sich handelt. Svačina wäre ebenso
wie im letzten Beispiel nicht ganz richtig und um ein wenig Abwechslung hinein zu bringen, habe
ich mich auch gegen mňamka entschieden.

4. 1. 2 Komposita
In diesem Abschnitt beschäftige ich mich der Reihe nach mit allen Ausdrücken, die
entweder ungenaue oder gar keine Äquivalente in der Zielsprache haben und bei denen ich längere
Zeit mit überlegen verbracht habe25. Häufig handelt es sich um Ausdrücke, die in keinem
zweisprachigem Wörterbuch zu finden sind. Die Begriffe habe ich in den Beispielen fett
geschrieben, damit sie besser zu finden sind. Generell ist die Übersetzung von Komposita aus dem
Deutschen ins Tschechische immer problematisch, weil diese in der Ausgangssprache viel
frequentierter und teilweise sehr lang sind. Im Tschechischen gibt es ebenfalls einige Möglichkeiten
Komposita zu bilden, diese verschiedenen Formen sind ausführlich in dem Buch Tvoření slov
skládáním beschrieben26. Der Bildungsvorgang im deutschen ist jedoch weitaus einfacher und
intuitiver.
Der Ausdruck nebenbei erscheint nicht nur im Titel des Buches selbst, sondern auch häufig
im Text. Folgenden Zusammenhang musste ich lösen.
Wir schaffen es nur in kleinen Schritten und mit der Zeit, also ganz „nebenbei“. (AT, S. 14)

25 Schlücker, B. 2012, S. 1-19
26 Bozděchová, I. ca 1995
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Mir ist für dieses Wort keine Übersetzung eingefallen, die in den Kontext passen würde. Einmal
wäre mimochodem eine Möglichkeit, aber nur wenn im deutschen die Komposition nebenbei
bemerkt erschienen wäre. Eine weitere Möglichkeit wäre mimo to, dies steht aber eher dem
übrigens, oder außerdem gegenüber. Als erstes habe ich bei dict.cc27 nachgesehen und zwei neue
Vorschläge erhalten, kromě toho und vedle toho, diese jedoch sind im Kontext auch nicht die beste
Wahl. Bei Lingea28 habe ich ebenfalls nichts neues erfahren. Tatsächlich kam der beste Vorschlag
von google translate29 nämlich bokem. Es ist erneut ein Begriff, der sehr gut den Stil unterstreicht
und auch im Titel gut passen würde: Dieta bokem hubnutí pro pracující.
Dá se to zvládnout jen v malých krůčcích a časem, takže jen tak „bokem“. (ZT, S. 6)
Viele, die in der täglichen Arbeit keinen Sinn sehen und an ihrer Berufswahl zweifeln,
trösten sich mit Luxuskalorien. (AT, S. 28)
Der Ausdruck Luxuskalorien bezeichnet grob gesagt Kalorien, die man sich eigentlich nicht leisten
kann. Ein ähnlich schönes Kompositum gibt es in der Zielsprache nicht. Leider erfolgt die
Veränderung im ZT auf Kosten dessen Kreativität.
Ti, kteří ve své každodenní práci postrádají smysl, a pochybují nad svou volbou práce, se často
utěšují zbytečnými kaloriemi. (ZT, S. 7)
Ein weiterer Ausdruck der leichte Schwierigkeiten mit sich bringt ist Mahlzeiten. Dieser
taucht natürlich in einem Buch über Ernährung nicht selten auf. Ein Äquivalent existiert leider
nicht. Man muss also passend für den jeweiligen Kontext etwas ausdenken. Eine Möglichkeit ist čas
k jídlu, was theoretisch die genaueste Übersetzung wäre. Manchmal kann man anhand des
Zusammenhanges, eine konkrete Mahlzeit zuordnen, also Frühstück, Mittagessen, etc. Meistens
muss man jedoch zu dem viel zu allgemeinen jídlo zurückgreifen, was zur Folge hat das der Text
ein wenig Redundant wirkt. Mahlzeit kann auch eine Grußform sein, dass war jedoch in den
übersetzten Abschnitten nicht der Fall.
Doch zu einem besseren Lebensstil gehören nun einmal feste Mahlzeiten im Abstand von vier bis
fünf Stunden. (AT, S. 41)
Nicméně k lepšímu životnímu stylu patří pevné časy k jídlu, s odstupem čtyř až pěti hodin. (ZT, S. 9)
Damit sie sich wieder an drei feste Mahlzeiten gewöhnen, müssen sie das Abendessen einfach
kleiner halten, … (AT, S. 41)
Aby si opět zvykli na tři jídla denně musí mít menší večeře, … (ZT, S. 9)
Außerdem bieten vertraute Kochgeräusche und appetitliche Düfte das behagliche Vorspiel für eine
Mahlzeit, die auch ohne Luxuskalorien befriedigt und Familien zusammenschweißt. (AT, S. 186)
27 Online Wörterbücher und Nachschlagewerke, 1. 23.07.2020
28 Online Wörterbücher und Nachschlagewerke, 2. 24.07.2020
29 Online Wörterbücher und Nachschlagewerke, 7. 31.07.2020

41

Navíc dostanete díky známím zvukum a vůním vaření chut, na přichystávanou večeři, které se
obejde uplně bez nadbytečných kalorií a upevní rodinná pouta. (ZT, S. 25)
Morgenmuffel mit Appetitmangel haben sich oft einen ungünstigen Essrythmus angewöhnt.
(AT, S. 41)
Morgenmuffel ist ein weitere Kompositum ohne Äquivalent und zusätzlich ist es eine Alliteration.
Für diese Lösung braucht man viel Kreativität, wenn man das Stilmittel beibehalten möchte. Mein
eigentlicher Lösungsansatz war ranní protivové, aber damit war ich nicht ganz zufrieden. Nach
einer Recherche nach Synonymen, bei der ich kein passendes gefunden habe, entschied ich mich für
folgende Lösung.
Ranní rozmrzelost a nechuť k jídlu jsou většinou důsledky nezdravého jídelního rytmu. (ZT, S. 9)
Was sich aber ändert ist, dass im ZT keine Person beschrieben wird sondern ein Gefühl. In meiner
ersten Lösung ist dies zwar gleich geblieben, aber die Alliteration ging verloren. Somit ist meine
Schlussfolgerung, dass Morgenmuffel nicht übersetzt werden kann, ohne auf einen der beiden
Aspekte verzichten zu müssen.
Der nächste Ausdruck mit dem ich Probleme hatte ist Dickmacher. Meiner Meinung nach ist
dieser unübersetzbar und ich habe auch keine Wortgruppe oder sonstiges gefunden, was es
ausreichend umschreiben würde.
Weil der Körper einiger Menschen das an sich harmlose Cortisol jedoch in den Dickmacher
Cortison umwandelt, werden sie durch Dauerstress dicker. (AT, S. 74)
In diesem Beispiel habe ich mich im ZT entschieden den Ausdruck weg zu lassen, denn er steht
bereits in der Überschrift und da habe ich ihn mit nepřítel ersetzt. Es wird dadurch wenigstens der
selbe Hintergedanke ausgedrückt, so dass dem Leser bewusst ist, dass es sich um etwas handelt was
nicht gut für den Körper ist. Dies im Text nochmal zu erwähnen wäre erstens redundant und hätte in
diesem Wortlaut nicht gepasst. Dickmacher erscheint auf den von mir übersetzten Seiten noch
einmal auf Seite 172, auch hier habe ich diesen im ZT weggelassen, da es kein passendes
Äquivalent gibt.
Der sprichwörtliche Kummerspeck entsteht bei vielen,wenn sie über lange Zeit im Beruf
unter hohem seelischen Druck stehen. (AT, S. 75)
Der Ausdruck Kummerspeck ist ein weiteres Wort, welches in der Zielsprache nicht mit einem Wort
ausgedrückt werden kann. Bei der Lösung für die Zielsprache bin ich Konsistent geblieben und
habe Beide male bříško starostí verwendet. Diese Lösung behält zwar nicht die Sprichwörtlichkeit
des AT, aber wenigstens die Kreativität und Verbildlichung.
Das übermäßige Engagement der Jasager kommt im Kollegenkreis gar nicht gut an.
(AT, S. 76)
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Der Ausdruck Jasager ist eine selbsterklärende Bezeichnung. Es geht um jemanden, der zu allem
und jeden immer ja sagt. Das erste was mir einfiel war, dass es einen gleichnamigen Film gibt. Also
habe ich gesucht wie der Titel im Tschechischen lautet, jedoch wurde hier der englische Titel YesMan beibehalten. Ein anderes ähnliches Kompositum habe ich nicht finden können, also habe ich
mich für folgende Lösung entschieden.
Přehnané angažmá přitakávačů u kolegů nemá příliš dobrý ohlas. (ZT, S. 13)

4. 1. 3 Terminologie
Da es sich um ein Buch handelt, welches sich mit Ernährung und dem menschlichen Körper
befasst, ist ein wenig Terminologie aus dem Bereich der Naturwissenschaften zu erwarten. Dadurch
dass es sich meistens um Termini handelt, die man aus der Schulzeit kennen sollte wie Botenstoffe
(AT, S. 14), Dopamin (AT, S. 15), vegetatives Nervensystem (AT, S. 41), oder Großhirn (AT, S. 41)
um nur ein paar zu nennen, beansprucht die Recherche nicht allzu viel Zeit. Schwieriger fand ich
Begriffe wie subversiv (AT, S. 76), Cortisol/n (AT, S. 74), oder Noradrenalin (AT, S. 74). Hierbei
war meine Vorgehensweise wie folgt. Den zugehörigen Wikipediaartikel zu suchen um sich erst
einmal zu informieren, was eigentlich gemeint ist, dann die Sprache zu wechseln und mit dem
gefundenen tschechischen Termin weiter recherchieren, um zu prüfen, ob es auch die gängigste
Form/ Bezeichnung ist. Im deutschen gibt es z. B. das Großhirn und das Synonym Endhirn 30, wobei
ersteres wesentlich frequentierter31 ist. Ebenso gibt es im Tschechischen velký und koncový mozek.32
Durch die Suche im tschechischen Nationalkorpus33 habe ich herausgefunden, dass velký mozek
häufiger verwendet wird.
Aber ohne die Aufmerksamkeit des Großhirns können wir das Essen weder genießen, noch können
wir überblicken wie viel es war. (AT, S. 41)
Jídlo si však nemůžeme vychutnat, ani sledovat kolik ho bylo, pokud tomu nevěnuje pozornost i
velký mozek. (ZT, S. 9)

4. 1. 4 Eigennamen und Realien
Das Übersetzen von Eigennamen und Realien ist immer mit viel Recherche verbunden.
Nicht alles wird übersetzt und es gibt keine klaren Regeln, die dies festlegen würden. Meistens gibt
es für weltweit bekannte Städte, Organisationen, etc. eine entsprechende Bezeichnung in jeder
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Endhirn
31 https://books.google.com/ngrams/graph?corpus=26&smoothing=3&content=Gro%C3%9Fhirn
%2CEndhirn&year_start=1800&year_end=2019&direct_url=t1%3B%2CGro%C3%9Fhirn%3B
%2Cc0%3B.t1%3B%2CEndhirn%3B%2Cc0
32 https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncov%C3%BD_mozek
33 Online Wörterbücher und Nachschlagewerke, 4. 24.07.2020
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Sprache und es kommt sehr selten vor, dass man sich selbst etwas ausdenken müsste. Eine andere
Möglichkeit ist, die Namen beizubehalten. Man kennt dies heutzutage hauptsächlich von englischen
Bezeichnungen, aber Realien die für andere Kulturräume spezifisch sind werden ebenso behandelt
z.B. Samowar aus dem Russischen. Hierbei wird manchmal die Schreibweise ein wenig angepasst. 34
Folgende Beispiele sollen zeigen wie ich mit den vorgekommenen Eigennamen und Realien
umgegangen bin.
Einige Forscher von der Louisiana State University halten Eier plus Vollkornbrot allerdings
für das ideale Diätfrühstück. (AT, S. 42)
Někteří vědci ze státní univerzity v Luisianě však za ideální dietní snídani považují vajíčka s
celozrným chlebem. (ZT, S. 10)
Bei diesem Beispiel wären beide Varianten möglich gewesen. Auch im AT ist der englische Name
der Universität beibehalten worden. Persönlich finde ich meine Lösung,für das Tschechische, die
bessere, weil es den Lesefluss nicht unterbricht, so wie es ein englischer Begriff vielleicht getan
hätte.
Das jedenfalls zeigt die STARLET-Studie. (AT, S. 75)
… alespoň podle průzkumu, STARLET-Studie. (ZT, S. 12)
Ich habe mich als erstes informiert was die STARLET-Studie ist, danach war mein erster
Lösungsansatz, STARLET-průzkum. Als nächstes musste ich also herausfinden, ob man mit diesem
Suchbegriff auf einem tschechischen Browser etwas findet. Leider war dies nicht der Fall also habe
ich den Bindestrich weggelassen und die Wörter getauscht, aber dennoch nichts finden können.
Letzten Endes habe ich mich entschieden es als Name der Studie stehen zu lassen so das der Leser
wenigstens das richtige finden kann.
Die WHO empfiehlt daher weniger als 5 Gramm Salz pro Tag. (AT, S. 129)
WHO proto doporučuje méně než 5 gramů soli denně. (ZT, S. 17)
Bei der WHO handelt es sich um die World Healthcare Organisation, welche weltweit unter dieser
Abkürzung bekannt ist und somit unverändert stehen bleiben kann.

4. 1. 5 Phraseologismen
Ein paar Überschriften bestehen aus Sprichwörtern/ Redewendungen. Dabei sollte man,
wenn möglich auch im ZT deren Äquivalente verwenden.35
Aus den Augen (AT, S. 29)

34 Markstein, E. S. 288-291; Kelletat, A. F. S. 297-298 Handbuch Translation 2006
35 Schäffer, C. S. 280-285 Handbuch Translation 2006
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Dies ist der erste Teil des Sprichwortes Aus den Augen, aus dem Sinn. Ebenfalls gibt es im
Tschechischen Sejde z očí, sejde z mysli. Also habe ich ebenfalls den ersten Teil verwendet.
Eile mit weile – Gut in den Arbeitstag starten (AT, S. 40)
Der erste Teil ist eine bekannte Redewendung, die sich wunderbar reimt. Das tschechische
Äquivalent reimt sich zwar nicht, dennoch wird es häufig verwendet.
Spěchej pomalu – dobrý start do pracovního dne (ZT, S. 8)

4. 2 Morphosyntaktische Ebene
Für diese Ebene möchte ich zu beginn erneut die häufig verwendeten Komposita erwähnen.
Sie sind für den deutschen Sprachgebrauch sehr signifikant und man kann immer wieder neue
bilden.36 Im Tschechischen ist dem nicht so, wenn es also keine adäquate Übersetzung gibt muss
man entweder auf Umschreibungen vertrauen oder selbst kreativ werden. Im Falle das man zu
Umschreibungen greift hat es natürlich eine Auswirkung auf die Syntax. Es treten Einschiebungen
oder zusätzliche Nebensätze auf. Diese Problematik habe ich bereits ausführlich im Abschnitt
Komposita behandelt, also werde ich nicht weiter darauf eingehen.

4. 2. 1 Das unpersönliche man
Ein weiteres signifikantes und sehr häufig verwendetes Mittel im Deutschen ist das
unpersönliche man.37 Dieses existiert im Tschechischen nicht. Es wird weitaus häufiger mit den
gebeugten Formen von my gearbeitet, naše, nás, etc. Der Übersetzer muss entscheiden ob er sich
nach dieser Normierten Form richtet, oder die andere Möglichkeit wählt. Manchmal werden solche
Sätze im Tschechischen auch im Passiv ausgedrückt, das ist aber weniger üblich und passiert
überwiegend in Anleitungen, oder Gebrauchsanweisungen. Weitere Möglichkeiten sind die
Zuordnung zu einer konkreten Gruppe oder Einzelperson, falls es aus dem Text erkennbar ist, oder
mit člověk, z. B.
Man fühlt sich dann oft gedrängt, schneller zu essen. (AT, S. 129)
Člověk pak má pocit že si musí pospíšit. (ZT, S. 17)
In diesem Buch wurde das unpersönliche man natürlich ebenfalls sehr viel verwendet.
Jedoch nicht ausschließlich, häufig nutzt die Autorin wir um eine engere Verbindung zum Leser
herzustellen. Das eliminiert, in gewisser Weise, für mich als Übersetzerin die Last der

36 Neef, M.; Borgwaldt, S. R. S. 27-53 Das Deutsche als Kompositionsfreudige Sprache 2012
37 Rytel-Kuc, D. S. 191-200 Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze č. Mezinárodního sympozia o češtině jako o cizím
jazyku 2000
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Entscheidung. So kann ich nicht nur wir sondern auch man mit my übersetzen. Einerseits bringt das
den Text und dessen Aussage noch näher zum Leser und andererseits entsteht Kohärenz.
Wenn man zum Beispiel gern Weißwein trinkt, aber die Menge nicht im Griff hat, kann
Abwechslung helfen. (AT, S. 201)
Pokud například rádi pijete bílé víno, ale nemáte pod kontrolou množství, může pomoct změna.
(ZT, S. 28)

4. 2. 2 Derivationen
In diesem Abschnitt möchte ich auf die Überschriften auf Seite 79 eingehen. Hier werden
schlechte Essgewohnheiten präsentiert und beschrieben und die Titel sind teilweise eigene
Kreationen der Autorin, die eine bestimmte Gruppe Menschen bezeichnen.
Die Verführbaren, die Unbewussten, die Gehetzten, die Empfindsamen, die Geizigen, die
Vorsichtigen, die Dauerdiäter, die Unbekümmerten. (AT, S. 79)
Diese Wörter gibt es nicht in dieser Form, es sind Derivationen von Verben, Adjektiven oder
Substantiven.38 Ich erkläre es an dem Beispiel die Vorsichtigen. Angefangen mit dem Adjektiv
vorsichtig, daraus kann man das Substantiv Vorsichtigkeit bilden, welches aber in diesem Fall
unwichtig ist. Der Titel ist irreführend. Einerseits kann man sagen , dass eigentlich die vorsichtigen
Esser/ Menschen gemeint ist, dann handelt es sich um ein Adjektiv. Andererseits kann man sagen es
ist die Bezeichnung einer Gruppe, dann handelt es sich um ein Substantiv. Diese Verwirrung
entsteht primär dadurch, dass diese Überschriften in Großbuchstaben geschrieben sind, und man es
daran nicht erkennen kann. Derivationen gibt es natürlich auch im Tschechischen, aber nicht in der
Form welche hier benötigt wird.39 Bei dem Beispiel die Vorsichtigen, ist es möglich eine
tschechische Form zu bilden: (ti) opatrní. Bereits bei die Verführbaren entsteht jedoch das Problem.
Bei der Übersetzung habe ich mich also entschieden keine Wörter zu verunstalten sondern eine
Wortgruppe zu verwenden.
Nechají se zlákat, Jsou duchem nepřítomný, Někam se ženou, Jsou citliví, Jsou chamtiví, Jsou
opatrní, Neustále drží dietu und Jsou bezstarostní.
Alle fangen entweder mit jsou, oder einem Wort das mit N- an, also ist eine gewisse Einheitlichkeit
beibehalten.

38 Olsen, S. 1989, S. 75-109
39 S. 104-117 Čeština řeč a jazyk 1996
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4. 2. 3 Rezepte übersetzen
Rezepte haben stets eine Prototypische Form. Im Deutschen gibt es ein paar Formen die alle
verwendet werden können, die gängigste ist die Infinitiv-Form,40welche auch im AT zu finden ist.
1 EL Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Kartoffeln, 1 gewürfelte Zucchini und 2
geraspelte Möhren darin kräftig anbraten. (AT, S. 175)
Im Tschechischen ist eher üblich in 1. Person Plural zu schreiben. Ich habe mich jedoch entschieden
im Imperativ zu schreiben. Dies ist ebenfalls eine mögliche Form, die oft genutzt wird, um die
Aufforderungen zu unterstreichen.
Zahřejte 1 PL řepkového oleje v pánvi a prudce osmažte brambory, jednu na kostičky nakrájenou
cuketu a dvě nastrouhané mrkve. (ZT, S. 23)

4. 2. 4 Aspekt
Eine Besonderheit des Tschechischen ist der Aspekt, welcher bei Verben bestimmt wird.
Anhand des Aspektes, slovesný vid, wird unterschieden ob eine Tätigkeit abgeschlossen wurde bzw.
wird (dokonavý) oder im Verlauf ist (nedokonavý).41 Beim Übersetzen muss man also selbst
entscheiden, welche Lösung gängig ist und ob man den Aspekt beachten muss, oder nicht.
Wasser soll den Geist beflügeln, die Falten glätten und vor allem schlank machen – heißt es.
(AT, S. 168)
Voda prý osvobozuje ducha, vyžehlí vrásky a rozpustí kila. (ZT, S. 20)
Der Kontrast entsteht zwischen den Formen osvobozuje und osvobodí. Aus theoretischer Sicht ist
beides möglich jedoch enthält die zweite Form eine gewisse Einmaligkeit.

5. Verschiebungen
5. 1 Auslassungen
Ich habe bereits im Abschnitt Komposita eines der Beispiele angegeben, bei dem ich einen
unübersetzbaren Ausdruck auslassen musste. Weiter betrifft es nur drei Beispiele die ich näher
erläutern möchte.
Ärzte und Psychologen bieten diese Therapieform an, mehr Informationen dazu unter
www.dgbfb.de. (AT, S. 78)

40 Donalies, E. 2012, S. 25-31
41 S. 154-159 Čeština řeč a jazyk 1996

47

Die im Beispiel angegebene Internetseite gibt es nur auf Deutsch oder Englisch. Weil man davon
ausgehen muss, dass alle die dieses Buch lesen auch diese Seite besuchen würden, und nicht davon
ausgehen kann, dass sie alle Englisch können, kann man den Link nicht so übernehmen. Ich habe
zunächst versucht eine ähnliche Seite auf Tschechisch zu finden, jedoch nicht erfolgreich. Also habe
ich mich für folgende Variante entschieden.
Tento druh terapie nabízejí lékaři i psychologové. (ZT, S. 14)
Durch diese Auslassung gehen keine Informationen des Textes verloren und es hat keine
Auswirkung auf das Verständnis.
Krankenkassen helfen mit Präventionskursen, regionale Angebote zur Prävention findet man
unter buendnis-depression.de. (AT, S. 77)
Diesen Satz musste ich völlig weg lassen, aus mehreren Gründen. Erstens taucht das selbe Problem
wie im letzten Beispiel auf, denn die Internetseite gibt es nur auf deutsch. Zweitens wird von einem
regionalen Angebot gesprochen welches sich natürlich auf deutsche Regionen bezieht. Der letzte
Grund ist, dass ich bei tschechischen Krankenkassen kein ähnliches Angebot finden konnte, so dass
man eine adäquate Substitution hätte.
Das letzte Beispiel habe ich bereits im Abschnitt Präsuppositionen am Rande erwähnt. Im
AT werden nämlich genaue Angaben aus einer nicht näher genannten, auf Deutschland bezogenen
Statistik angeführt.
70 bis 75 Prozent der in Deutschland konsumierten Salzmenge stammen aus verarbeiteten
Lebensmitteln und aus Restaurantgerichten, nur über 25 bis 30 Prozent unseres Konsums können
wir mit dem eigenen Salzstreuer selbst entscheiden. (AT, S. 129)
Ich habe als erstes Deutschland völlig außenvor gelassen, weil es für die Gesamtaussage des
Abschnittes nicht mehr maßgebend ist. Dann die genauen Prozentangaben relativiert, um keine
unbelegten Angaben zu äußern.
Náš konzum soli se skládá především z už zpracovaných potravin a jídel v restauracích. Jen
přibližně o čtvrtce rozhodujeme sami prostřednictvím slánky. (ZT, S. 17)

5. 2 Substitutionen
Eine weitere Änderung war ebenfalls eine kleinere die aufgrund der unterschiedlichen
Rechtssysteme stattfinden musste.
Er ist vom Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, seine Angestellten vor psychischen Belastungen zu
bewahren (DIN EN ISO 10075). (AT, S. 77)
Es geht um die Norm, welche in der Klammer erwähnt wird. Hier ist eine kurze Erklärung der
Einzelteile: DIN bezeichnet die Normen welche in ganz Deutschland gültig sind, EN bezeichnet die
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Gültigkeit im Rahmen der EU und ISO die globale Gültigkeit. Die Ziffer am Ende bezeichnet die
konkrete Norm selbst. Glücklicherweise handelt es sich um eine Norm die global gültig ist und
somit ein tschechisches äquivalent hat.42
Podle evropského zákonu práce má povinnost, chránit své zaměstnance před psychickou zátěží
(ČSN EN ISO 10075). (ZT, S. 14)
Dieses Beispiel habe ich bereits im Abschnitt Präsuppositionen am Rande erwähnt. Im AT
werden Restaurantketten vorgestellt, bei denen man gesund essen kann und dabei wird Mr. Clou43
genannt.
Mr. Clou bietet knackige Salate, Wokgemüse und leichte Wraps. (AT, S. 144)
Dieses gibt es aber in Tschechien nicht, also habe ich bei dem Portal damejidlo.cz44 nachgesehen
wer ein ähnliches Angebot hat, so ist auch die Erreichbarkeit gesichert. Bei meiner Suche habe ich
die Green factory gefunden, und im ZT verwendet.

5. 3 Korrekturen
Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten korrigieren müssen, denn der Text ist sehr gut
recherchiert, daher sind die Fakten zum Glück fehlerfrei. Es wahren lediglich Tippfehler die sehr
simpel zu berichtigen waren. Auf Seite 77 gibt es Tipp 3 zweimal und auf Seite 201 folgt nach
Trick 4, Trick 6. Sowohl der Tipp als auch der Trick wurden im ZT mit der richtigen Ziffer versehen
und sind somit korrigiert.

5. 4 Aktualisierungen
Bei Subway kann man neuerdings jede Sandwichvariante mit Vollkornbrot ordern.
(AT, S. 144)
Das es bei Subway Vollkornbrot gibt, ist seit vielen Jahren nichts neues mehr. Allerdings gibt es
ungefähr seit 2019 je nach Land, alle Sandwichvarianten auch als Wrap. Und da eine Tortilla
weniger Kalorien enthält als weißes Brot, erschien mit passend es mit einzubringen. Das Ergebnis:
Subway má v nabídce i celozrnné bagety, nebo tortilly. (ZT, S. 19)

5. 5 Institutionen
Ein weiteres Problem auf das ich gestoßen bin sind die Institutionen. Generell fällt dieser
Abschnitt mit unter Realien jedoch muss er separat behandelt werden weil noch mehr Aspekte eine
42 Online Quellen 3. 09.06.2020
43 Online Quellen 10. 08.08.2020
44 Online Quellen 4. 10.06.2020
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Rolle spielen. Es gab nur wenige die wirklich schwierig waren, da es sie in der Form nicht in
Tschechien gibt, und ich dementsprechend eine finden musste, welche die selbe Funktion erfüllt.
Bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen im Betrieb helfen die Berufsgenossenschaften.
(AT, S. 77)
In diesem Beispiel wird glücklicherweise auch die Funktion genannt um die es sich handelt, das
sollte die Recherche eigentlich ein wenig verkürzen. Erst habe ich nach einer möglichen
Übersetzung gesucht, aber das einzige Programm welches ein Ergebnis geliefert hat war Google
Übersetzer45 und zwar pracovní sdružení. Diese Bezeichnung habe ich also auf seznam.cz gesucht
und die Seite euregioegrensis.de46 diese gibt es in beiden Sprachen nur leider ist hier pracovní
sdružení die Übersetzung von Arbeitsgemeinschaften. Ich bin auf die Idee gekommen nach odbory
zu schauen was ich eigentlich nicht dachte weil das die Gewerkschaften sind. Aber ich habe
herausgefunden, dass diese in Tschechien die gesuchte Funktion erfüllen.
S prosazováním ochranných opatření ve firmě pomáhají odbory. (ZT, S. 14)
Betroffene können sich sich an ihre Betriebsräte wenden. (AT, S. 77)
Diese Bezeichnung hat ebenfalls keine äquivalente Übersetzung, also habe ich mit der Definition
des deutschen Begriffs nach einem Tschechischen gesucht und mich dann für folgende Lösung
entschieden.
Zasažení se mohou obrátit na radu zaměstnanců. (ZT, S. 14)
Für den sozialen Aspekt der Mahlzeiten interessiert sich auch das Bundesministerium für
Familie, Frauen und Jugendliche. (AT, S. 186)
Diese letzte Institution was die einfachste da gleich im nächsten Satz eine Studie erwähnt wird,
welche von diesem Ministerium durchgeführt wurde also kann man es nicht durch ein anderes
ersetzen, sonst würde man die Informationen verfälschen. Ich habe es also nur übersetzt und darauf
verwiesen das es sich um eine deutsche Institution handelt.
O sozialní aspekt jídel se zajímá například i německé ministerstvo rodiny, žen a mládeže.
(ZT, S. 26)

45 Online Wörterbücher und Nachschlagewerke 7. 31.07.2020
46 Online Quellen 9. 05.07.2020
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Schluss
Das Ziel dieser Arbeit war es eine kommentierte Übersetzung eines nichtliterarischen Textes
zu verfassen. Ich habe einen populärwissenschaftlichen Text gewählt, welcher an die breite
Öffentlichkeit gerichtet ist und von einer Expertin verfasst wurde. Die Thematik des AT ist gesunde
Ernährung, konzipiert für Berufstätige bzw. sehr beschäftigte Menschen. Das liegt in meinem
eigenen Interessengebiet, also hatte ich schon eine ganze Menge Hintergrungwissen, welches mir
das Übersetzen selbst etwas erleichtert hat.
Der Schreibstill ist sehr einfach und verständlich gehalten, somit entstanden die meisten
Übersetzungsprobleme auf lexikalischer Ebene. Der Hauptgrund ist, dass sehr viele Komposita
verwendet werden, die kein Äquivalent haben und entsprechend kreative Lösungen erfordern. Die
Terminologie beschränkt sich auf ein Minimum und verursacht dementsprechend wenige Probleme.
Auf morphosyntaktischer Ebene Habe ich mich mit dem Unpersönlichen man und der
Prototypischen Form von Rezepten beschäftigt und die Thematik slovesný vid angesprochen.
Asführlicher musste ich mich mit Derivationen beschäftigen, weil die Verwendung und
Formulierung in Ausgangs- und Zielsprache sehr unterschiedlich ist. Der letzte Abschnitt umfasst
alle vorgenomenen Verschiebungen.
Ich habe alle aufgetretenen Probleme so genau wie möglich beschrieben und mit Beispielen
belegt, um meine Vorgehensweise darzubieten. Die Übersetzung könnte in dieser Form tatsächlich
für die tschechische Ausgabe des Buches verwendet werden. Das Ziel der Arbeit habe ich also
erfüllt.
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