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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá překladem v oblasti marketingu z němčiny do 

češtiny. Cílem práce bylo prostřednictvím analýzy několika článků propagačního 

časopisu určit, zda lze překlad těchto článků pokládat za transkreaci a zda se u nich 

projeví adaptace potřebám českého zákazníka a trhu. Práce se skládá ze dvou částí. 

Teoretická část se zabývá jazykem reklamy v němčině a češtině a také termíny 

adaptace, lokalizace a transkreace v rámci translatologie. Empirická část se skládá 

z rozhovoru s pracovnicí společnosti vydávající analyzovaný propagační časopis 

a translatologické analýzy článků podle modelu Kathariny Reiß.  

Výsledky empirické části ukázaly, že na základě kritérií stanovených podle děl 

Daniela Pedersena a Niny Sattler-Hovdar lze překlad těchto článků pokládat za 

transkreaci. Rozhovor s pracovnicí dané společnosti a analýza článků rovněž 

potvrdily, že články propagačního časopisu jsou adaptované potřebám českého 

zákazníka a trhu, ačkoliv v menší míře, než se očekávalo.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with marketing translation from German to Czech. The 

aim was to analyse several articles from a promotional magazine in order to prove 

whether the translation process of these articles meets the requirements of 

transcreation and whether these articles are adapted to the needs of Czech customers 

and market. The thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the 

language of advertising in both German and Czech and also with the terms 

adaptation, localization and transcreation within translation studies. The empirical 

part contains an interview with an employee of the company which distributes the 

analysed promotional magazine, and an analysis of the articles based on the model 

of Katharina Reiß.  

The results show that according to the criteria based on the work of Daniel Pedersen 

and Nina Sattler-Hovdar, the translation process of these articles can be considered 

as transcreation. Both the interview and the analysis also prove that an adaptation 

to the needs of Czech customers and market takes place, even though to a lesser 

extent than expected.   
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1 Úvod 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat překladem v oblasti marketingu mezi 

němčinou a češtinou na příkladu vybraného propagačního časopisu. V současném 

globalizovaném světě je běžné, že společnosti působící na mezinárodním trhu 

využívají své slogany, reklamní texty, propagační tiskoviny a další materiály 

v různojazyčných variantách. Při převodu těchto marketingových textů do jiného 

jazyka je potřeba zohlednit cílový trh, aby byl zajištěn obdobný efekt. Práce proto 

bude zkoumat, jaká specifika jsou s tímto procesem spojena. 

 

1.1 Cíl a metoda práce 

Tato práce se skládá z teoretické a empirické části. V rámci teoretické části se 

nejprve zaměřím na lingvistické aspekty marketingových textů. Budu se věnovat 

jak jejich obecné charakteristice, tak jazykovým a stylistickým prostředkům 

specifickým pro oba zkoumané jazyky. Zmíním také právní regulaci, která se 

reklamy v obou zemích týká. Dále se budu zabývat pojmy adaptace, lokalizace 

a transkreace v kontextu translatologie. Tyto pojmy se pomocí příslušné odborné 

literatury pokusím vymezit a charakterizovat. Po lingvistické i translatologické 

části následuje vždy shrnutí zjištěných poznatků. Na závěr teoretické části popíši 

model Kathariny Reiß, který bude sloužit jako základ pro translatologickou analýzu 

v druhé části práce. 

V empirické části se budu věnovat případové studii. Ta bude zahrnovat 

translatologickou analýzu vybraných článků původně německojazyčného 

propagačního časopisu a jeho české mutace. Vycházet přitom budu z modelu 

Kathariny Reiß, který bude rozšířen o poznatky teoretiků zabývajících se 

transkreací v marketingu a reklamě. Dále bude součástí empirické části také 

rozhovor s pracovnicí marketingového oddělení společnosti vydávající daný 

propagační časopis. V závěru práce budou výsledky případové studie shrnuty 

a konfrontovány s počátečními hypotézami. Bude popsáno, jakým způsobem 

přeložené texty oslovují českého zákazníka a jak se přibližují českému trhu, jaké 

překladatelské postupy a strategie se v tomto procesu uplatňují a jak k textům 
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přistupuje redakce časopisu. Budou rovněž navrženy oblasti dalšího možného 

zkoumání.  

 

1.2 Přehled stavu zkoumané problematiky 

Práce zabývající se překladem reklamních a propagačních textů, lokalizací 

webových stránek apod. u nás začaly vznikat v 90. letech minulého století, ve větší 

míře pak až v posledních dvou desetiletích. Od 90. let se problematice věnuje 

Zuzana Jettmarová a její dlouhodobý výzkum je zmapován např. v publikaci 

Mozaiky překladu (2016), jejíž první část sleduje právě český překlad reklamy od 

roku 1990 až do začátku 21. století.  

Česká překladatelská norma (Jettmarová, 2016, s. 28–38) se v tomto období 

vyvíjela velice rychle, a to od doslovnosti směrem k adaptaci. Výzkum 

překladatelských metod mezi lety 1989 a 1998 ukázal, že zejména do roku 1992 byl 

rozšířený tzv. přenos bez překladu (nulový překlad), zároveň se v první polovině 

desetiletí vyskytoval také překlad doslovný – ještě v roce 1995 reagoval ředitel TV 

Nova na stížnosti diváků týkající se hloupých, špatných a nesrozumitelných reklam 

prohlášením, „že si klient trvá na doslovném překladu a co nejmenších změnách, 

protože věří, že jeho reklama pro mezinárodní trh je výborná“ (Jettmarová, 2016, 

s. 29; s. 38). Vedle mylných představ klientů byly však důvody přílišné závislosti 

překladu na výchozím textu v tomto období také např. ekonomické, reklama 

vyrobená pro malý spotřebitelský trh je nákladná a kromě toho klienti i agentury 

vycházeli z předpokladu, že pokud daná reklama fungovala jinde, není důvod, aby 

nefungovala v Česku.  

Dalším aspektem vývoje překladatelské metody byla také změna v hodnotovém 

žebříčku spotřebitelů – doslovné překlady stavěly především na hodnotě cizosti, 

která byla před rokem 1989 i po něm vysoce ceněna, byl zájem o vše cizí, co bylo 

dříve zakázané či nedostupné. Kromě toho byl po roce 1989 na trhu nedostatek 

profesionálních překladatelů a i těm zkušeným byla norma doslovného překladu 

vnucována – těsnost překladu ve vztahu k originálu měla zaručit kvalitu, protože 

originál maximálně zachovává. Tato norma však vedla k interferencím i ke ztrátě 

smyslu sdělení. V polovině 90. let ale hodnota cizosti ztrácela svou účinnost, 

zkušenější český spotřebitel byl již kritičtější, odolnější vůči reklamnímu 
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přesvědčování a začínal se u něho utvářet mechanismus selektivního vnímání. 

Navíc marketingové průzkumy u spotřebitelů v té době dokonce ukázaly statisticky 

významnou preferenci českých výrobků a reklamy. V druhé polovině desetiletí se 

proto vedle metod nulového a doslovného překladu již uplatňoval také překlad 

idiomatický a postupně se v reklamní praxi pro tuto metodu začal užívat termín 

adaptace. Koncem 90. let se pak prosadil termín převzatá reklama jako opak 

reklamy původní. Překlad reklamy se tak postupně i vlivem změny presupozic, 

hodnot a postojů českého spotřebitele stává skrytým, pragmatickým a sémioticky 

adekvátním. Podobně pomalu se vyvíjelo také povědomí o značkách – ještě v roce 

1998 si pod tímto pojmem více než třetina populace představila pouze značku 

dopravní či státní poznávací. Mimoto se postupem vývoje překlad/adaptace 

reklamy přesouvá z rukou překladatele do rukou textařů reklamních agentur.  

Podrobněji Jettmarová (2016, s. 33–34) popisuje následující vývoj strategií při 

překladu reklamy do češtiny mezi lety 1990–1998: 

1. Úplný přenos (nulový překlad, přenos bez překladu) – verbální i neverbální 

složky sdělení jsou zachovány beze změny, exotické prvky originálu jsou 

zvýrazněny. Tato strategie se u nás uplatňovala zejména v období 1990–1992, od 

roku 1993 její užití výrazně klesá. Dodnes se však preferuje u exkluzivních, 

luxusních výrobků, kde je hodnota cizosti vnímána kladně. 

2. Částečný přenos – verbální složka se převádí do češtiny, neverbální složka 

a někdy i slogan se nemění.  

3. Částečná substituce – obrazová složka sdělení je již částečně substituována nebo 

modifikována. Tato strategie se u nás začíná uplatňovat od roku 1993. 

4. Úplná substituce – tato strategie přenosu respektuje sémiotické i pragmatické 

rozdíly, rozdílné kulturní hodnoty a stereotypy, preferenci přesvědčovacích technik 

(racionální argumentace či emocionální působení) a konvence reklamy. Jde 

např. o nově vyrobenou reklamu, která přebírá scénář či jen námět původní reklamy 

a adaptuje ho na domácí prostředí. Hranice mezi převzatou reklamou a původní 

tvorbou je však v reklamní praxi velmi nejasná. 

Na hranici či spíše již za hranicí překladu je pak vytvoření nového reklamního 

sdělení na základě dodaných podkladů, tzv. briefu/zadání (Jettmarová, 2016, s. 28).  
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Z diplomových prací obhájených na Ústavu translatologie (ÚTRL) Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy přispěla k tématu adaptace reklamy pro český trh práce 

Romany Kuncové (2007). V rámci případové studie autorka popsala proces 

adaptace u několika reklamních kampaní zahraničních společností, a to na základě 

analýzy televizních spotů. Zabývala se také úlohou překladatele v tomto procesu. 

Mimo jiné potvrzuje vývoj, o kterém píše Jettmarová (2016, s. 30) – jen u jednoho 

z analyzovaných spotů se na překladu podílel externí překladatel, v ostatních 

případech byl autorem překladu i výsledné adaptace pracovník kreativního oddělení 

reklamní agentury (resp. celý tým vzhledem ke kolektivnímu autorství reklam). 

Služeb externích překladatelů se v reklamních agenturách využívá zejména pro 

překlady delších textů, např. produktových katalogů či pro překlady z jiných 

jazyků, než je angličtina (ve zmiňovaném případě se jednalo o překlad z němčiny). 

Pasivní znalost angličtiny se totiž u kreativních pracovníků považuje za dostačující. 

Zároveň se od externích překladatelů nevyžaduje kreativní přístup k překladu, ale 

pouze překlad doslovný. Součástí následného procesu adaptace je pak rovněž 

tzv. kulturní audit, v rámci kterého se kontroluje kompatibilita kulturních aspektů 

reklamního sdělení s lokální kulturou neboli s potřebami místního trhu. Dále se 

ukázalo, že je v reklamní praxi běžný překlad z druhé i třetí ruky – angličtina 

zpravidla slouží jako výchozí jazyk, proto např. původně německá reklama se do 

češtiny překládala přes angličtinu, následný český překlad pak zase slouží jako 

výchozí dokument pro překlad do slovenštiny. Důvody jsou hlavně ekonomické, 

reklamní agentury často zajišťují adaptaci jak pro český, tak pro slovenský trh 

(Kuncová, 2007, s. 102–107).  

Další diplomovou prací obhájenou na ÚTRL, která se zabývá příbuznou 

problematikou, je práce Martiny Maťátkové (2010). Ta se věnovala lokalizaci 

internetových stránek mezi němčinou a češtinou. Zaměřovala se přitom i na jejich 

apelativní funkci a rozdílné kulturní preference s ohledem na způsob propagace 

a reklamy (soft sell vs. hard sell approach, tedy tzv. měkká a tvrdá reklama). 

Ačkoliv si jsou německé a české kulturní kategorie velmi blízké, např. apel je na 

českých internetových stránkách oproti těm německým slabší. Pokud jde 

o analyzovaná překladatelská řešení při překladu internetových stránek z němčiny 

do češtiny, pohybovala se na škále od téměř doslovného překladu až po překlad 
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adaptační. Celkově však autorka práce hodnotí překladatelovo nakládání s textem 

webových stránek jako poměrně volné (Maťátková, 2010, s. 94–95).  

Na ÚTRL byla obhájená také diplomová práce Markéty Gallóové (2009), která se 

věnovala strategiím a postupům při převádění mezinárodních časopisů na český trh. 

Zaměřovala se také na to, zda při převodu vybraných časopisů (National 

Geographic a Reader’s Digest) dochází k mocenské manipulaci. U časopisu 

National Geographic se ukazuje, že česká redakce nemá téměř žádný vliv na 

podobu čísla, a časopis proto zahrnuje jen malý podíl původně českých článků. 

Překladatelská metoda se blíží exotizaci, přesto autorka nepovažuje titul za nástroj 

kolonizace či mocenské manipulace, jelikož se časopis snaží být ideologicky 

neutrální. Kontrola výchozí redakce má zajistit zejména kvalitu. U časopisu 

Reader’s Digest má česká redakce výrazně větší svobodu, je v něm více českých 

textů a překladatelská metoda ve vztahu k reáliím se spíše blíží naturalizaci. Přesto 

je dle autorky vazba tohoto časopisu na výchozí kontext větší, a ačkoliv ho 

nepokládá za nástroj intenzivní kulturní kolonizace a globalizace, blíží se k těmto 

pólům spíše než National Geographic. Důsledně totiž zastává určitou ideologii 

a vytváří „jednotný svět na americký způsob“ (Gallóová, 2009, s. 100–101). 

Dále byla na ÚTRL obhájena diplomová práce Lukáše Wicha (2013), který se 

zabýval převodem počítačových her do češtiny. V teoretické části práce se mimo 

jiné věnuje pojmům lokalizace, adaptace i transcreation (termín uvádí pouze 

v anglickém znění, český výraz transkreace nepoužívá) a popisuje lokalizační 

proces videoher. Zkoumá také, jak počítačové hry ovlivňují jazyk hráčů – 

především na lexikální úrovni dochází k přejímání anglicismů a jejich počešťování. 

V závěru své práce konstatuje, že nové pojmy jako lokalizace, lingvistická 

lokalizace či transcreation se ukázaly být pro označení převodu textů 

v počítačových hrách nepřesné a nadbytečné. Postupy aplikované při převodu textů 

u analyzovaných počítačových her odpovídají podle autora již dříve popsaným 

překladatelským postupům, zejména pak adaptaci. Ani vysokou míru volnosti 

neshledává ničím, co by se vymykalo zavedeným translatologickým termínům 

a teoriím. Potvrdila se však hypotéza o odlišnosti titulkovací praxe u počítačových 

her. Nejvýraznějším rozdílem se ukázala být absence krácení textu v titulcích, 

v originále titulky představují doslovné přepisy mluveného slova a z nich pak 

vznikají i titulky české. Lišily se také titulky pro neinteraktivní a interaktivní pasáže 
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hry (Wicha, 2013, s. 97–99). Pro ověření platnosti výsledků by však byl zapotřebí 

další výzkum, který by se zaměřil na odlišné herní žánry, komparativní analýza se 

totiž detailněji zabývala dvěma hrami stejného typu – jednalo se o adventury 

s výraznými prvky humoru (Wicha, 2013, s. 64).  

David Růžička (2015) se ve své diplomové práci obhájené na ÚTRL zaměřil na 

překlad hospodářských textů do němčiny jako do cizího jazyka. V rámci teoretické 

části práce se věnuje i pojmům jako globalizace, internacionalizace a lokalizace. 

Zabývá se také překladatelským procesem a využitím nástrojů počítačem 

podporovaného překladu (CAT). Ačkoliv je však výroční zpráva standardizovaný 

text, ukázalo se, že analyzované vzorky nebyly překládány pomocí nástrojů CAT. 

Zároveň se však potvrdila hypotéza, že cílové texty budou obsahovat chyby typické 

pro překlad do cizího jazyka. Chybovost byla ale menší, než autor očekával 

(Růžička, 2015, s. 215).  

Na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

byla obhájená diplomová práce Martina Kábrta (2016), který se zabýval překladem 

reklamních textů se zaměřením na propojení vizuální a textové složky. V rámci 

teoretické části této práce pojednává i o pojmech jako transkreace či faktorech 

ovlivňujících překlad reklamních textů. V praktické části poté na základě analýzy 

dvou tištěných reklam fotografických společností dochází k očekávanému závěru, 

že při překladu reklamy je třeba brát zřetel i na neverbální složku textu, přičemž ale 

ne všechny oblasti této složky jsou stejně důležité – např. nemá takový vliv na 

překlad použitá barevná škála, která souvisí s jednotným vizuálním stylem 

společnosti, zato zásadní je uvedení obrazu do kontextu s textem. Vzhledem 

k malému vzorku však výsledky této práce nelze zobecňovat (Kábrt, 2016, s. 103–

105).  

Problematice překladu reklamních textů se ve své diplomové práci obhájené na 

Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity věnovala také Lucie 

Lahodná (2017). Zaměřuje se na reklamní slogany přeložené do češtiny a do 

chorvatštiny a v teoretické části své práci pojednává mimo jiné o atributech, 

funkcích a jazyce reklamních textů. V praktické části pak analyzuje české 

a chorvatské překlady sloganů, které jsou převzaté povětšinou z angličtiny. 

Největší rozdíl spatřuje ve frekvenci užívání zdvořilostních forem – zatímco 
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angličtina vykání a tykání nerozlišuje, čeština a chorvatština ano, přesto byla 

tendence v obou jazycích odlišná a v češtině se ve sloganech mnohem častěji 

objevovaly tvary sloves v druhé osobě plurálu. Záleželo však i na cílové skupině, 

druhá osoba plurálu převažovala u sloganů zaměřených na širší, obecnější skupinu 

spotřebitelů, naopak druhá osoba singuláru se objevovala ve sloganech, které cílily 

spíše na mladší věkovou skupinu, a snažila se navodit přátelský, bezprostřední 

kontakt (Lahodná, 2017, s. 57). Dále se ukázalo jako běžné využívání 

cizojazyčných prvků, ačkoliv mohou bránit porozumění. Texty také často 

porušovaly normy standardního jazyka a vyskytovaly se v nich záměrné chyby 

sloužící k upoutání pozornosti. Rovněž dochází ke konkurenci přivlastňovacích 

zájmen, a zvratné zájmeno ‚svůj‘ se tak často nahrazuje nezvratnými formami. 

V neposlední řadě se u sloganů vyskytují nejasnosti týkající se interpunkčních 

znamének, není jednoznačné, zda jsou zakončeny tečkou a rovněž zda začínají 

velkým či malým počátečním písmenem (Lahodná, 2017, s. 63–64).  

V zahraničí se tématem transkreace v marketingu a reklamě zabýval ve své 

disertační práci obhájené na Aarhuské univerzitě v Dánsku Daniel Pedersen (2016). 

K tematice transkreace zveřejnil i další odborné práce a články, v nichž 

např. podrobně pojednává o náhledu na tento pojem, a to jak na akademické půdě, 

tak v překladatelské praxi (Pedersen, 2014). Viviana Gaballo (2012) se ve své studii 

rovněž snaží vymezit pojem transkreace a zařadit ho do systému již zavedených 

pojmů jako lokalizace či adaptace. David Katan (2016) se ve svém článku zamýšlí 

nad budoucím směřováním profese a volá po tzv. „transkreačním obratu“ 

(transcreational turn). Výše zmiňované a další odborné práce zabývající se pojmy 

adaptace, lokalizace a transkreace jsou podrobněji popsány v kapitole 2.3. 

 

1.3 Výchozí hypotézy  

Na základě dosavadních poznatků lze formulovat hypotézu, že translatologická 

analýza článků vybraného propagačního časopisu prokáže při převodu 

z německojazyčného originálu do češtiny vysokou míru adaptace potřebám 

cílového trhu. Zároveň lze předpokládat, že převod tohoto typu textů, který 

diplomová práce definuje jako marketingové, bude odpovídat procesu, jenž se 
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v praxi nazývá transkreací. Stávající hypotézy budou potvrzeny, nebo vyvráceny na 

základě analýzy v empirické části práce.   
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2 Teoretická část 

 

2.1 Marketingové a reklamní texty 

Nejprve je třeba definovat, co je v rámci této práce považováno za marketingový 

text a jak se liší od textu reklamního. Marketingovým textem je myšlen takový text, 

který je součástí marketingové komunikace. Miroslav Karlíček (2016, s. 10) ji 

popisuje jako „řízené informování a přesvědčování cílových skupin, s jehož 

pomocí naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle“. Součástí 

tzv. komunikačního mixu je vedle reklamy také např. podpora prodeje, public 

relations, osobní prodej či online komunikace. Čistě reklamní texty tedy tvoří pouze 

část marketingové komunikace. V případě propagačního časopisu se jedná 

o marketingový nástroj, který podle autorky této práce přesahuje rámec pouhé 

reklamy. Zpravidla je totiž strukturován jako seriózní časopis, ve kterém se 

„mimoděk“ objevují nabídky produktů dané značky, které jsou zákazníkovi 

v souvislosti s tématem článku doporučovány. Některé texty dokonce ani nemusejí 

mít přímou spojitost s konkrétními produkty, ale přesto budují společnosti určitou 

image. Zároveň je časopis jistou „odměnou“ pro zákazníka. Zasahuje tedy do více 

oblastí komunikačního mixu, a proto je chápán obecněji jako marketingový text. 

 

2.2 Lingvistické aspekty marketingových textů 

V této kapitole se budu věnovat charakteristice jazyka a stylu marketingových textů 

v češtině a v němčině. Zaměřím se na jazykové i stylistické prostředky, které jsou 

pro tento žánr typické. Vycházet budu z odborných publikací zabývajících se 

stylistikou a jazykem reklamy v obou zkoumaných jazycích.  

Vzhledem k tomu, že z hlediska stylistických publikací tento typ textů nejvíce 

odpovídá reklamnímu žánru, který je však, jak již bylo vysvětleno výše, 

specifičtějším druhem marketingové komunikace a řadí se k němu tak různorodé 

komunikáty jako billboardy či televizní spoty, bude se kapitola soustředit 

především na takové aspekty, které jsou pro zkoumaný typ textů relevantní. I přes 

nutnost odlišit čistě reklamní texty od marketingových lze však předpokládat, že 

budou z velké části sdílet podobné jazykové a stylistické prostředky. 
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2.2.1 Obecná charakteristika reklamních textů 

Jana Hoffmanová (2016, s. 338–339) řadí reklamní texty do samostatné sféry 

reklamní komunikace, která se zabývá komerční, placenou a profesionální 

reklamou. Odlišuje ji od reklamy politické (např. předvolební kampaň) a reklamy 

sociální neboli nekomerční (např. reklama neziskových organizací či osvětová 

kampaň státních institucí). Pro tuto sféru je charakteristický: 

(1) „komunikační cíl, jímž je přesvědčit recipienty, aby si zakoupili určitý výrobek 

nebo službu;  

(2) nepřímý kontakt mezi autorem a recipienty; 

(3) veřejný charakter komunikace, tj. skutečnost, že autor a adresát se osobně neznají 

a počet recipientů není předem znám a omezen.“ (Hoffmanová, 2016, s. 338) 

Všechny typy reklamy, tedy politickou, sociální i komerční, spojuje dominance 

konativní funkce a obvyklá média.  

U komerční reklamy je komunikačním cílem informovat recipienty o existenci 

a kvalitách výrobků, služeb, firmy či značky a přesvědčit je, aby dané produkty 

kupovali. Ke splnění tohoto cíle je nejprve nutné upoutat pozornost recipienta 

(Hoffmanová, 2016, s. 342). Podle Marie Čechové (2008, s. 275) dochází někdy při 

přesvědčování v reklamě až k manipulaci adresátem a k vnucování nabídky. 

Dále je dle Hoffmanové (2016, s. 342–346) podstatným rysem soudobé reklamy 

kolektivní autorství, a to nejen pokud jde o počet původců, ale i druh podílu 

jednotlivých původců na produkci. Rozlišuje se tak zadavatel reklamy (osoba, jejíž 

stanovisko komunikát vyjadřuje a jež je za něj odpovědná) a vlastní tvůrce textu 

(autor, který text vytváří a formuluje, nevyjadřuje však jeho prostřednictvím své 

hledisko, nýbrž hledisko zadavatele). Pro pochopení reklamy však není třeba tyto 

dvě role oddělovat, hlas zadavatele a autora ve výsledné reklamě splývají. Adresáty 

reklamy nejsou všichni potenciální recipienti, ale potenciální spotřebitelé – reklama 

se ale zpravidla nesnaží oslovit všechny potenciální spotřebitele najednou 

a zaměřuje se na tzv. cílovou skupinu. Jedním ze způsobů, který se uplatňuje při 

oslovování masy neznámých a rozdílných adresátů, je tzv. syntetická personalizace. 

Cílem je, aby konkrétní adresát měl pocit, že je oslovovaný on jako jedinec. Dále 

k dojmu osobního až důvěrného vztahu autora reklamy a adresáta přispívají 

např. přivlastňovací zájmena nebo předjímání adresátových tužeb a problémů.  
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Světla Čmejrková (2000, s. 29–30) tzv. syntetickou personalizaci popisuje jako 

„postup, který kompenzuje fakt, že původce nezná aktuálního příjemce, s nímž chce 

komunikovat, a obrací se k mase“ (Čmejrková, 2000, s. 29). Vytváří proto 

„sugestivní iluzi individualizovaného oslovení“ a „záleží na adresátovi, zda se 

s navrhovanou pozicí imaginárního adresáta reklamy identifikuje, nebo ne“ 

(Čmejrková, 2000, s. 30). Ačkoliv je oslovovaná osoba vykreslena spíše vágně, aby 

se s ní mohlo identifikovat co nejvíce potenciálních adresátů, snaží se oslovení 

vyvolat dojem určitosti a adresnosti.  

Čechová (2008, s. 275–279) styl reklamy a inzerce spojuje s publicistickým stylem, 

jelikož se oba styly vyznačují kombinací informativní a persvazivní funkce. 

Jazyková a stylová úroveň reklamy je různorodá, ze stylistického hlediska se jedná 

o „osobitý typ manipulativního textu s různou mírou persvazivnosti“ (Čechová, 

2008, s. 278). Apel na adresáta je přitom záměrně výrazně zesílen, reklama se snaží 

u adresáta vzbudit zájem a získat si ho. Volbu výrazových prostředků vedle funkce 

ovlivňují další faktory, jako např. adresnost sdělení (sociální/věková skupina 

apod.), snaha o bezprostřednost a působivost, snadná orientace v reklamním textu 

(přehlednost, grafika), záměrná stylizace přímého kontaktu s adresáty, ovlivňování 

myšlení a citů adresátů atd.  

Zejména rozsáhlejší reklamní texty využívají metaforická a metonymická 

přirovnání, včetně tažené metafory vyskytující se jinak v psané publicistice, kde 

jeden obraz asociuje jiný. Zároveň je však stále patrná snaha po stručnosti 

a ekonomičnosti sdělení, syntaktická struktura proto bývá jednodušší. Užívá se také 

imperativ, který zvyšuje apel reklamy a souvisí s persvazivností textu. Dále se 

zejména v reklamních sloganech vyskytují různé modifikace tradičních lidových 

frazémů (přísloví, rčení, pořekadel) a básnické a řečnické výrazové prostředky jako 

anafora, epifora či epanastrofa, které svým opakováním zvyšují působivost 

a naléhavost textů. Reklamní slogany mohou být někdy i rýmované a založené na 

hře s jazykem. Snaha o poutavost může autory reklam vést při hledání nových 

obrazných vyjádření až k nečekaným či neobvyklým sémantickým spojením, někdy 

dokonce až nelogickým. V neposlední řadě se tyto texty vyznačují velkým 

množstvím specifikujících a hodnotících adjektivních atributů, které slouží 

k intenzifikaci výrazových prostředků reklamy.  
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Počet reklamních textů v posledních letech vzrostl a obzvláště styl spotřebitelské 

reklamy je dynamický, vedle tendence ke stereotypnosti se stále objevuje také 

jazyková kreativita a aktualizace. Reklamy některými svými vlastnostmi překračují 

rámec publicistického stylu a lze uvažovat o stylu žánrovém.  

Hans-Werner Eroms (2014, s. 97–100) pojednává o jazyce reklamy v souvislosti 

s texty orientovanými na určité jednání (handlungsorientiert), z nichž 

vyděluje vedle textů stavících na pokynech (návody, recepty) texty stavící na 

argumentaci. K nim patří jak matematické či logické důkazy, tak právě reklamní či 

politické texty. Argumentace bývá v každodenní komunikaci skrytá, implicitní, 

užívají se při ní také lidové moudrosti ve formě různých přísloví a rčení, někdy 

dochází k jejich modifikaci. Charakteristickým stylistickým prostředkem tohoto 

typu textů je odvolávání se na různé autority prostřednictvím citátů. U jazyka 

reklamy pak Eroms (2014, s. 105–106) připomíná jediný cíl „konzumní reklamy“, 

tedy nákup propagovaného produktu, a zdůrazňuje, že přesvědčovací funkce je 

velmi často skrytá a jen díky našemu povědomí o reklamě dokážeme odvodit její 

skutečný záměr. Dále Eroms (2014, s. 140–42) vyzdvihuje zejména to, že jazyk 

reklamy využívá prakticky všechny jazykové prostředky, kterými lze dosáhnout 

stylistického efektu. Snahou reklamy je, aby produkty, značky nebo firmy byly 

mezi sebou nezaměnitelné, proto je v reklamních textech vysoká koncentrace 

stylisticky výrazných jazykových prostředků. Společnými rysy těchto textů je také 

snadná zapamatovatelnost a krátké věty, které napomáhají porozumění. Z hlediska 

slovní zásoby se mísí odborný jazyk s neutrálními a všedními výrazy. Reklamní 

texty se dále vyznačují tím, že kombinují běžná vyjádření s provokativně novými 

prvky. Při jejich recepci očekáváme informaci o produktu spolu s jeho 

vychvalováním. Zároveň Eroms poukazuje na v posledních desetiletích sílící 

blízkost reklamního jazyka k jazyku poetickému – tato tendence však postihuje jen 

určité aspekty jazyka a spotřebitel má při recepci reklamy stále na paměti její 

komerční zájem.  

Princip jednotnosti stylistických prostředků v reklamě demonstruje na příkladu 

krátkého německého reklamního textu o hodinkách. Celý text je postaven na tom, 

že připodobňuje hodinky k závodnímu automobilu. To se odráží ve volbě výrazů 

jako ‚legenda‘ (Legende), ‚na startu‘ (am Start) či ‚stop and go‘, které explicitně 

odkazují na závodní auta, resp. formule. Poté, co recipient na toto přirovnání 
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přistoupí, může v textu objevit další skryté narážky, např. použití slova ‚box‘ místo 

neutrálnější krabičky (Kästchen), výraz ‚prototyp‘ (Prototyp) apod. Text je plný 

podobných výrazů a spojení, které se asociují se závody, což je téma, které je 

v hodinářském průmyslu obecně velmi časté. Ačkoliv je text krátký, vyskytuje se 

v něm hned několik odborných výrazů, jako např. korunka (Krone) ve významu 

postranního vroubkovaného kolečka u hodinek atd. Převažují rovněž krátké věty, 

a dokonce syntakticky neúplné konstrukce bez slovesa v určitém tvaru. Na základě 

tohoto příkladu autor uvádí následující vlastnosti reklamního stylu – 

srozumitelnost, asociace spojené s vysoce ceněnými obory a zprostředkování trvalé 

hodnoty produktu pomocí jazykových prostředků. Zvolená jazyková forma tedy 

představuje jistou analogii k obsahu, kterým je u reklamy propagovaný produkt.  

Z hlediska makrostylistiky jsou podle Eromse (2014, s. 254–255) reklamní texty 

ještě více než texty mediální odkázány na užití aktuálních formulací, jelikož 

i jazyková stránka má daný produkt vystihnout jako vysoce aktuální a „jdoucí 

s dobou“, což se – jak bylo demonstrováno na příkladu reklamy na hodinky – odráží 

ve výběru takových vyjadřovacích prostředků, které odpovídají aktuálním 

společenským a veřejným trendům. Hojně dochází také k užívání hovorových 

formulací, jelikož i výběr prostředků z jiného jazykového registru vyvolává jistý 

stylistický efekt, stejně tak jako již zmiňované neúplné konstrukce. Zároveň je však 

účinnost těchto prostředků časově omezena, rychle se opotřebovávají a jsou pak 

vyžadovány nové (Eroms, 2014, s. 270). Jak Eroms (2014, s. 255) dokládá na 

příkladech z roku 2006, kdy se ve velké míře užívaly prostředky odkazující na 

probíhající mistrovství světa ve fotbale, při zpětném pohledu uchovávají určitý 

dobový kolorit a jsou tak indikátorem dobového stylu (Eroms, 2014, s. 270). Eroms 

(2014, s. 266) proto jazyk reklamy považuje za „zrcadlo své doby“, jelikož z něho 

můžeme vyčíst prostředky příznačné pro daný časový úsek. Připomíná ale, že se to 

týká pouze výrazných prostředků, pomocí nichž lze docílit stylistického efektu.  

Ruth Römer (1971, s. 85–105) v souvislosti s jazykem reklamy popisuje 

tzv. sémantické povýšení (semantische Aufwertung). To se projevuje volbou slov, 

které bychom v běžné řeči při popisu daných produktů nevolili, v reklamě jsou však 

produkty jazykově povýšeny. Prostředkem sémantického povýšení je kupříkladu 

tzv. abstraktizace (Entkonkretisierung), která se projevuje upřednostňováním 

abstraktnějších pojmů jako ‚zubní kosmetika‘ či ‚vlasová péče‘ před konkrétními 
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označeními pro dané výrobky jako ‚zubní pasta‘ či ‚prostředek na mytí vlasů‘. 

Sémantické povýšení se týká i názvů obchodů (např. ‚květinové studio‘ místo 

‚květinářství‘) nebo názvů produktů, které často využívají mimo jiné královských 

a šlechtických titulů, vysokých postavení (např. admirál, kapitán, prezident), názvů 

spojených s drahokamy apod. Dále se v reklamě hojně užívají adjektiva jako 

‚pravý‘ (echt), ‚extra‘ atd. a rovněž superlativ a komparativ.  

Jettmarová (2016, s. 14–15) zdůrazňuje u reklamní komunikace apel na životní 

potřeby a společenské hodnoty, které však reklama samotná spoluutváří. 

U spotřebitelské reklamy se přitom užívá tzv. tvrdá a měkká technika. Tvrdá 

reklama je tradičnější, apeluje na rozum a propaguje přednosti zboží racionálními 

důvody, zato měkká reklama je modernější, apeluje na emoce a společenské 

hodnoty, opírá se přitom o asociace a konotace a její tvrzení nejsou ověřitelná. 

Reklama se tedy vyvíjí od propagace užitnosti produktu směrem k reklamě 

životního stylu, kde hraje roli jak image zboží, tak image spotřebitele. To umožňuje 

konkurenci odlišit od sebe srovnatelné produkty a služby na trhu. Dalším důležitým 

faktorem ovlivňujícím obsah reklamního sdělení je stáří propagovaného produktu 

(nový, zavedený, vycházející z oběhu) a další možné funkce reklamy, např. reklamy 

oživující značku v paměti spotřebitelů, budující/udržující firmě image apod. 

Čmejrková (2000, s. 31) upozorňuje na to, že v reklamě je přímý pokyn ke koupi 

zpravidla obcházen, jako by byl tabuizován. Místo toho reklama využívá nepřímých 

strategií a snaží se výrobek zapojit do systému určitých hodnot, např. může vytvářet 

dojem, že výrobek patří k jisté životní normě.  

 

2.2.2 Specifika reklamních textů v češtině 

Při utváření reklamního žánru (Jettmarová, 2016, s. 30–39) hrál zásadní roli 

překlad, jelikož před rokem 1989 žádný moderní žánr reklamy v češtině 

neexistoval. V letech 1948–1989 se reklama/propagace používala buď pro 

politicko-ideologickou propagandu, nebo pro oznámení o výrobcích a službách, 

které vzhledem k monopolizovanému trhu a nedostatečné nabídce neměly 

konkurenci. Překlad proto předcházel existenci domácího žánru, zaplňoval prázdné 

místo a plnil funkci obohacování domácí kultury a jazyka. I to ze začátku vedlo ke 

konstituování metody doslovnosti, těsný překlad s interferencemi, exotizací 
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a kreolizací totiž domácí jazyk při neexistenci daného žánru v domácí kultuře mění 

a modernizuje. Zároveň je však třeba dodat, že potřeba překladu reklamy do češtiny 

nevznikla v naší přijímací kultuře, jak je to v podobných případech obvyklé, nýbrž 

na straně dovozce spolu s importem zboží. Překladatelskou normu tedy diktoval 

zahraniční zadavatel reklamy, což mělo vliv také na rychlé tempo jejího vývoje 

směrem k adaptaci.  

Na rovině makrostylistické se vysoká míra překladovosti projevovala kopírováním 

celých textových struktur, na mikrorovině pak např. nominalizací, neobvyklými 

spojeními, hyperbolami, významovými paradoxy apod. Postupně se do reklamní 

češtiny zaváděly např. metafory, personifikace či dvojsmysly a stávaly se konvencí 

české reklamy. Prostřednictvím syntaktického kalkování do češtiny pronikly vazby 

typu ‚Taft lak na vlasy‘, ačkoliv přirozený slovosled v češtině je opačný. Jde 

o strategii anglické reklamy, která slouží k zapamatování si dané značky. Ustálila 

se také kontaktová funkce osobních a přivlastňovacích zájmen ‚V/vy‘ a ‚V/váš‘, 

která se užívá s vyšší frekvencí a někdy dokonce proti normě místo zvratného 

zájmena ‚svůj‘ nebo zájmena nulového. Opět se jedná o vliv angličtiny, které je 

používání determinátorů vlastní. Další reklamní konvencí, která takto pronikla do 

češtiny, je již zmiňované stupňování nestupňovatelných adjektiv (tvary jako 

‚bělejší‘, ‚čokoládovější‘ apod.). V doslovných překladech se vedle nominalizace 

objevovalo také přílišné štěpení a krácení, zaviněné někdy i nepochopením 

anglického originálu. Dále se kvůli doslovnosti ztrácely dvojsmyslné významy 

originálu. Vedle angličtiny se reklamy hojně překládaly také z němčiny. 

Vývoj konvencí a jazyka českého reklamního žánru probíhal pod silným vlivem 

zahraniční reklamy a docházelo při něm i k porušování jazykové normy a pravidel 

sémantické spojovatelnosti. Počáteční překladovou normu doslovnosti však 

diktoval zadavatel (klient, nadnárodní agentura) a její dodržování kontroloval 

i pomocí zpětného překladu, nelze proto z některých ne příliš zdařilých překladů té 

doby vinit jen samotné překladatele.  

V souvislosti s oslovováním příjemců v reklamě Hoffmanová (2016, s. 344–345) 

hovoří o tzv. syntetické personalizaci. K tomu se v češtině využívá oslovení 

v 2. osobě, někdy v podobě tykání, častěji však ve tvaru množného čísla, které lze 

vnímat jako oslovení více osob i jako vykání. Čmejrková (2000, s. 143–148) rovněž 
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popisuje komunikaci a manipulaci se spotřebitelem, ke které slouží nadužívání 

zájmen typu ‚Vy‘ a ‚Váš‘. Tato zájmena mají apelovou a fatickou funkci a mnohdy 

se nacházejí v rematické pozici. Osobní zájmeno ‚Vy‘ se v reklamě často vyskytuje 

také ve 3. a 4. pádě (‚Vám‘, ‚pro Vás‘). V českých reklamách je obvyklejší 

zdvořilostní plurálový tvar ‚Vy‘ a ‚Váš‘, singulárový tvar 2. osoby ‚Ty‘ a ‚Tvůj‘ se 

užívá při vyjádření bezprostředního vztahu k recipientovi – převažuje tedy vykání, 

tykání se objevuje pouze v odůvodněných případech, kdy se reklama snaží navodit 

pocit větší důvěrnosti. V reklamě je rovněž vyšší frekvence posesivního zájmena 

‚Váš‘, mimo jiné i proto, že zdvořilostní tvar ‚Váš‘ je často upřednostňován před 

zvratným zájmenem ‚svůj‘. Naopak užití zájmena ‚Tvůj‘ namísto zvratného ‚svůj‘ 

je méně obvyklé, jelikož se nejedná o zdvořilostní tvar, a navíc toto užití vyznívá 

spíše jako chyba. Zdvořilý apel na adresáta zdůrazňuje velké písmeno, které 

zájmena typu ‚Vy‘ a ‚Váš‘ odlišuje od tvaru plurálu. Ten by totiž vyzněl jako 

množina adresátů, reklama však chce oslovit adresáta jedinečného a konkrétního.  

Čechová (2008, s. 277–278) zmiňuje hojnost specifikujících a hodnotících 

adjektivních atributů, jejichž volba nebývá vždy promyšlená a funkční, často se 

opakují zejména intenzifikující adjektiva (jako např. ‚perfektní‘, ‚exkluzivní‘, 

‚luxusní‘ apod.). Užívání adjektiv tohoto typu je proto ve stylu současné reklamy 

příliš stereotypní a mnohdy až nevhodné. Dále je rozšířený superlativ, a to dokonce 

u adjektiv, které se běžně nestupňují (např. ‚komplexní‘ – ‚nejkomplexnější‘) – tyto 

tvary se vyznačují svou expresivitou a hyperboličností. 

 

2.2.3 Specifika reklamních textů v němčině 

Bernhard Sowinski (1998, s. 64–69) pojednává o slovní zásobě v reklamě. Reklama 

k ozvláštnění využívá vedle pojmů z odborného jazyka či výrazů v cizích jazycích 

také slovotvorbu – vytváří neologismy, kompozita a odvozeniny. V případě 

neologismů se jedná zejména o názvy produktů, které bývají chráněny patentem. 

Stává se, že časem některé názvy zobecní a začnou se užívat i pro produkty jiných 

značek, jako např. Cellophan (česky ‚celofán‘). Nejčastějším způsobem 

slovotvorby v německé reklamě je kompozice. Zpravidla jde o kompozita 

determinativní, přednější člen kompozita tedy vždy blíže určuje člen následující. 

Převládají dvoučlenná kompozita sestavena ze dvou substantiv (např. Ledersitze), 
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dále jsou časté např. kombinace substantiva a adjektiva (např. steueroptimiert), 

slovesa a substantiva (např. Spendierhosen) či dvou adjektiv (např. altbekannt). 

Trojčlenná kompozita se nejčastěji skládají rovněž ze tří substantiv (např. Garant-

Möbel-Gruppe – spojovníky podle anglického vzoru u některých kompozit slouží 

k větší přehlednosti a vyzdvihnutí slova), dále také např. z adjektiva a dvou 

substantiv (např. Edelholzeinlagen). V porovnání s kompozity je 

v německé reklamě odvozenin výrazně méně, což je dáno omezenějšími 

možnostmi při jejich tvorbě v němčině. Přesto dochází k tvoření kreativních 

novotvarů (např. frischwärts) i nových sufixů (např. -itten analogicky k -etten). 

Některé tvary se nacházejí na hranici mezi kompozitem a odvozeninou, především 

pokud je základní člen slova užíván tak často, že se jeho význam vyprazdňuje, jako 

je tomu u slov končících na -aktiv, -fest, -fertig, -frei, -gerecht nebo -sicher. Při 

tvoření názvů produktů se častěji uplatňují elementy z cizích jazyků, názvy tak 

často končí na -a, -an, -en, -in, -mat, -matic, -ol nebo -on. Součástí kompozit rovněž 

hojně bývají členy jako all-, edel-, fein-, groß, mikro-, Sonder-, Spezial-, Spitzen-, 

Super-, ultra-, ur- či voll-, které již získávají charakter předpony. Römer (1971, 

s. 85–94) uvádí, že právě kompozice je jedním z nejčastějších prostředků 

k dosažení tzv. sémantického povýšení. Rozvíjející členy (typicky např. all-, 

doppel(t)-, edel-, fein-, groß-, hoch-, luxus-, Marken-, Original-, Riesen-, Sonder-, 

Spezial-, Spitzen-, Super-, voll-, Wunder- apod.) u těchto kompozit slouží 

k určitému „stupňování“ významu.  

Pokud jde o problematiku oslovování, uvádí Römer (1971, s. 181–184) výsledky 

analýzy sloganů, ve které mezi slogany oslovujícími čtenáře převažovalo tykání 

(du) před vykáním, resp. onikáním (Sie). Zdvořilostní forma se pak často vyskytuje 

ve spojeních typu ‚i Vy/Vám/Vaše‘ (auch Sie, auch Ihnen, auch Ihre [Füße] apod.). 

Typická jsou rovněž spojení typu ‚Váš prodejce/obchod‘ (Ihr Händler, Ihr Geschäft 

apod.), která vytvářejí dojem určitého vztahu mezi obchodníkem a čtenářem.  

Reklamní texty se obecně vyznačují převahou krátkých vět, v němčině má však 

tento jev podle všeho svá specifika. Při analýze reklamního textu o hodinkách si 

Eroms (2014, s. 141) mimo jiné všímá toho, že některé věty jsou dokonce „neúplné“ 

– pět z devíti vět neobsahuje sloveso v určitém tvaru. K tendenci krácení vět 

v jazyce reklamy Eroms (2014, s. 170–171) dále uvádí, že k němu dochází 
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i „uměle“ a věty jsou tak „rozbíjeny“ a elipticky „rozpouštěny“. Tento postup má 

za cíl rychlejší řazení rémat, tedy stěžejních bodů výpovědi.  

 

2.2.4 Regulace reklamy v Česku a Německu 

V souvislosti s jazykem reklamy v češtině a němčině je třeba zmínit také právní 

rámec, kterému reklamy v obou zemích podléhají. Römer (1971, s. 106) upozorňuje 

na to, že užití superlativu či jiné formy srovnávání je v německé reklamě z právního 

hlediska omezeno více než v některých okolních zemích. V Německu se na reklamu 

vztahuje již od roku 1896 (naposledy byl pozměněn v roce 2020) zákon proti nekalé 

soutěži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, zkr. UWG), který podle slov 

Sabine Siekmann z organizace Wettbewerbszentrale usilující o férovou konkurenci 

povoluje užití jazykových prostředků vyjadřujících určité prvenství na trhu pouze 

v případech, kdy je tato skutečnost pravdivá a podložená:  

„Ten, kdo v reklamě užívá komparativ, superlativ nebo určitý člen a vyjadřuje tím výhradní 

či čelní postavení v rámci skupiny, by si tedy měl být jistý, že v případě pochybností může 

tuto pozici na trhu také doložit.“ (Siekmann, 2016; překlad autorky)1 

Pokud se chce daná společnost prezentovat např. jako číslo jedna na trhu, nestačí 

pouze nepatrný náskok před konkurencí, ale musí se jednat o pozici suverénní 

a dlouhodobou (Siekmann, 2016).  

Jak připomíná Römer (1971, s. 106–111), některé reklamní slogany byly 

v minulosti kvůli nepodloženému užití superlativu i zakázány. Zároveň však 

německý Spolkový soudní dvůr rozhodl, že pokud je superlativ použit ve výpovědi 

vyjadřující subjektivní názor a nejde o přímé srovnání s konkurencí, zákon 

neporušuje. Superlativ se také v reklamě často vyskytuje ve významu elativu, ani 

v tomto případě nejde o vyjádření čelního postavení, a zákon proto jeho užití 

neomezuje. Stejná problematika se v němčině týká také užití určitého členu, např. je 

povolený slogan das Geschäft aller Hausfrauen, kde člen vyjadřuje pouze obecné 

konstatování, naopak slogan das echte Eau de Cologne byl soudem zakázán 

a interpretován právě jako vyjádření výhradního postavení, čemuž vedle určitého 

                                                 
1 „Wer in der Werbung Komparative, Superlative sowie bestimmte Artikel verwendet und damit 

eine Allein- oder Spitzengruppenstellung zum Ausdruck bringt, sollte sich also sicher sein, dass er 

diese Position am Markt im Zweifel auch belegen kann.“ (Siekmann, 2016) 
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členu napomáhalo i užití adjektiva ‚pravý‘ (echt). Dalším problematickým typem 

slov jsou výrazy typu ‚jedině‘, ‚jen‘, ‚pouze‘ (v němčine einzig, allein, nur atd.). 

Nadsázka v reklamě však z právního hlediska problém nepřestavuje, pokud je 

zjevná a rozpoznatelná, tj. nikoho nemůže klamat. Výpovědi jako ‚vydrží věčně‘ 

(ewig haltbar) nejsou podle právníků brány vážně. Naopak výpověď ‚špičkový 

výkon‘ (Spitzenleistung) je chápána jako fakt a musí být pravdivá. Vedle 

superlativu a určitého členu pak může výhradní postavení vyjadřovat také 

komparativ ve formulacích typu ‚není nic lepšího než X‘ (es gibt nichts Besseres 

als X). Zde je opět třeba rozlišit, zda dochází ke srovnávání s konkurencí, či zda 

sdělení vyjadřuje pouze to, že se s daným produktem „žije lépe“. Někdy také 

reklama srovnává výrobek s jeho dřívější verzí (v rámci jedné značky) 

a proklamuje, že je nyní „ještě lepší“. Pokud tedy určujeme míru pravdy v reklamě 

(Römer, 1971, s. 220), musíme od sebe odlišovat výpovědi o samotném produktu 

a jeho ceně, které musejí být ze zákona pravdivé, a reklamní argumenty, které se 

nás snaží přesvědčit o koupi a vypovídají spíše o vlivu daného produktu na 

kupujícího. 

V Česku platí od roku 1995 (poslední novela je z roku 2021) zákon o regulaci 

reklamy2, který však podle advokáta Marka Dolečka, autora článku na portálu 

BusinessInfo.cz, provozovaném Českou agenturou na podporu obchodu 

CzechTrade spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, užívání 

superlativů neomezuje: 

„Nutno podotknout, že neklamavá reklama nemusí být stoprocentně pravdivá. Výklad 

zákona počítá s reklamní nadsázkou, superlativy, atp. [sic] Klamavost reklamy se proto 

posuzuje jako schopnost reklamy vyvolat v jejích příjemcích klamné zdání, přičemž 

judikatura dovozuje, že jistou míru klamavosti reklamy je nutno připustit.“ (Doleček, 2018) 

Podle Karlíčka (2016, s. 51) vymezuje občanský zákoník v rámci zákona pro 

regulaci reklamy pro srovnávací reklamu přesné podmínky, jejichž smyslem „je 

dosažení co nejvěcnějšího a neobjektivnějšího srovnávání, které bude prosté 

subjektivních soudů a bezpředmětných ryze účelových srovnávání“, proto lze 

např. „srovnávat jen zboží či službu uspokojující stejné potřeby či určené ke 

stejnému účelu“. Dále Karlíček uvádí následující podmínky: 

                                                 
2 Zákon č. 40/1995 Sb. 
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„Srovnání nesmí být klamavé a nesmí soutěžitele nebo jeho výsledky či označení 

zlehčovat, případně z nich nekalým způsobem těžit. Srovnání je dále možné pouze 

v případě, že jsou porovnávány podstatné, důležité, ověřitelné a příznačné vlastnosti zboží 

nebo služeb, včetně ceny. Srovnávat lze jednu či více vlastností.“ (Karlíček, 2016, s. 52) 

V porovnání s výše uvedeným výkladem německého zákona působí český zákon 

o něco benevolentněji, jelikož připouští, že reklama může být zčásti i nepravdivá, 

v jisté míře dokonce klamavá (ačkoliv Karlíčkův výklad je v tomto směru přísnější 

než Dolečkův) a využívat superlativu jako hyperboly. S určitou mírou nadsázky 

sice počítá i německý zákon, ale musí být jasně čitelná a zřejmá. Podle obou zákonů 

musí být srovnání u srovnávací reklamy ověřitelné.  

 

2.2.5 Shrnutí lingvistických aspektů reklamních textů v češtině a němčině 

Většina charakteristik reklamních textů je společná pro oba zkoumané jazyky, 

přesto existují určitá specifika. V češtině se vyskytuje konkurence přivlastňovacích 

zájmen a místo zvratného zájmena ‚svůj‘ se častěji užívá zájmeno ‚V/váš‘, dále se 

s větší frekvencí užívá zájmeno ‚V/vy‘ místo zájmena nulového. S tím souvisí 

způsob oslovování příjemců, při kterém se často uplatňuje 2. osoba množného čísla, 

kterou lze v češtině vnímat jako oslovení více osob i jako vykání. Naopak 2. osoba 

singuláru je příznakovější a užívá se pouze v případech, kdy má za cíl navodit 

důvěrnější kontakt s adresátem. Dále se syntaktickým kalkováním do češtiny 

dostávají vazby s opačným slovosledem, než jaký je pro češtinu typický, jedná se 

zpravidla o konstrukce spojující produkt s jeho značkou.  

V němčině se reklama z lexikálního hlediska vyznačuje hojností kompozit, 

kompozice často slouží také k tzv. sémantickému povýšení. Ze syntaktického 

hlediska jsou pak charakteristické „neúplné“ větné konstrukce – tendence ke 

kratším větám sice v reklamních textech převládá v obou jazycích, němčina si však 

vystačí i s větami bez slovesa v určitém tvaru či elipsami. Podobné věty bychom 

sice mohli najít i v českých reklamních textech, pravděpodobně ale ne v takové 

míře, jakou uvádí ve svých příkladech Eroms (2014, s. 141; s. 171), jelikož v češtině 

jsou tyto nominální konstrukce méně přirozené, a jak zmiňuje Jettmarová (2016, 

s. 32), právě přílišné štěpení, krácení a nominalizace patří mezi znaky doslovných 

překladů první poloviny 90. let a „mohou být pociťovány jako rušivé 
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a komunikačně nedostatečné“. Při oslovování v reklamě se v němčině uplatňuje 

tykání (du) i onikání (Sie), které má v němčině stejnou zdvořilostní funkci jako 

české vykání, přičemž v německých reklamních sloganech tykání převažuje, na 

rozdíl od češtiny tedy jeho užití není tak příznakové.  

Z hlediska právního rámce je německá reklama v užití např. superlativu, 

komparativu a dalších prostředků vyjadřujících výhradní postavení na trhu zřejmě 

o něco omezenější než ta česká. Ačkoliv je reklama regulována v obou zemích 

a platí pravidlo ověřitelnosti při srovnávání výrobků či služeb, působí výklady 

německého zákona i soudní rozsudky týkající se sporných reklam vyhraněněji, 

pokud jde o použití konkrétních jazykových prostředků, než v případě výkladů 

českého zákona. Zároveň je však nutno dodat, že právní stránka reklamy není náplní 

této práce a příslušná podkapitola slouží spíše k doplnění lingvistické problematiky.  
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2.3 Translatologická východiska: vymezení pojmů 

V této kapitole se budu zabývat vnímáním a vymezením pojmů adaptace, lokalizace 

a transkreace v rámci odborné translatologické literatury, zvláště pak v kontextu 

překladu reklamních a marketingových textů. 

 

2.3.1 Adaptace 

Pojem adaptace lze chápat velmi široce. Akademický slovník cizích slov (ASCS)3 

ho obecně definuje jako „přizpůsobení, úprava něčeho k něčemu“, v kontextu 

literatury, divadla a filmu pak jako „úprava, přetvoření díla urč. uměleckého druhu 

n. žánru v jiný“. Termín však nalezneme v řadě dalších oborů a užívá se 

i v běžné neodborné komunikaci. Také v translatologii má adaptace řadu definic, 

zpravidla se však jako adaptační označuje volná metoda překladu (Levý, 2012, 

s. 82).  

Jean-Paul Vinay a Jean Darbelnet (1995, s. 30–31) ve svém modelu rozlišují dvě 

obecné překladatelské metody, a to direct/literal translation (metodu 

přímého/doslovného překladu) a oblique translation (metodu nepřímého překladu, 

která se uplatňuje v případech, kdy není možný přímý překlad). V rámci těchto 

dvou metod dále rozlišují sedm tzv. procedur, z nichž tři se týkají přímého a zbylé 

čtyři nepřímého překladu. Adaptace se spolu s transpozicí, modulací a ekvivalencí 

/ idiomatickým překladem řadí mezi procedury překladu nepřímého a představuje 

přitom poslední sedmou proceduru, tedy nejzazší hranici překladu. 

K adaptaci (Vinay a Darbelnet, 1995, s. 39–40) dochází v případech, kdy se daná 

situace ze zdrojové kultury nevyskytuje v kultuře cílové. Překladatel proto musí 

vytvořit novou situaci, kterou lze považovat za ekvivalentní. Adaptaci tak můžeme 

popsat jako situační ekvivalenci. Jako příklad Vinay a Darbelnet uvádí překlad 

situace, kdy anglický otec na přivítanou políbí na rty svou dceru. V anglické kultuře 

by se jednalo o běžnou situaci, doslovný překlad do francouzštiny by však vyzněl 

nepřijatelně a přidával by do textu nezamýšlený význam. Proto je třeba zvolit 

vhodnější překlad, např. že dceru obejmul. Adaptace je častá také u překladu názvů 

knih a filmů. Užívaná je i mezi tlumočníky, jak autoři demonstrují na příkladu, kdy 

                                                 
3 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-06]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=adaptace 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=adaptace
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tlumočník přetlumočil kriket, který v daném kontextu nesl obecný význam oblíbené 

sportovní události, jako Tour de France. Neužití adaptace v případech, kdy si to text 

vyžaduje, může být v cílovém textu znatelné: 

„I když překladatelé mohou vytvořit zcela správný text bez adaptace, její absence může být 

stále patrná kvůli nepopsatelnému odstínu, čemusi, co nezní tak docela v pořádku.“ (Vinay 

a Darbelnet, 1995, s. 39; překlad autorky)4 

Jiří Levý ve své knize Umění překladu (2012) staví adaptační („volnou“) 

překladatelskou metodu do opozice k překladatelské metodě doslovné („věrné“) – 

cílem doslovné metody je přesná reprodukce předlohy, zato cílem adaptačního 

překladu je vznik původního českého uměleckého díla (Levý, 2012, s. 82). 

Adaptace postihuje jedinečné a zvláštní momenty v díle, jako jsou místní a dobové 

narážky, vlastní jména nebo specifické umělecké prostředky (Levý, 2012, s. 105).  

Anton Popovič ve svém díle Teória umeleckého prekladu (1975) přebírá typologii 

výrazových změn v překladu od Kathariny Reiß, a adaptaci tak popisuje jako posun 

na makrostylistické rovině textu – jedná se o úpravy týkající se především postav 

a reálií (Reiß, 1968, cit. v Popovič, 1975, s. 122). V rámci stručného výkladového 

rejstříku termínů pak Popovič uvádí následující definici:  

„Adaptace překladu – překladatelovy úpravy textu překladu týkající se tématu a jeho 

elementů (postavy, reálie), zaměřené zpravidla na domácí reálie. Adaptace vychází 

z komunikačních zájmů příjemců, resp. z požadavků literárního kánonu přijímajícího 

prostředí.“ (Popovič, 1975, s. 273; překlad autorky)5 

Peter Newmark ve své publikaci A Textbook of Translation (1988, s. 45–46) 

definuje adaptaci v kapitole pojednávající o překladatelských metodách jako 

„nejvolnější“ formu překladu užívanou zejména při překladu divadelních her 

(komedií) a poezie. Zatímco hlavní témata, postavy a zápletka jsou v takovém 

                                                 
4 „Even though translators may produce a perfectly correct text without adaptation, the absence of 

adaptation may still be noticeable by an undefinable tone, something that does not sound quite 

right.” (Vinay a Darbelnet, 1995, s. 39) 
5 „Adaptácia prekladu – prekladateľove úpravy textu prekladu dotýkajúce sa témy a jej elementov 

(postavy, reálie), zamerané na domáce reálie. Adaptácia vychádza z komunikačných záujmov 

príjemcov, resp. z požiadaviek literárneho kánonu prijímajúceho prostredia.“ (Popovič, 1975, 

s. 273) 
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překladu obvykle zachovány, kultura výchozího jazyka je zaměněna za kulturu 

cílového jazyka a dochází k „přepsání“ textu.  

Jettmarová (2016, s. 28–29) pojem adaptace užívá v kontextu překladu reklamy. 

Pojem zahrnuje všechny úpravy reklamy nutné k tomu, „aby vhodně a účinně 

oslovila vybranou skupinu spotřebitelů na místním trhu“ (Jettmarová, 2016, s. 28). 

Z hlediska translatologie se jedná o iluzionistický překlad, jak ho ve své teorii 

nazývá Levý, případně také skrytý překlad (covert translation). Příjemce by 

u takového překladu neměl poznat, že nejde o původní text, při volbě metody tedy 

převládá orientace na adresáta. Vedle adaptace se tento typ překladu označuje také 

jako přepis (re-writing), parafráze nebo přetextování (Übertextung). 

Termín adaptace se v české reklamní praxi začal užívat v roce 1996, kdy vytěsnil 

dříve užívaný idiomatický překlad. Spolu s terminologií se změnila i strategie 

převodu – dochází k částečným úpravám a případným změnám v obsahu a výrazu 

sdělení, které odpovídají sociokulturním rozdílům a při zachování tvůrčího nápadu 

přizpůsobují reklamu domácímu prostředí. Takové úpravy někdy vedou až 

k výrobě nové reklamy podle původního, upraveného scénáře, vžil se proto také 

termín převzatá reklama.  

Kulturní odlišnosti z hlediska formátu, obsahu a jazyka reklamy, ale také odlišná 

právní úprava týkající se reklamní komunikace zřejmě přispívají k tomu, že 

překladatel reklamních textů zpravidla dodává pouze „prefabrikát“, který 

v agentuře dále zpracovává textař (v případě, že se bez překladatele neobejde). 

Rozlišujeme proto překlad a adaptaci – adaptací se přitom rozumí finální produkt 

a spadá do kategorie lokalizace. 

Zde je potřeba brát v potaz rozdílné vnímání pojmu adaptace v translatologii 

a v reklamním průmyslu, na které ve své diplomové práci upozorňuje Kuncová 

(2007, s. 107). V reklamním průmyslu se adaptací rozumí celý proces, který 

zahrnuje převod všech složek sdělení (verbální, vizuální i zvukové). Nejde tedy 

pouze o překladatelskou metodu, jelikož překlad tvoří jen jednu z částí 

komplexnějšího procesu. V tom se pojem adaptace v reklamním průmyslu blíží 

pojmu lokalizace – Jettmarová (2016, s. 28) ve své publikaci rovněž hovoří 

o lokalizaci reklamy. 
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2.3.2 Lokalizace 

Také pojem lokalizace lze definovat různě – ASCS6 uvádí význam „určování, 

určení místa, umísťování, umístění, poloha“, pro obor výpočetní techniky pak 

„přizpůsobování, přizpůsobení softwaru národnímu prostředí“. Obě definice jsou 

relevantní také pro translatologii – jako lokalizace se označuje mimo jiné posun na 

makrostylistické rovině textu, při kterém dochází k úpravě místa děje (Reiß, 1968, 

cit. v Popovič, 1975, s. 122), ale také překlad např. webových stránek nebo 

softwaru. Právě na lokalizaci jako na určitý typ překladu, resp. proces, jehož 

součástí je i překlad, se zaměřuje tato podkapitola.  

Jeremy Munday (2016, s. 287–288) uvádí, že globalizace, internacionalizace, 

lokalizace a překlad jsou součástí aktivit, které se v současné době v praxi souhrnně 

označují zkratkou GILT (Globalization, Internationalization, Localization, 

Translation). Podle Jiménez-Crespa (2013, cit. v Munday, 2016, s. 288) se 

globalizací v tomto kontextu rozumí organizace obchodních procesů, kam patří 

např. marketing nebo péče o zákazníky, které přispívají k podpoře 

internacionalizace a lokalizace. Internacionalizace se pak týká jednotlivých 

vývojových stádiích digitálního produktu, které vedou k zaručení jeho funkčnosti 

na mezinárodním trhu. Lokalizací je myšlena adaptace produktu pro cílové umístění 

(locale). Může obnášet substituci nevhodných kulturních symbolů a překlad textu 

včetně např. nutnosti jeho přizpůsobení určitým prostorovým omezením na 

obrazovce či stránce apod. Hranice mezi lokalizací a překladem je přitom nejasná, 

obecně se však pojem lokalizace užívá jako nadřazený termín, který v sobě zahrnuje 

i překlad. Dle slov organizace LISA (Localisation Industry Standards Association), 

aktivní mezi lety 1990 a 2011, se produkt během lokalizace stává lingvisticky 

a kulturně vhodným pro cílovou zemi/oblast či jazyk, kde bude užíván a prodáván. 

Anthony Pym (2010, s. 121–122) lokalizaci popisuje na příkladu Microsoftu, který 

v 80. letech vyvinul software pro Severní Ameriku a později ho začal překládat do 

dalších jazyků. S rostoucím počtem jazyků se však klasický překladatelský proces 

z jednoho jazyka do druhého stával nevyhovujícím a drahým. Navíc software 

nevyžadoval pouze jazykový převod, ale také např. změnu formátu data nebo 

klávesových zkratek. Převod softwaru tedy zahrnuje práci celé řady odborníků, 

                                                 
6 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-06]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=lokalizace 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=lokalizace
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z nichž překladatelé tvoří pouze část. Tento proces, na kterém se podílí tým 

pracovníků (vedle překladatelů např. IT pracovníci, odborníci na marketing, 

právníci atd.), se nazývá lokalizací. Spíše než o textu se mluví o produktu a jeho 

adaptaci pro locale, tedy cílový trh. Dále se Pym (2010, s. 123–124) věnuje 

internacionalizaci, kterou opět vysvětluje na výše uvedeném příkladu softwaru 

lokalizovaného do několika jazyků pro evropský trh. Všechny tyto lokalizace se 

budou do určité míry potýkat se stejnými problematickými místy, jako je např. již 

zmiňovaný formát data, který bude v původní verzi přizpůsoben americké kultuře. 

Není proto příliš efektivní, aby všechny lokalizace vycházely z americké verze, 

čímž by se mimo jiné zvýšilo riziko kulturních interferencí. Místo toho se prvky 

specifické pro americkou kulturu nahradí vhodnými obecnými prvky – tím vznikne 

internacionalizovaná verze (Pym zde upozorňuje na nevhodnost pojmu 

internacionalizace, výstižnější by podle něho byla „interlokalizace“ či 

„delokalizace“). Internacionalizace usnadňuje a urychluje proces překladu, 

z internacionalizované verze se lokalizace následně provádí do více jazyků 

současně. Celkový proces, skrývající se pod zkratkou GILT, pak Pym vystihuje 

následovně – v globalizované společnosti se produkty internacionalizují, aby mohly 

být rychle a současně lokalizovány, součástí lokalizačního procesu je překlad (Pym, 

2010, s. 125).  

Carmen Mangiron a Minako O’Hagan ve svém článku Game Localisation: 

Unleashing Imagination with 'Restricted' Translation (2006) pojednávají 

o lokalizaci videoher, které se jako zábavní software vyznačují ve srovnání s jinými 

typy softwaru (kancelářského apod.) určitými specifiky – zásadním rozdílem je, že 

ačkoliv oba typy softwaru musejí být funkční, u zábavního softwaru není hlavním 

cílem jeho účelovost, nýbrž právě zábavnost. Hráči mají mít z lokalizované hry 

stejný prožitek jako hráči originální verze. Překladatelé proto musejí umět pracovat 

např. s humorem obsaženým ve hře, různými popkulturními narážkami či odkazy 

apod. Lokalizovaná hra musí být inovativní a zajímavá a zároveň jednoduše 

hratelná a pochopitelná. Demografické složení hráčů videoher je přitom v dnešní 

době velmi různorodé. Překladatelé/lokalizátoři mají proto často volnou ruku, 

pokud jde o modifikace, adaptace nebo vynechání kulturních odkazů a narážek či 

vtipů, které by v cílovém jazyce nefungovaly. Stejně tak mají svobodu přidávat 

nové kulturní odkazy, vtipy nebo jakékoliv jiné prvky, pokud je považují za nutné 
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k zachování herního prožitku. Ačkoliv je překladatelský postup kompenzace při 

překládání běžně užívaný a v translatologii uznávaný, je podle autorek článku míra 

svobody při lokalizaci her, která umožňuje přidávat nové prvky bez ohledu na 

originál, naprosto výjimečná v porovnání s jinými typy překladu. U herní 

lokalizace totiž překladatelé nemusejí být věrní originálu, ale spíše celkovému 

hernímu prožitku.  

Miguel Bernal-Merino se ve svém článku On the Translation of Video Games 

(2006) zabývá rovněž překladem videoher a zejména pak souvisejícími termíny 

lokalizace a transkreace (viz podkapitola 2.3.3), které se v tomto oboru začaly hojně 

užívat. Lokalizaci popisuje jako proces, při kterém se produkt stává vhodným pro 

cílovou zemi a kulturu, a to nejen z jazykového a kulturního hlediska, ale také 

z technického a právního. Zahrnuje celou řadu kroků, z nichž překlad, který je 

u videoher silně zaměřen na cílové publikum, tvoří jen jednu část, proto tento 

termín považuje za příliš široký na to, aby byl užíván v translatologii bez dalšího 

upřesnění – můžeme však podle něho mluvit o lingvistické či kulturní lokalizaci:  

„Pojmy ‚herní lokalizace‘ a ‚transkreace‘ se nezdají být dostatečně přesné, aby mohly být 

užívány v translatologii, neboť ‚lokalizace‘ je termín užívaný průmyslem zahrnující 

nelingvistické aktivity a jasnou definici ‚transkreace‘ nemáme. Nezdá se, že by 

translatologie jejich přijetím něco získala. Podle mého názoru je ‚překlad‘ stále 

nejadekvátnějším pojmem pro jakýkoliv typ jazykového přenosu, ale pokud se má užívat 

pojem ‚lokalizace‘, mělo by mu vždy předcházet [upřesnění] ‚lingvistická‘ nebo 

‚kulturní‘.“ (Bernal-Merino, 2006, s. 35; překlad autorky)7 

Zároveň připomíná, že termín lokalizace byl užíván již dříve u překladu dětské 

literatury, kde popisuje překladatelský postup, při kterém překladatel zachová 

didaktické sdělení určené dětem, ale mimo jiné přejmenuje postavy a přemístí děj 

tak, aby byl blíž cílové kultuře a dětské čtenáře cizí názvy nerozptylovaly od 

poučení, které se jim příběh snaží vštípit. V tom vidí podobnost s videohrami, kde 

je nejdůležitějším faktorem zábava a cokoliv, co by mohlo negativně ovlivnit 

                                                 
7 „The terms ‘game localisation’ and ‘transcreation’ do not seem accurate enough to be used in 

Translation Studies, since ‘localisation’ is an industry-used term and includes non-linguistic 

activities, and we do not have a clear definition of ‘transcreation’. TS do not seem to gain anything 

from their acceptance. In my opinion, ‘translation’ is still the most adequate term to refer to any 

type of language transfer, but if ‘localisation’ is to be used it should always be preceded by 

‘linguistic’ or ‘cultural’.“ (Bernal-Merino, 2006, s. 35) 
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hráčův prožitek, je buď změněno, nebo vynecháno. Herní lokalizace přitom 

zahrnuje vedle překladu psaného textu, audia i videa změny na všech možných 

úrovních – jako příklad Bernal-Merino uvádí závodní videohru americké 

společnosti Atari, která zaznamenala vyšší prodeje v Japonsku poté, co byl její 

soundtrack změněn z taneční hudby na rockovou. 

Katan (2016) píše o lokalizátorech jako o jedné z relativně nových, ale již 

etablovaných profesí, jež si bere k srdci funkcionalistickou teorii skoposu. Tato 

činnost vznikla z potřeby umožnit uživatelům po celém světě používat nové 

počítačové programy. Jejich úkolem je při lokalizaci plně zohlednit novou kulturu 

a lokalizovat text tak, aby byl chápán novými cílovými čtenáři. Lokalizátoři se 

podle něho častěji rekrutují z řad pracovníků v oblasti IT či marketingu než z řad 

profesionálních překladatelů.  

 

2.3.3 Transkreace 

Gaballo ve svém článku Exploring the boundaries of transcreation in specialized 

translation (2012) pojednává o pojmu transkreace jak z akademického hlediska, tak 

z pohledu překladatelů a poskytovatelů jazykových služeb. První doložené užití 

tohoto pojmu (Gaballo, 2012, s. 97) datuje do roku 1957, kdy ho použil indický 

překladatel Lal ve spojitosti se svým překladem klasického indického dramatu do 

angličtiny, v němž zachoval bohatost a živost originálu. V roce 1969 pak pojem užil 

brazilský básník Campos, aby jím charakterizoval nový přístup ke kreativnímu 

literárnímu překladu, který se snaží dosáhnout fonetické, syntaktické 

a morfologické ekvivalence osvojením si té nejlepší dobové poezie a využitím 

dobové místní tradice. Camposovo užití pojmu transkreace zmiňuje také Katan 

(2016) a uvádí, že jím popisoval svůj překlad Goetha do brazilské portugalštiny, 

u něhož např. při překladu názvu díla Faust převzal strukturu názvu jednoho 

brazilského filmu, čímž podtrhl souboj mezi bohem a ďáblem jakožto centrální 

téma, které mohou brazilští čtenáři snadněji integrovat do své vlastní kultury. 

Dále Gaballo (2012, s. 97–98) zmiňuje užívání pojmu transkreace v rámci 

lokalizace videoher, kde tento termín popisuje větší svobodu lokalizátorů videoher 

v porovnání s ostatními překladateli. U lokalizace her se očekává, že herní prožitek 

bude co možná nejvíce odpovídat originálu, a proto si vyžaduje adaptivní přístup 
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se silnou tendencí k domestikaci, hlavně pokud je o zacházení s vtipy, slovními 

hříčkami atd. Munday (2016, s. 287) o pojmu transkreace pojednává zejména 

v kontextu lokalizace videoher jako o termínu zdůrazňujícím kreativní 

a transformativní povahu tohoto procesu, zmiňuje však i užívání tohoto pojmu 

v oblasti reklamy (Munday, 2016. s. 10).  

Mangiron a O’Hagan (2006) ve svém článku o lokalizaci her také užívají pojem 

transkreace pro vysvětlení nového modelu, který se uplatňuje při herní lokalizaci 

a poskytuje překladatelům výjimečnou svobodu, ačkoliv pro ně stále existují určitá 

prostorová omezení. Tradiční koncept věrnosti k originálu tu však neplatí, a proto 

podle nich „dochází při herní lokalizaci spíše k transkreaci než k pouhému 

překladu“ (Mangiron a O’Hagan, 2006, s. 20; překlad autorky)8. 

Bernal-Merino (2006, s. 32–35) však užívání tohoto pojmu v kontextu překládání 

videoher spíše kritizuje (viz citát v podkapitole 2.3.2). Podle něho se jedná o pojem, 

kterým se chtějí nově vznikající společnosti odlišit od stávajících firem nabízejících 

překladatelské služby a zdůraznit tím, že jejich služby zahrnují vedle překladu 

i kreativní přístup – kreativita byla ale vždy součástí překladatelských schopností, 

které překladatelovi umožňují vyvarovat se robotického doslovného překladu. 

Dokonce bychom tak prý mohli všechny překlady považovat za transkreace, 

protože vyžadují od překladatele určité kreativní úsilí. Je toho názoru, že pojmu 

chybí konzistentnost a že pokud má translatologie přijmout termín transkreace, je 

nutné ho nejprve definovat a prokázat jeho oprávněnost ve srovnání s jinými 

podobnými termíny, což se podle autora – alespoň v době napsání jeho článku – 

ještě nestalo. Ačkoliv uznává výjimečnost překládání videoher, které v sobě podle 

něho snoubí všechny překladatelské postupy užívané v jiných typech překladů 

najednou, charakteristiky jako komplexnost dialogů, kreativita nebo hravost nejsou 

ničím, co by překlad videoher odlišovalo od jiných překladů, a můžeme je najít 

i u literatury, filmů nebo komiksů. Gaballo ale Bernal-Merinovu konzervativnímu 

postoji vytýká, že ho „neopírá o žádné relevantní podrobnosti“ (Gaballo, 2012, 

s. 97; překlad autorky)9. 

                                                 
8 „In game localisation, transcreation, rather than just translation, takes place.“ (Mangiron 

a O’Hagan, 2006, s. 20) 
9 „[…] although he did not substantiate his conservative position with any relevant details.“ 

(Gaballo, 2012, s. 97) 
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Po akademickém pohledu na termín transkreace se Gaballo (2012, s. 98–99) věnuje 

pohledu samotných překladatelů v praxi. Jelikož překladatelé obecně zastávají 

názor, že dobrý překlad zahrnuje i kulturní adaptaci, ptá se, co tedy vystihuje dobrou 

transkreaci, resp. osobu, která ji provádí. V rozhovoru s překladatelkou z daného 

oboru se jí dostává odpovědi, že je mimo jiné důležité být kreativní, a to nejen 

pokud jde o hru se slovy, dále si užívat práci v týmu a v neposlední řadě se umět 

dostat „za slova“ a zároveň se od nich dokázat odklonit, jelikož efektivní 

komunikace se nezakládá pouze na slovech (Gaballo, 2012, s. 99). Gaballo však 

rovněž dodává, že pojetí transkreace u některých dotazovaných překladatelů bylo 

již na hraně např. copywritingu.  

Jako posledním hlediskem se Gaballo (2012, s. 99–102) zabývá definicí transkreace 

u poskytovatelů jazykových služeb. Ti popisují transkreaci např. jako „lokalizaci 

kombinovanou s trochou copywritingu“ či jako „další krok za hranicí překladu“. 

Z toho vyplývá, že transkreace poskytuje překladateli větší svobodu než „obyčejný 

překlad“, u kterého je vázán požadavkem věrnosti. Nelze proto říct, že by 

transkreaci prováděl zkušenější nebo nadanější překladatel, ale spíše profesionální 

copywriter, který může i překládat (Gaballo, 2012, s. 100). Další poskytovatel pak 

na svém webu v rámci transkreace rozlišuje fázi překladu, prováděnou 

překladatelem, a fázi copy editingu, kdy překlad následně reviduje specialista na 

adaptaci. Zároveň se mnoho hlasů z praxe shoduje na tom, že poptávka po 

transkreaci dále poroste, a to i proto, že zatímco překlad zní jako komodita, 

transkreace zní jako služba (Gaballo, 2012, s. 102). 

Pedersen se ve svém článku Exploring the concept of transcreation – transcreation 

as 'more than translation'? (2014) zabývá transkreací v kontextu reklamy 

a marketingu a rovněž se snaží charakterizovat tento pojem pomocí definic 

nalezených na stránkách poskytovatelů těchto služeb. V úvodu proces transkreace 

obecně popisuje jako všechny úpravy nutné k tomu, aby kampaň fungovala na 

cílovém trhu a zároveň byla věrná svému původnímu kreativnímu záměru 

(Pedersen, 2014, s. 58). Analýza několika příkladových definic ukazuje, že při 

transkreaci jde o marketingové a reklamní texty persvazivního charakteru, které 

často obsahují hru se slovy a různé stylistické figury. Důležité je zajištění kulturní 

a lokální relevance, dále svou roli hraje také komerční záměr. Z definic je rovněž 

zřejmé, že transkreace zahrnuje víc než jen překlad a poskytuje tím určitou přidanou 
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hodnotu – klientovi je nabízen účinnější či hodnotnější produkt než pouhý překlad. 

Při hledání odpovědi na otázku, co je onou přidanou hodnotou, která definuje 

transkreaci, si Pedersen všímá opakujícího se aspektu kultury – je kladen důraz na 

všechny kulturní nuance potřebné ke správnému převedení sdělení. Podle všeho 

tento proces vyžaduje větší míru adaptace, než jaké lze dosáhnout prostým 

překladem.  

Dalším klíčovým aspektem při transkreaci v marketingu a reklamě je značka 

(brand), v každém sdělení totiž promlouvá právě její hlas. Je proto nutné zajistit, 

aby byla značka v cílové kultuře prezentována požadovaným způsobem. Zatímco 

překlad můžeme zjednodušeně označit za převod slov z jednoho jazyka do druhého, 

transkreace je převod značky a sdělení z jedné kultury do jiné. Autor však zároveň 

dodává, že některé zmiňované charakteristiky transkreace, jako např. užívání 

správných kulturních nuancí či odklonění se od prostého převodu slov, kterými 

poskytovatelé jazykových služeb transkreaci odlišují od překladu, by 

v translatologii jistě narazily na odpor, jelikož jsou obsaženy např. již v Nidově 

teorii dynamické ekvivalence (Pedersen, 2014, s. 62–63). V další části práce, kde 

se Pedersen (2014, s. 67–69) věnuje právě srovnávání překladu a transkreace, 

rovněž připouští, že některé přístupy k překladu orientované na cílovou kulturu, 

jako je např. funkcionalistická teorie skoposu, by mohly představovat i přístupy 

k transkreaci. 

Pedersen (2014, s. 64–66) se dále věnuje srovnání transkreace s lokalizací. Mezi 

společné znaky obou procesů patří, že k nim dochází z potřeby rychlé, globální 

distribuce, mají komerční cíle, proto je důležitým faktorem orientace na 

spotřebitele, a v neposlední řadě jsou v obou případech produkty zpravidla uváděny 

na vícero trhů, dochází tedy k převodům do několika jazyků zároveň. Pedersen 

proto považuje oba procesy za blízké a odlišnost vidí především v užití – lokalizace 

se týká zejména softwarových programů a transkreace kreativních kampaní 

v reklamě a marketingu.  

Jelikož se v definicích transkreace často operuje také s pojmem adaptace, věnuje se 

Gaballo (2012, s. 103–110) jejich srovnání podrobněji a dochází k závěru, že rozdíl 

mezi nimi spočívá v jazykové produktivitě – transkreace má schopnost obohatit 

cílový jazyk a kulturu a tvořit nová řešení, čímž se liší od všech ostatních strategií 
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a přístupů. V návaznosti na kategorizace Newmarka a Mundaye pak přichází 

s vlastním diagramem (obrázek č. 1) překladatelských strategií a přístupů. Skládá 

se ze čtyřech kvadrantů, z nichž každý reprezentuje jednu specifickou orientaci, a to 

orientaci na zdrojový jazyk (SL), cílový jazyk (TL), zdrojovou kulturu (SC) 

a cílovou kulturu (TC). Strategie a přístupy orientované na zdrojový či cílový jazyk 

jsou seřazeny podle vzrůstající volnosti překladu. Aktivity orientované na kulturu 

jsou pak prováděny spíše copywritery než překladateli (pokud již nemají zkušenosti 

v tomto oboru).  

 

Obrázek č. 1 – Diagram Viviany Gaballo (2012, s. 109) 

V závěru své práce na základě všech dosavadních poznatků navrhuje definovat 

transkreaci jako reinterpretaci původního díla přizpůsobenou příjemcům cílového 

jazyka, která vyžaduje od překladatele nová řešení, schopnost přicházet s nápady 

a rozvíjet je, flexibilitu a originalitu. Spíše než o strategii pro překonání 

nepřeložitelnosti se jedná o komplexní přístup, v rámci kterého mohou být použity 

všechny překladatelské strategie, metody a techniky (Gaballo, 2012, s. 111). 

Nina Sattler-Hovdar, která se ve své publikaci Translation – Transkreation: Vom 

Über-Setzen zum Über-Texten (2016, s. 18–25) zabývá procesem transkreace 

v překladatelské praxi, má k samotnému pojmu transkreace námitky – podle ní 

může u klienta vyvolat mylný dojem, že s jeho textem bude nakládáno kreativně, 

a překlad bude proto nepřesný až svévolný. Pro práci při překladu marketingových, 

reklamních a PR textů, kterých se transkreace typicky týká, proto považuje za 



40 

 

výstižnější pojmy adaptace či dokonce transadaptace. Rozdíl mezi „obyčejným“ 

překladem a transkreací demonstruje také na pojmech Übersetzen (překládání) 

a Übertexten („přetextování“). Právě při transkreaci, tedy „přetextování“, se snoubí 

práce překladatele s prací autora textů – text je přeložen a zároveň přepracován 

a adaptován potřebám cílové kultury. Transkreace je proto v jistém ohledu 

komplexnější a náročnější než práce autora originálního textu, jelikož překladatel 

pracuje s mnohými omezeními (musí převést totéž sdělení s identickým 

emocionálním obsahem stejně tak výstižně a úderně jinému cílovému publiku, 

navíc v souladu s předepsaným obrazovým materiálem), což by se mimo jiné mělo 

projevit také ve finančním ohodnocení této služby. 

Dále definuje, jakého typu textů se transkreace dle jejího pojetí týká. Upozorňuje 

na to, že na rozdíl od všeobecného vnímání tohoto pojmu v praxi se nejedná pouze 

o čistě reklamní texty, ale o mnohem širší skupinu. Rozhodující je přitom faktor 

image dané značky a s ním související faktor tržeb – pokud je překládaný text 

důležitý pro image zadavatele (a tím i pro jeho tržby), je nutná transkreace. 

Překladatelé by si proto měli při každé zakázce položit otázku, zda text ovlivní 

image značky, a při kladné odpovědi tuto zakázku zpracovávat jako transkreaci, 

a ne jako „pouhý“ překlad. 

Jako příklady textů, které požadují transkreaci, uvádí např. tiskové zprávy, firemní 

brožury, zákaznické časopisy, webové stránky, komunikaci společnosti na 

sociálních sítích, ale také interní komunikaci (např. newsletter pro zaměstnance 

mezinárodního koncernu). Naopak mezi texty, které transkreaci nevyžadují, 

zmiňuje např. patenty, normy, právní či technické texty, výroční zprávy apod. 

Připouští i existenci smíšených textů, např. v případě odborného textu, u kterého je 

potřeba některé jeho části adaptovat tak, aby byly formulace dostatečně úderné 

a atraktivní pro cílové publikum.  

Katan ve svém článku Translation at the cross-roads: time for the transcreational 

turn? (2016) vidí v transkreaci budoucnost profese překladatele. Připomíná, že 

ačkoliv se jedná o jedno z vůbec nejstarších povolání, translatologie jako vědní 

disciplína je velmi mladá a role jak překladatelů, tak tlumočníků zůstává sporná – 

mají (a případně v jaké míře) fungovat i jako mezikulturní zprostředkovatelé? I přes 

kulturní obrat v 80. letech podle něho stále převládá tradiční role jazykového 
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zprostředkovatele, u tlumočníků se pak jako komunikační model prosazuje 

tzv. „conduit model“, tedy takový, kde tlumočník plní pouze roli „kanálu“. Také 

průzkumy dělané mezi profesionálními překladateli a tlumočníky ukazují, že oni 

sami se cítí nejvíce zavázáni výchozímu textu a usilují o co nejmenší počet zásahů 

do textu a co největší věrnost, což koresponduje s obecným názorem, že by 

tlumočník a překladatel měl být pokud možno neviditelný.  

Právě tento pohled na činnost překladatele však podle Katana přivádí obor na 

rozcestí – se zlepšující se kvalitou strojového překladu se bude snižovat poptávka 

po lidských překladatelích. Zmiňuje přitom titulek z francouzského magazínu 

zabývající se ekonomikou a byznysem, který v roce 2013 odhadoval, že do roku 

2025 zmizí dvě ze tří překladatelských pozic. Snahou je navíc i nadále 

minimalizovat post-editační úsilí, které je dosud v rukou lidských překladatelů, 

postupně by se ale i to mělo zautomatizovat.  

Přesto vedle již výše zmiňovaných lokalizátorů vznikají pozice 

např. tzv. „mezikulturních konzultantů“, kteří pracují hlavně v oblasti byznysu 

a jsou najímáni spíše na základě svých mezikulturních schopností než těch 

jazykových. Mezi náplň jejich práce patří různorodé činnosti od pomáhání 

mezinárodním týmům při vzájemné komunikaci až po zasahování do překladů. Jako 

jeden z příkladů překladu, do kterého bylo třeba po práci překladatele dále 

zasahovat, uvádí Katan americkou brožurku o zdraví přeloženou z angličtiny do 

španělštiny, již bylo nutné „transkreovat“ pro hispánskou populaci. V rámci tohoto 

procesu byl na základě studia hispánské lingvistiky a kultury v textu použit nižší 

jazykový registr, zmiňované zdravotní problémy a statistiky byly přizpůsobeny 

situaci v hispánské populaci a v souladu s významným postavením rodiny 

v hispánské komunitě byl text upraven tak, aby kladl větší důraz na rodinné 

hodnoty, ve stejném duchu byl pak přizpůsoben i obrazový materiál. Dále bylo 

např. do oddílu o činnostech přispívajících ke snížení stresu přidáno modlení, 

vaření a čas strávený s rodinou.  

Katan rovněž zmiňuje transkreaci v překladu reklamy a cituje Gena Schrivera, 

výkonného ředitele společnosti Globo Language Solutions věnující se 

překladatelským službám, podle kterého transkreace nepřestavuje ani přesný 

překlad, ani tvorbu nového sdělení. Navíc Schriver říká, že „transkreace jako 



42 

 

přirozeně kreativní proces nemůže být vykonávána strojem, ani nemůže nikdo 

tvrdit, že se jedná o komoditu nebo že stejnou práci zvládne kdokoliv“ (Schriver, 

2011, cit. Katan, 2016; překlad autorky)10. Proto si Katan klade otázku, zda by 

transkreace mohla být východiskem ze „slepé uličky“, ve které se profese 

překladatele dle jeho mínění nachází. Došlo by k rozšíření role překladatele 

a zároveň by se nenaplnily dříve zmiňované předpovědi o zániku překladatelských 

pozic v příštích letech. V závěru svého článku tudíž dospívá k názoru, že pokud 

chce překladatel (potažmo i tlumočník) odolat nástupu a rozvoji strojového 

překladu, který bude za pár let zejména mezi podobnými jazykovými rodinami 

vyžadovat minimum lidského zásahu, a zároveň využít potřeby zprostředkování 

kulturních rozdílů, která díky globalizaci nadále roste, musí se z něho během 

tzv. transkreačního obratu (transcreational turn) stát transcreator. 

V návaznosti na Katana hovoří o transkreačním obratu také Pedersen (2016) ve své 

disertační práci, v rámci které pozoroval během čtyř týdnů chod agentury věnující 

se transkreaci v marketingu a reklamě. Proces transkreace probíhá v ideálním 

případě následovně – nejprve copywriter obdrží soubor k transkreaci (jedná se 

o interaktivní dokument v Excelu, kam všichni pracovníci mohou přidávat své 

komentáře a diskutovat o řešeních) spolu s kreativním briefem adaptovaným pro 

lokální potřeby. Zadání od klienta může zahrnovat mimo jiné i odlišný pravopis, 

než jaký předepisuje norma – např. jeden z klientů si přál slovo placebo ve tvaru 

plazebo, ačkoliv tato varianta není uznávaná, v takovém případě má však přání 

klienta přednost před platnou normou. Copywriter text adaptuje a manažer 

transkreace poté provede kontrolu kvality. Následně text zpracuje editor a manažer 

transkreace provede další kontrolu kvality. Klient pak ke schválení obdrží dvě až 

tři různá alternativní řešení (Pedersen, 2016. s. 180–181). Klienti se často do 

procesu transkreace dokonce aktivně zapojují a poskytují své návrhy, které však ne 

vždy přispívají ke zlepšení projektu (Pedersen, 2016. s. 157–158).  

Pedersen (2016, s. 145–146) také vysvětluje rozdíl mezi copywritery a manažery 

transkreace – zatímco manažeři transkreace jsou interními pracovníky agentury, 

copywriteři jsou obvykle najímáni externě a očekává se od nich detailní znalost 

                                                 
10 „Since [transcreation] is an inherently creative process, a machine cannot touch it. Nor can 

anyone argue that it is a commodity or that anyone else could do the same job.“ (Schriver, 2011, 

cit. Katan, 2016) 
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daného trhu, jazyka a kultury. Role editora (copyeditor) pak nespočívá pouze 

v korektuře textu, ale také v poskytování zpětné vazby a případně i návrhů na jiná 

řešení, je tedy do určité míry vnímán jako druhý autor. Transkreace je tak týmovou 

prací, do které jsou často zapojováni i další účastníci mimo zmiňované role, a nelze 

ji proto považovat za produkt jednoho autora (Pedersen, 2016, s. 177–179). 

V souvislosti s kvalitou překladu však Pedersen (2016, s. 181–182) upozorňuje na 

určité riziko spojené s tím, že agentura pracuje s velkým množstvím jazyků – 

manažer transkreace nemusí nutně znát daný jazyk a musí se někdy spoléhat na 

zpětný překlad spolu s vysvětlením copywritera, jak k danému řešení došel. Musí 

tedy umět rozpoznat vágní argumentaci a pochybný překlad, aby v takovém případě 

po copywriterovi požadoval nápravu. Pokud tedy klient netrvá na manažerovi 

transkreace, který je zároveň rodilým mluvčím daného jazyka, závisí výsledné 

řešení ve větší míře na copywriterovi a hrozí, že případné neporozumění textu 

nebude v rámci kontroly kvality podchyceno.  

Zkoumaná agentura nabízí vedle transkreace také překlad, proto se Pedersen zabývá 

i tím, čím se liší překladové zakázky od těch transkreačních. Existuje silná tendence 

v délce daných textů. Transkreace se častěji týká kratších textů (tzv. short copy) do 

2 000 slov (včetně sloganů, skládajících se pouze z několika málo slov), které mají 

spíše persvazivní než informativní charakter, a typicky se jedná o nějaký druh 

reklamy. Naopak delší texty (tzv. long copy), které jsou spíše informativní 

a obsahují více detailních popisů daného produktu nebo služby, jsou obvykle 

klasifikovány jako překlady (Pedersen, 2016, s. 146). Rozdíl dále demonstruje na 

dvou modelových příkladech. O překlad se jedná např. v případě brožurek 

a příbalových letáků pro klienta z oboru farmacie, kde existují pravidla ohledně 

popisu produktů (často lokální), pracuje se s dlouhými, techničtějšími texty 

a využívá se překladové paměti v rámci nástrojů počítačem podporovaného 

překladu, jelikož se mimo jiné klade důraz na konzistentnost. O transkreaci se pak 

jedná např. v případě reklamní kampaně propagující luxusní zboží, kde neplatí 

žádná přísná pravidla, jak se musí dané produkty popisovat, a jelikož je jejich 

kvalita samozřejmostí, není cílem poskytnout detailní informace o daném produktu, 

nýbrž spojit ho třeba se známou osobností. Texty jsou obvykle krátké, apelativní 

a nevypovídají příliš o produktu jako takovém, ale spíše se zaměřují na snové 

představy a ideu dosažení dokonalosti (Pedersen, 2016, s. 205–206).  
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Zároveň se transkreace odlišuje od tvorby nové reklamy – pokud danou reklamní 

kampaň nelze pro daný trh adaptovat a nahradí se novou kampaní cílící na lokální 

trh, již nejde o transkreaci. Transkreace, stejně jako překlad, popisuje jak výsledný 

produkt, tak proces jeho tvorby, omezuje se však hlavně na adaptační či tvůrčí fázi 

procesu, která nastává po dokončení výchozího textu, tzv. master creative nebo 

master copy. Tomu někdy předchází či ho doplňuje tzv. kulturní poradenství (cross-

cultural consultancy), které slouží k poskytnutí rad týkajících se jakéhokoliv 

aspektu v rámci cílového trhu. Dostáváme tak škálu směřující od reprodukce k nové 

tvorbě, kde překlad představuje krajní reprodukci, tedy nejpřímější přístup 

k jazykové adaptaci, na druhém pólu je umístěna nová tvorba pro lokální trh 

a transkreace se nachází mezi těmito koncepty, avšak blíže překladu, jelikož rovněž 

pracuje s výchozím textem. Kulturní poradenství, které jako jediné nemá za cíl 

tvorbu textu, by v tomto schématu figurovalo nad všemi třemi zmiňovanými 

koncepty (Pedersen, 2016, s. 209–212).  

 

2.3.4 Shrnutí translatologických východisek 

Tato kapitola sloužila k popisu translatologických východisek a zaměřovala se 

na vymezení pojmů, které se často užívají ve spojitosti s překladem reklamních 

a marketingových textů.  

K větší názornosti slouží následující tabulka (č. 1), která shrnuje poznatky o užívání 

jednotlivých pojmů, není však zdaleka vyčerpávající. Tabulka také nebere v potaz 

specifický význam adaptace v reklamním průmyslu, který by v tomto přehledu 

odpovídal spíše definici lokalizace. Reklama jako žánr je pak uvedena u všech 

pojmů, jelikož se v odborné literatuře spojuje jak s překladatelskou 

strategií adaptačního překladu, tak s procesem lokalizace i s transkreací.  

U videoher se mluví zejména o herní lokalizaci, přesto v tomto kontextu nelze 

opomenout ani užívání pojmu transkreace. Dětská literatura, ačkoliv byla zmíněna 

v souvislosti s pojmem lokalizace, je zařazena u adaptace, jelikož popisovaný 

překladatelský postup lokalizace v tomto pojetí odpovídá spíše adaptaci místních 

reálií, tedy posunu na makrostylistické rovině textu, než lokalizaci ve smyslu 

přizpůsobení produktu pro cílový trh. 
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Zároveň je třeba dodat, že se nejedná o pojmy konkurenční, jelikož popisují odlišné 

dílčí či naopak celkové procesy a metody a mohou se tak i navzájem doplňovat 

a existovat vedle sebe. Zejména lokalizace a transkreace pak zasahují i do jiných 

oborů, než je překlad. 

 Adaptace Lokalizace Transkreace 

Charakteristika Překladatelská metoda 

nepřímého/volného překladu, 

při které dochází k úpravám 

textu vycházejícím z potřeb 

cílové kultury  

Proces přizpůsobení produktu 

pro cílový trh, zahrnuje mimo 

jiné i překlad 

Tvůrčí proces na pomezí 

práce překladatele a autora 

původního textu 

Roviny uplatnění Především kulturní rovina 

a reálie 

Všechny roviny procesu 

včetně jazykové, kulturní, 

obrazové, zvukové, technické 

a právní, prostorových 

omezení apod. 

Celá verbální rovina textu, 

popř. i neverbální (např. 

obrazový materiál) 

Společné znaky Silná orientace na adresáta, tendence k domestikaci, iluzionistický/skrytý překlad, značná 

volnost překladu 

Tendence v užití Literatura (divadelní hry, 

poezie, dětská literatura), 

reklama 

Software, videohry, webové 

stránky, reklama 

Marketingové a PR texty, 

reklama, videohry 

Tabulka č. 1 – Pojmy adaptace, lokalizace a transkreace v přehledu 

V rámci pojednání o pojmu transkreace v kontextu reklamy a marketingu pak 

Pedersen (2016, s. 146; s. 205–206) a Sattler-Hovdar (2016, s. 20–21) popisují také 

možná kritéria, podle kterých lze transkreaci odlišit od „obyčejného“ překladu. 

Tyto tendence jsou znázorněny v následující tabulce (č. 2). Podle Pedersena (2016, 

s. 177–179) je navíc transkreace zpravidla výsledkem kolektivního autorství, to 

však nelze zcela vyloučit ani u překladu.  

 Překlad Transkreace 

Délka textu Delší texty (tzv. long copy) Kratší texty do 2 000 slov (tzv. short 

copy) 

Převažující funkce textu Informativní Persvazivní 

Další typické rysy Detailní popisy produktů, techničtější 

texty, využití nástrojů CAT (důležitá 

konzistentnost) 

Důležité pro image zadavatele a jeho 

tržby, často druh reklamy 

Příklady textů patenty, normy, právní texty, 

technické texty, výroční zprávy apod. 

tiskové zprávy, firemní brožury, 

zákaznické časopisy, webové stránky, 

komunikace společnosti na sociálních 

sítích, newslettery apod. 

Tabulka č. 2 – Rozdíly mezi překladovými a transkreačními zakázkami  
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2.4 Translatologický model Kathariny Reiß 

Tato kapitola slouží k představení modelu translatologické analýzy podle Kathariny 

Reiß publikovaného v knize Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik 

(1971). Podle autorky modelu platí zásada, že ke kritice překladu by nemělo 

docházet bez porovnání cílového textu s textem výchozím a kritik by tak měl 

ovládat oba jazyky (Reiß, 1971, s. 11). Kritika by měla být objektivní, čímž je 

myšlena hlavně ověřitelnost – každé hodnocení musí být zdůvodněno, doloženo 

příklady a při negativním hodnocení by se kritik měl pokusit odhadnout, co 

překladatele k danému chybnému řešení vedlo, a navrhnout lepší řešení (Reiß, 

1971, s. 12). Zároveň by se kritika měla omezit na hodnocení překladu, neměla by 

se tedy zabývat kvalitou a správností překládaného textu, ale určit, zda a do jaké 

míry odpovídá text v cílovém jazyce textu v jazyce výchozím (Reiß, 1971, s. 13). 

Samotný model (Reiß, 1971, s. 31–88) sestává ze tří kategorií – literární, jazykové 

a pragmatické. V rámci literární kategorie se určuje převažující funkce textu, 

rozlišují se texty s důrazem na obsah (Inhaltsbetonter Text), s důrazem na apel 

(Apellbetonter Text), s důrazem na formu (Formbetonter Text) a texty 

audiomediální (Audio-medialer Text). V jazykové kategorii se texty analyzují 

z hlediska jednotlivých vnitrojazykových instrukcí – v rámci sémantických 

instrukcí se hodnotí ekvivalence použitých výrazů, v rámci lexikálních instrukcí 

jejich adekvátnost, v rámci gramatických instrukcí je pak rozhodujícím kritériem 

správnost sdělení, a to jak s ohledem na kodifikaci, tak na jazykové konvence, 

a v neposlední řadě se model zaměřuje na stylistické aspekty textu v rámci 

stylistických instrukcí. Pragmatická kategorie se věnuje vnětextovým faktorům, 

mezi které patří užší situační zřetel, věcný faktor, faktor času, faktor místa, faktor 

příjemce, závislost na mluvčím a afektivní implikace. Hodnotí se tedy aspekty jako 

nakládání s reáliemi, vliv autora textu, zamýšlená cílová skupina, místo a doba 

vzniku apod., a to jak z pohledu originálu, tak překladu, kde text může fungovat 

např. v odlišné časoprostorové situaci či oslovovat jinou skupinu příjemců.  

Model je dostatečně univerzální, aby byl aplikovatelný i na marketingové texty, 

a díky výše uvedeným zásadám umožňuje objektivní, ověřitelné zhodnocení. Pro 

užití v empirické části této práce však bude model rozšířen o poznatky popsané 

v předchozí kapitole, především pokud jde o určení, zda se jedná o transkreaci.  
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3 Empirická část 

 

3.1 Metodologie 

 

3.1.1 Výběr textů 

Pro případovou studii bylo zapotřebí zvolit vhodné propagační texty, které byly do 

češtiny převzaty z německého originálu. Nejprve proběhla rešerše mezi 

společnostmi z německojazyčných zemí dlouhodobě působících na českém trhu. 

Cílem bylo zjistit, zda užívají stejné či obdobné reklamní kampaně a propagační 

materiály v obou jazycích. Následně byla vybrána společnost, která se propaguje 

podobným způsobem v německojazyčném i českém prostředí, a pro účely této 

práce byl jako textový materiál zvolen její zákaznický časopis, vydávaný každý 

měsíc zároveň na rakouském i českém trhu (jeho mutace jsou však vedle Česka 

vydávány i v dalších zemích, kde tato společnost působí, např. na Slovensku). Bylo 

osloveno PR oddělení dané společnosti, které souhlasilo s poskytnutím tří čísel 

zákaznického časopisu (z ledna, února a března 2020, dále označovaných jako 

01/20, 02/20 a 03/20) v obou jazykových verzích pod podmínkou anonymizace 

v textu i přílohách diplomové práce. 

Zákaznický časopis byl vyhodnocen jako reprezentativní pro tento výzkum, neboť 

většina jeho článků je překladová a má propagační charakter. V rámci práce je proto 

tento časopis definován jako propagační, jelikož právě tento aspekt byl klíčový pro 

výběr textů určených k analýze. Do korpusu textů byly vybrány takové články, 

které jsou spojené s nabídkou příslušných produktů dané společnosti, naopak 

vyřazeny byly např. rozhovory se známými osobnostmi, horoskop nebo recepty. 

Zároveň bylo podmínkou, že daný článek je obsažen v obou verzích a jedná se tedy 

o překlad (zde je však nutno dodat, že česká redakce – jak se ukázalo v rozhovoru 

se zaměstnankyní společnosti – až na výjimky vlastní články nepíše a i v případě, 

že z nějakého důvodu nepřevezme článek z rakouského vydání, dostává od 

rakouské redakce k překladu jiný článek, jiné než překladové články se tedy 

v časopise téměř nevyskytují, přesto bylo logickou podmínkou pro výběr textu mít 

k dispozici obě jeho jazykové verze).  
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3.1.2 Postup analýzy 

K analýze vybraných článků propagačního časopisu byl zvolen translatologický 

model Kathariny Reiß (1971) doplněný o poznatky Pedersena (2016) a Sattler-

Hovdar (2016). Cílem této analýzy bylo potvrdit či vyvrátit výchozí hypotézy, že 

se v případě překladu těchto článků jedná o transkreaci a že se prokáže vysoká míra 

adaptace potřebám českého trhu.  

Bylo vybráno celkem 15 článků, které však byly pro účely analýzy dále rozděleny 

do tří skupin podle typu a tematiky článků. Jednotlivá čísla časopisu se skládají ze 

tří tematických oddílů – v případě prvního (lednového) čísla se jedná o oddíly Krása 

(Schönheit), Inspirace (Genuss) a Životní styl (Leben), v případě dvou novějších 

čísel (únorového a březnového) se pak jedná o oddíly Životní styl (Leben), Krása 

(Schönheit) a Harmonie (Balance). Většina vybraných článků pochází z oddílu 

Krása, pouze čtyři jsou z oddílů Životní styl či Inspirace. Tyto články tvoří jednu 

analyzovanou skupinu, jelikož se svou strukturou mírně liší od článků z oddílu 

Krása a zároveň jsou si podobné navzájem – jedná se o články jednostránkové, které 

obsahují středně dlouhý text (v porovnání s ostatními články časopisu), doplněný 

o nabídku příslušných produktů. Články z oddílu Krása pak byly rozděleny do dvou 

skupin dle struktury článků. Byly vyčleněny tři jednostránkové články, které se 

primárně zaměřují na nabídku produktů na určité téma, přičemž se zpravidla 

v rakouské a české verzi samotná nabídka produktů z velké části liší, avšak téma 

a krátké doprovodné texty se shodují. Dále se tyto články vyznačují také společnou 

grafickou podobou – to je sice charakteristické pro celý časopis, u tohoto typu 

článků je však provázanost textu s grafickou podobou nejvýraznější. Právě proto je 

vhodné tyto články odlišit od zbylých osmi článků z oddílu Krása, které jsou 

vícestránkové a obsahují výrazně více textu. Nabídka produktů se u nich sice také 

vyskytuje, avšak objevuje se většinou až ke konci článku a nebývá tak podrobná 

(u názvů jednotlivých produktů většinou nejsou uvedeny buď žádné, nebo jen velmi 

stručné doplňující informace).  

Samotné analýze článků z daných skupin předchází tabulka, která u jednotlivých 

článků uvádí pořadí v rámci korpusu, číslo časopisu, stranu v českém vydání 

a stranu v rakouském vydání. Poté následuje stručná charakteristika dané skupiny 

textů. Při analýze jsou vybrané příklady z článků pro větší přehlednost uváděny 

v tabulkách. V prvním sloupci těchto tabulek je uvedeno číslo příkladu pro 
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jednodušší odkazování v textu práce, v dalších dvou sloupcích pak nejprve česká 

a poté německojazyčná verze. Za každou z verzí je v závorce uvedeno číslo 

časopisu a strana, kde se daný příklad nachází. Příslušná slova, spojení či pasáže 

jsou v tabulce vyznačeny tučným písmem. Kvůli anonymizaci jsou názvy, jména či 

webové stránky přímo spojené se společností vydávající časopis v tabulkách 

s příklady nahrazeny písmenem X.  

 

3.1.3 Metodika rozhovoru 

Součástí empirické části práce je vedle analýzy textů i rozhovor se zaměstnankyní 

dané společnosti, která pracuje na českém vydání časopisu. Cílem rozhovoru bylo 

zjistit, jak probíhá výběr a překlad textů, které jsou převzaté z rakouského vydání, 

kdo se na tvorbě textů podílí, jaké kroky jsou součástí celého procesu apod. 

Metodika přípravy a vedení rozhovoru vycházela z děl Jana Hendla (2005) 

a Miroslava Vaňka (2004). Byla zvolena forma rozhovoru pomocí návodu, která 

umožňuje přizpůsobovat otázky dle situace a zároveň zajišťuje, že se dostane na 

všechna relevantní témata (Hendl, 2005, s. 174). Před rozhovorem byl proto 

připraven návod, který se skládal ze tří tematických okruhů. Podle nich byly 

zformulované základní otázky, které byly dále rozšířeny o několik doplňujících 

otázek. První tematický okruh se věnoval nakládání s originálem a výběru článků 

pro českou mutaci (základní otázka: ‚Jaké podklady a instrukce dostáváte od 

původní redakce?‘), druhý okruh se zabýval procesem vzniku české mutace 

(základní otázka: ‚Kdo všechno se podílí na překladových článcích časopisu?‘) 

a třetí okruh se pak zaměřoval na samotnou podobu článků pro českou mutaci 

(základní otázka: ‚Co je třeba v překladových článcích české mutace přizpůsobit 

domácímu trhu?‘).  

Poté byla zkontaktována marketingová manažerka dané společnosti, která již dříve 

souhlasila s poskytnutím časopisu pro účely diplomové práce. Ta předala kontakt 

příslušné pracovnici, jež v současné době zastupuje vedoucí časopisu. 

Prostřednictvím e-mailu byla tato pracovnice seznámena s cílem rozhovoru, 

přibližnou délkou (do 30 minut) a rovněž se skutečností, že rozhovor bude nahrán, 

anonymizován a jeho přepis bude poskytnut ke schválení. S tímto postupem 

pracovnice souhlasila, ale vzhledem ke skutečnosti, že pouze zastupuje kolegyni, 
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která časopis dlouhodobě vede, navrhla, že pokud by neznala odpovědi na některé 

z otázek, domluvily bychom se na další, doplňující termín – to se však nakonec 

ukázalo jako zbytečné. Dohodly jsme se na videohovoru, jelikož se tento způsob 

jevil jako flexibilnější i s ohledem na možné opakování rozhovoru (společnost sídlí 

mimo Prahu, kde diplomová práce vznikala). Termín byl zvolen podle časových 

možností pracovnice a rozhovor se na její přání uskutečnil na platformě MS Teams.  

K videohovoru došlo v červnu 2021 a byl nahráván přes počítač a zároveň na 

diktafon mobilního telefonu pro případ technických potíží na jednom či druhém 

zařízení. Otázky byly pokládány dle předem připraveného scénáře, zároveň však 

některé otázky vznikaly teprve během rozhovoru. Ačkoliv pracovnice projevila 

obavy, že nebude mít tak hluboké znalosti o dané problematice a bude se muset 

případně doptat kolegů, dokázala obsáhle zodpovědět všechny základní i doplňující 

otázky. Nebylo tedy potřeba se domlouvat na termínu dalšího rozhovoru. Délka 

rozhovoru nepřekročila avizovanou půl hodinu, videohovor trval celkem 17 minut.  

Nahrávka rozhovoru byla následně přepsána a došlo k několika editacím. Vedle 

anonymizace určitých pasáží textu, které obsahovaly název společnosti či značek, 

byl přepis autorkou práce redigován, např. byly nespisovné tvary sloves opraveny 

na spisovné, byl upraven slovosled, byla vynechána některá výplňková slova 

a odpovědi byly pomocí vhodné interpunkce rozděleny do logických syntaktických 

celků. Poté byl přepis zaslán dotazované osobě ke schválení. Pracovnice 

společnosti ve spolupráci s manažerkou marketingu pak provedla další úpravy 

týkající se mimo jiné formulační stránky. Přepis je součástí přílohy diplomové 

práce a na jeho základě byla vypracována kapitola 3.2.  
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3.2 Výsledky rozhovoru 

První okruh otázek se týkal spolupráce s rakouskou redakcí a výběru článků pro 

českou mutaci. Potvrdilo se očekávání, že časopis se tvoří v Rakousku a česká 

redakce dostává pro každé číslo textový i obrazový materiál včetně rozvržení stran, 

tzv. zrcadla (německy Seitenspiegel). Obrazový materiál se až na drobné úpravy, 

jako je např. zmenšení fotografií, zcela ponechává. Textový materiál se překládá. 

Zpravidla česká redakce převezme všechny články. Pouze pokud je článek vyloženě 

určený jen pro rakouské čtenáře (např. článek o jubileu rakouské pobočky), obrací 

se na rakouskou redakci, která zašle jiný článek k překladu. Česká redakce nemá 

téměř žádný prostor k psaní vlastních článků s výjimkou několika málo rubrik, jako 

je např. rozhovor s osobností. O složení čísla tedy rozhoduje původní redakce. 

Další okruh otázek se týkal samotného procesu překladu a hlavním cílem bylo 

zjistit, jací účastníci se na výsledné podobě článků podílí. V současné době se jedná 

o malou skupinu pracovníků v oddělení komunikace čítající tři zaměstnance. 

Překlad tedy probíhá interně, ačkoliv není vyloučeno, že by např. v případě 

personálního výpadku společnost navázala spolupráci i s externí agenturou. 

Samotnému překladu se věnují jeden až dva zaměstnanci, kteří jako jediní přímo 

pracují s originálem, všichni pracovníci však umějí německy a mohou v případě 

potřeby do originálu nahlédnout. Výsledným produktem překladu je již adaptovaný 

článek určený českému čtenáři, tedy téměř finální podoba článku. Následně články 

procházejí v rámci této malé skupiny vzájemnými korekturami. Kontrola kvality 

překladu většinou neprobíhá, pouze výjimečně, pokud se jedná o odbornější výrazy, 

se překlad konzultuje s externím odborníkem či s kolegy z oddělení nákupu, kteří 

znají složení daných produktů. Ke konzultaci dochází např. při překladu 

chemických sloučenin, které mohou mít dopad na zdraví. Finální korektura je dvojí, 

nejprve ji provádí vedoucí skupiny komunikace a posléze ještě manažer 

komunikace. V rámci finálních korektur se články korigují zejména po jazykové 

stránce a případně může ještě dojít k drobným úpravám po stránce grafické.  

Výsledná podoba české mutace je pak zaslána rakouské redakci k finálnímu 

schválení, na jehož základě může jít časopis do tisku. České redakci není známo, 

jaký je přesný postup rakouské redakce při schvalování, přesto se ví, že docházelo 

v minulosti ke zkušebním překladům některých částí časopisu. Celý časopis je 

poměrně rozsáhlý (mívá přes 20 článků), proto by podle pracovnice rakouská 
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redakce nestihla přeložit všechny články. Zda ke zkušebním překladům dochází 

stále, případně do jaké míry, pracovnice neví. Dále rakouská redakce kontroluje 

např. správné označení fotografií, tzv. fotokredity (u každé fotografie v časopise je 

uvedeno jméno autora nebo zdroj), tiráž a grafickou podobu, případně si všímá 

zjevných chyb či nepřesností, které mohla česká redakce přehlédnout apod.  

Poslední okruh otázek se věnoval aspektům, které jsou potřeba v článcích 

přizpůsobit českým čtenářům a českému trhu. Mezi ně patří např. údaje z různých 

rakouských studií, které bývají nahrazeny údaji z českých studií. Společnost podle 

všeho provádí i své vlastní studie na české populaci, které se vztahují k jejím 

produktům. Dále se např. zestručňují podrobné medailonky rakouských osobností, 

které se objevují u některých článků. Obecně se tedy jedná především o změny 

provedené v důsledku rozdílné kultury.  

Další doplňující otázky směřovaly na nabídku produktů, která často bývá spojena 

se články časopisu, jelikož ta je na první pohled v obou verzích zpravidla odlišná. 

Pracovnice potvrdila, že výběr produktů je hodně rozdílný, neboť se český 

a rakouský zákazník liší, stejně tak jako nabídka produktů v obou zemích. Nejprve 

tedy česká redakce kontroluje, zda má uvedené produkty vůbec v sortimentu. 

I v případech, kdy v českém sortimentu tyto produkty jsou, se může stát, že nejsou 

v danou dobu v dostatečném množství na skladě. V takovém případě není žádoucí 

na ně upozorňovat zákazníka, případná zvýšená poptávka by totiž nemusela být 

pokryta. Proto se hledají produkty, které jsou relevantní pro český trh i českého 

zákazníka a zároveň jsou v dostatečném množství na skladě, přičemž prioritou 

zůstává, aby měly souvislost s daným článkem. Články naopak nikdy 

nepřizpůsobují vybraným produktům – sortiment je natolik široký, že česká redakce 

nemá problém nalézt odpovídající alternativu k danému tématu, i když třeba nemají 

k dispozici produkty z rakouské verze. Česká redakce se při výběru nabízených 

produktů více zaměřuje na produkty vlastních, privátních značek společnosti, které 

jsou především v poslední době u českého zákazníka mimořádně oblíbené. Naopak 

rakouská verze častěji propaguje i výrobky prémiových značek. Tyto značky se 

v české mutaci propagují spíše ve formě inzercí (obě jazykové verze jsou však 

hojně prokládány inzercemi). Výběr produktů je zcela v režii české redakce, a to ve 

spolupráci s oddělením nákupu.   



53 

 

3.3 Translatologická analýza 

 

3.3.1 Jednostránkové články z oddílu Krása 

Pořadí článku Číslo časopisu Strana v českém vydání Strana v rakouském vydání 

1 01/20 s. 30 s. 26 

2 02/20 s. 50 s. 66 

3 02/20 s. 52 s. 68 

Tabulka č. 3 – Jednostránkové články v oddílu Krása 

 

3.3.1.1   Charakteristika textů  

Tyto články tvoří nejmenší skupinu analyzovaných textů a zároveň se jedná 

o články na první pohled nejkratší, pokud jde o množství textu. Vyznačují se tím, 

že hlavní část textu tvoří nabídka produktů, která bývá v obou verzích odlišná, jak 

vyplynulo i z rozhovoru s pracovnicí společnosti. Přesto se u těchto článků 

zachovává společné téma, grafická podoba a doprovodné texty. Analýza se tedy 

bude soustředit na tyto společné aspekty a bude sledovat, jakým způsobem česká 

mutace přetváří tyto články pro český trh a českého zákazníka.  

 

3.3.1.2   Literární kategorie  

Pokud jde o typologii a funkci textu, lze u všech článků propagačního časopisu 

očekávat, že u nich bude kladen důraz na apel. Apelativní funkce vzniká 

prostřednictvím dialogu, autor tedy určitým způsobem apeluje na čtenáře textu. 

Ačkoliv bychom u článků mohli nalézt i jistou informativní funkci, neboť popisují 

jednotlivé produkty a přibližují je čtenáři, reklamní texty se obecně k informativním 

textům neřadí, jelikož vyjádření apelu převažuje nad informativností textu (Reiß, 

1971, s. 32–34).  

V případě článků časopisu je však vyjádření tohoto apelu o něco implicitnější než 

např. u reklamních sloganů či jiných čistě reklamních textů – i proto je tato práce 

ostatně definuje jako texty marketingové. Přesto ho v textech lze nalézt, zejména 

v české verzi je často vyjádřen pomocí výzev, jako např. ‚Nenechte se pohltit 

zimními chmury‘ (článek č. 1) či ‚Nebojte se oslnit svým úsměvem‘ (článek č. 3). 

V rakouské verzi bývá tento apel vyjádřen bez přímého oslovení čtenáře, přesto 

i v ní najdeme podobné výzvy, jako např. Kein Grund für Winterblues! (článek 
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č. 1). Určitý implicitní apel pak můžeme vnímat i u spojení Gesund knabbern 

(článek č. 3).  

Vedle primární apelativní funkce ale můžeme v textech nalézt i další. Zejména 

u nadpisů a podnadpisů je kladen důraz na formu sdělení a jistou estetickou funkci, 

ačkoliv i ta je podobně jako funkce informativní zcela podřízena primární funkci, 

kterou je vyjádření apelu. Dále tyto články sdílí společné znaky také s texty audio-

mediálními – jsou založeny na výrazné grafické podobě, která koresponduje 

s tématem článku a do jisté míry může ovlivnit i textovou složku, alespoň tedy 

u české mutace (pokud předpokládáme, že v případě rakouské verze vzniká 

grafická podoba až po napsání textu). Česká redakce dostává textový i grafický 

materiál společně, a proto pravděpodobně bere při překladu v potaz i výslednou 

grafickou podobu článků. V neposlední řadě pak grafická podoba článků 

představuje také určitá prostorová omezení, je předem dané, kde se musejí 

jednotlivé texty nacházet, do jakého prostoru se musejí vejít apod. Ačkoliv česká 

redakce podle rozhovoru s pracovnicí může grafickou podobu mírně upravovat, 

u těchto článků podle všeho mimo náhradu některých produktů nedošlo k žádným 

na první pohled viditelným změnám jejich grafické podoby.  

 

Kritéria pro transkreaci 

V souvislosti s funkcí textů je třeba určit, zda jsou tyto texty podle tendencí 

popsaných v tabulce č. 2 v podkapitole 2.3.4 určené k transkreaci. Pokud jde 

o délku textů, jednotlivé články mají v originále zhruba 200 až 250 slov a lze je 

považovat za tzv. short copy, u kterých převažuje funkce persvazivní nad funkcí 

informativní. Nenabízí žádné detailní popisy produktů, u kterých by byla důležitá 

konzistentnost výrazů (s výjimkou názvů produktů, které se však v textu zpravidla 

neopakují). Články rozhodně jsou důležité pro image zadavatele a mají vliv na jeho 

tržby – jak zaznělo v rozhovoru, nabídky produktů vznikají ve spolupráci 

s oddělením nákupu a jedním z kritérií je i dostatečné množství zboží na skladě, 

aby mohla být uspokojena zvýšená poptávka po produktu v důsledku jeho 

propagace v časopisu. Zákaznický časopis navíc Sattler-Hovdar (2016, s. 21) uvádí 

přímo jako příklad textů, pro které je vhodná transkreace. Podle těchto kritérií tedy 

lze považovat převod těchto článků do češtiny za transkreaci. Potvrzuje se také 
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tendence, že transkreace bývá výsledkem kolektivního autorství (Pedersen, 2016, 

s. 177–179) – z rozhovoru s pracovnicí společnosti rovněž vyplynulo, že články 

vznikají v malé skupině v oddělení komunikace.  

 

3.3.1.3   Jazykové kategorie  

 

Sémantické instrukce 

Posuny 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Jiskřivá královna (01/20, s. 30)  Zeit zum Blaumachen (01/20, s. 26) 

2 Nenechte se pohltit zimními chmury. Raději si užijte 

jiskřivě okouzlující líčení a péči, které vás 

doprovodí na bruslařskou plochu i sjezdovku. 

(01/20, s. 30) 

Kein Grund für Winterblues! Mit der neuen 

Trendfarbe kann man richtig schön kreativ werden. 

(01/20, s. 26) 

3 Královna květin, její barva nebo vůně slibuje lásku 

a krásu, ať už ve formě magického parfému, smyslné 

rtěnky nebo vyživující péče. (02/20, s. 50) 

Die Königin der Blumen verspricht Liebe und 

Schönheit, ganz gleich ob als verführerischer Duft, 

sinnlicher Lippenstift oder reichhaltige Pflege. (02/20, 

s. 66) 

4 Neodolatelný úsměv (02/20, s. 52) Nachhaltig lächeln (02/20, s. 68) 

5 Nebojte se oslnit svým úsměvem a buďte díky 

pravidelné péči hrdí na svůj chrup. (02/20, s. 52) 

Mundziehöl, Bambuszahnbürste und Zahnputz-

Tabletten – die Naturkosmetik bringt die Zähne zum 

Strahlen, ohne die Umwelt zu belasten. (02/20, s. 68) 

Tabulka č. 4 – Posuny: Jednostránkové články z oddílu Krása 

Z hlediska sémantických posunů je nápadný posun u článku č. 1, který začíná již 

nadpisem (viz příklad č. 1 v tabulce č. 4) a pokračuje i dále v textu (viz příklad č. 2 

tamtéž). Sloveso blaumachen je podle slovníku Duden v němčině hovorové11 

a užívá se ve významu ‚ulít se z práce‘. Tento význam sice nebyl v článku přímo 

zamýšlen, přesto právě na určitou dvojznačnost titulek naráží – ve spojitosti 

s následující výzvou Kein Grund für Winterblues! lze užití tohoto slovesa 

interpretovat tak, že v období tzv. zimních depresí (článek pochází z lednového 

čísla) má mnoho lidí sklon k nečinnosti, modrá barva se navíc právě s tímto 

obdobím často pojí. Kromě toho můžeme modrou, anglicky blue, vnímat i ve slově 

Winterblues. Článek s těmito asociacemi pracuje, ale sloveso užívá v doslovném 

smyslu „něco modře nabarvit“, který udává jako další možný význam slovník 

                                                 
11 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-02]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/blaumachen 
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DWDS12 – v tomto konkrétním případě jde o užívání kosmetických produktů modré 

barvy, která má podle článku představovat nový barevný trend, jejž lze velmi 

kreativně využít.  

V české mutaci se význam posouvá a možná i vlivem grafické podoby 

a znázorněných sněhových vloček se místo asociací s modrou barvou v překladu 

pracuje s přívlastkem ‚jiskřivý‘ (‚Jiskřivá královna‘, ‚jiskřivě okouzlující líčení‘) 

a obecně se zimní tematikou – objevují se ‚zimní chmury‘ jako ekvivalent 

k německému výrazu Winterblues, dále se ale text už odpoutává a nabízené 

produkty uvádí do kontextu s typickými zimními sporty (bruslení, lyžování). 

Modrou barvu český článek (s výjimkou popisu jednotlivých produktů, kde se 

modrá barva několikrát zmiňuje) tematizuje až v rámečku v pravém dolním rohu.  

U článku č. 2 si lze všimnout posunu u výčtu (viz příklad č. 3 tamtéž), kde je 

‚svůdná vůně‘ (verführerischer Duft) do češtiny přeložena jako ‚magický parfém‘. 

‚Vůně‘ (Duft) je pojem obecnější, překlad ‚parfém‘ lze tedy hodnotit jako 

konkretizaci. Pokud jde o adjektivum ‚magický‘, nenese s sebou v tomto případě 

žádný výrazný posun, jelikož užívání adjektiv typu ‚svůdný‘, ‚magický‘, ‚smyslný‘ 

apod. můžeme hodnotit jako způsob sémantického povýšení, jak ho charakterizuje 

Römer (1971, s. 85–105), které se často uplatňuje při popisu produktů v reklamě. 

Tato adjektiva nijak blíže nepopisují daný produkt, neudávají žádné jeho vlastnosti, 

ale spíše se ho snaží učinit atraktivnějším pro příjemce sdělení.  

Další výraznější posun lze zaznamenat u článku č. 3, který je rovněž zřejmý již 

z nadpisu (viz příklad č. 4 tamtéž) a ještě více v následujícím textu (viz příklad č. 5 

tamtéž). Tématem rakouského článku je udržitelnost ve spojitosti s péčí o chrup 

a ústní dutinu, článek představuje přírodní produkty šetrné k životnímu prostředí. 

Český článek aspekt udržitelnosti zmiňuje pouze v souvislosti s jedním produktem 

(zubním kartáčkem), jinak se jedná o „běžné“ produkty, které patrně nejsou čistě 

přírodního původu. U tohoto článku je zřejmá tendence, kterou zmiňovala 

pracovnice společnosti v rozhovoru – produkty z českého článku pocházejí všechny 

od privátních značek společnosti, v rakouském článku se naopak ve všech 

případech jedná o produkty tzv. prémiových značek, jak byly nazvány v rozhovoru, 

                                                 
12 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-08]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/blaumachen 
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tedy o produkty externích dodavatelů. Lze tedy usuzovat, že tematika článku 

v české mutaci byla v tomto případě adaptována potřebám českého trhu a uvedené 

přírodní produkty z rakouské verze buď vůbec nejsou v nabídce české pobočky, 

nebo se zkrátka vzhledem k oblíbenosti u českého zákazníka dává přednost 

vlastním značkám společnosti, které jsou cenově dostupnější. To je však v rozporu 

s výsledky rozhovoru, kde zaznělo, že se články dle nabídky produktů neupravují. 

Je však možné, že pracovnice tento typ článků nepovažovala za „plnohodnotné“ 

články a spíše o nich přemýšlela jako o nabídce produktů, která je dle rozhovoru 

zcela v režii české redakce ve spolupráci s oddělením nákupu. Dále lze rovněž 

spekulovat, že podobné posuny jsou při převodu těchto článků tak běžné, že je 

pracovnice ani nepovažovala za změnu či přizpůsobení, nebo se naopak jednalo 

o zcela ojedinělý případ – to se však ukáže až při analýze následujících typů článků.  

Vynechávky 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Nejen proto se často využívá při terapiích například 

ke zmírnění migrény, napětí a stresu. (01/20, s. 30) 

Deshalb wird der kühle Ton in der Farbtherapie gern 

zur Behandlung von Migräne, Verspannungen und 

Stress eingesetzt. (01/20, s. 26) 

2 - Wie Sie sich mit der neuen Farbe des Jahres „Lost 

at Sea“ cool und trendy einrichten können, erfahren 

Sie auf Seite 60. (01/20, s. 26) 

3 Růžová voda působí antisepticky a hodí se k čištění 

pleti i ke zklidnění pokožky po holení. (02/20, s. 50) 

Rosenwasser wirkt antiseptisch und eignet sich zur 

Reinigung, bei Unreinheiten oder zur Beruhigung 

nach dem Rasieren. (02/20, s. 66) 

4 - Weiterlesen auf: X (02/20, s. 66) 

5 Díky různým druhům zeleniny, jako je mrkev nebo 

kedluben, můžete masírovat své dásně. (02/20, s. 52) 

Durch harte Gemüsesorten wie Karotten oder Kohlrabi 

wird das Zahnfleisch massiert. (02/20, s. 68) 

Tabulka č. 5 – Vynechávky: Jednostránkové články z oddílu Krása 

Pokud odhlédneme od částí textu, u kterých se česká mutace naprosto odpoutává 

od rakouského originálu (týká se to zejména popisu produktů, nadpisů a výrazných 

sémantických posunů uvedených v tabulce č. 4), zbylá část doprovodných textů 

téměř kopíruje originál. Přesto i v těchto převzatých pasážích nalezneme 

vynechávky. Nejvíce vynechávek lze najít v doprovodném textu, který se nachází 

v pravém dolním rohu článku č. 1 (viz příklad č. 1 v tabulce č. 5) – světelnou terapii 

(něm. Farbtherapie) překládá obecněji jako ‚při terapiích‘ a dále neuvádí 

informaci, že se při ní užívá studený tón barvy. Zároveň nezmiňuje oblibu užití 

(gern), zato doplňuje četnost (‚často‘) – to lze považovat i za jistý posun. Důvodem 

krácení zjevně nebyl nedostatek prostoru, český text je už i bez těchto dvou 

vynechávek výrazně stručnější, jelikož navíc zcela vynechává také závěrečnou větu 

s odkazem na jiný článek (viz příklad č. 2 tamtéž), ačkoliv tento článek v české 
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mutaci obsažen je. Pokud jde o texty popisující jednotlivé produkty, které se 

u tohoto článku až na jeden produkt liší – a i v případě shodného produktu jsou 

popisky v obou verzích odlišné –, česká mutace nezachovává původní formu 

popisků, kdy každý začíná nějakým heslem, jako např. Augenstern. Nabízených 

produktů je rovněž méně než v rakouské verzi. Článek č. 1 je tak v české verzi 

výrazně kratší. Naopak u článků č. 2 a 3 tak rozsáhlé vynechávky nenalezneme, 

zachovávají i formu popisků s počátečním heslem a počet produktů je stejný. 

Drobná vynechávka se přesto vyskytuje u článku č. 2 (viz příklad č. 3 tamtéž), kde 

ve výčtu chybí nečistoty (Unreinheiten). Výčet v rakouské verzi je však v tomto 

případě jistým způsobem redundantní, jelikož čistění (Reinigung) v sobě již 

zahrnuje i odstranění nečistot pleti, proto patrně česká redakce přistoupila ke 

zjednodušení. Také je v tomto doprovodném textu vynechán odkaz na webovou 

stránku (viz příklad č. 4 tamtéž), bohužel s odstupem více než jednoho roku od 

vydání časopisu již nelze dohledat, zda daný článek vyšel i na české verzi webových 

stránek, jelikož ani odkaz na rakouské stránky není v červnu 2021 funkční. Další 

menší vynechávka je pak u článku č. 3 (viz příklad č. 5 tamtéž), v české verzi se 

píše pouze o neurčitých různých druzích zeleniny, zatímco v rakouské verzi 

o tvrdých druzích zeleniny. Vzhledem k uvedeným příkladům (mrkev, kedluben) 

a účelu (masírování dásní) to však lze do určité míry odvodit z kontextu.  

Doplnění 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Nejen proto se často využívá při terapiích například 

ke zmírnění migrény, napětí a stresu. (01/20, s. 30) 

Deshalb wird der kühle Ton in der Farbtherapie gern 

zur Behandlung von Migräne, Verspannungen und 

Stress eingesetzt. (01/20, s. 26) 

2 Královna květin, její barva nebo vůně slibuje lásku 

a krásu, ať už ve formě magického parfému, smyslné 

rtěnky nebo vyživující péče. (02/20, s. 50) 

Die Königin der Blumen verspricht Liebe und 

Schönheit, ganz gleich ob als verführerischer Duft, 

sinnlicher Lippenstift oder reichhaltige Pflege. (02/20, 

s. 66) 

3 Růžová voda působí antisepticky a hodí se k čištění 

pleti i ke zklidnění pokožky po holení. (02/20, s. 50) 

Rosenwasser wirkt antiseptisch und eignet sich zur 

Reinigung, bei Unreinheiten oder zur Beruhigung nach 

dem Rasieren. (02/20, s. 66) 

Tabulka č. 6 – Doplnění: Jednostránkové články z oddílu Krása 

U článku č. 1 si lze u stejného příkladu, kde již byly identifikovány vynechávky, 

všimnout také určitých doplnění (viz příklad č. 1 v tabulce č. 6) – příslovce ‚nejen‘ 

implikuje, že existují i jiné důvody, proč se modrá barva užívá při terapiích, zároveň 

příslovce ‚často‘ udává navíc vysokou četnost užití a příslovce ‚například‘ 

naznačuje, že výčet není úplný. V případě příslovce ‚často‘, jak již bylo popsáno 

výše, se zřejmě jedná o ekvivalent k příslovci gern, vyjadřující oblibu, toto užití lze 
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tedy rovněž klasifikovat jako posun. Příslovce ‚nejen‘ a ‚například‘ pak výpovědi 

dodávají význam, že se jedná u pouhé příklady, jelikož důvodů pro užití je více. 

Nápadnější doplnění nalezneme u článku č. 2 (viz příklad č. 2 tamtéž) – spojení ‚její 

barva nebo vůně‘ nemá žádnou oporu v původním textu. K tomuto doplnění 

pravděpodobně došlo ve snaze zlogičtit a dovysvětlit spojení ‚královna květin‘, 

kterou je zde myšlena růže. Jedná se tedy zároveň o jistou explicitaci, vybrané 

produkty spojuje s růží buď jejich barva, nebo vůně. U stejného článku se vyskytuje 

další obdobný případ (viz příklad č. 3 tamtéž), kde byla doplněna ‚pleť‘, respektive 

‚pokožka‘. Rakouská verze navazuje na předchozí větu, kde je již ‚pokožka‘ (Haut) 

zmíněna, a proto ji neopakuje. V české verzi je sice ‚pokožka‘ rovněž součástí 

předchozí věty, přesto je doplnění v tomto případě žádoucí, vedle zjednoznačnění 

totiž zároveň vede k „rozbití“ nevhodného řazení tří podstatných jmen slovesných 

(čistění, zklidnění, holení).  

 

Lexikální instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Nenechte se pohltit zimními chmury. (01/20, s. 30) Kein Grund für Winterblues! (01/20, s. 26) 

2 Modré vlny (01/20, s. 30) Blue Vibes (01/20, s. 26) 

3 La vie en rose (02/20, s. 50) La vie en rose (02/20, s. 66) 

Tabulka č. 7 – Lexikální instrukce: Jednostránkové články z oddílu Krása 

Z hlediska lexikálních instrukcí stojí především za pozornost užívání anglických 

a francouzských výrazů. Anglicismů je v rakouské verzi více – kromě již výše 

zmiňovaného kompozita Winterblues (viz příklad č. 1 v tabulce č. 7), ve kterém 

najdeme anglicismus blues ve významu pocitu smutku či deprese, je v angličtině 

celý také jeden z menších nadpisů (viz příklad č. 2 tamtéž). V obou případech volí 

česká mutace řešení v češtině. Nejedná se o překvapivou tendenci, jelikož němčina 

obecně užívá více anglicismů než čeština a i vzhledem k příbuznosti obou jazyků 

nejsou tyto anglicismy v němčině tak příznakové jako v češtině. Výraz blues se 

v tomto významu v češtině neužívá, proto jiné řešení než nahrazení vhodným 

českým výrazem ani nepřipadá v úvahu. Totéž se týká i výrazu vibes, který 

v angličtině vyjadřuje pocity plynoucí z určitého místa či situace13, v tomto případě 

pocity spojené s modrou barvou (blue). Český překlad ‚vlny‘ ve spojení s modrou 

                                                 
13 Cambridge English Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021 [cit. 

2021-07-02]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vibes 



60 

 

evokuje spíše vodu, moře apod., jedná se tedy zároveň o jistý sémantický posun. 

Ve spojitosti se zmiňovanou světelnou terapií bychom však ‚modré vlny‘ mohli 

rovněž interpretovat jako vlny světelné, které na člověka působí a vyvolávají v něm 

určité pocity a asociace, jak je blíže popsáno v daném odstavci. I díky grafické 

podobě článku – ústředním motivem je tah štětcem v modré barvě ve tvaru vlny – 

tak český překlad v kontextu celého článku dává jistý smysl.  

Na rozdíl od anglicismů, kterým se česká mutace snaží spíše vyhýbat, byl 

francouzský nadpis článku č. 2 zachován (viz příklad č. 3 tamtéž). Pokud jde 

o srozumitelnost tohoto spojení v češtině, patrně i čtenář neznalý francouzštiny 

porozumí (i vzhledem k podobnosti s dalšími jazyky) slovu rose – buď 

v zamýšleném významu ‚růžový‘ (resp. ‚v růžové‘), nebo alespoň ve významu 

‚růže‘, přičemž obojí dává v kontextu článku smysl – a zároveň rozpozná v jazyce 

francouzštinu. Právě aspekt cizosti se u luxusních výrobků, parfémů, potažmo 

v tomto případě kosmetiky obecně hodnotí kladně (Jettmarová, 2016, s. 28; s. 33) 

a cizí jazyky bývají v reklamě užívány jako prvek ozvláštnění (Sowinski, 1998, 

s. 64–69). Exotizace je tedy v tomto případě žádoucí a význam jejího zachování 

převažuje nad požadavkem naprosté srozumitelnosti pro českého čtenáře. 

Předchozí dva anglicismy s sebou tuto funkci v textu nenesly, a i proto by bylo 

jejich zachování naopak spíše nežádoucí.  

 

Gramatické instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Nenechte se pohltit zimními chmury. Raději si užijte 

jiskřivě okouzlující líčení a péči, které vás doprovodí 

na bruslařskou plochu i sjezdovku. (01/20, s. 30) 

Kein Grund für Winterblues! Mit der neuen 

Trendfarbe kann man richtig schön kreativ werden. 

(01/20, s. 26) 

2 Neodolatelný úsměv (02/20, s. 52) Nachhaltig lächeln (02/20, s. 68) 

3 Nebojte se oslnit svým úsměvem a buďte díky 

pravidelné péči hrdí na svůj chrup. (02/20, s. 52) 

Mundziehöl, Bambuszahnbürste und Zahnputz-

Tabletten – die Naturkosmetik bringt die Zähne zum 

Strahlen, ohne die Umwelt zu belasten. (02/20, s. 68) 

4 Zdravé mlsání (02/20, s. 52) Gesund knabbern (02/20, s. 68) 

5 Díky různým druhům zeleniny, jako je mrkev nebo 

kedluben, můžete masírovat své dásně. (02/20, s. 52) 

Durch harte Gemüsesorten wie Karotten oder Kohlrabi 

wird das Zahnfleisch massiert. (02/20, s. 68) 

Tabulka č. 8 – Gramatické instrukce: Jednostránkové články z oddílu Krása 

Z hlediska gramatických instrukcí si lze všimnout hned několika jevů. V článku č. 3 

je v české mutaci nápadný tvar instrumentálu ‚chmury‘ (viz příklad č. 1 v tabulce 
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č. 8), kodifikovaný je totiž pouze tvar ‚chmurami‘14. Při zběžné rešerši ve 

vyhledávači Google se však ukazuje, že spojeni ‚s chmury‘ má výrazně více 

výskytů než ‚s chmurami‘, stejně tak spojení ‚zimními chmury‘ se vyskytuje 

mnohem častěji než ‚zimními chmurami‘. Patrně i v důsledku skutečnosti, že tvar 

jednotného čísla ‚chmura‘, který jasně určuje skloňování podle vzoru ‚žena‘, není 

příliš používaný a v množném čísle se tvar nominativu ‚chmury‘ shoduje i s tvary 

mužského rodu, se tak v instrumentálu množného čísla navzdory kodifikaci spíše 

prosazuje tvar ‚chmury‘ než ‚chmurami‘.  

Dále česká mutace mnohem častěji oslovuje čtenáře, vedle příkladu č. 1 je to zřejmé 

i z příkladů č. 3 a 5 (tamtéž). Neosobní spojení mimo jiné ve formě pasiva či 

konstrukce s man jsou v češtině nahrazena 2. osobou čísla množného, která je 

zároveň tvarem vykání. Oslovování příjemce můžeme hodnotit jako prostředek 

tzv. syntetické personalizace, jak ji popisuje Hoffmanová (2016, s. 344–345) nebo 

Čmejrková (2000, s. 29–30). Cílem je navázat osobní kontakt s neznámým 

adresátem. Vedle oslovování tomu napomáhá také užívání přivlastňovacích zájmen 

(‚svým úsměvem‘, ‚své dásně‘) – i to je v české mutaci četnější než v originále.  

Další tendencí české mutace je překládání nadpisů složených z příslovce a infinitivu 

spojením adjektiva a substantiva (viz příklad č. 2 a 4 tamtéž). U příkladu č. 2 se 

rozhodně jedná o vhodné řešení, užití infinitivu ‚usmívat se‘ by i vzhledem 

k zvratnému ‚se‘ v hlavním nadpisu působilo rušivě. U příkladu č. 4 by spojení 

‚mlsat zdravě‘ (prohozený slovosled oproti originálu by byl v češtině přirozenější) 

možné bylo a zachovalo by v sobě určitou výzvu, která se užitím podstatného jména 

slovesného ‚mlsání‘ ztrácí. Na druhou stranu řešení kopíruje strukturu předešlých 

obdobných nadpisů (‚Modré vlny‘, ‚Růžové časy‘), což sice není záměrem 

originálu, avšak můžeme to hodnotit jako jistou sjednocující strategii české mutace. 

V neposlední řadě je třeba si všimnout interpunkce – u příkladu č. 1 je výzva 

v české mutaci zakončena tečkou, v originále vykřičníkem. Jak již ale bylo popsáno 

výše, zatímco rakouská verze zůstává neosobní, česká mutace je v tomto případě 

adresnější a oslovuje čtenáře přímo. Pokud by tato osobní výzva byla doplněna 

o vykřičník, mohla by na čtenáře působit až příliš „agresivně“ – ačkoliv určitou 

                                                 
14 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-06]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=chmury 
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míru agresivity u reklamy nelze vyloučit, analyzované marketingové texty jsou 

v tomto ohledu přece jen mírnější. Vzhledem k adresnějšímu překladu lze tedy 

absenci vykřičníku hodnotit jako jistou formu kompenzace. 

 

Stylistické instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Jiskřivá královna (01/20, s. 30)  Zeit zum Blaumachen (01/20, s. 26) 

2 Nenechte se pohltit zimními chmury. Raději si užijte 

jiskřivě okouzlující líčení a péči, které vás doprovodí 

na bruslařskou plochu i sjezdovku. (01/20, s. 30) 

Kein Grund für Winterblues! Mit der neuen 

Trendfarbe kann man richtig schön kreativ werden. 

(01/20, s. 26) 

Tabulka č. 9 – Stylistické instrukce: Jednostránkové články z oddílu Krása 

Z hlediska stylistiky je nápadný zájmena článek č. 1, který v originále vykazuje 

prvky nižší stylistické úrovně než v české mutaci (viz příklady č. 1 a 2 v tabulce 

č. 9). Patrné je to u výrazu Winterblues a jeho českého ekvivalentu ‚zimní chmury‘ 

– zatímco německý výraz je podle slovníku DWDS hovorový15, ‚chmury‘ jsou 

v češtině podle Slovníku spisovné češtiny (SSČ) i podle Slovníku spisovného 

jazyka českého (SSJČ) výrazem knižním16. Výraz blaumachen sice ve významu 

„modře nabarvit“ hovorový není17, avšak vzhledem k častějšímu užití v hovorovém 

významu (viz synonyma a příklady užití ve slovníku DWDS) a kontextu celého 

článku do něho určitý prvek hovorovosti přesto vnáší. Jako spíše hovorové bychom 

rovněž mohli hodnotit spojení richtig schön kreativ.  

Naopak česká mutace mimo knižní výraz ‚chmury‘ volí neutrální jazykového 

prostředky, a i díky přímému oslovení ve 2. osobě čísla množného, které je rovněž 

tvarem vykání, článek působí formálněji. Ve zbylých dvou článcích se však tato 

tendence nepotvrdila, články č. 2 a 3 jsou v obou verzích na obdobné stylistické 

úrovni. Zda se tedy jedná o ojedinělý případ, nebo častější jev, ukáže až analýza 

dalších článků časopisu. 

 

                                                 
15 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-08]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/Winterblues 
16 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-06]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=chmury 
17 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-08]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/blaumachen 
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3.3.1.4   Pragmatické kategorie  

 

Užší situační zřetel  

V souvislosti s užším situačním zřetelem se v této skupině textů nevyskytl žádný 

problém, tuto kategorii bude zajímavé sledovat až u delších článků časopisu, kde se 

objevují kulturně specifické reálie. 

 

Věcný faktor  

Jak již bylo uvedeno u předchozí kategorie, tato skupina článků neobsahuje téměř 

žádné reálie, jelikož se soustředí především na nabízené produkty. Nenajdeme 

v nich ani žádné významné presupozice. Výjimku představuje hlavní nadpis La vie 

en rose u článku č. 2, který je ve francouzštině zachován i v české mutaci. V obou 

verzích tedy článek u čtenáře předpokládá alespoň povrchní znalost francouzštiny, 

aby nadpisu porozuměl a dokázal si jeho význam spojit s obsahem – sjednocujícím 

prvkem nabídky kosmetických produktů je v tomto případě růžová barva či vůně 

po růžích, případně obojí. Zároveň se patrně jedná o odkaz na stejnojmennou 

francouzskou píseň známou především v podání Édith Piaf. Znalost této reálie však 

není podmínkou pro pochopení článku, titulek byl zřejmě vybrán spíše na základě 

doslovného významu tohoto názvu a současně kvůli prvku cizosti, který do článku 

vnáší a jenž je u tohoto typu produktů hodnocen kladně.  

 

Faktor času  

Faktor času nebude hrát u článků časopisu zásadní vliv, jelikož české i rakouské 

vydání vycházejí současně každý měsíc, a tak originál vzniká jen nedlouho před 

českou mutací. Mohl by hrát určitou roli pouze v situaci, která byla popsána 

v rozhovoru s pracovnicí společnosti, kdy by si česká redakce vyžádala náhradu za 

jiný, pro českého čtenáře nevhodný článek – není však známo, zda tyto „náhradní“ 

články rakouská redakce připravuje až na žádost české redakce, nebo má pro tyto 

případy již předem připravené články, které vznikly dříve. Analýza se však 
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zaměřuje pouze na články, které jsou společné v obou verzích daného čísla 

časopisu, a tak tato situace u analyzovaných článků nenastala. 

 

Faktor místa  

Na rozdíl od faktoru času hraje faktor místa v článcích zcela zásadní roli. Jednotlivé 

články a zejména pak výběry produktů v nich jsou uzpůsobené lokálnímu trhu – jak 

zaznělo i v rozhovoru s pracovnicí společnosti, v každé ze zemí je jiný sortiment 

a liší se také preference zákazníků. Ačkoliv dle rozhovoru nedochází k úpravám 

článků kvůli odlišnému výběru produktů, u článku č. 3 lze vypozorovat, že se jeho 

tematika patrně v důsledku rozdílných preferencí na rakouském a českém trhu 

částečně změnila. Téma udržitelnosti je v rakouské verzi tématem celého článku, 

zatímco v české verzi se objevuje pouze v souvislosti s jedním produktem. Dále si 

lze v původních článcích všimnout odkazů na rakouské webové stránky, v české 

mutaci jsou tyto odkazy vynechávány.  

 

Faktor příjemce  

Podobně jako faktor místa je i faktor příjemce u článků časopisu klíčový. U této 

skupiny článků se projevuje především rozdílnými preferencemi zákazníků v obou 

zemích – jak vyplynulo z rozhovoru, český zákazník dává přednost privátním 

značkám společnosti, v rakouském vydání se však více propagují produkty 

prémiových značek. Tato tendence se potvrdila ve všech článcích – v článku č. 1 

a 3 jsou všechny produkty v české verzi od privátních značek společnosti, ačkoliv 

v rakouské verzi se jedná o menšinu produktů, v článku č. 2 se sice i v české verzi 

objevují produkty jiných značek, ale na rozdíl od rakouské verze nemají převahu. 

Odlišná nabídka pak měla z obsahového hlediska vliv zejména na článek č. 3, kde 

zřejmě právě rozdílný sortiment či rozdílná preference zákazníků způsobila 

tematický posun v české mutaci.  
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Závislost na mluvčím  

Autor textu je v rakouské verzi uvedený velmi nenápadně na pravém okraji článků 

společně s tzv. fotokredity. Každý z analyzovaných článků tedy patrně pochází od 

jednoho autora, ale stejně jako v případě české mutace lze předpokládat, že články 

následně procházejí redakcí ještě několika dalších pracovníků. Nabídky produktů 

také pravděpodobně vznikají ve spolupráci s rakouským oddělením nákupu. Článek 

č. 1 a 2 má podle všeho stejného autora, článek č. 3 pak odlišného. U tohoto typu 

článků se idiolekt autorů nijak výrazněji neprojevuje – mohli bychom sice 

konstatovat větší hovorovost u článku č. 1, ale u článku č. 2, který má stejného 

autora, tento jev zpozorován nebyl. Bylo by navíc spíše nežádoucí, pokud by se 

v článcích výrazněji projevovala osobnost autora, jelikož se vyjádření jeho 

individuality v článcích s nabídkou produktů patrně neočekává. Autorství (či 

případné spoluautorství) by bylo v propagačním časopise zřejmě relevantní pouze 

v případě, pokud by se jednalo např. o doporučení známé osobnosti či odborníka. 

Ačkoliv časopis vzniká v Rakousku, v těchto krátkých textech se neobjevily žádné 

výrazné prvky rakouské němčiny.  

V české mutaci nejsou autoři jednotlivých textů uvedeni, na pravém okraji článků 

najdeme pouze samotné fotokredity, které jsou podle rozhovoru kontrolovány 

rakouskou redakcí – neuvádění autorů u jednotlivých článků je tak zcela jistě 

v souladu s představou rakouské redakce. Jména autorů původních článků však 

v české verzi figurují v tiráži jednotlivých čísel časopisu jako redakční příprava. 

V rakouské verzi jsou tato jména v tiráži rovněž znova zmíněna, a to jako 

AutorInnen. Autorství textů se tak v české mutaci patrně nepřisuzuje pouze 

původním autorům, ale kolektivně celé redakci (původní i české), a proto se nejspíš 

ani neuvádí u jednotlivých článků. Zároveň v české tiráži není zmínka o překladu 

či překladatelích. Z rozhovoru s pracovnicí společnosti je známo, že na překladech 

článků pracuje jeden až dva zaměstnanci společnosti a celá skupina, která na 

článcích pracuje, se skládá ze tří zaměstnanců. Znova se tím potvrzuje problematika 

autorství u transkreace, neboť texty bývají výsledkem kolektivního úsilí. Nelze 

proto ani očekávat, že se v nich projeví prvky autorova idiolektu.  
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Afektivní implikace 

Vzhledem k primárně apelativní funkci textu lze v článcích nalézt vyjádření apelu 

i určité expresivity, jazykové verze ale k tomuto účelu využívají odlišné prvky. 

Nejmarkantněji je to znát u článku č. 1 – rakouská verze tu užívá vykřičník 

a hovorové výrazy, česká verze zůstává v tomto ohledu neutrálnější, ale zato 

oslovuje čtenáře přímo a adresně ho „navádí“ k určitému jednání (‚Nenechte se 

pohltit‘, ‚Raději si užijte‘ apod.). Sklon k hovorovosti a užívání vykřičníků se ve 

zbylých dvou článcích rakouské verze již nepotvrzuje, tendence české mutace 

„navádět“ čtenáře je však zřetelná i u článku č. 3 (‚Nebojte se oslnit‘, ‚buďte‘).  

 

3.3.1.5   Shrnutí analýzy jednostránkových článků z oddílu Krása  

Analýza jednostránkových článků z oddílu Krása ukázala, že převod těchto textů 

z němčiny do češtiny lze považovat za transkreaci. Vedle překladatelských řešení, 

která zůstávala věrná originálu a až na případné drobné vynechávky či naopak 

doplnění kopírovala výchozí text po syntaktické, lexikální i stylistické stránce, se 

v článcích vyskytovaly i výrazné sémantické posuny a řešení, která v původním 

textu neměla žádnou oporu. Vyskytl se i případ, kdy byl článek zřejmě adaptován 

potřebám českého trhu, a došlo proto k tematickému posunu.  

Z jazykového hlediska se objevilo hned několik znaků reklamních textů, 

např. sémantické povýšení pomocí adjektiv, prvky cizosti ve spojitosti s určitým 

druhem produktů (parfémy, kosmetika apod.) a především v české mutaci pak 

oslovování jako prostředek tzv. syntetické personalizace. Právě oslovování 

2. osobou plurálu bylo jednou z hlavních tendencí české mutace, rakouské vydání 

přitom naopak dávalo přednost neosobním konstrukcím. Z pragmatického hlediska 

se projevil zejména rozdílný koncept autorství v českém a rakouském vydání, 

zatímco texty rakouských článků jsou přisuzovány jednomu autorovi, české články 

jednotlivé autory neuvádějí a lze usuzovat, že autorství je u nich chápáno spíše 

kolektivně. 
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3.3.2 Vícestránkové články z oddílu Krása 

Pořadí článku Číslo časopisu Strana v českém vydání Strana v rakouském vydání 

1 01/20 s. 46–48 s. 38–40 

2 02/20 s. 29–36 s. 39–46 

3 02/20 s. 38–40 s. 48–50 

4 02/20 s. 42–44 s. 52–54 

5 02/20 s. 46–48 s. 62–64 

6 03/20 s. 38–46 s. 38–45 

7 03/20 s. 54–58 s. 52–56 

8 03/20 s. 60–63 s. 60–62 

Tabulka č. 10 – Vícestránkové články z oddílu Krása 

 

3.3.2.1   Charakteristika textů 

Jedná se o největší skupinu analyzovaných článků a zároveň o články s největším 

množstvím textu. Jejich součástí je však i obsáhlý obrazový materiál – objevují se 

v nich rozměrné fotografie, které jsou totožné v obou jazykových verzích časopisu. 

V případě článků č. 2, 6 a 7 se jedná o sérii celostránkových fotografií doplněných 

o popisky, na konci každého článku pak nalezneme nabídku produktů k danému 

tématu. Články č. 1, 4 a 8 obsahují již méně fotografií a skládají se z úvodního textu, 

který obecně popisuje danou problematiku, a dále nabízejí různé možnosti využití 

příslušných kosmetických produktů dle kýženého efektu. Články jsou opět spojeny 

s nabídkou produktů. Články č. 3 a 5 mají rovněž méně fotografií (oproti článkům 

č. 2, 6 a 7), tvoří v porovnání s ostatními články časopisu poměrně dlouhý souvislý 

text (na rozdíl od předešlých článků, které se skládají z několika krátkých 

oddělených odstavců, nejsou tak výrazně členěné) a i v tomto případě jsou články 

doplněné o nabídku produktů.  

 

3.3.2.2   Literární kategorie  

Typologie a funkce textu se z velké části shoduje s předchozí skupinou článků – 

také v tomto případě převládá funkce apelativní, ačkoliv funkce informativní je tu 

zastoupena o něco silněji než u jednostránkových článků ze stejného oddílu. Články 

obsahují řadu tipů, jak užívat různé produkty, a některé pasáže (např. jednotlivé 

očíslované body u článku č. 4) mají charakter návodu. Hlavním cílem článků přesto 

stále zůstává motivovat čtenáře ke koupi produktů nebo v nich alespoň probudit 

zájem, proto funkce apelativní i zde převažuje nad funkcí informativní.  
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Funkce audio-mediální je rovněž zastoupena, a to zejména u článků č. 2, 6 a 7, kde 

je text přímo propojen s celostránkovými fotografiemi, a u článku č. 4, kde jsou 

jednotlivé body popisující různé možnosti líčení očí rovněž doplněny o fotografii 

daného typu líčení. U zbylých článků je pak tato funkce výrazně slabší než 

u jednostránkových článků z oddílu Krása, ačkoliv grafická podoba hraje určitou 

roli v celém časopise a česká mutace ji zpravidla kopíruje bez větších změn – 

k viditelným úpravám dochází jen výjimečně, např. kvůli odlišnému umístění 

inzerce (viz článek č. 8), i tak se ale zpravidla mění pouze rozložení jednotlivých 

prvků, jinak je podoba článku zachována.  

 

Kritéria pro transkreaci 

Většina kritérií je opět shodná s předchozí kategorií, jelikož primární funkce textu 

je stejná. Také se jedná o texty, které mají vliv na image a tržby společnosti – 

propagační charakter byl ostatně podmínkou pro výběr daného textu k analýze, 

a tak jsou všechny analyzované články spojeny s nabídkou produktů. Není tedy 

pochyb o tom, že i u této skupiny článků je cílem zvýšení prodeje určitého typu 

výrobků, o kterém daný článek pojednává, přičemž nabídka u článku představuje 

jen určitý výběr, sortiment společnosti je totiž mnohem širší. Persvazivní funkce 

i v tomto případě převažuje nad funkcí informativní, jelikož informace a rady 

obsažené v článcích mají za cíl přesvědčit čtenáře o kvalitách produktů.  

Jediné, co se liší, je délka článků – jak již bylo uvedeno, jedná se o nejdelší 

analyzované články, v originále se jejich délka pohybuje v rozmezí 500 až 900 slov. 

V rámci celého časopisu bývají delší pouze některé rozhovory se známými 

osobnostmi, které překračují i hranici 1 000 slov, z hlediska propagačních textů se 

však jedná o texty nejobsáhlejší. Ačkoliv jsou výrazně delší než jednostránkové 

články z oddílu Krása, svou délkou stále odpovídají tzv. short copy. Ani z tohoto 

hlediska se tedy vícestránkové články neliší, a i jejich překlad lze proto podle těchto 

kritérií považovat za transkreaci.  
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3.3.2.3   Jazykové kategorie  

 

Sémantické instrukce 

Posuny 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Peeling trochu jinak (01/20, s. 46) Jetzt gibt's Saures! (01/20, s. 38) 

2 Konec drhnutí. Na peelingový trh vstupují AHA 

kyseliny, vitamín C a jim podobné účinné látky. (01/20, 

s. 46) 

Schluss mit Rubbeln: AHA, Vitamin C und Co 

revolutionieren den Peelingmarkt. (01/20, s. 38) 

3 Po použití bude pleť stejně jako po běžném peelingu 

ještě více profitovat z pečujících účinků. (01/20, 

s. 46) 

Danach freut sie sich, wie nach jedem Peeling, über 

viel Pflege. (01/20, s. 38) 

4 Po nanesení proniká hluboko do pokožky, kde 

podporuje vlastní tvorbu této látky v těle a tím zajišťuje 

pružnost a vyplnění. (01/20, s. 48) 

Beim Auftragen dringt sie tief in die Haut ein, regt die 

Eigenproduktion von Hyaluron an und sorgt dadurch 

für mehr Volumen und Spannkraft. (01/20, s. 40) 

5 Tento malý zázrak nepřináší mnoho výhod jen pro 

suchou, ale i pro mastnou pleť se sklonem k akné. 

(01/20, s. 48) 

Besonders trockene, aber auch zu Akne neigende Haut, 

die eine ölfreie Pflege benötigt, profitiert von diesem 

Durstlöscher. (01/20, s. 40) 

6 Retinol podporuje tvorbu kolagenu a současně brzdí 

enzymy, které obnově kolagenu brání. (01/20, s. 48) 

Retinol fördert die Kollagenbildung der Haut und 

hemmt gleichzeitig Enzyme, die diese Neubildung 

verringern. (01/20, s. 40) 

7 Stejně jako většina kyselin se i retinol nanáší večer, aby 

měla pleť během spánku dostatek času na regeneraci. 

(01/20, s. 48) 

Wie die meisten Säuren wird auch Retinol abends 

angewandt, um die Haut während des Schlafens bei der 

Regeneration zu unterstützen. (01/20, s. 40) 

8 Především však umí sjednotit tón pleti a urychluje 

odstranění nečistot. (01/20, s. 48) 

Vor allem aber kann es helfen, einen ungleichmäßigen 

Hautton auszugleichen und Unreinheiten schneller 

abheilen zu lassen. (01/20, s. 40) 

9 Možná právě úplně nenalíčená, protože individualita 

přebíjí veškeré ideály krásy. (2/20, s. 29) 

Vielleicht so gut wie ungeschminkt, denn Individualität 

schlägt jedes Beauty-Ideal. (2/20, s. 39) 

10 Při nude looku jde o to, aby žena působila jako 

nenalíčená, ale zároveň harmonicky podtrhla svou 

krásu. (2/20, s. 30) 

Beim Nude-Look geht es zwar darum, ungeschminkt 

auszusehen, das aber auf eine besonders schöne und 

harmonische Weise. (2/20, s. 40) 

11 U nude líčení patří sjednocená pleť k absolutnímu 

základu. (2/20, s. 31) 

Beim Nude-Look ist ein ebenmäßiger Teint umso 

wichtiger. (2/20, s. 41) 

12 Nude neznamená, že nejsou dovolené žádné barvy. 

Spíše jde o to, cíleně využít jen některé z nich. (2/20, 

s. 33) 

Nude bedeutet nicht, dass keine Farbe erlaubt ist. Es 

geht jedoch darum, sie gezielt einzusetzen. (2/20, s. 43) 

13 Jemný třpyt (02/20, s. 34) Dezenter Glamour (02/20, s. 44) 

14 Do nejmenšího detailu (02/20, s. 35) Bis zu den Fingerspitzen (02/20, s. 45) 

15 „Jednoduchost je klíčem k dokonalé eleganci.“ 

(2/20, s. 36) 

„Lebenskunst ist die Kunst des richtigen 

Weglassens.“ (2/20, s. 46) 

16 A vývoj a kosmetický průmysl nás v tom podporují. 

(2/20, s. 38) 

Die neuen Entwicklungen der Kosmetikindustrie 

helfen dabei. (2/20, s. 48) 

17 Od profesního života přes lásku až k celkovému 

životnímu stylu: Ještě nikdy nebyl důraz na 

opravdovost tak velký. (2/20, s. 38) 

Vom Beruf über die Liebe bis zum gesamten 

Lebensentwurf: Noch nie war die Wahlfreiheit 

größer. (2/20, s. 48)  

18 Žádný propojující ideál, který byl tak všudypřítomný 

za dob supermodelek jako Kate Moss, Cindy Crawford, 

Naomi Campbell nebo Claudia Schiffer, tu naštěstí již 

dlouho nemáme. (2/20, s. 38)  

Ein verbindliches Ideal, so wie es in Zeiten der 

Supermodels à la Kate Moss, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell oder Claudia Schiffer omnipräsent war, gibt 

es schon lange nicht mehr, und das ist auch gut so. 

(2/20, s. 48) 

19 Neustálé srovnávání se a následování jakéhosi vzoru, 

který vyznává majorita, je z dlouhodobého hlediska 

nudné a zároveň frustrující pro každého, kdo se s ním 

nechce nebo nemůže ztotožnit. (2/20, s. 38) 

Immer nur Idealmaße zu sehen ist auf Dauer 

langweilig und zugleich frustrierend für diejenigen, die 

sich selbst nicht darin wiederfinden können oder 

wollen. (2/20, s. 48) 

20 Plnoštíhlí, hubení, sportovci, milovníci přehršle 

šperků i vyznavači přirozené krásy najdou na internetu 

své spřízněnce s podobným ražením. (2/20, s. 38) 

Ob dick, dünn, sportlich, mit ausgefallenem 

Körperschmuck oder doch lieber ganz natürlich – für 
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jedes Schönheitskonzept findet sich online die passende 

Fangemeinde. (2/20, s. 48) 

21 Všeplatný ideál krásy jsme nechali za sebou. Dnes 

existuje tolik ideálů krásy, kolik je lidí na Zemi. (2/20, 

s. 38) 

Das uniforme Schönheitsideal war einmal. Heute 

existieren so viele Schönheitsideale, wie es Menschen 

gibt. (2/20, s. 48)  

22 Zatímco ještě nedávno se všechny produkty 

soustředily na zamaskování nedokonalostí, aktuálně 

jdou spíše směrem podtrhnutí osobních předností. 

(2/20, s. 40) 

War früher noch ein großer Teil der Produkte darauf 

ausgerichtet, Makel zu kaschieren und sich einem 

Idealbild anzupassen, steht heute die persönliche 

Entfaltung klar im Vordergrund. (2/20, s. 50) 

23 Již během 20 let mohou vstoupit na scénu genetické 

testy, které by na poli nejen individuální krásy hrály 

velkou roli. (2/20, s. 40) 

In 20 Jahren schon könnten genetische Tests zum 

Einsatz kommen, um dieser Individualität gerecht 

zu werden, prophezeit das Zukunftsinstitut*, und 

zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. (2/20, s. 

50) 

24 Například v medicíně by nám genetika mohla pomoci 

navrhnout nejvhodnější léky nebo terapii, abychom se 

současně vyhnuli vedlejším účinkům. (2/20, s. 40) 

Im Gesundheitswesen könnten damit die optimalen 

Medikamente und Therapien zusammengestellt und 

Nebenwirkungen reduziert werden. (2/20, s. 50) 

25 Vynechat řasenku…  

neznamená nudu! Naopak: Bez řasenky bude váš 

pohled bdělý a zářivý. 

(2/20, s. 42) 

Mascara weglassen... 

...schafft tolle Effekte! Am Unterlid: wirkt wach und 

strahlend. In den Augenwinkeln: für runde Bambi-

Augen. An den Wimpernspitzen: sieht besonders 

natürlich aus. (2/20, s. 52) 

26 Díky následujícím trikům vykouzlíte ještě svůdnější 

pohled. (2/20, s. 42) 

Mit diesen Profi-Schminktricks gelingt ein 

unvergesslicher Augenaufschlag. (2/20, s. 52) 

27 Zářivě modrá, zelenkavá nebo hnědá: Krásné oči stojí 

na škále atraktivity na nejvyšších příčkách. (2/20, s. 

42) 

Strahlend blau, leuchtend grün oder tiefbraun: 

Schöne Augen stehen ganz oben auf der 

Attraktivitätsskala. (2/20, s. 52) 

28 V mnoha kulturách se dají sympatie z tváře vyčíst 

podle nadzvednutého obočí a rozšířených zornic. (2/20, 

s. 42) 

Sympathie und Aufmerksamkeit sind in allen 

Kulturen an hochgezogenen Brauen und erweiterten 

Pupillen erkennbar. (2/20, s. 52) 

29 Když zvolíte správnou barvu, formu a techniku, 

ovládne váš pohled veškeré dění. (2/20, s. 42) 

Egal welche Farbe, Form und Stellung, mit der 

richtigen Schminktechnik lassen sich die Augen 

noch besser in Szene setzen. (2/20, s. 52) 

30 Nikdy by však neměly vynechat rozjasňovač, který 

nanesou do vnitřního koutku oka. (2/20, s. 42) 

Make-up-Profi X aus dem X empfiehlt, glänzende 

Produkte im inneren Augenwinkel aufzutupfen. (2/20, 

s. 52) 

31 Zatímco tmavé oční stíny opticky zmenšují, působí 

světlá linka na vnitřním spodním víčku přesně naopak. 

(2/20, s. 42) 

Während dunkler Eyeliner optisch verkleinert, bewirkt 

heller Kajal entlang der Wasserlinie genau das 

Gegenteil. (2/20, s. 52) 

32 Oko rozzáří odstíny zlaté a perleťové stejně jako barva 

slonovinové kosti. (2/20, s. 42) 

Lidschatten in Champagner, Perlmutt oder Elfenbein 

lässt die Augen zusätzlich strahlen. (2/20, s. 52) 

33 Černou linku vyměňte za přirozeně hnědou 

a nezapomeňte na bohaté zvýraznění horních 

i spodních řas. (2/20, s. 42) 

Ein feiner Lidstrich in natürlichem Braun und 

geschwungene, voluminös getuschte Wimpern 

sorgen zusätzlich für einen schönen Bambi-Blick. 

(2/20, s. 52) 

34 Víčko také opticky pozvedne a oči otevře rozjasňovač 

nanesený pod obočí. (2/20, s. 44) 

„[…] Etwas Highlighter unter der Augenbraue hebt 

diese an und lässt das Auge offener wirken.“ (2/20, 

s. 54) 

35 Ani brýle neznamenají překážku pro to, abyste se 

vzdala líčení očí. Jen je potřeba dát si pozor na pár 

věcí. (2/20, s. 44) 

Schminken mit Brille will gelernt sein. Schon das 

Auftragen bringt ein paar Herausforderungen mit 

sich. (2/20, s. 54) 

36 Styl líčení se odvíjí také od typu brýlí. (2/20, s. 44) Je nach Art der Sehhilfe müssen auch die optischen 

Effekte beachtet werden. (2/20, s. 54) 

37 Správný hřeben je základ. (2/20, s. 46) Auf Hochglanz polieren. (2/20, s. 62) 

38 Kartáč pravidelně čistěte pomocí šamponu, aby mohl 

stále vykonávat svůj úkol. (2/20, s. 46) 

Damit die Bürste ihre volle Wirkkraft entfalten 

kann, sollte sie regelmäßig mit Shampoo gereinigt 

werden. (2/20, s. 62) 

39 Pro zářivé vlasy jsou rozhodující také správně zvolené 

pečující produkty. (2/20, s. 46) 

Für glänzendes Haar ist vor allem die richtige Pflege 

mit den passenden Produkten entscheidend. (2/20, 

s. 62) 

40 Při konečném fénování je rozhodující směr. (2/20, 

s. 46) 

Beim anschließenden Föhnen ist die Richtung 

entscheidend. (2/20, s. 62) 

41 Vlasy nejprve jen jemně vysušte bez hřebenu a poté 

pokračujte pramen po prameni. Vždy začněte u hlavy 

Das Haar nur in leicht angetrocknetem Zustand 

föhnen und den Luftstrom vom Ansatz Richtung 

Spitzen gleiten lassen, so wird die Schuppenschicht 
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a pomocí hřebenu, který bude kopírovat také fén, 

jeďte pomalu směrem dolů ke konečkům. (2/20, s. 46) 

zusätzlich geschlossen. […] Also lieber die Haarpartien 

abtrennen und einzelne Strähnen einmal gewissenhaft 

glätten anstatt mehrmals nachzufassen. (2/20, s. 62) 

42 Při fénování využívejte jen studený vzduch. (2/20, 

s. 46) 

Sind die Haare fertig getrocknet, kommt für den 

Extraglanz noch die Kaltstufe zum Einsatz. (2/20, 

s. 62) 

43 Zářivá strava. (2/20, s. 48) Von innen heraus strahlen. (2/20, s. 64) 

44 Zářivé odstíny modré od tmavé přes námořnickou až 

k pastelovým tónům patří k trendy barvám tohoto roku 

a vaše nehty i oči v okamžiku pozvednou do nebeských 

výšin. (3/20, s. 44) 

Von Classic Blue über Aquamarin bis Pastell: 

Strahlende Blautöne sind die Trendfarben des Jahres 

und zaubern sofort eine himmlische Leichtigkeit auf 

Lider und Nägel. (3/20, s. 44) 

45 Také můžete navštívit kosmetický salon, kde vám 

kosmetička aplikuje kúru vybranou přesně pro váš typ 

pleti. (3/20, s. 44) 

Tipp: Im X stellt die Kosmetikerin für jeden Hauttyp 

eine passende Ampullenkur zusammen, die die Haut 

mit den individuell benötigten Wirkstoffen versorgt. 

(3/20, s. 45) 

46 Také čistění a péče by nyní měly začít opět nabírat na 

obrátkách. (3/20, s. 46) 

Auch das Reinigungs- und Pflegeprogramm sollte jetzt 

wieder umgestellt werden. (3/20, s. 45) 

47 Pixie střih s texturou a střapatými vnějšími liniemi sluší 

každé rebelce, která se nebojí být vidět. (3/20, s. 56) 

Der Pixie mit viel Textur und weichen, fransigen 

Außenlinien kann frech gestylt oder sleek mit einer 

„Elvis-Tolle“ getragen werden. (3/20, s. 54) 

48 Stačí jedna na celý život? […] Následující rady by 

vám měly pomoci konečně najít tu pravou. (3/20, 

s. 60) 

Reicht einer im Leben? […] Die folgende 

Partnerberatung soll dabei helfen, wirklich endlich 

den Richtigen zu finden. Den richtigen Lippenstift, 

versteht sich. (3/20, s. 60) 

49 Může být však vidět decentní přechod od světlého 

odstínu k tmavšímu. (3/20, s. 63) 

Es sollte ein dezenter Verlauf von Hell nach Dunkel 

erkennbar sein. (3/20, s. 62) 

50 Pokud se nechcete vzdát červené, sáhněte po tužce 

v křiklavě třešňovém odstínu a o něco tmavší rtěnce. 

(3/20, s. 63) 

Aber auch für Rotliebhaberinnen funktioniert diese 

Technik: mit einem knalligen, hellen Kirschrot als 

Lippenstift und einem etwas dunkleren Lipliner. 

(3/20, s. 62) 

Tabulka č. 11 – Posuny: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Sémantických posunů lze v těchto článcích nalézt velké množství, jak dokládá 

i tabulka č. 11, která není zdaleka vyčerpávající. Přesto se na rozdíl od předchozí 

skupiny článků nevyskytl případ, kdy by k posunu došlo na úrovni celého článku. 

Posuny v této skupině bývají zejména na úrovni jednotlivých vět, nanejvýš celých 

odstavců. Jejich hojnost však svědčí o velmi volném nakládání s originálem.  

Výrazné jsou posuny u nadpisů a podnadpisů (viz příklady č. 1, 13, 14, 37 a 43 

v tabulce č. 11), které bývají překládány kreativně, nápadné posuny se však týkají 

také celých vět (viz příklady č. 25, 29, 33, 35 nebo 47 tamtéž). Pokud však 

odhlédneme od případů, kdy česká mutace evidentně volí zcela jiné řešení, lze i ve 

větách, které byly převzaty z rakouského originálu téměř doslovně, nalézt 

překvapivé posuny. O zjevnou chybu se přitom jedná jen v několika málo případech 

– v jednom případě (viz příklad č. 18 tamtéž) bylo patrně zaměněno slovo 

verbindlich (‚závazný‘) se slovem verbinden (‚propojit‘), podobně bylo slovo 

anschließenden (‚následném‘) možná v důsledku významu příbuzného slovesa 

schließen (mj. ‚ukončit‘) přeloženo jako ‚konečném‘ (viz příklad č. 40 tamtéž), dále 

došlo k záměně očních linek (Eyeliner) a očních stínů (viz příklad č. 31 tamtéž) 

a rovněž tužky na rty (Lipliner) s rtěnkou (Lippenstift) (viz příklad č. 50). 
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Pravděpodobně nepochopením německého textu bylo rovněž zaměněno oční víčko 

(das Lid) s obočím (die Augenbraue), na které je v textu odkazováno zájmenem 

diese (viz příklad č. 34 tamtéž).  

Většinu posunů v článcích však nelze vysvětlit pouhým „přehlédnutím“ v textu, 

spíše se zdá, že k originálu je přistupováno jen jako k určitému podkladu, který 

česká mutace s různou mírou volnosti parafrázuje. Zároveň se ale za těmito posuny 

těžko hledá cílená strategie, zpravidla se totiž nejedná o úpravy, které by byly 

nějakým způsobem vhodnější pro českého čtenáře. Výjimku představuje snaha 

vyhnout se rakouským jménům (viz příklad č. 30), citované výroky zaměstnanců 

rakouské pobočky jsou tak v české mutaci parafrázovány, nejspíš právě aby texty 

nepůsobily cize. Logické jsou rovněž posuny u pasáží, které popisují služby, jež 

česká pobočka na rozdíl od rakouské pobočky nenabízí (viz příklad č. 45 tamtéž). 

V jednom případě byl rovněž substituován citát Coco Chanel za jiný (viz příklad 

č. 15 tamtéž). Citát uvedený v české mutaci lze po zadání do vyhledávače Google 

v této podobě nalézt na různých webových stránkách, patrně byl tedy původní citát, 

pro který se nepodařilo nalézt zavedený český překlad, nahrazen citátem, pro který 

již v češtině známý překlad existuje.  

Ostatní posuny jsou spíše svévolné a ukazují, že tvůrci české mutace mají na větné 

úrovni poměrně velkou svobodu a nemusejí se vždy držet přesného znění 

rakouského vydání, ale naopak mohou uplatnit vlastní autorská řešení nebo alespoň 

značně modifikovat význam původní výpovědi dle vlastního uvážení. Ačkoliv není 

vždy zřejmá motivace těchto zásahů, lze tuto mimořádnou volnost hodnotit jako 

znak transkreace.  

Vynechávky 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Odstraňuje odumřelé kožní buňky, patří k základním 

čisticím procedurám, které pleť potřebuje, a podněcuje 

prokrvování. Ano, řeč je o peelingu. (01/20, s. 46) 

Sie entfernen abgestorbene Hautschüppchen, verpassen 

dem Gesicht eine Grundreinigung und regen die 

Durchblutung und Zellneubildung an: Peelings. 

(01/20, s. 38) 

2 - Für den ultimativen Glow. (01/20, s. 38) 

3 - Für straffe Haut. (01/20, s. 40) 

4 Kyselina salicylová (01/20, s. 48) Salicylsäure (BHA) (01/20, s. 40) 

5 Jelikož kyselina salicylová může pokožku velmi rychle 

vysušit, měla by být aplikována pouze na postižené 

partie. (01/20, s. 48) 

Da die Säure die Haut jedoch schnell austrocknen 

kann, sollte man sie nur punktuell auf betroffene 

Stellen auftragen. (01/20, s. 40) 

6 Vitamín C (01/20, s. 48) Vitamin C (Ascorbinsäure) (01/20, s. 40) 

7 - Für ebenmäßige Haut. (01/20, s. 40) 
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8 Především však umí sjednotit tón pleti a urychluje 

odstranění nečistot. (01/20, s. 48) 

Vor allem aber kann es helfen, einen ungleichmäßigen 

Hautton auszugleichen und Unreinheiten schneller 

abheilen zu lassen. (01/20, s. 40) 

9 Díky tomu vznikne dojem absolutně přirozené pleti. 

(2/20, s. 31) 

So entsteht sofort der Eindruck eines absolut 

natürlichen Teints. (2/20, s. 41) 

10 Trocha lesku líčení osvěží. (02/20, s. 33) Etwas Lipgloss gibt Frische und Glanz. Diese 

außergewöhnlichen Styles kreierte das X 

Kreativteam, das auch für die Qualitätssicherung 

im X Verantwortung trägt. (02/20, s. 43) 

11 Jemné oční stíny nikdy nekombinujte s produkty, které 

obsahují velké třpytky. (2/20, s. 34) 

Wichtig: feinpudrigen Lidschatten und keine Produkte 

mit groben Glanzpartikeln verwenden! (2/20, s. 44) 

12 U řas se vyvarujte kontrastů, hnědá řasenka pohled 

také zvýrazní a působí mnohem přirozeněji. (2/20, 

s. 34) 

Bei den Wimpern zu starke Kontraste vermeiden: 

Dunkelbraune Mascara betont die Augen genauso 

schön und wirkt viel natürlicher als schwarze. (2/20, s. 

44) 

13 Vedle klasického průhledného laku můžete 

experimentovat s pastelovými odstíny. (2/20, s. 35) 

Neben klassischer Transparenz laden Trendfarben in 

Nude- und Pastelltönen zu natürlichen Experimenten 

ein. (2/20, s. 45) 

14 - Wer „out of the box“ denkt, findet vielleicht Neues, 

das gut zum Ich passt. (2/20, s. 46) 

15 Individualizace údajně dosáhla svého vrcholu a má 

rozhodující vliv na celou společnost. (2/20, s. 38) 

Glaubt man Trendforschern*, hat die 

Individualisierung ihren vorläufigen Höhepunkt 

erreicht und prägt die Gesellschaft ganz entscheidend. 

(2/20, s. 48) 

16 Doba sociálních médií nám nabízí nekonečnou 

možnost výběru. (2/20, s. 38) 

Da bieten die sozialen Medien mit ihren unzähligen 

Communities viel mehr Auswahl. (2/20, s. 48) 

17 Zatímco ještě nedávno se všechny produkty soustředily 

na zamaskování nedokonalostí, aktuálně jdou spíše 

směrem podtrhnutí osobních předností. (2/20, s. 40) 

War früher noch ein großer Teil der Produkte darauf 

ausgerichtet, Makel zu kaschieren und sich einem 

Idealbild anzupassen, steht heute die persönliche 

Entfaltung klar im Vordergrund. (2/20, s. 50) 

18 Již během 20 let mohou vstoupit na scénu genetické 

testy, které by na poli nejen individuální krásy hrály 

velkou roli. (2/20, s. 40) 

In 20 Jahren schon könnten genetische Tests zum 

Einsatz kommen, um dieser Individualität gerecht zu 

werden, prophezeit das Zukunftsinstitut*, und zwar 

in den unterschiedlichsten Bereichen. (2/20, s. 50) 

19 Díky následujícím trikům vykouzlíte ještě svůdnější 

pohled. (2/20, s. 42) 

Mit diesen Profi-Schminktricks gelingt ein 

unvergesslicher Augenaufschlag. (2/20, s. 52) 

20 V mnoha kulturách se dají sympatie z tváře vyčíst 

podle nadzvednutého obočí a rozšířených zornic. (2/20, 

s. 42) 

Sympathie und Aufmerksamkeit sind in allen 

Kulturen an hochgezogenen Brauen und erweiterten 

Pupillen erkennbar. (2/20, s. 52) 

21 Přesně takto dlouhý pohled totiž vnímáme obecně jako 

příjemný. (2/20, s. 42) 

So lange wird der erste Blickkontakt gemeinhin als 

angenehm empfunden. (2/20, s. 52) 

22 To dodá očím ještě větší hloubku. (2/20, s. 42) Das gibt dem Auge mehr Tiefe und lässt es 

mandelförmiger aussehen. (2/20, s. 52) 

23 Kromě toho v následujícím kroku naneste řasenku 

pouze na horní řasy. (2/20, s. 42) 

Die Expertin empfiehlt außerdem, nur die oberen 

Wimpern zu tuschen. (2/20, s. 52) 

24 V tomto případě se nemusíte bát pracovat ani se 

třpytkami, které oko také opticky zvětší. (2/20, s. 42) 

„Hier darf man auch gern mit etwas Glitzer arbeiten“, 

sagt X, „so wirkt das Auge größer. Damit er sich 

nicht absetzen kann, wird am Schluss leicht mit den 

Fingern drübergetupft.“ (2/20, s. 52) 

25 Třpytivé produkty nanesené do vnitřních koutků od 

sebe obě oči opticky oddálí. (2/20, s. 42) 

X empfiehlt dazu schimmernde Produkte für den 

inneren Augenwinkel, das lässt die Augen optisch 

auseinanderrutschen. (2/20, s. 52) 

26 Pozornost soustřeďte k vnitřnímu koutku, kam 

nanášejte tmavší barvy, zatímco u vnějšího koutku se 

držte se stíny i řasenkou zpátky. (2/20, s. 44) 

In diesem Fall wird der innere Augenwinkel stärker 

und dunkler betont, während an der Außenseite 

Lidschatten, Kajal und Mascara nur sparsam zur 

Anwendung kommen. (2/20, s. 54) 

27 Na řasy na vnitřní straně naneste více vrstev řasenky. 

(2/20, s. 44) 

Die innen liegenden Wimpern werden stärker getuscht 

als die äußeren und die Innenseite des Oberlids 

wird mit kräftigem Eyeshadow in den Fokus 

gerückt. (2/20, s. 54) 

28 Zlaté pravidlo zní: Světlo zdůrazňuje, tmavé barvy 

upozaďují. (2/20, s. 44) 

„Als Grundsatz gilt: Hell hebt hervor, Dunkel setzt 

zurück“, erklärt X. (2/20, s. 54) 

29 Pokud jsou i bez brýlí vaše oči docela veliké, nebojte 

se sáhnout po matných, tmavých barvách. (2/20, s. 44) 

Wenn die Dioptrienzahl allerdings sehr hoch ist und 

die Augen ohnehin schon groß sind, kann man mit 
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matten, dunklen Farben für Ausgleich sorgen. (2/20, 

s. 54) 

30 Vyhlazení vlasů během fénování podpoří kulatý kartáč. 

(2/20, s. 46) 

Beim Föhnen unterstützt eine Rundbürste die 

Haarglättung und sorgt für Schwung. (2/20, s. 62) 

31 Kromě ryb najdete tyto vitamíny také ve žloutku nebo 

luštěninách, například v čočce. (2/20, s. 48) 

Enthalten sind diese unter anderem in Fisch, Eigelb 

und Nüssen. Ebenfalls wahre Glanzbooster sind 

Hülsenfrüchte wie Linsen. (2/20, s. 64) 

32 A zejména u snídaně si můžeme pomoci ke krásné 

hřívě. (2/20, s. 48) 

Und selbst beim Frühstück kann man mit Porridge 

schon etwas Gutes tun. (2/20, s. 64) 

33 Rozzářená pleť plná třpytu patří k hlavním trendům již 

nějakou dobu a rok 2020 nebude jiný. Zdravá záře ve 

tváři bude doplňovat také jarní líčení. (3/20, s. 43) 

Dewy Skin und Yoga-Teint sind schon länger ein 

Thema, auch 2020 gehört ein gesunder Glow zu den 

schönsten Frühlingstrends. (3/20, s. 43) 

34 Sáhněte proto opět po lehčích texturách s nižším 

obsahem tuku, které však i přesto pleť dostatečně 

hydratují. (3/20, s. 46) 

Ideal für die wärmere Jahreszeit: leichte Texturen 

mit weniger Fettgehalt, die trotzdem die benötigte 

Feuchtigkeit liefern. (3/20, s. 45) 

35 Nebojte se vstoupit do jara s novým účesem. (3/20, 

s. 54) 

Die Profis aus dem X liefern mit der 

Trendkollektion jede Menge Inspiration, um mit 

einem neuen Frisurenlook in den Frühling zu starten. 

(3/20, s. 52) 

36 Ten si můžete pořídit již hotový, anebo si vyrobit svůj 

vlastní. (3/20, s. 60) 

Das gibt es fertig zu kaufen, man kann es aber auch 

einfach selbst herstellen (siehe Tipp unten). (3/20, 

s. 60) 

37 -  Wer es einfacher mag, greift zu sogenannten „Lip-

Plumpern“. (3/20, s. 62) 

Tabulka č. 12 – Vynechávky: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Volné nakládání s originálem se projevuje také ve značném množství vynechávek. 

Většinou se jedná jen o několik slov či větší části vět, lze ale nalézt i vynechávky 

na úrovni celých vět (viz příklady č. 14 a 37 v tabulce č. 12). Časté je také 

vynechávání stručných slovních spojení, která uvádějí některé odstavce (viz 

příklady č. 2, 3 a 7 tamtéž). Obdobně jako u posunů lze konstatovat, že o případné 

chybě z nepozornosti je možné uvažovat jen v několika málo případech, kdy bylo 

vynecháno např. pouze jedno slovo v rámci výčtu (viz příklady č. 26 či 31 tamtéž), 

ve většině případů se spíše jedná o vědomé rozhodnutí české redakce.  

Mezi zjevné strategie, zmiňované již výše v souvislosti s posuny, patří vynechávky 

související se službami, které česká pobočka nenabízí (viz příklady č. 10 a 35 

tamtéž) a vynechávání jmen rakouských zaměstnanců společnosti (viz příklady 

č. 24, 25 a 28 tamtéž), uvozovací věty k jejich citacím jsou tak v české mutaci 

vypouštěny a samotné citace parafrázovány. Dále lze spatřit určitou tendenci 

vynechávat úseky s anglicismy, které by bylo obtížnější převádět do češtiny, 

protože by bylo nutné je buď opsat, nebo alespoň opatřit vnitřní vysvětlivkou (viz 

příklady č. 14, 16, 32, 33 a 37). U článku č. 3 byl pak vynechán odkaz na studii 

provedenou německým Institutem budoucnosti (Zukunftsinstitut), z které článek 

vychází – v originále je na tuto studii odkazováno v textu pomocí hvězdiček a pod 

článkem pak u hvězdičky nalezneme odkaz na příslušnou webovou stránku, v české 

mutaci je jak odkaz pod článkem, tak zmínky v textu (viz příklady č. 15 a 18 tamtéž) 



75 

 

vypuštěny, ačkoliv slovo ‚údajně‘ u příkladu č. 15 i v české mutaci naznačuje, že 

se tvrzení opírá o cizí mínění. Tvůrci české mutace pravděpodobně usoudili, že 

český čtenář si studii v německém jazyce nepřečte, zároveň může tato vynechávka 

souviset také se snahou vyhnout se v článcích náznakům německojazyčného 

prostředí (vynechávání jmen apod.). Na druhou stranu tím samozřejmě článek ztrácí 

na věrohodnosti a ověřitelnosti, vzhledem k tomu, že se nejedná o žádný odborný 

časopis a uvádění zdrojů pod články není pravidlem, naopak je spíše výjimečné, 

však není tato vynechávka v české mutaci nijak nápadná.  

Doplnění 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Důležitým prvotním krokem je vždy nechat pleť na 

nový produkt pomalu zvyknout. (01/20, s. 46) 

Wichtig ist es, die Haut langsam an die neuen Produkte 

heranzuführen. (01/20, s. 38) 

2 Tato kyselina dokáže pleť báječně hydratovat. (01/20, 

s. 48) 

Für hydrierte Haut. (01/20, s. 40) 

3 Tato kyselina podporuje čištění pleti. (01/20, s. 48) Für reine Haut. (01/20, s. 40) 

4 Místo použití silných vrstev make-upu a křiklavých 

barev se decentně zvýrazní osobní přednosti. (2/20, s. 

30) 

Statt dicker Schminke und knalliger Farben werden die 

persönlichen Vorzüge dezent betont. (2/20, s. 40) 

5 Tak může i vnitřní krása nejlépe zazářit. (2/20, s. 30) So kann die innere Schönheit am besten leuchten. 

(2/20, s. 40) 

6 I v tomto případě záleží na zvolených barvách. (02/20, 

s. 34) 

Auch hier kommt es auf die Farben an. (02/20, s. 44) 

7 O jeden až dva stupně světlejší lak, než je přirozená 

barva nehtu, působí svěžím dojmem, zatímco tmavší 

nuance dodají na smyslnosti a eleganci. (02/20, s. 35) 

Ein oder zwei Stufen hellere Nägel wirken sommerlich 

frisch, dunklere Nuancen sinnlich und elegant. (02/20, 

s. 45) 

8 K té patří optimizmus, radost ze života a pravidelný 

odpočinek od každodenního shonu stejně jako pozorné 

a vědomé chování. (02/20, s. 36) 

Dazu gehören Optimismus, Lebensfreude und 

regelmäßige Auszeiten vom Alltag genauso wie 

achtsames Handeln. (02/20, s. 46) 

9 Co takhle například vyměnit oblíbený sladký parfém za 

svěží unisex variantu? (02/20, s. 36) 

Wie wäre es etwa damit, statt des Lieblingsdufts eine 

frische Unisex-Variante zu wählen? (02/20, s. 46) 

10 Všeplatný ideál krásy jsme nechali za sebou. Dnes 

existuje tolik ideálů krásy, kolik je lidí na Zemi. (2/20, 

s. 38) 

Das uniforme Schönheitsideal war einmal. Heute 

existieren so viele Schönheitsideale, wie es Menschen 

gibt. (2/20, s. 48)  

11 V dnešní době regály v obchodech doslova překypují 

nekonečnou nabídkou produktů, aby si každý zákazník 

našel opravdu to, po čem jeho srdce prahne. Vybírat si 

můžeme z krémů určených pro suchou, mastnou, 

smíšenou, aknózní, mladou, zralou i citlivou pleť. 

U pudrů najdeme v nabídce až dvanáct odstínů, barvy 

na vlasy pokrývají kompletní škálu tónů 

i s drobnými nuancemi, přičemž se dále dělí dle 

formy a způsobu použití. (2/20, s. 40) 

Bis es so weit ist, bieten Hersteller und Shops breite 

Produktpaletten an, um jedem Anspruch und jedem 

Pflegebedarf gerecht zu werden – seien es die zwölf 

verschiedenen Farbnuancen beim Puder oder die acht 

unterschiedlichen Haar-Gegebenheiten, die eine 

Shampoo-Marke bedient. (2/20, s. 50) 

12 Ženy s velkými kukadly si mohou dovolit všechno, od 

černých očních linek až k intenzivnímu kouřovému 

líčení. (2/20, s. 42) 

Von tiefschwarzem Eyeliner bis zu intensiven Smokey 

Eyes ist alles erlaubt. (02/20, s. 52) 

13 Chcete-li své oči naopak o něco zúžit, nebojte se linku 

na horním víčku protáhnout dále do strany až mimo 

oko, tím bude i oko působit roztaženě do stran. (2/20, 

s. 42) 

Will man die Augen schmaler erscheinen lassen, darf 

der Wing des Eyeliners ruhig ein bisschen weiter nach 

außen gehen, so wird das Auge optisch in die Länge 

gezogen. (2/20, s. 52) 

14 Z toho vyplývá, že převislé partie očních víček 

bychom měli malovat tmavým stínem, zatímco partie 

pod nimi zvýraznit pomocí světlého. (2/20, s. 44) 

„Der überlappende Teil des Lids wird demnach in 

dunkleren Tönen geschminkt, das Lid darunter hell. 

[…]“ (2/20, s. 54) 

15 Voděodolná řasenka zabrání tomu, aby se vám 

v důsledku kontaktu řas s víčkem vytvářely kolem očí 

nehezké černé mapy. (2/20, s. 44) 

Wasserfeste Mascara beugt vor, falls Wimpern und 

Lider einander beim Augenaufschlag berühren. (2/20, 

s. 54) 
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16 Při krátkozrakosti většinou brýle oči zmenšují, takže se 

zcela nabízí je pomocí líčení zvětšit (bod 2, malé oči). 

(2/20, s. 44) 

Bei Kurzsichtigkeit verkleinern Minusgläser die 

Augen, da macht es Sinn, sie größer zu schminken 

(Punkt 2, kleine Augen). (2/20, s. 54) 

17 Tam působí nejen jako ochranný štít, ale také se postará 

o extra porci lesku. Samozřejmě ho nesmí být až 

příliš. Pro každodenní rozčesávání se nejlépe hodí 

kartáče s přírodními štětinami (například z divokého 

prasete), které jemně vyhlazují svrchní vrstvu vlasů 

a tím je rozzáří. (2/20, s. 46) 

So dient er nicht nur als Schutzschild, sondern sorgt 

auch für eine Extraportion Glanz. Besonders geeignet 

sind Naturborsten (etwa vom Wildschwein), da sie die 

äußere Schicht der Haare schonend glätten und dadurch 

zum Schimmern bringen. (2/20, s. 62) 

18 A dokonce i povlak na polštář se může stát vítaným 

pomocníkem. […] Dobrou alternativou jsou proto 

povlaky z bio hedvábí, které tření a následnému 

poškození předchází. (2/20, s. 46) 

Und sogar der Kissenbezug kann mithelfen. […] Eine 

gute Alternative bieten Bezüge aus Bio-Seide. (2/20, 

s. 62) 

19 Úspěch s lesklými vlasy začíná však již u stravy. (2/20, 

s. 48) 

Glänzendes Haar beginnt aber schon bei der Ernährung. 

(2/20, s. 64) 

20 Snadno to poznáte tím, že pleť se jim většinou začne 

bránit, jelikož už není schopná pojmout celý 

přípravek do sebe, a vytvoří mastný film. (3/20, s. 46) 

Das erkennt man, wenn die Haut die Cremes nicht 

mehr richtig aufnehmen kann und ein öliger Schimmer 

zurückbleibt. (3/20, s. 45) 

21 Tak tohle chce opravdu odvahu a kapku drzosti! 

Pomocí postupného prodlužování vlasů směrem od 

hlavy vznikne úžasný objem a zároveň velmi ženský 

sestřih. (3/20, s. 57) 

Der freche Pixie mit kurz geschnittenen Konturen wird 

zum Oberkopf hin länger. Dadurch entsteht eine 

voluminöse, weibliche Form. (3/20, s. 55) 

22 Dobrou zprávou je, že pokud toužíte po velkých, 

plných rtech, můžete si je namalovat. (3/20, s. 63) 

Wer sich einen volleren Kussmund wünscht, kann ihn 

sich ganz einfach voller schminken. (3/20, s. 62) 

Tabulka č. 13 – Doplnění: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Případů, kdy česká mutace doplňuje text nad rámec originálu, je výrazně méně než 

případů vynechávek. Přesto se v textech vyskytují i doplnění na úrovni celých vět, 

nejnápadnějším příkladem je poslední odstavec v článku č. 3 (viz příklad č. 11 

v tabulce č. 13), který ale zároveň část textu vynechává, jedná se tedy spíše 

o modifikaci celého odstavce. Některá doplnění pak slouží k tomu, aby rozvedla 

stručná slovní spojení, které se v rakouské verzi často vyskytují na začátku odstavců 

(viz příklady č. 2 a 3 tamtéž), jiné text výrazně dovysvětlují a zlogičťují (viz 

příklady č. 7, 13, 15, 17, 18 a 20 tamtéž). V neposlední řadě se objevují doplnění, 

která jsou čistě tvůrčí invencí autorů české mutace (viz příklad č. 21 tamtéž).  

 

Lexikální instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Konec drhnutí. Na peelingový trh vstupují AHA 

kyseliny, vitamín C a jim podobné účinné látky. 

(01/20, s. 46) 

Schluss mit Rubbeln: AHA, Vitamin C und Co 

revolutionieren den Peelingmarkt. (01/20, s. 38) 

2 Nejznámější z této skupiny je kyselina glykolová, která 

odstraňuje odumřelé kožní buňky a stimuluje tvorbu 

nových. (01/20, s. 46) 

Die bekannteste Fruchtsäure ist die Glycolsäure, die 

alte Hautschüppchen löst und die Zellerneuerung 

ankurbelt. (01/20, s. 38) 

3 Tento malý zázrak nepřináší mnoho výhod jen pro 

suchou, ale i pro mastnou pleť se sklonem k akné. 

(01/20, s. 48) 

Besonders trockene, aber auch zu Akne neigende 

Haut, die eine ölfreie Pflege benötigt, profitiert von 

diesem Durstlöscher. (01/20, s. 40) 

4 Díky tomu je pleť zpevněná a méně zvrásněná. (01/20, 

s. 48) 

Dadurch wird die Haut fester, Falten werden 

reduziert. (01/20, s. 40) 

5 Patří ke skupině beta-hydro kyselin a bojuje proti 

pupínkům a nečistotám. (01/20, s. 48) 

Salicylsäure gehört zur Gruppe der Beta-

Hydroxysäuren und sagt Pickeln und unreiner Haut 

den Kampf an. (01/20, s. 40) 
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6 Konturu rtů zvýrazněte tužkou v barvě podobné vašim 

rtům a jemně ji rozetřete do ztracena. (02/20, s. 33) 

Der Mund wird mit einem Lipliner im Ton der 

Lippenfarbe ausgemalt und verblendet. (02/20, s. 43) 

7 Třpytivé oční stíny a nude look že nejdou 

dohromady? (02/20, s. 34) 

Schimmernder Eyeshadow und Nude-Look schließen 

einander aus? (02/20, s. 44) 

8 Elegantní zlatavé a bronzové stíny v teplých tónech oči 

jemně rozzáří a hodí se zejména pro večerní líčení. 

(02/20, s. 34) 

Elegante Gold- und Bronzenoten bringen die Augen 

zum Strahlen und schaffen einen warmen, erdigen 

Abend-Look. (02/20, s. 44) 

9 Také na nehtech se můžete držet přirozených tónů. 

Více než u jiných druhů manikúry je nutná pečlivá 

úprava nehtů. (2/20, s. 35) 

Auch die Hände werden nude, vorausgesetzt, die Nägel 

sind perfekt manikürt, gepflegt und neutral lackiert. 

(2/20, s. 45) 

10 Jediný, všechno určující ideál krásy vzal za své. (2/20, 

s. 38)  

Das eine, alles bestimmende Schönheitsideal hat 

ausgedient. (2/20, s. 48) 

11 Žádný propojující ideál, který byl tak všudypřítomný za 

dob supermodelek jako Kate Moss, Cindy Crawford, 

Naomi Campbell nebo Claudia Schiffer, tu naštěstí již 

dlouho nemáme. (2/20, s. 38)  

Ein verbindliches Ideal, so wie es in Zeiten der 

Supermodels à la Kate Moss, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell oder Claudia Schiffer omnipräsent war, gibt 

es schon lange nicht mehr, und das ist auch gut so. 

(2/20, s. 48) 

12 Například v medicíně by nám genetika mohla pomoci 

navrhnout nejvhodnější léky nebo terapii, abychom se 

současně vyhnuli vedlejším účinkům. (2/20, s. 40) 

Im Gesundheitswesen könnten damit die optimalen 

Medikamente und Therapien zusammengestellt und 

Nebenwirkungen reduziert werden. (2/20, s. 50) 

13 Individualita z kalíšku. (2/20, s. 40) Individualität aus dem Tiegel. (2/20, s. 50) 

14 Házet očkem umí každý, i když třeba nosí brýle nebo 

ho snad trápí přepadlé víčko. (2/20, s. 42) 

Schöne Augen machen kann jede, auch wenn sie 

Brille trägt oder Schlupflider hat. (2/20, s. 52) 

15 Komu příroda nadělila velké oči, může při líčení 

klidně sáhnout po tmavších odstínech, aby získal 

přitažlivý pohled. (2/20, s. 42) 

Wer von Natur aus große Augen hat, kann beim 

Schminken zu dunklen Farben greifen, um 

verführerische Blicke zu zaubern. (2/20, s. 52) 

16 Na vnitřních stranách očí nechte působit produkty 

pouze velmi decentně, zatímco výrazné líčení 

soustřeďte k vnějším stranám, kde si můžete dovolit 

širší oční linku a větší nános řasenky. (2/20, s. 42) 

An der Innenseite der Augen werden beide Produkte 

ganz dezent und natürlich eingesetzt, zum äußeren 

Augenwinkel hin lässt man den Lidstrich jedoch etwas 

dicker und die Wimperntusche intensiver ausfallen. 

(2/20, s. 52) 

17 Pozornost soustřeďte k vnitřnímu koutku, kam 

nanášejte tmavší barvy, zatímco u vnějšího koutku se 

držte se stíny i řasenkou zpátky. (2/20, s. 44) 

In diesem Fall wird der innere Augenwinkel stärker 

und dunkler betont, während an der Außenseite 

Lidschatten, Kajal und Mascara nur sparsam zur 

Anwendung kommen. (2/20, s. 54) 

18 Zlaté pravidlo zní: Světlo zdůrazňuje, tmavé barvy 

upozaďují. (2/20, s. 44) 

„Als Grundsatz gilt: Hell hebt hervor, Dunkel setzt 

zurück“, erklärt X. (2/20, s. 54) 

19 Za matnými vlasy bez známky lesku však nestojí pouze 

chybějící prvky ve stravě. (2/20, s. 48) 

Doch nicht nur fehlende Nährstoffe können die 

Ursache für glanzloses Haar sein. (2/20, s. 64) 

20 Zima pomalu předává žezlo jaru, příroda se probouzí 

ze zimního spánku a první sluneční paprsky hladí naši 

duši. (3/20, s. 40) 

Der Winter neigt sich dem Ende zu, die Natur erwacht 

aus dem Winterschlaf und erste Sonnenstrahlen 

streicheln die Seele. (3/20, s. 40) 

21 Jaro už klepe na dveře, ale vaše pleť stále setrvává 

v zimním spánku? (3/20, s. 44) 

Der Frühling steht vor der Tür, aber die Haut befindet 

sich noch im Winterschlaf? (3/20, s. 45) 

Tabulka č. 14 – Lexikální instrukce: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Z hlediska lexikálních instrukcí je třeba se nejprve zaměřit na slovní zásobu 

zkoumaných jazyků, problematice anglicismů a případných dalších výpůjček ze 

třetích jazyků se věnuje až tabulka č. 15 níže – zejména anglicismy se totiž v textech 

vyskytují hojně, a proto je vhodné se jimi zabývat zvlášť.  

Zajímavý je výraz Rubbeln (viz příklad č. 1 v tabulce č. 14), který je podle slovníku 

Duden18 ve významu ‚silně třít‘ krajový a především severoněmecký, podle 

                                                 
18 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-12]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/rubbeln 

https://www.duden.de/rechtschreibung/rubbeln
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slovníku DWDS19 se navíc jedná o výraz „nedbalý“ (salopp). Vzhledem k tomu, že 

originál vzniká v Rakousku a jiné výskyty severoněmecké němčiny identifikovány 

nebyly, není třeba přikládat tomuto zjištění velký význam, avšak v každém případě 

se jedná o příznakovější volbu než např. neutrální reiben či abreiben. Poměrně 

expresivní je ale v tomto významu i český výraz ‚drhnutí‘, lze ho tedy považovat 

za adekvátní. 

Určitou tendencí české mutace je některá delší, „opisná“ spojení v češtině vyjádřit 

výrazně stručněji (viz příklady č. 3, 9 a 11 tamtéž), objevují se však i opačné 

případy, kdy naopak dochází v české mutaci k určitému opisu, např. u výrazů und 

Co a verblendet (viz příklady č. 1 a 6 tamtéž). Ani zestručnění, ani opisná řešení ale 

nevedou k žádným značným posunům z hlediska sémantiky. Obdobně si lze 

všimnout specifických až odborných výrazů, které byly přeloženy výrazem 

obecnějším a vágnějším (viz příklad č. 13 tamtéž), a opačných případů, kdy je 

naopak česká mutace konkrétnější (viz příklad č. 19 tamtéž).  

Pokud jde o idiomy, lze jejich překlad hodnotit převážně jako zdařilý a adekvátní 

(viz příklady č. 7, 10, 14, 15, 20 a 21 tamtéž). Odborných termínů se v článcích 

mnoho nevyskytuje (mimo jistou terminologii týkající se kosmetických produktů, 

péče o tělo a líčení), výjimku ale představuje článek č. 1, který pojednává o různých 

kyselinách, vitamínech a dalších látkách užívaných v kosmetice. Jak zaznělo 

v rozhovoru s pracovnicí společnosti, právě u tohoto typu textů dochází k interním 

i externím konzultacím s odborníky, aby např. chemické názvosloví bylo přeloženo 

správně. Nápadný je tak pouze překlad kyselin Beta-Hydroxysäuren (viz příklad 

č. 5 tamtéž) jako ‚beta-hydro kyselin‘ místo ‚beta-hydroxykyselin‘.  

Z hlediska kolokací je méně vhodné spojení ‚větší nános řasenky‘ (viz příklad č. 16 

tamtéž), jelikož ‚nános‘ bývá užíván spíše ve smyslu ‚usazenin‘, tedy něčeho 

nežádoucího, a typickým spojením je dle SSČ i SSJČ např ‚nános bahna‘20. 

Nevhodné kolokace ale obecně nepředstavují problém, který by se vyskytoval ve 

větší míře, možná právě i díky celkově volnějšímu přístupu k originálu. 

                                                 
19 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-12]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/rubbeln 
20 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nános 
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Anglicismy a jiné výpůjčky z cizích jazyků 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Peeling trochu jinak (01/20, s. 46) Jetzt gibt's Saures! (01/20, s. 38) 

2 Zkratka AHA vyjadřuje název aplha hydroxy acid. 

Tyto ovocné kyseliny dovedou hotové zázraky 

zejména u pobledlé pleti. (01/20, s. 46) 

AHA ist die Abkürzung für Alpha-

Hydroxycarbonsäuren, die besonders bei fahler Haut 

wahre Wunder wirken können. (01/20, s. 38) 

3 Není divu, že retinol je známý jako anti-aging látka. 

(01/20, s. 48) 

Kein Wunder, dass es als Anti-Aging-Wirkstoff 

bekannt ist. (01/20, s. 40) 

4 Možná právě úplně nenalíčená, protože individualita 

přebíjí veškeré ideály krásy. (2/20, s. 29) 

Vielleicht so gut wie ungeschminkt, denn 

Individualität schlägt jedes Beauty-Ideal. (2/20, s. 39) 

5 Místo použití silných vrstev make-upu a křiklavých 

barev se decentně zvýrazní osobní přednosti. (2/20, 

s. 30) 

Statt dicker Schminke und knalliger Farben werden 

die persönlichen Vorzüge dezent betont. (2/20, s. 40) 

6 Při nude looku jde o to, aby žena působila jako 

nenalíčená, ale zároveň harmonicky podtrhla svou 

krásu. (2/20, s. 30) 

Beim Nude-Look geht es zwar darum, ungeschminkt 

auszusehen, das aber auf eine besonders schöne und 

harmonische Weise. (2/20, s. 40) 

7 U nude líčení patří sjednocená pleť k absolutnímu 

základu. (2/20, s. 31) 

Beim Nude-Look ist ein ebenmäßiger Teint umso 

wichtiger. (2/20, s. 41) 

8 Jemný třpyt (02/20, s. 34) Dezenter Glamour (02/20, s. 44) 

9 Elegantní zlatavé a bronzové stíny v teplých tónech 

oči jemně rozzáří a hodí se zejména pro večerní líčení. 

(02/20, s. 34) 

Elegante Gold- und Bronzenoten bringen die Augen 

zum Strahlen und schaffen einen warmen, erdigen 

Abend-Look. (02/20, s. 44) 

10 Také na nehtech se můžete držet přirozených tónů. 

Více než u jiných druhů manikúry je nutná pečlivá 

úprava nehtů. (2/20, s. 35) 

Auch die Hände werden nude, vorausgesetzt, die 

Nägel sind perfekt manikürt, gepflegt und neutral 

lackiert. (2/20, s. 45) 

11 Žádný propojující ideál, který byl tak všudypřítomný 

za dob supermodelek jako Kate Moss, Cindy 

Crawford, Naomi Campbell nebo Claudia Schiffer, tu 

naštěstí již dlouho nemáme. (2/20, s. 38)  

Ein verbindliches Ideal, so wie es in Zeiten der 

Supermodels à la Kate Moss, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell oder Claudia Schiffer omnipräsent war, gibt 

es schon lange nicht mehr, und das ist auch gut so. 

(2/20, s. 48) 

12 Pečující i zkrášlující produkty by tak měly 

především zvýraznit osobní kouzlo daného člověka. 

(2/20, s. 40) 

Pflegeprodukte und Make-up sollen die natürliche 

Schönheit unterstreichen und die individuellen 

Vorzüge betonen. (2/20, s. 50) 

13 Ženy s velkými kukadly si mohou dovolit všechno, od 

černých očních linek až k intenzivnímu kouřovému 

líčení. (2/20, s. 42) 

Von tiefschwarzem Eyeliner bis zu intensiven Smokey 

Eyes ist alles erlaubt. (02/20, s. 52) 

14 Nakonec dodejte vlasům lesk díky stylingovému 

spreji k tomu určenému. (2/20, s. 48) 

Ein abschließendes Glanzspray perfektioniert das 

Ergebnis. (2/20, s. 62) 

15 Výrazné oči & přirozené obočí (3/20, s. 41) Flashy Eyes & Boy-Brows (3/20, s. 41) 

16 Své místo zaujmou především na celém horním víčku. 

(3/20, s. 41) 

Besonders edgy wirkt die Farbe in einem breiten Wing 

am Oberlid. (3/20, s. 41) 

17 Grandiózní nehty (3/20, s. 42) Gradient Nails (3/20, s. 42) 

18 Rozzářená pleť plná třpytu patří k hlavním trendům již 

nějakou dobu a rok 2020 nebude jiný. Zdravá záře ve 

tváři bude doplňovat také jarní líčení. (3/20, s. 43) 

Dewy Skin und Yoga-Teint sind schon länger ein 

Thema, auch 2020 gehört ein gesunder Glow zu den 

schönsten Frühlingstrends. (3/20, s. 43) 

19 Zářivé odstíny modré od tmavé přes námořnickou až 

k pastelovým tónům patří k trendy barvám tohoto roku 

a vaše nehty i oči v okamžiku pozvednou do 

nebeských výšin. (3/20, s. 44) 

Von Classic Blue über Aquamarin bis Pastell: 

Strahlende Blautöne sind die Trendfarben des Jahres 

und zaubern sofort eine himmlische Leichtigkeit auf 

Lider und Nägel. (3/20, s. 44) 

20 Bronzové oči působí velmi harmonicky, když tím 

samým stínem orámujete oko také na spodním víčku. 

(3/20, s. 46) 

Bronze Eyes wirken besonders harmonisch, wenn 

auch das Unterlid in derselben Farbnuance umrahmt 

wird. (3/20, s. 45)  

21 Nový účes, nová já (3/20, s. 54) New hair, new me (3/20, s. 52) 

22 „Všechny účesy ukazují, jak různorodá může být naše 

proměnlivost. “ [sic] (3/20, s. 55) 

„In all den unterschiedlichen Looks zeigen wir einmal 

mehr die Wandelbarkeit der Trägerinnen.“ (3/20, s. 53) 

23 Postupně sestřihaný bob působí díky jemným liniím 

velmi přirozeně. (3/20, s. 56) 

Der leicht gestufte Bob ergibt dank seiner sanften 

Bewegung einen besonders natürlichen Look. (3/20, 

s. 54) 

24 „Ofina k roku 2020 zkrátka patří a neměla by chybět 

u žádné milovnice módy.“ (3/20, s. 57) 

„Curtain-Bangs sind der Hingucker 2020 – und für 

alle Frauen geeignet, die ihrem Alltagslook gern mehr 

Fashion verleihen wollen!“ (3/20, s. 55) 
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25 Umožní vám styling od ležérního rozcuchu, jako 

byste právě vylezla z postele, až k elegantně uhlazené 

textuře. (3/20, s. 57) 

Das Styling reicht von der voluminösen Out-of-Bed-

Variante bis hin zu glatt mit leichter Textur. (3/20, 

s. 55) 

26 Díky probarvení hrají vlasy opět několika nuancemi 

blonďaté. (3/20, s. 57) 

Durch die Paintingtechnik erstrahlt das Blond in 

unterschiedlichen Nuancen. (3/20, s. 55) 

27 Celý look který [sic] při navlnění vlasů působí až 

extravagantně, podtrhuje červená barva. (3/20, s. 57) 

Das kräftige Rot unterstützt die Wirkung des Looks, 

der in einer lockigen Variante besonders extravagant 

wirkt. (3/20, s. 55) 

Tabulka č. 15 – Anglicismy a jiné výpůjčky: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Články se vyznačují velkým množstvím anglicismů, což je dáno hlavně tematikou 

– právě z oboru kosmetiky pochází mnoho anglických termínů, které se etablovaly 

i v češtině, kde jsou anglicismy všeobecně méně užívané než v němčině. Výrazy 

jako ‚peeling‘, ‚make-up‘ či ‚stylingový‘ (viz příklady č. 1, 5 a 14 v tabulce č. 15) 

v případech, kdy ani nemají přímou oporu v původním textu, tak nejsou ničím 

neobvyklým. Další výrazy jako anti-aging, nude nebo look čeština rovněž přebírá 

(viz příklady č. 3, 6 a 27 tamtéž), ačkoliv u posledních dvou jmenovaných výrazů 

ne ve všech případech (viz příklady č. 7, 9, 10, 22 a 23 tamtéž).  

Jiným anglicismům se ale česká mutace přece jen vyhýbá a raději volí překlad do 

češtiny (viz příklady č. 4, 13, 20 a 21 tamtéž), případně je i zcela vypouští (viz 

příklady č. 16 a 18 tamtéž). Někdy se rovněž uchyluje ke kreativním překladům, 

a to zejména u nadpisů a podnadpisů (viz příklady č. 8, 15 a 17 tamtéž). V tomto 

ohledu je zajímavý především příklad č. 17, jelikož český překlad ‚Grandiózní 

nehty‘ se čistě díky podobnosti hlásek na první pohled zdá být skutečně inspirovaný 

anglickým Gradient Nails, ačkoliv význam je odlišný a anglické spojení označuje 

trend lakování jednotlivých nehtů odlišnými odstíny jedné barvy, jak je i dále 

vysvětleno v textu daného článku. V dalších případech česká mutace nahrazuje 

anglicismy výrazy nadřazenými a význam tím zobecňuje (viz příklady č. 24 a 26 

tamtéž) nebo také jejich význam vyjadřuje opisem (viz příklad č. 25 tamtéž).  

Kromě výše uvedených případů pak česká mutace volí angličtinu navzdory její 

absenci v původním textu pro vysvětlení zkratky AHA (viz příklad č. 2 tamtéž), 

patrně pro větší názornost, jelikož se jedná o zkratku vzniklou z anglického názvu. 

Obecně však lze konstatovat, že i přes relativně velký výskyt anglicismů v obou 

verzích časopisu, který je daný především tematikou článků, se jich v rakouské 

verzi vyskytuje přirozeně více. 

Vedle anglicismů lze v rakouské verzi objevit ještě další cizojazyčný prvek, a to 

francouzské spojení à la (viz příklad č. 11 tamtéž), které se užívá i v češtině, přesto 
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tu česká mutace volí překlad ‚jako‘ a tento cizí prvek tedy nezachovává – vzhledem 

k tomu, že se objevuje uprostřed textu daného článku, a ne např. v jednom z nadpisů 

či podnadpisů, se ale nejedná o prvek, který by měl v článku výraznou funkci.  

 

Gramatické instrukce 

Rozdělování a spojování větných celků  

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Pokud některé sérum obsahuje pouze malé množství 

kyseliny, může se občas nechat působit přes celou noc. 

Vždy je však zapotřebí řídit se postupem uvedeným na 

obalu. (01/20, s. 46) 

Ist die Säure nur sehr gering dosiert, können manche 

Produkte auch über Nacht auf der Haut bleiben, hier 

sollte man aber unbedingt die Anwendungshinweise 

beachten. (01/20, s. 38) 

2 Zkratka AHA vyjadřuje název aplha hydroxy acid. 

Tyto ovocné kyseliny dovedou hotové zázraky 

zejména u pobledlé pleti. (01/20, s. 46) 

AHA ist die Abkürzung für Alpha-

Hydroxycarbonsäuren, die besonders bei fahler Haut 

wahre Wunder wirken können. (01/20, s. 38) 

3 Také na nehtech se můžete držet přirozených tónů. 

Více než u jiných druhů manikúry je nutná pečlivá 

úprava nehtů. (2/20, s. 35) 

Auch die Hände werden nude, vorausgesetzt, die Nägel 

sind perfekt manikürt, gepflegt und neutral lackiert. 

(2/20, s. 45) 

4 Mrkání údajně vyjadřuje sympatie, časté mžourání 

ukazuje podle kontextu na zájem nebo nejistotu. 

Přímý pohled působí suverénně a charizmaticky, 

avšak pouze tehdy, když netrvá déle než 3,3 vteřiny. 

(2/20, s. 42) 

Ein Zwinkern soll Vertrauen schaffen, häufiges 

Blinzeln zeigt je nach Kontext Interesse oder 

Unsicherheit an, und ein direkter Blick wirkt souverän 

und charismatisch. Allerdings nur, wenn er nicht 

länger als 3,3 Sekunden dauert. (2/20, s. 52) 

5 […] Asi jen málokdo by si stěžoval kvůli lesklým 

vlasům. Většinou řešíme spíše opačný problém. (2/20, 

s. 46) 

[…] Über eine zu glänzende Mähne hat sich 

vermutlich noch nie jemand beschwert, eher im 

Gegenteil. (2/20, s. 62) 

6 Po veškerých pečujících procedurách přichází ke slovu 

styling. I pomocí něj se dá dosáhnout lesklých vlasů. 

(2/20, s. 46) 

Nach der passenden Pflege sorgt auch noch das 

richtige Styling für Hochglanz. (2/20, s. 62) 

7 […] Namísto zuřivého drhnutí vlasů ručníkem, které 

by narušilo svrchní vrstvu a zdrsnělo ji, z nich vodu jen 

jemně vymačkejte. (2/20, s. 46) 

[…] Statt die Haare trocken zu rubbeln, werden sie 

vorsichtig geknetet oder abgetupft. Durch die 

Reibung wird sonst die Schuppenschicht geöffnet und 

die Haare sehen spröde aus. (2/20, s. 62) 

8 Upřednostňujete-li přirozenost, držte se v jemných 

nude, béžových a růžových tónech. Vskutku letní 

svěžest však dodají broskvové a korálové nuance. 

(3/20, s. 42) 

Wer es natürlich mag, liegt mit zarten Nude-, Beige- 

und Rosétönen richtig, sommerlich frisch leuchten die 

Nägel in Pfirsich- und Korallnuancen. (3/20, s. 42) 

9 Před modrým lakem proto naneste na nehty 

podkladový a následně barvu překryjte lakem 

svrchním. U očních stínů se o výdrž postará 

podkladová báze. (3/20, s. 44) 

Bei blauem Nagellack kommen Base- und Topcoat 

zum Einsatz, beim Eyeshadow sorgt ein Primer für 

Haltbarkeit. (3/20, s. 44) 

10 Ano, vážně existuje. Barva, která se hodí ke každé 

příležitosti a sluší opravdu každému obličeji: bronzová. 

(3/20, s. 46) 

Ja es gibt sie, die eine Lidschattenfarbe, die einfach 

immer passt und wirklich jedem toll zu Gesicht steht: 

Bronze. (3/20, s. 45) 

11 Tyto barvy totiž nyní proplouvají celým módním 

světem. Kadeřníci je nanášejí buď na celé vlasy, 

anebo si hrají s nejrůznějšími technikami barvení, při 

nichž kombinují několik odstínů. Tím dostane celý 

look větší hloubku. (3/20, s. 58) 

Diese Farben ziehen sich durch alle Trendwelten und 

wurden entweder global (also komplett) gefärbt oder 

mit unterschiedlichen Paintingtechniken aufgetragen, 

um den Looks mehr Tiefe zu verleihen. (3/20, s. 56) 

12 Pokud chcete vyrovnat velikost rtů, stačí ten horní 

obtáhnout tužkou podél vnější linie, zatímco 

u spodního povedete konturu po vnitřní hraně. (3/20, 

s. 63) 

Wer eine schmale Oberlippe ausgleichen möchte, zieht 

nur oben den äußeren Lippenrand mit dem Lipliner 

nach. Bei der Unterlippe bleibt man etwas innerhalb 

des Randes. (3/20, s. 62) 

13 Pokud jsou vaše žíly spíše modré, pak je podtón vaší 

pleti studený. Zelená barva žil zase ukazuje na teplý 

podtón. (3/20, s. 63) 

Sind die Adern eher blau, hat man einen kühlen 

Hautunterton, sind sie eher grünlich, einen warmen. 

(3/20, s. 62) 
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14 Ženám se studeným typem pleti sluší svěží, namodralé 

barvy, například odstíny fialové. Naopak ženy 

s teplým podtónem by měly sáhnout po teplých, 

nažloutlých nuancích, jako je oranžová nebo 

broskvová. (3/20, s. 63) 

Der kühle Typ sollte auch eher zu kühlen, 

blaustichigen Farben greifen, etwa zu Violetttönen, 

während dem wärmeren Typ warme, gelbstichige 

Nuancen wie Orange oder Apricot stehen. (3/20, s. 62) 

Tabulka č. 16 – Rozdělování a spojování větných celků: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Ze syntaktického hlediska dochází v české mutaci k rozdělování větných celků (viz 

příklady č. 1–6, 8–11, 13 a 14 v tabulce č. 16), přičemž nejnápadnější je tato 

tendence u příkladu č. 11, kde byla původní věta rozdělena dokonce do tří větných 

celků. Rozdělování vět zároveň často vede k explicitaci, věty jsou totiž mnohdy 

oproti původnímu znění navíc doplněny. Lze tedy za touto strategií vidět určitou 

snahu texty zlogičtit (a zároveň je díky kratším větám zjednodušit po syntaktické 

stránce), a tím je učinit pro čtenáře srozumitelnější. Nejedná se ale o převládající 

jev, který by se vyskytoval plošně v celé české mutaci.  

Naopak ke spojování vět dochází spíše ojediněle (viz příklady č. 7 a 12 tamtéž) 

a zpravidla pomocí vedlejší věty, jak dokládají oba uvedené příklady – můžeme ho 

tedy rovněž vnímat jako jisté zlogičtění textu.  

Interpunkce  

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Peeling trochu jinak (01/20, s. 46) Jetzt gibt's Saures! (01/20, s. 38) 

2 Konec drhnutí. Na peelingový trh vstupují AHA 

kyseliny, vitamín C a jim podobné účinné látky. 

(01/20, s. 46) 

Schluss mit Rubbeln: AHA, Vitamin C und Co 

revolutionieren den Peelingmarkt. (01/20, s. 38) 

3 Jakkoliv překvapivě to může znít, představuje čištění 

s kyselinami mnohdy jemnější variantu. (01/20, s. 46) 

Auch wenn das überraschend klingen mag: 

Säurepeelings sind manchmal die sanftere Variante. 

(01/20, s. 38) 

4 Odstraňuje odumřelé kožní buňky, patří k základním 

čisticím procedurám, které pleť potřebuje, a podněcuje 

prokrvování. Ano, řeč je o peelingu. (01/20, s. 46) 

Sie entfernen abgestorbene Hautschüppchen, verpassen 

dem Gesicht eine Grundreinigung und regen die 

Durchblutung und Zellneubildung an: Peelings. 

(01/20, s. 38) 

5 Jemné oční stíny nikdy nekombinujte s produkty, které 

obsahují velké třpytky. (2/20, s. 34) 

Wichtig: feinpudrigen Lidschatten und keine 

Produkte mit groben Glanzpartikeln verwenden! 

(2/20, s. 44) 

6 U řas se vyvarujte kontrastů, hnědá řasenka pohled 

také zvýrazní a působí mnohem přirozeněji. (2/20, 

s. 34) 

Bei den Wimpern zu starke Kontraste vermeiden: 

Dunkelbraune Mascara betont die Augen genauso 

schön und wirkt viel natürlicher als schwarze. (2/20, 

s. 44) 

7 Plnoštíhlí, hubení, sportovci, milovníci přehršle šperků 

i vyznavači přirozené krásy najdou na internetu své 

spřízněnce s podobným ražením. (2/20, s. 38) 

Ob dick, dünn, sportlich, mit ausgefallenem 

Körperschmuck oder doch lieber ganz natürlich – für 

jedes Schönheitskonzept findet sich online die 

passende Fangemeinde. (2/20, s. 48) 

8 Důležité u tohoto líčení také je, abyste na víčka 

používali jen matné stíny, aby nedocházelo k 

usazování třpytek v záhybech. (2/20, s. 44) 

Wichtig: Am Lid selbst wird nur matter Eyeshadow 

verwendet, damit sich kein Glitzer in den Falten 

absetzt. (2/20, s. 54) 

9 Náčiní dělá mistra. Správně zvolený hřeben hraje 

u lesklých vlasů prim. (2/20, s. 46) 

Das richtige Werkzeug macht die (Glanz-) Meisterin: 

die Bürste. (2/20, s. 62) 

10 Vše začíná již při opuštění sprchy. Namísto zuřivého 

drhnutí vlasů ručníkem, které by narušilo svrchní 

vrstvu a zdrsnělo ji, z nich vodu jen jemně vymačkejte. 

(2/20, s. 46) 

Das beginnt schon beim Verlassen der Dusche: Statt 

die Haare trocken zu rubbeln, werden sie vorsichtig 

geknetet oder abgetupft. (2/20, s. 62) 
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11 A že nevypadám jako ostatní? Tím líp! (3/20, s. 38) Und wenn ich nicht wie die anderen aussehe – umso 

besser! (3/20, s. 38) 

12 Vybírat můžete z divokých loken osmdesátých let, 

půvabných vln nebo čistých linií s texturou dodávající 

lehkost. Čas na změnu dozrál. (3/20, s. 54) 

Ob wilde 80er-Locken, anmutige Wellen oder klare 

Linien mit viel Textur – die Zeit ist reif für Neues. 

(3/20, s. 52) 

13 Tak tohle chce opravdu odvahu a kapku drzosti! 

Pomocí postupného prodlužování vlasů směrem od 

hlavy vznikne úžasný objem a zároveň velmi ženský 

sestřih. (3/20, s. 57) 

Der freche Pixie mit kurz geschnittenen Konturen wird 

zum Oberkopf hin länger. Dadurch entsteht eine 

voluminöse, weibliche Form. (3/20, s. 55) 

14 A když ji najde, dost možná s ní stráví celý zbytek 

svého života. Jak vypadá dokonalá rtěnka? (3/20, 

s. 60) 

Und wenn sie ihn gefunden hat, verbringt sie vielleicht 

sogar den Rest ihres Lebens mit ihm – dem perfekten 

Lippenstift. (3/20, s. 60) 

15 Správná technika líčení pro:  

– úzké rty: […] (3/20, s. 63) 

Die richtige Schminktechnik für ...  

• schmale Lippen: […] (3/20, s. 62) 

16 Pokud se nechcete vzdát červené, sáhněte po tužce 

v křiklavě třešňovém odstínu a o něco tmavší rtěnce. 

(3/20, s. 63) 

Aber auch für Rotliebhaberinnen funktioniert diese 

Technik: mit einem knalligen, hellen Kirschrot als 

Lippenstift und einem etwas dunkleren Lipliner. (3/20, 

s. 62) 

17 V tomto případě je také nesmírně důležité nanášet 

rtěnku vždy pomocí štětečku. (3/20, s. 63) 

Besonders wichtig: immer mit einem Lippenpinsel 

arbeiten! (3/20, s. 62) 

Tabulka č. 17 – Interpunkce: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Pokud jde o interpunkci, je rakouská verze o něco bohatší, a tím i členitější – 

mnohem více využívá zejména pomlček a dvojteček, jak ukazují příklady v tabulce 

č. 17. Tato interpunkční znaménka často slouží k uvedení tématu (viz příklady č. 2, 

4, 9 a 14 tamtéž), česká mutace v těchto případech výpověď rozdělí pomocí tečky 

a nominální část (u příkladů č. 4, 9 a 14) rozvede do věty.  

Věty zakončené vykřičníkem se místy objevují v obou verzích časopisu, i když ne 

vždy ve shodných pasážích textu. O něco častější jsou opět v rakouské verzi, kde 

např. slouží i k vyjádření důrazu u důležitých rad v rámci různých návodů (viz 

příklady č. 5 a 17 tamtéž), česká mutace ale v těchto případech vykřičník neužívá. 

To může souviset i s přímým oslovením, které se v české verzi u návodů převážně 

užívá a ve spojení s vykřičníkem by mohlo na čtenáře působit jako „nepříjemný“ 

rozkaz, ačkoliv zrovna u příkladu č. 17 je formulace neosobní.  

Kopírování struktury  

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 A to nejen v ohledu na profesní a osobní život, ale také 

v tom, co rozumíme pod pojmem krása. (2/20, s. 38) 

Und zwar nicht nur in Hinblick auf Job und 

Privatleben, sondern auch, was das Verständnis von 

Schönheit betrifft. (2/20, s. 48) 

2 Samo sebou, že k tomu občas vedou různé cesty. 

Koneckonců každá s sebou přináší jiná přání, 

požadavky i předpoklady. (2/20, s. 40) 

Dass dafür manchmal ganz unterschiedliche Mittel 

und Wege gefragt sind, versteht sich von selbst. 

Schließlich bringt jeder andere Wünsche, Ansprüche 

und Voraussetzungen mit. (2/20, s. 50) 

3 Chcete-li své oči naopak o něco zúžit, nebojte se linku 

na horním víčku protáhnout dále do strany až mimo oko, 

tím bude i oko působit roztaženě do stran. (2/20, s. 42) 

Will man die Augen schmaler erscheinen lassen, darf 

der Wing des Eyeliners ruhig ein bisschen weiter nach 

außen gehen, so wird das Auge optisch in die Länge 

gezogen. (2/20, s. 52) 

4 Zejména suché konečky se potěší, když jim dodáte extra 

porci péče ve formě oleje do vlasů. (2/20, s. 46) 

Gerade trockene Spitzen freuen sich außerdem über 

eine Extraportion an Pflege in Form von Haaröl. (2/20, 

s. 62) 

Tabulka č. 18 – Kopírování struktury: Vícestránkové články z oddílu Krása 
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Překladovost se v českých reklamních textech projevovala hlavně v jejich začátcích 

mimo jiné kopírováním struktur a nominalizací (Jettmarová, 2016, s. 30–32), proto 

se analýza v rámci gramatických instrukcí zaměří i na výskyty těchto jevů.  

Ačkoliv se převod české mutace v mnohých případech vyznačuje značnou volností, 

lze nalézt i případy, kdy se česká mutace naopak až příliš doslovně drží znění 

rakouského originálu. U příkladu č. 1 (viz tabulka č. 18) struktura spojení přesně 

kopíruje německé znění, ačkoliv v češtině je obvyklejším spojením ‚s ohledem na‘, 

případně i ‚s ohledem k‘, jak uvádí SSČ21. V dalším případě (viz příklad č. 2 tamtéž) 

došlo zřejmě k nepochopení zájmena jeder, které je tu použito ve smyslu ‚každý‘ 

(‚každý člověk‘), vzhledem k mužskému rodu slova Weg (‚cesta‘) bylo však 

vztaženo právě k němu a zároveň došlo k vynechání slova Mittel (‚prostředek‘) – 

český překlad tak lze rovněž klasifikovat jako sémantický posun, vzhledem ke 

gramatické podmíněnosti ale souvisí i s touto kategorií. Příklad č. 3 zní v českém 

znění až komicky a vznikl nejspíš kopírováním struktury německého spojení in die 

Länge ziehen (‚protáhnout‘). V posledním případě (viz příklad č. 4 tamtéž) se pak 

vlivem německého zvratného zájmena sich dostalo zvratné zájmeno ‚se‘ i do 

českého překladu, ačkoliv v tomto užití dané sloveso v češtině zvratné není.  

Především příklady č. 1 a 3 dokládají, že i přes značnou volnost, kterou tvůrci české 

mutace podle všeho po formulační stránce disponují, se občas neubrání nežádoucím 

interferencím.  

Nominalizace  

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Hydratační séra a krémy mohou na čerstvě vyčištěné 

pleti totiž účinněji působit. (01/20, s. 46) 

Feuchtigkeitsspendende Seren und Cremes können auf 

der frisch gereinigten Haut ihre volle Wirkkraft 

entfalten. (01/20, s. 38) 

2 Dokáží totiž v pleti aktivovat vyšší ukládání 

hydratace, díky čemuž působí pleť svěže a hladce. 

(01/20, s. 46) 

Sie sorgen dafür, dass mehr Feuchtigkeit in der Haut 

gespeichert wird und sie dadurch glatter und frischer 

wirkt. (01/20, s. 38) 

3 Zatímco ještě nedávno se všechny produkty soustředily 

na zamaskování nedokonalostí, aktuálně jdou spíše 

směrem podtrhnutí osobních předností. (2/20, s. 40) 

War früher noch ein großer Teil der Produkte darauf 

ausgerichtet, Makel zu kaschieren und sich einem 

Idealbild anzupassen, steht heute die persönliche 

Entfaltung klar im Vordergrund. (2/20, s. 50) 

4 Prosvětlení pramenů rámujících obličej tvář 

projasní. (3/20, s. 55) 

Um das Gesicht zu öffnen, wird es mit helleren 

Brauntönen sanft umrandet. (3/20, s. 53) 

Tabulka č. 19 – Nominalizace a verbonominální vazby: Vícestránkové články z oddílu Krása 

                                                 
21 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ohled 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ohled
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Pokud jde o nominální vyjadřování, ke kterému má němčina sklony, česká mutace 

se mu ve většině případech dokázala vyhnout (viz příklad č. 1 v tabulce č. 19), 

přesto se ale nepřirozená nominální spojení vyskytla (viz příklady č. 2–4 tamtéž) – 

překvapivě však ne pouze vlivem němčiny, u příkladu č. 4 by pomohla vedlejší 

věta, český překlad ale naopak původní souvětí kondenzuje do jedné věty hlavní, 

a tím tvoří příliš dlouhý řetězec jmen. Nejedná se ale o tendenci, kterou by se česká 

mutace vyznačovala, příklady nominalizace proto lze pokládat za spíše ojedinělé.  

Slovesa a zájmena v 2. osobě plurálu 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Produkty s vyšším obsahem retinolu používejte 

maximálně dvakrát týdně, abyste se vyhnuli 

šupinatění. (01/20, s. 48) 

Bei einem hohen Anteil an Retinolsäure sollte das 

Produkt allerdings nur zweimal wöchentlich 

verwendet werden, damit die Haut nicht zu 

schuppen beginnt. (01/20, s. 40) 

2 Konturu rtů zvýrazněte tužkou v barvě podobné 

vašim rtům a jemně ji rozetřete do ztracena. (02/20, 

s. 33) 

Der Mund wird mit einem Lipliner im Ton der 

Lippenfarbe ausgemalt und verblendet. (02/20, s. 43) 

3 Jemné oční stíny nikdy nekombinujte s produkty, 

které obsahují velké třpytky. (2/20, s. 34) 

Wichtig: feinpudrigen Lidschatten und keine Produkte 

mit groben Glanzpartikeln verwenden! (2/20, s. 44) 

4 U řas se vyvarujte kontrastů, hnědá řasenka pohled 

také zvýrazní a působí mnohem přirozeněji. (2/20, 

s. 34) 

Bei den Wimpern zu starke Kontraste vermeiden: 

Dunkelbraune Mascara betont die Augen genauso 

schön und wirkt viel natürlicher als schwarze. (2/20, 

s. 44) 

5 Také na nehtech se můžete držet přirozených tónů. 

Více než u jiných druhů manikúry je nutná pečlivá 

úprava nehtů. (2/20, s. 35) 

Auch die Hände werden nude, vorausgesetzt, die 

Nägel sind perfekt manikürt, gepflegt und neutral 

lackiert. (2/20, s. 45) 

6 Vedle klasického průhledného laku můžete 

experimentovat s pastelovými odstíny. (2/20, s. 35) 

Neben klassischer Transparenz laden Trendfarben in 

Nude- und Pastelltönen zu natürlichen Experimenten 

ein. (2/20, s. 45) 

7 To se dá naučit třeba tím, že zpomalíte své denní 

tempo, věci budete prožívat vědomě a budete se 

radovat z drobných zázraků běžného života. (2/20, 

s. 36) 

Das kann man üben, indem man etwas langsamer 

durch den Tag geht, die Dinge bewusster erlebt und 

über die kleinen Wunder des Lebens staunt. (2/20, s. 

46) 

8 Již po týdnu bez dekorativní kosmetiky přijdete na to, 

bez kterých produktů se vlastně obejdete a které 

naopak podtrhují vaši přirozenou krásu. (2/20, s. 36) 

Nach einer Woche ohne dekorative Kosmetik 

bekommt man ein gutes Gefühl dafür, welche 

Beautyprodukte man wirklich vermisst und was die 

natürliche Ausstrahlung am besten betont. (2/20, s. 46) 

9 Vzdejte se starých, mnohdy zbytečných návyků 

a uvidíte, jak svobodně se budete cítit. (2/20, s. 36) 

Mit alten Gewohnheiten brechen wirkt dabei herrlich 

befreiend. (2/20, s. 46) 

10 Když zvolíte správnou barvu, formu a techniku, 

ovládne váš pohled veškeré dění. (2/20, s. 42) 

Egal welche Farbe, Form und Stellung, mit der 

richtigen Schminktechnik lassen sich die Augen noch 

besser in Szene setzen. (2/20, s. 52) 

11 Chcete-li své oči naopak o něco zúžit, nebojte se 

linku na horním víčku protáhnout dále do strany až 

mimo oko, tím bude i oko působit roztaženě do stran. 

(2/20, s. 42) 

Will man die Augen schmaler erscheinen lassen, darf 

der Wing des Eyeliners ruhig ein bisschen weiter nach 

außen gehen, so wird das Auge optisch in die Länge 

gezogen. (2/20, s. 52) 

12 Kromě toho v následujícím kroku naneste řasenku 

pouze na horní řasy. (2/20, s. 42) 

Die Expertin empfiehlt außerdem, nur die oberen 

Wimpern zu tuschen. (2/20, s. 52) 

13 Jestliže chcete zvětšit své malé, spíše nenápadné oči, 

rozhodně sáhněte po světlejších barvách. (2/20, s. 42) 

Um kleine, eher unauffällige Augen so richtig groß 

rauszubringen, greift man am besten zu hellen Farben. 

(2/20, s. 52) 

14 V tomto případě se nemusíte bát pracovat ani se 

třpytkami, které oko také opticky zvětší. (2/20, s. 42) 

„Hier darf man auch gern mit etwas Glitzer arbeiten“, 

sagt X, „so wirkt das Auge größer. […]“ (2/20, s. 52) 

15 Pokud vás trápí oči posazené příliš blízko u sebe, 

pomozte si líčením. (2/20, s. 42) 

Ist der Abstand zwischen den Augen eher gering, kann 

man dem Blick beim Schminken mehr Weite 

verleihen. (2/20, s. 52) 
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16 Oční linku naneste silnější od vnitřního koutku zhruba 

do poloviny oka a poté ji směrem ven postupně 

ztenčujte. (2/20, s. 44) 

Der Lidstrich wird jetzt vom Innenwinkel bis zur 

Augenmitte dicker aufgetragen und läuft nach außen 

hin sanft aus. (2/20, s. 54) 

17 Důležité u tohoto líčení také je, abyste na víčka 

používali jen matné stíny, aby nedocházelo 

k usazování třpytek v záhybech. (2/20, s. 44) 

Wichtig: Am Lid selbst wird nur matter Eyeshadow 

verwendet, damit sich kein Glitzer in den Falten 

absetzt. (2/20, s. 54) 

18 Voděodolná řasenka zabrání tomu, aby se vám 

v důsledku kontaktu řas s víčkem vytvářely kolem očí 

nehezké černé mapy. (2/20, s. 44) 

Wasserfeste Mascara beugt vor, falls Wimpern und 

Lider einander beim Augenaufschlag berühren. (2/20, 

s. 54) 

19 Šikovným pomocníkem se stane zvětšovací zrcátko, 

které vám alespoň na chvilku brýle nahradí. (2/20, 

s. 44) 

Am einfachsten geht’s mit einem 

Vergrößerungsspiegel, der kurzzeitig die Brille ersetzt. 

(2/20, s. 54) 

20 Pokud jsou i bez brýlí vaše oči docela veliké, nebojte 

se sáhnout po matných, tmavých barvách. (2/20, 

s. 44) 

Wenn die Dioptrienzahl allerdings sehr hoch ist und 

die Augen ohnehin schon groß sind, kann man mit 

matten, dunklen Farben für Ausgleich sorgen. (2/20, 

s. 54) 

21 Trápí vás suché a třepící se vlasy? S trochou 

trpělivosti a správné péče se budou opět lesknout jako 

pravé hedvábí. (2/20, s. 46) 

Strahlend statt spröde. Mit etwas Zuwendung und ein 

paar Tricks schimmert das Haar wie Seide. (2/20, 

s. 62) 

22 Jestli se chcete přiblížit Charlotte a její lesklé hřívě, 

máme pro vás několik možností. (2/20, s. 46) 

Wer es Charlotte gleichmachen möchte, hat einige 

Möglichkeiten dazu. (2/20, s. 62) 

23 Kartáč pravidelně čistěte pomocí šamponu, aby mohl 

stále vykonávat svůj úkol. (2/20, s. 46) 

Damit die Bürste ihre volle Wirkkraft entfalten kann, 

sollte sie regelmäßig mit Shampoo gereinigt werden. 

(2/20, s. 62) 

24 Blýskněte se díky péči. (2/20, s. 46) Gepflegt brillieren. (2/20, s. 62) 

25 Veškerou kosmetiku z vlasů vymývejte vždy vlažnou 

až studenou vodou, která uzavírá zdrsnělou vrstvu 

vlasů. (2/20, s. 46) 

Auswaschen sollte man diese am Schluss immer mit 

kaltem Wasser, da es die aufgeraute Schuppenschicht 

der Haare schließt. (2/20, s. 62) 

26 Jaro už klepe na dveře, ale vaše pleť stále setrvává 

v zimním spánku? (3/20, s. 44) 

Der Frühling steht vor der Tür, aber die Haut befindet 

sich noch im Winterschlaf? (3/20, s. 45) 

27 Nebojte se vstoupit do jara s novým účesem. (3/20, 

s. 54) 

Die Profis aus dem X liefern mit der Trendkollektion 

jede Menge Inspiration, um mit einem neuen 

Frisurenlook in den Frühling zu starten. (3/20, s. 52) 

28 Ponořte se do nových barevných vln. (3/20, s. 58) In neue Farbwelten eintauchen. (3/20, s. 56) 

29 Smíchejte hrubozrnnou sůl s tekutým medem, 

krouživými pohyby vmasírujte směs do rtů a následně 

ji odstraňte pomocí ubrousku. (3/20, s. 60) 

Grobkörniges Salz mit flüssigem Honig vermengen, 

in kreisenden Bewegungen in die Lippen 

einmassieren und mit einem Kosmetiktuch 

abnehmen. (3/20, s. 60) 

30 Vždy začněte peelingem. (3/20, s. 60) Gestartet wird das Pflegeprogramm mit einem 

Peeling. (3/20, s. 60) 

Tabulka č. 20 – Slovesa a zájmena v 2. osobě plurálu: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Jak již bylo zjištěno při analýze předchozí skupiny článků, jednou ze strategií české 

mutace je oslovování čtenáře v 2. osobě plurálu (viz tabulka č. 20). Zatímco 

rakouská verze užívá především pasivum, konstrukce s man, infinitivní konstrukce, 

případně větu vztahuje k jinému podmětu, česká mutace velmi často oslovuje 

čtenáře slovesem v 2. osobě plurálu a rovněž užívá příslušná přivlastňovací 

zájmena. Rakouská verze zůstává v tomto ohledu zpravidla neosobní.  

Tuto tendenci české mutace lze částečně vysvětlit rozdíly mezi oběma jazyky, 

v němčině je pasivum běžnějším prostředkem než v češtině (Štícha, 2015, s. 502), 

a pasivní konstrukce mají tak v němčině i širší komunikační využití (Štícha, 2015, 

s. 513). Dále se jazyky rovněž liší např. v užívání infinitivních konstrukcí, němčina 

infinitivem často vyjadřuje výzvu, čeština však v těchto případech užívá imperativ 

(Štícha, 2015, s. 59), který bývá vyjádřený právě v 2. osobě plurálu, názorným 
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příkladem je jeden z návodů (viz příklad č. 29 v tabulce č. 20). Také při překladu 

mnohých německých konstrukcí s man je v češtině nutné užít osobního tvaru 

slovesa (Štícha, 2015, s. 552).  

Vzhledem k tomu, že česká mutace volí 2. osobu plurálu i při překladu vět, kde je 

vyjádřen jiný podmět, a navíc přidává do textu velké množství přivlastňovacích 

zájmen i celá spojení, jako např. ‚pro vás‘ (viz příklad č. 22 v tabulce č. 20), jde ale 

zřejmě o cílenou tendenci, která nesouvisí pouze s jazykem. Oslovování čtenáře tak 

můžeme znova hodnotit jako prostředek tzv. syntetické personalizace, která je 

výrazným znakem české mutace, přičemž v rakouské verzi se téměř nevyskytuje.  

Slovesa a zájmena v 1. osobě plurálu 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Dnes oslavujeme individualitu. (2/20, s. 38) Heute werden Vielfalt und Individualität gefeiert. 

(2/20, s. 48)  

2 A vývoj a kosmetický průmysl nás v tom podporují. 

(2/20, s. 38) 

Die neuen Entwicklungen der Kosmetikindustrie 

helfen dabei. (2/20, s. 48) 

3 Namísto zastaralého rozdělení rolí a kariérních modelů 

se nám nabízí nespočet možností k seberozvoji. (2/20, 

s. 38) 

Statt überholter Rollenbilder und Karrieremodelle 

bieten sich unzählige Möglichkeiten zur 

Selbstverwirklichung. (2/20, s. 48) 

4 A to nejen v ohledu na profesní a osobní život, ale také 

v tom, co rozumíme pod pojmem krása. (2/20, s. 38) 

Und zwar nicht nur in Hinblick auf Job und 

Privatleben, sondern auch, was das Verständnis von 

Schönheit betrifft. (2/20, s. 48) 

5 Žádný propojující ideál, který byl tak všudypřítomný 

za dob supermodelek jako Kate Moss, Cindy 

Crawford, Naomi Campbell nebo Claudia Schiffer, tu 

naštěstí již dlouho nemáme. (2/20, s. 38)  

Ein verbindliches Ideal, so wie es in Zeiten der 

Supermodels à la Kate Moss, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell oder Claudia Schiffer omnipräsent war, gibt 

es schon lange nicht mehr, und das ist auch gut so. 

(2/20, s. 48) 

6 Všeplatný ideál krásy jsme nechali  

za sebou. Dnes existuje tolik ideálů krásy, kolik je lidí 

na Zemi. (2/20, s. 38) 

Das uniforme Schönheitsideal war einmal. Heute 

existieren so viele Schönheitsideale, wie es Menschen 

gibt. (2/20, s. 48)  

7 Například v medicíně by nám genetika mohla pomoci 

navrhnout nejvhodnější léky nebo terapii, abychom se 

současně vyhnuli vedlejším účinkům. (2/20, s. 40) 

Im Gesundheitswesen könnten damit die optimalen 

Medikamente und Therapien zusammengestellt und 

Nebenwirkungen reduziert werden. (2/20, s. 50) 

8 A v kosmetice by nám testy našly ideální pečující 

produkt s individuálně zvolenými účinnými látkami. 

(2/20, s. 40) 

In der Kosmetik könnten Gentests genutzt werden, um 

die perfekten Pflegeprodukte mit den individuell 

passenden Inhaltsstoffen zu ermitteln. (2/20, s. 50) 

9 Přesně takto dlouhý pohled totiž vnímáme obecně 

jako příjemný. (2/20, s. 42) 

So lange wird der erste Blickkontakt gemeinhin als 

angenehm empfunden. (2/20, s. 52) 

10 Při tolika významech, které očím při komunikaci 

a flirtování přikládáme, je jasné, že také při stylingu 

hraje líčení očí prim. (2/20, s. 42) 

Bei so viel Bedeutung, die den Augen beim 

Kommunizieren und Flirten zukommt, ist klar, dass 

sie auch beim Styling in den Fokus rücken. (2/20, 

s. 52) 

11 Oči posazené daleko od sebe vzájemně jednoduše 

přiblížíte pomocí opačné techniky, než s jakou jsme 

pracovali u očí blízko u sebe. (2/20, s. 44) 

Liegen die Augen weiter auseinander, kann man den 

Blick mit der umgekehrten Technik nach innen ziehen 

und den Abstand optisch verringern. (2/20, s. 54) 

12 Z toho vyplývá, že převislé partie očních víček bychom 

měli malovat tmavým stínem, zatímco partie pod nimi 

zvýraznit pomocí světlého. (2/20, s. 44) 

„Der überlappende Teil des Lids wird demnach in 

dunkleren Tönen geschminkt, das Lid darunter hell. 

[…]“ (2/20, s. 54) 

13 Asi jen málokdo by si stěžoval kvůli lesklým vlasům. 

Většinou řešíme spíše opačný problém. (2/20, s. 46) 

Über eine zu glänzende Mähne hat sich vermutlich 

noch nie jemand beschwert, eher im Gegenteil. (2/20, 

s. 62) 

14 Jestli se chcete přiblížit Charlotte a její lesklé hřívě, 

máme pro vás několik možností. (2/20, s. 46) 

Wer es Charlotte gleichmachen möchte, hat einige 

Möglichkeiten dazu. (2/20, s. 62) 
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15 Díky denní láskyplné péči dostaneme maz z pokožky 

hlavy až do délek. (2/20, s. 46) 

Mit täglichen Streicheleinheiten wird der Talg von der 

Kopfhaut bis in die Längen verteilt. (2/20, s. 62) 

16 Zima pomalu předává žezlo jaru, příroda se probouzí 

ze zimního spánku a první sluneční paprsky hladí naši 

duši. (3/20, s. 40) 

Der Winter neigt sich dem Ende zu, die Natur erwacht 

aus dem Winterschlaf und erste Sonnenstrahlen 

streicheln die Seele. (3/20, s. 40) 

17 Většina vyživujících produktů, za které jsme vděční 

přes zimu, je pro jarní čas příliš hutná. (3/20, s. 46) 

Die meisten Herbst- und Winterprodukte sind sehr 

reichhaltig und für den Frühling zu schwer. (3/20, 

s. 45) 

18 Vnitřní proměna se nám podaří lépe, když ji 

zhmotníme také na svém zevnějšku. (3/20, s. 54) 

Innere Veränderung fällt leichter, wenn sie auch außen 

sichtbar gemacht werden kann. (3/20, s. 52) 

19 Když se barva vždy tvrdohlavě usadí především ve 

vráskách na rtech, nepotěší nás ani ta sebekrásnější 

rtěnka. (3/20, s. 63) 

Wenn der Lippenstift regelmäßig in die Lippenfältchen 

kriecht, hat man selbst an der schönsten Farbe wenig 

Freude. (3/20, s. 62) 

Tabulka č. 21 – Slovesa a zájmena v 1. osobě plurálu: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Tvary sloves v 1. osobě plurálu se podobně jako v případě tvarů 2. osoby plurálu 

vyskytují často ve větách, kde rakouská verze užívá pasivum či jiná neosobní 

spojení, opět se ale nejedná o pravidlo a česká mutace tyto tvary volí i v případech, 

kdy je v originále vyjádřen jiný podmět. Tato tendence je o něco slabší než u tvarů 

2. osoby plurálu, které přímo oslovují čtenáře, ale přesto je jejich výskyt značný 

(viz tabulka č. 21). V tomto ohledu vyniká především článek č. 3, který je v české 

mutaci z velké části formulován právě v 1. osobě plurálu.  

Ve většině případů tato osoba zahrnuje jak redakci časopisu, tak čtenáře, i tyto tvary 

tak můžeme hodnotit jako určité navázání kontaktu se čtenářem, díky kterému se 

čtenář cítí být oslovován jako součást tohoto „celku“. V některých případech však 

1. osoba plurálu vyjadřuje pouze redakci časopisu (viz příklad č. 14 tamtéž) – 

v uvedeném příkladu je ale čtenář již oslovován spojením ‚pro vás‘.  

Další rozdíly v mluvnických kategoriích 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Geniální trik přišel z Francie: Francouzky aplikují 

podkladovou bázi pouze na ty partie, kde je jí opravdu 

třeba. (2/20, s. 31) 

Ein genialer Trick kommt aus Frankreich: Die 

Französinnen setzen die Foundation nur da ein, wo 

wirklich Bedarf besteht. (2/20, s. 41) 

2 Nude neznamená, že nejsou dovolené žádné barvy. 

(2/20, s. 33) 

Nude bedeutet nicht, dass keine Farbe erlaubt ist. 

(2/20, s. 43) 

3 Již během 20 let mohou vstoupit na scénu genetické 

testy, které by na poli nejen individuální krásy hrály 

velkou roli. (2/20, s. 40) 

In 20 Jahren schon könnten genetische Tests zum 

Einsatz kommen, um dieser Individualität gerecht zu 

werden, prophezeit das Zukunftsinstitut*, und zwar in 

den unterschiedlichsten Bereichen. (2/20, s. 50) 

4 Házet očkem umí každý, i když třeba nosí brýle nebo 

ho snad trápí přepadlé víčko. (2/20, s. 42) 

Schöne Augen machen kann jede, auch wenn sie Brille 

trägt oder Schlupflider hat. (2/20, s. 52) 

5 Jak opět získat zářivou hřívu? (2/20, s. 46)  Wie bringe ich meine Haare zum Glänzen? (2/20, 

s. 62) 

6 Ale o ten samý efekt se mohou postarat také pečující 

kartáče s označením vegan. (2/20, s. 46) 

Aber auch vegane Pflegebürsten können mittlerweile 

für gleiche Effekte sorgen. (2/20, s. 62) 

7 Stačí jedna na celý život? […] Následující rady by vám 

měly pomoci konečně najít tu pravou. (3/20, s. 60) 

Reicht einer im Leben? […] Die folgende 

Partnerberatung soll dabei helfen, wirklich endlich den 

Richtigen zu finden. Den richtigen Lippenstift, 

versteht sich. (3/20, s. 60) 

Tabulka č. 22 – Další rozdíly v mluvnických kategoriích: Vícestránkové články z oddílu Krása 
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Na závěr gramatických instrukcí je třeba zmínit ještě jeden jev, který je při 

porovnání české mutace s rakouským originálem nápadný – i u vět, které jsou po 

lexikální stránce poměrně doslovně převzaté, dochází vlivem rozdílných 

mluvnických kategorií k drobným posunům.  

Příklady č. 1 a 3 (viz tabulka č. 22) ukazují změny slovesného času a způsobu, 

příklady č. 2 a 6 (tamtéž) změny jmenného čísla. V jednom případě se také česká 

redakce rozhodla před přímým oslovením čtenářek (žen) dát přednost generickému 

maskulinu (viz příklad č. 4 tamtéž). V němčině by věta v mužském rodě (zejména 

kvůli zájmenu sie/er v druhé větě souvětí) oslovovala mužské čtenáře, v češtině je 

mužská varianta stále chápána jako neutrální, ačkoliv ani v češtině není samozřejmě 

vyloučeno, že by článek č. 4, který pojednává o líčení očí, v úvodu článku oslovoval 

pouze ženské čtenářky.  

Jak již bylo popsáno výše, v rakouské verzi na rozdíl od české mutace převládají 

neosobní konstrukce, přesto se najdou i případy, kdy je tomu naopak (viz příklad 

č. 5 tamtéž). Česká mutace v tomto případě volí infinitiv před 1. osobou singuláru, 

kterou můžeme pro změnu v rakouské verzi interpretovat jako případ 

tzv. syntetické personalizace – jde o určité předjímání adresátových tužeb 

a problémů, jak popisuje Hoffmanová (2016, s. 344–345). V rakouské verzi se ale 

jedná spíše o ojedinělé výskyty tohoto jevu.  

Dvojsmysl se pak vlivem rozdílu v gramatickém rodě nepodařilo zachovat u článku 

č. 8 (viz příklad č. 7 v tabulce č. 22). Článek pojednává o hledání té pravé rtěnky, 

která je v němčině rodu mužského (der Lippenstift), výběr rtěnky proto zároveň 

srovnává „s hledáním toho pravého“. Na tento dvojsmysl v textu dále naráží různá 

slova jako Partnerberatung (‚partnerské poradenství‘) nebo Beziehung (‚vztah‘). 

V češtině se jako řešení nabízí buď zachování rtěnky v ženském rodě a případné 

vynechání některých narážek v textu, k čemuž se nakonec uchýlila i česká redakce, 

nebo nahrazení rtěnky spojením v mužském rodě, které by umožňovalo zachování 

dvojsmyslu v článku – např. ‚odstín rtěnky‘. V obou případech ale samozřejmě 

dochází k jistému sémantickému posunu.  

Příklad č. 7 ukazuje, že ačkoliv se česká redakce nedrží vždy věrně rakouského 

originálu, zřejmě nemá prostor adaptovat článek českému čtenáři zcela na míru tak, 

aby bylo zachováno téma i jistý humorný prvek. Kreativní řešení se v této skupině 
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článků vyskytují nanejvýš na úrovni vět a častější jsou pouze u nadpisů 

a podnadpisů. O určitém ochuzování článků v české mutaci svědčí i skutečnost, že 

vynechávek je v nich citelně více než doplnění. Jak vyznělo i z rozhovoru 

s pracovnicí společnosti, česká redakce nemá v časopise mnoho prostoru pro vlastní 

tvorbu. Analýza předchozí skupiny jednostránkových článků sice prokázala, že 

v nich dochází k určitým přizpůsobením českému trhu, u vícestránkových článků 

se však i přes velký počet sémantických posunů zároveň projevují omezené 

možnosti, které česká redakce při adaptaci článků má. 

 

Stylistické instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Peeling trochu jinak (01/20, s. 46) Jetzt gibt's Saures! (01/20, s. 38) 

2 Jediný, všechno určující ideál krásy vzal za své. (2/20, 

s. 38)  

Das eine, alles bestimmende Schönheitsideal hat 

ausgedient. (2/20, s. 48) 

3 Házet očkem umí každý, i když třeba nosí brýle nebo 

ho snad trápí přepadlé víčko. (2/20, s. 42) 

Schöne Augen machen kann jede, auch wenn sie 

Brille trägt oder Schlupflider hat. (2/20, s. 52) 

4 Díky následujícím trikům vykouzlíte ještě svůdnější 

pohled. (2/20, s. 42) 

Mit diesen Profi-Schminktricks gelingt ein 

unvergesslicher Augenaufschlag. (2/20, s. 52) 

5 Při tolika významech, které očím při komunikaci 

a flirtování přikládáme, je jasné, že také při stylingu 

hraje líčení očí prim. (2/20, s. 42) 

Bei so viel Bedeutung, die den Augen beim 

Kommunizieren und Flirten zukommt, ist klar, dass sie 

auch beim Styling in den Fokus rücken. (2/20, s. 52) 

6 Ženy s velkými kukadly si mohou dovolit všechno, od 

černých očních linek až k intenzivnímu kouřovému 

líčení. (2/20, s. 42) 

Von tiefschwarzem Eyeliner bis zu intensiven Smokey 

Eyes ist alles erlaubt. (02/20, s. 52) 

7 Chcete-li své oči naopak o něco zúžit, nebojte se linku 

na horním víčku protáhnout dále do strany až mimo 

oko, tím bude i oko působit roztaženě do stran. (2/20, 

s. 42) 

Will man die Augen schmaler erscheinen lassen, darf 

der Wing des Eyeliners ruhig ein bisschen weiter nach 

außen gehen, so wird das Auge optisch in die Länge 

gezogen. (2/20, s. 52) 

8 Na vnitřních stranách očí nechte působit produkty 

pouze velmi decentně, zatímco výrazné líčení 

soustřeďte k vnějším stranám, kde si můžete dovolit 

širší oční linku a větší nános řasenky. (2/20, s. 42) 

An der Innenseite der Augen werden beide Produkte 

ganz dezent und natürlich eingesetzt, zum äußeren 

Augenwinkel hin lässt man den Lidstrich jedoch etwas 

dicker und die Wimperntusche intensiver ausfallen. 

(2/20, s. 52) 

9 Šikovným pomocníkem se stane zvětšovací zrcátko, 

které vám alespoň na chvilku brýle nahradí. (2/20, 

s. 44) 

Am einfachsten geht’s mit einem 

Vergrößerungsspiegel, der kurzzeitig die Brille ersetzt. 

(2/20, s. 54) 

10 Díky denní láskyplné péči dostaneme maz z pokožky 

hlavy až do délek. (2/20, s. 46) 

Mit täglichen Streicheleinheiten wird der Talg von der 

Kopfhaut bis in die Längen verteilt. (2/20, s. 62) 

11 Blýskněte se díky péči. (2/20, s. 46) Gepflegt brillieren. (2/20, s. 62) 

12 Tohle jaro bude pestrobarevné! (3/20, s. 41) Das Frühjahr wird bunt! (3/20, s. 41) 

13 O krásný kontrast k ultra ženskému líčení očí se 

postará zcela přirozené obočí. (3/20, s. 41) 

Für einen schönen Kontrast zum femininen Augen- 

Make-up sorgen natürlich volle Brauen. (3/20, s. 41) 

14 Jak na to: […] (3/20, s. 41–46) So geht’s: […] (3/20, s. 41–45) 

15 Tenhle lehce stupňovaný bob s delšími postranními 

prameny vpředu v zářivých měděných tónech se hodí 

pro všechny, kdo chtějí do svého účesu dostat vlny 

a zároveň pohyb. (3/20, s. 54) 

Gut geeignet für alle, die ihr Haar mit Bewegung oder 

lockig tragen wollen, ist dieser leicht graduierte Bob 

mit Längen zunahme nach vorne in kräftig leuchtenden 

Kupfernuancen. (3/20, s. 52) 

16 Pak bude vše fungovat i při polibcích. (3/20, s. 60) Dann klappt’s auch mit dem Küssen. (3/20, s. 60) 

Tabulka č. 23 – Stylistické instrukce: Vícestránkové články z oddílu Krása 

Jak prokázala již analýza předchozí skupiny článků, v rakouské verzi se často 

projevuje jistá hovorovost a neformálnost – jedná se např. o stažené tvary (viz 
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příklady č. 1, 9, 13 a 15 v tabulce č. 23) nebo volbu hovorových až žertovných 

výrazů, jako např. Streicheleinheit22 nebo ausdienen23 v přeneseném významu ‚stát 

se nepotřebným‘ (viz příklady č. 10 a 2 tamtéž). Ne vždy se české mutaci podaří 

nalézt stejně expresivní výraz, dokáže však expresivitu kompenzovat jinde (viz 

příklady č. 6 a 13 tamtéž). Hovorovost se v české mutaci projevuje např. užíváním 

hovorových variant ukazovacích zájmen (viz příklady č. 12 a 15 tamtéž), i když se 

v textech objevují i spisovné varianty. Stylistickou hodnotu mají rovněž 

idiomatická spojení (viz příklady č. 3 a 5 tamtéž), pro které se v české mutaci daří 

nalézat adekvátní české idiomy.  

Po stylistické stránce tedy česká mutace odpovídá rakouskému originálu, jen místy 

styl snižují známky překladovosti, kterým se analýza věnovala již v rámci 

gramatických instrukcí (viz příklad č. 7 tamtéž). Vzhledem k relativní volnosti, 

kterou má česká redakce po formulační i lexikální stránce, je jejich výskyt poměrně 

překvapující, na druhou stranu dokládá, že i přes na první pohled volný přístup 

k původním textům (alespoň na úrovni jednotlivých vět) česká redakce 

s rakouským originálem úzce pracuje a interferencím se neubrání.  

 

3.3.2.4   Pragmatické kategorie  

 

Užší situační zřetel  

Užší situační zřetel se projevuje v rakouské verzi ve článcích, které jsou spojené se 

službami vlasového a kosmetického studia – jedná se o články č. 2, 4 a 7, pozvánku 

k těmto službám ale nalezneme i v barevné „bublině“ u článků č. 1 a 5. Tyto služby 

česká pobočka nenabízí, proto jsou zmínky o nich v české mutaci z článků 

vypuštěny a části textu, které na tyto služby přímo odkazují, volně parafrázovány 

a zobecněny. To se týká i jmen zaměstnanců těchto studií, kteří jsou v článcích 

                                                 
22 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-18]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Streicheleinheit 
23 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-08]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/ausdienen 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Streicheleinheit
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rakouského originálu často citováni, česká mutace však jejich jména vynechává 

a citace parafrázuje. Tento užší kontext se tak v české mutaci logicky ztrácí. 

 

Věcný faktor  

Pokud jde o reálie z německojazyčného prostředí, česká mutace je zpravidla 

vynechává. Kromě již zmiňovaných služeb rakouského vlasového a kosmetického 

studia a jmen jejich zaměstnanců se jedná např. o německou studii Institutu 

budoucnosti (Zukunftsinstitut), na kterou odkazuje rakouská verze, česká mutace 

však zdroj vůbec nezmiňuje. Důvodem je zjevná snaha o iluzionistický překlad 

(Levý, 2012, s. 39–40) – čtenářům časopisu by nemělo být na první pohled zřejmé, 

že texty vznikají v německojazyčném prostředí.  

Dále se v textech objevují také anglickojazyčné reálie. V první řadě se jedná 

o názvy různých kosmetických či vlasových trendů (např. Gradient Nails, Dewy 

Skin, Curtain-Bangs apod.), které česká mutace rovněž často vynechává, 

parafrázuje či zobecňuje, jak se ukázalo při analýze anglicismů. V tomto případě je 

zřejmě důvodem nižší tolerance k anglicismům v češtině oproti němčině 

a pravděpodobně i obava, že by ne všichni čtenáři těmto anglickým výrazům 

porozuměli. Zároveň tím texty bývají ochuzeny, jelikož jsou tyto trendy zpravidla 

generalizovány (např. při překladu konkrétního střihu Curtain-Bangs jako ‚ofina‘).  

Americkou reálií je pak zmínka o seriálu Sex ve městě („Sex And the City“ 

v rakouské verzi) v prvním odstavci článku č. 5 – v tomto případě však reálie 

nepředstavovala žádný problém, jelikož seriál je známý i v českém prostředí, pouze 

byl anglický název podle českých zvyklostí nahrazen názvem překladovým, pod 

kterým se v Česku seriál vysílal. Jména postav byla ponechána v původní podobě. 

V neposlední řadě je reálií jméno francouzské módní návrhářky Coco Chanel 

v článku č. 3. V tomto případě se opět jedná o celosvětově známou osobnost, navíc 

je u jejího jména v obou verzích i vysvětlivka, ani tato reálie tak nepředstavovala 

problém. Došlo však k substituci citovaného výroku, zřejmě ale spíše z jazykových 

důvodů, jak již bylo popsáno u sémantických posunů.  
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Faktor času  

Tento faktor byl již rozebrán u jednostránkových článků z oddílu Krása – stále proto 

platí, že by faktor času neměl hrát žádnou zásadní roli, jelikož česká verze vzniká 

jen nedlouho po originálu a časopisy vycházejí v obou zemích ve stejný měsíc. 

 

Faktor místa  

Stejně jako u předchozí skupiny článků i zde hraje faktor místa velkou roli. Znova 

se projevuje především v odlišné nabídce produktů pod články, kde převládají dle 

očekávání produkty privátních značek společnosti – tuto tendenci potvrzuje také 

rozhovor s pracovnicí společnosti. Na rozdíl od jednostránkových článků z oddílu 

Krása se však v této skupině článků neprokázal případ, kdy by byl obsah článku 

(mimo výběr produktů v nabídce) adaptován potřebám českého trhu. Určitými 

projevy adaptace v těchto článcích jsou však vynechávky a rovněž sémantické 

posuny na úrovni vět či odstavců – řada reálií z německojazyčného, ale 

i anglickojazyčného prostředí byla v textech vynechána či generalizována a došlo 

k parafrázi některých pasáží. 

 

Faktor příjemce  

Faktor příjemce se opět projevuje v preferenci výrobků privátních značek 

společnosti. Rovněž převládá snaha nezatěžovat čtenáře české mutace velkým 

množstvím anglicismů, které se vyskytují v rakouské verzi – důvody jsou jistě 

i jazykové, ale např. u různých módních trendů je patrná tendence je spíše opsat než 

uvádět přesný anglický název např. s vnitřní vysvětlivkou. Česká mutace se tak 

nejspíš snaží oslovit i zákazníky, kteří by anglickým výrazům neporozuměli. 

Pokud jde o cílovou skupinu, v obou verzích se jedná o zákazníky dané společnosti, 

a to převážně ženy, jak je zjevné z obrazového materiálu, tematiky článků, nabídky 

produktů i přímo z textu (např. nadpis ‚Tak krásně jiná‘ u článku č. 3 v české mutaci 

nebo úvodní text Schöne Augen machen kann jede, auch wenn sie Brille trägt oder 

Schlupflider hat. u článku č. 4 v rakouské verzi). Předpokladem je také zájem 

o kosmetické produkty, tipy na líčení, účesy apod. Příjemci časopisu v Česku 
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a Rakousku by se tak kromě kulturních odlišností a rozdílů v nákupním chování 

(preferencí určitých výrobků) od sebe příliš lišit neměli.  

 

Závislost na mluvčím  

Autoři analyzovaných vícestránkových článků z oddílu Krása jsou v rakouské verzi 

uváděni na viditelnějším místě (a navíc větším písmem) než u jednostránkových 

článků ze stejného oddílu – u většiny článků je jméno autora uvedeno hned pod 

nadpisem a krátkým úvodním textem, u článků sestávajících ze série fotografií je 

pak autor (či dva autoři v případě článku č. 2) uveden pod prvním odstavcem 

článku. Česká mutace mimo již zmiňovanou tiráž jména autorů neuvádí, i na 

okrajích článků jsou uváděny pouze fotokredity.  

Domněnku, že se jedná o projev kolektivního autorství, lze na základě nových 

poznatků doplnit o další možné vysvětlení – neuvádění původních autorů může 

souviset i s tendencí „neupozorňovat“ čtenáře na cizí původ článků. Vynechávána 

jsou totiž např. i jména u citátů, které pocházejí od rakouských zaměstnanců 

společnosti. V každém případě se jistě jedná o postup, který je schválen také 

rakouskou redakcí.  

 

Afektivní implikace 

Tato kategorie se v české mutaci znova projevuje především přímým oslovováním 

čtenáře, přičemž nejvýrazněji se tato tendence ukazuje v pasážích, které mají 

charakter návodu (zjevné je to zejména u článků č. 2, 4 a 6). Články rovněž 

předjímají čtenářova přání a vyzývají ho k určitému jednání. To platí i o rakouské 

verzi, která sice čtenáře zpravidla neoslovuje přímo, zato např. právě v návodech 

častěji užívá vykřičníky pro zdůraznění důležitosti daného sdělení. Apelativní 

funkce je tak zastoupena v obou verzích časopisu.  

 

3.3.2.5   Shrnutí analýzy vícestránkových článků z oddílu Krása  

Analýza vícestránkových článků z oddílu Krása potvrdila řadu zjištění z předchozí 

analyzované skupiny, zároveň však přinesla některé nové poznatky. Znova se 
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prokázalo velké množství sémantických posunů, zůstávaly ale zejména na větné 

úrovni a na rozdíl od předchozí skupiny článků se nevyskytl případ, kdy by byl celý 

článek adaptován potřebám českého trhu. Posuny tedy sice svědčí o poměrně 

volném nakládání s původním textem, ale přesto u těchto článků nedochází 

k úpravám na vyšší tematické úrovni.  

V článcích jsou rovněž některé informace vynechávány. Týká se to zejména reálií 

z německojazyčného prostředí, strategií české redakce je tak patrně skrýt cizí původ 

textů, aby čtenářům nebylo na první pohled zřejmé, že se jedná o překlady. To lze 

hodnotit i jako znak transkreace. Určité stopy překladovosti na jazykové úrovni se 

ale i přes značnou formulační volnost v české mutaci vyskytují. K vynechávkám či 

alespoň k opisům se pak česká mutace uchyluje také v případě mnoha anglicismů. 

Články tak v české mutaci bývají jistým způsobem ochuzovány, jelikož 

vynechávky většinou nejsou kompenzovány výrazným doplněním textu, což 

pravděpodobně souvisí s omezenými možnostmi, kterými dle rozhovoru 

s pracovnicí společnosti česká redakce při tvorbě časopisu disponuje.  

Dále analýza potvrdila tendenci české mutace oslovovat čtenáře 2. osobou plurálu, 

a navíc se ukázala tendence užívat rovněž 1. osobu plurálu. Rakouská verze 

zůstávala nadále převážně neosobní. Ze stylistického hlediska se žádný zásadní 

rozdíl mezi oběma jazykovými verzemi časopisu nepotvrdil. Znova se však 

projevila problematika autorství textů v české mutaci, kde na rozdíl od rakouské 

verze autoři jednotlivých článků nejsou uváděni.  

 

3.3.3 Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Pořadí článku Číslo časopisu Strana v českém vydání Strana v rakouském vydání 

1 01/20 s. 58 s. 56 

2 01/20 s. 60 s. 58 

3 02/20 s. 20–21 s. 24–25 

4 03/20 s. 26 s. 24 

Tabulka č. 24 – Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

 

3.3.3.1   Charakteristika textů 

Poslední analyzovanou skupinu tvoří jediné čtyři články, které nespadají do oddílu 

Krása. Přesto ani v případě dvou článků z oddílu Životní styl (článek č. 3 a 4) 

nedochází k žádnému značnému tematickému posunu, oba články totiž stále 
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pojednávají o kosmetických produktech. Mají však na rozdíl od článků z předešlých 

dvou skupin odlišnou strukturu – jsou pouze jednostránkové (v případě článku č. 3 

tvoří druhou stranu v obou jazykových verzích pouze celostránková fotografie, 

která nezahrnuje žádný text), přesto se obsahem blíží více článkům 

vícestránkovým, jelikož se skládají ze středně dlouhého souvislého textu, který je 

u článku č. 4 doplněn o několik tipů uvedených v bodech, a stručné nabídky 

produktů.  

Články č. 1 a 2 z oddílu Inspirace se tematicky přece jen liší, jde v nich o potraviny 

a nápoje, které má daná společnost rovněž ve svém sortimentu. Strukturou jsou si 

však podobné s články z oddílu Životní styl, jsou rovněž jednostránkové a obsahují 

kratší až středně dlouhý text doplněný o nabídku produktů, přičemž každý produkt 

je u těchto dvou článků popsán podrobněji. Vzhledem k tomu, že dva produkty ze 

článku č. 1 (kakao a sladová káva) a další dva ze článku č. 2 (slunečnicová semínka 

a kandované zázvorové kousky) se shodují a na první pohled se v případě těchto 

popisků skutečně jedná o překlad, budou tentokrát rovněž součástí analýzy.  

 

3.3.3.2   Literární kategorie  

Typologie a funkce textu je i v této skupině článků stejná jako v předchozích dvou, 

jedná se tedy o kombinaci apelativní a informativní funkce, přičemž funkce 

apelativní je primární – cílem článků je propagovat určitý sortiment produktů dané 

společnosti. Funkce audio-mediální u těchto textů tak silně zastoupená není, ačkoliv 

i tyto texty obsahují obrazový materiál, fotografie (mimo konkrétní snímky 

produktů) tu však mají spíše ilustrační charakter. Nevyskytují se tu žádné návody, 

ke kterým by se fotografie přímo vztahovaly, jako u některých článků 

z předcházející skupiny. 

 

Kritéria pro transkreaci 

Jediným odlišným aspektem od předchozích dvou skupin článků, který je v rámci 

těchto kritérií relevantní, je opět délka článků, proto je třeba se zaměřit právě na ni. 

V originále tyto články obsahují 250 až 400 slov, jedná se tedy o delší texty než 

v případě první skupiny analyzovaných článku, ale kratší než v případě druhé 
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skupiny. Lze tedy konstatovat, že i v tomto případě můžeme tyto texty klasifikovat 

jako tzv. short copy a jejich překlad pokládat za transkreaci.  

 

3.3.3.3   Jazykové kategorie  

 

Sémantické instrukce 

Posuny 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Dobrou zprávou pro všechny milovníky kávy je, že 

i tento oblíbený nápoj umí tělo zahřát. (1/20, s. 58) 

Die gute Nachricht für Kaffeeliebhaber: Auch der 

beliebte Wachmacher ist wärmend. (1/20, s. 56) 

2 Se štítem před tělem (1/20, s. 60) Volle Immunität (1/20, s. 58) 

3 Éterické oleje obsažené v hlíze navíc působí 

protizánětlivě. (1/20, s. 60) 

Die ätherischen Öle der Knolle sollen zudem 

entzündungshemmend wirken. (1/20, s. 58) 

4 Lehce kyselé plody aceroly působí antioxidačně 

a obsahují takové množství vitamínu C, že se mohou 

směle postavit po bok citrusů. (1/20, s. 60) 

Die leicht säuerlichen Acerolakirschen wirken 

antioxidativ und liefern so viel Vitamin C, dass nicht 

mal Zitrusfrüchte auch nur annähernd mithalten 

können. (1/20, s. 58) 

5 To samé platí i o šípku, který podporuje imunitní 

systém a působí proti nachlazení. (1/20, s. 60) 

Ähnliches gilt für die heimische Hagebutte, die das 

Immunsystem unterstützt und so Erkältungen 

entgegenwirkt. (1/20, s. 58) 

6 X kandované zázvorové kousky nejenže si vás získají 

svou příjemně kořeněnou chutí, ale zázvoru se navíc 

přisuzují účinky podporující léčení. (1/20, s. 60) 

Ingwerwürfel kandiert von X schmecken nicht nur 

angenehm würzig, ihnen wird auch noch eine 

gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. (1/20, 

s. 58) 

7 Video nadšeného děvčátka, které vroucně opakovalo 

tyto věty po svém otci, který dívenku jistil nad 

zrcadlící se vodní hladinou, obletělo nedávno internet 

a nadchlo miliony lidí po celém světě. (2/20, s. 20) 

Ein entzückendes kleines Mädchen steht, sicher 

gehalten von seinem Vater, vor dem 

Badezimmerspiegel und kräht mit Inbrunst die Sätze 

nach, die er ihm vorsagt. Dieses Video kursierte vor 

einiger Zeit im Internet und begeisterte Millionen von 

Menschen. (2/20, s. 24) 

8 Všichni totiž dokážeme milovat kde co kolem sebe, od 

boloňských špaget přes růžovou barvu až k parfému, 

ale málokdo zvládne pronést větu: […] (2/20, s. 20) 

Denn wir „lieben“ zwar alles Mögliche von Spaghetti 

Bolognese über die Farbe Pink bis zum Duft einer 

bestimmten Rose. […] (2/20, s. 24) 

9 A také se můžeme beztrestně něčím obdarovat. 

Například kosmetikou, po které již tak dlouho 

toužíme, ale Ježíšek nám ji nepřinesl. Kdo by odolal 

rtěnce v trendy odstínu nebo voňavému 

a zvláčňujícímu krému? (2/20, s. 20) 

Und nichts passt dazu besser, als sich gleich selbst 

zu beschenken, und zwar mit genau jenen Dingen, 

die man sich immer schon gewünscht hat: diese 

eine, ganz besondere Lippenstiftfarbe. Oder die 

Ohrringe, an denen man sich dann gar nicht mehr 

satt sehen kann. (2/20, s. 24) 

10 Také muži, kteří hrdě rozdávají růže a bonboniéry, si 

zaslouží tentokrát něco speciálního. (2/20, s. 20) 

Und auch die Männer, die sonst immer nur brav Rosen 

und Bonbonnieren abliefern, bekommen heuer etwas – 

just von jenem Menschen, der ihnen am nächsten steht: 

von sich selbst. (2/20, s. 24) 

11 Díky správné péči se z jejich návštěvy koupelny 

nestane nutnost, ale příjemně strávená chvíle. (3/20, 

s. 26) 

Mit den richtigen Pflegetipps gibt es im Badezimmer 

trotzdem keinen Stau. (3/20, s. 24) 

12 Dnes na nás neostřihané vlasy, kruhy pod očima 

a neoholená tvář nepůsobí mužně ani přitažlivě. 

(3/20, s. 26) 

Heute wirken unfrisierte Haare, Augenringe oder 

schlechter Körpergeruch weder besonders männlich 

noch sexy. (3/20, s. 24) 

13 Právě mastnější pokožka, jiné složení potu nebo 

rozdílné preference vůní jsou důvodem, proč sáhnout 

po pánském sprchovém gelu nebo deodorantu. 

(3/20, s. 26) 

Eher fettigere Haut, mehr Schweiß sowie 

unterschiedliche Präferenzen bei der Parfümierung 

sind auch die Vorgaben, wenn es um die 

Zusammensetzung von Deos und Duschgels für 

Männer geht. (3/20, s. 24) 
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14 Věc doteku (3/20, s. 26) Handlungsbedarf (3/20, s. 24) 

15 Krém na ruce, kartáček a pilník na nehty nepatří jen 

do dámské koupelny. (3/20, s. 26) 

Handcreme, Nagelbürste und Feile sind Pflicht. (3/20, 

s. 24) 

Tabulka č. 25 – Posuny: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Podobně jako u vícestránkových článků z oddílu Krása se i u těchto článků projevila 

řada sémantických posunů, které však zůstávaly na úrovni vět, ve výjimečných 

případech delších úseků (viz příklad č. 9 v tabulce č. 25). Posun na úrovni celého 

článku se mezi nimi nevyskytl.  

Také u těchto článků je zřejmé, že tvůrci české mutace na úrovni vět často volí 

kreativní řešení, která nemají oporu v původním textu (viz příklady č. 11–13 a 15 

tamtéž), často rovněž u nadpisů a podnadpisů (viz příklady č. 2 a 14 tamtéž). Jen 

v několika málo případech se pravděpodobně jedná o chybu – jeden z výrazných 

posunů se zdá být spíše nepochopením původního textu (viz příklad č. 7 tamtéž). 

Tento text zjevně odkazuje na konkrétní, existující video, proto nedává příliš smysl, 

aby popis holčičky, kterou její otec drží před zrcadlem v koupelně, byl takto 

nápadně pozměněn. Nabízí se vysvětlení, že došlo k jakési záměně mezi výrazy 

Badezimmerspiegel (‚zrcadlo v koupelně‘) a Wasserspiegel (‚vodní hladina‘) kvůli 

společnému členu obou kompozit Spiegel, který může znamenat právě ‚zrcadlo‘, 

ale i ‚hladinu‘. Další eventuální chyba, která by nebyla až tak nápadná, jelikož 

podobná „svévolná“ řešení se v české mutaci objevují častěji, nebýt možné 

interference s angličtinou, je překlad adjektiva brav (‚hodný/poslušný‘) jako 

‚odvážný‘ (viz příklad č. 10 tamtéž) – zde se přímo nabízí záměna s anglickým 

brave (‚odvážný/statečný‘).  

V ostatních případech se však nezdá, že by se jednalo o „omyly“, spíše tyto posuny 

opět svědčí o volném přístupu k originálu, ačkoliv je obtížné identifikovat nějakou 

konkrétní strategii. V mnoha případech se jedná jen o drobné posuny, ale vyskytují 

se i velmi výrazné případy, např. při porovnávání množství vitamínu C v různých 

plodech (viz příklad č. 4 tamtéž), kde česká mutace staví plody aceroly a citrusy na 

stejnou úroveň, zatímco rakouská verze deklaruje, že s plody aceroly nemohou 

v tomto ohledu ani citrusy držet krok. Nelze proto říct, že by tyto sémantické 

posuny ve většině případů sloužily k adaptaci článků pro českého čtenáře. 
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Vynechávky 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Jedinečný chuťový zážitek a vítanou změnu nabízí také 

bezkofeinové varianty jako například cikorková káva, 

kterou vařívala babička. (1/20, s. 58) 

Ein einmaliges Geschmackserlebnis bieten auch 

koffeinfreie Varianten wie Omas Malzkaffee oder 

Lupinenkaffee. (1/20, s. 56) 

2 - Am besten mit Omas Gugelhupf genießen, das weckt 

schöne Erinnerungen. (1/20, s. 56) 

3 To samé platí i o šípku, který podporuje imunitní systém 

a působí proti nachlazení. (1/20, s. 60) 

Ähnliches gilt für die heimische Hagebutte, die das 

Immunsystem unterstützt und so Erkältungen 

entgegenwirkt. (1/20, s. 58) 

4 - Unterstützend. (1/20, s. 58) 

5 - Aktivierend. (1/20, s. 58) 

6 Tradiční kvality, kterých si u mužů vážíme, jako je síla 

a ochota riskovat, doplňují nová kritéria jako 

kreativita, jedinečnost a zájem o životní prostředí. 

(3/20, s. 26) 

„Klassische Werte wie Stärke und Risikobereitschaft 

werden zunehmend bereichert durch neue Kriterien 

wie Kreativität, Einzigartigkeit und 

Umweltbewusstsein“, sagt Dr. Ludger Neumann, 

wissenschaftlicher Direktor bei L'Oréal. (3/20, s. 24) 

7 Dle statistik bude trh pánské kosmetiky neustále růst. 

Kolem 70 procent mužů pravidelně používá základní 

produkty, avšak pro ty speciální sáhne pouhých 20 

procent z nich. (3/20, s. 26) 

Dies bestätigt auch die Statistik. 2021 wird der 

heimische Markt für Herrenpflege laut statista.com 

rund 12 Prozent größer sein als fünf Jahre zuvor. 

Rund 70 Prozent der Männer verwenden regelmäßig 

Kosmetikprodukte, allerdings greifen nur 20 Prozent 

auf spezielle Männerprodukte zurück. (3/20, s. 24) 

8 Přitom je mužská pleť silnější než ta ženská a má větší 

sklon k tvorbě mazu. Pánská pokožka se většinou také 

více potí. (3/20, s. 26) 

Warum das jedoch durchaus Sinn machen würde, 

erklärt Dr. Ludger Neumann: „Männerhaut ist 

dicker als die weibliche Haut, tendenziell fettiger, und 

Männer schwitzen in der Regel intensiver als Frauen. 

(3/20, s. 24) 

9 - „Deos mit einer nachgewiesenen Wirkung über 48 

oder sogar 96 Stunden kommen bei Männern 

besonders gut an“, weiß Dr. Neumann. (3/20, s. 24) 

10 - Nagelknipser hinterlassen nur unschöne Kanten. 

(3/20, s. 24) 

Tabulka č. 26 – Vynechávky: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Na rozdíl od posunů lze u některých vynechávek v těchto článcích rozpoznat 

určitou strategii – znova se ukázalo, že se česká mutace snaží vyhýbat 

německojazyčným reáliím, a to i v podobě jmen různých odborníků (viz příklady 

č. 6, 8 a 9 v tabulce č. 26), ačkoliv u příkladu č. 9 není jasné, proč se daná informace 

v článku nevyskytuje alespoň v parafrázované podobě, jako je tomu u předchozích 

citací v článku č. 4. Tento typ pánských deodorantů v každém případě nabízí na 

svých webových stránkách i česká pobočka, proto se nezdá, že by důvodem byla 

absence tohoto typu produktů v českém sortimentu. Přesně to bylo ale zjevně 

důvodem vynechávky lupinové kávy v článku č. 1 (viz příklad č. 1 tamtéž), na 

rozdíl od rakouské verze se totiž lupinová káva neobjevuje ani v nabídce produktů, 

a proto zřejmě nebyla zmíněna ani v doprovodném textu. Tuto vynechávku tedy lze 

hodnotit jako přizpůsobení českému trhu. 

Podobně jako v případě německé studie v předchozí skupině článků byla i zde 

vynechána zmínka o studii německé společnosti Statista (viz příklad č. 7 tamtéž). 
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Z rozhovoru s pracovnicí společnosti vyplynulo, že se česká redakce snaží podobné 

údaje nahradit údaji z českého prostředí, patrně ale v tomto případě nebyla 

k dispozici obdobná česká studie. Proto je informace zobecněna a česká mutace 

pouze konstatuje, že dle statistik bude trh pánské kosmetiky růst – toto tvrzení se 

může opírat i o interní statistiky společnosti. V další větě však česká mutace data 

z této studie přebírá, a to včetně číselných údajů. Pravděpodobně tak tato data česká 

redakce považuje za relevantní i pro český trh.  

V případě dalších vynechávek není motivace vždy zcela zřejmá, nápadné je pouze 

to, že se ve dvou případech jedná o závěrečné věty daných článků, které zakončují 

nabídku příslušných produktů (viz příklady č. 2 a 10 tamtéž) – mohlo by se tak 

jednat i o „přehlédnutí“ textu. Příklad č. 2 mohl být rovněž vyhodnocen jako 

rakouská reálie, i když ‚babiččina bábovka‘ by jistě dávala smysl i v českém 

prostředí, navíc zmínka o babičce v souvislosti se sladovou kávou je v české mutaci 

převzata jak v doprovodném textu, tak v samotném popisu k danému produktu.  

Vynechávání úvodních heslovitých popisů u jednotlivých produktů (viz příklad č. 4 

a 5 tamtéž) je pak tendencí, která se projevila už i v předchozích článcích, ačkoliv 

v některých případech byly tyto popisy v české mutaci parafrázovány ve větné 

podobě. Zde však byly u článků č. 1 a 2, kterých se tento jev týká, vynechávány.  

Doplnění 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Po dlouhé zimní procházce není nic lepšího než si 

doma sednout k šálku teplého nápoje. (1/20, s. 58) 

Nach einem langen Spaziergang im Freien gibt es 

nichts Besseres als ein heißes Getränk. (1/20, s. 56)  

2 Síla a účinné látky některých rostlin postaví kolem 

našeho těla obranný štít, přes který budou viry 

a bakterie jen těžko pronikat. (1/20, s. 60) 

Die Kraft der Pflanzen hält Schnupfenviren erfolgreich 

in Schach. (1/20, s. 58) 

Tabulka č. 27 – Doplnění: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Případů doplnění je v článcích tradičně výrazně méně než vynechávek a jde spíše 

o projevy kreativních řešení české redakce než o doplnění nějakých nových 

informací do textu. Názorným příkladem je článek č. 2 (viz příklad č. 2 v tabulce 

č. 27), kde byl vlivem jistého sémantického posunu u nadpisu článku upraven také 

navazující úvodní text. Znova se tedy ukazuje, že ačkoliv má česká redakce v rámci 

časopisu jen omezené možnosti invence, lze v české mutaci přesto nalézt pasáže, 

kde jsou uplatněny kreativní postupy blízké tvorbě původního autorského textu.  
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Lexikální instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Brrr, tam je ale zima (1/20, s. 58) Baby it's cold outside (1/20, s. 56) 

2 Teplé nápoje zahřejí tělo i duši a odeženou všechny 

chmury a deprese. (1/20, s. 58) 

Heißgetränke wärmen Körper und Seele und vertreiben 

den Winterblues. (1/20, s. 56) 

3 Dobrou zprávou pro všechny milovníky kávy je, že 

i tento oblíbený nápoj umí tělo zahřát. (1/20, s. 58) 

Die gute Nachricht für Kaffeeliebhaber: Auch der 

beliebte Wachmacher ist wärmend. (1/20, s. 56) 

4 Velký hrneček, nahoře ještě ideálně ozdobený 

šlehačkou, na co více se po vycházce zimní krajinou 

těšit? (1/20, s. 58) 

Eine große Tasse, vielleicht noch mit einem 

ordentlichen Gupf Schlagobers drauf – und schon 

freut man sich auf den nächsten Winterspaziergang. 

(1/20, s. 56) 

5 - Am besten mit Omas Gugelhupf genießen, das weckt 

schöne Erinnerungen. (1/20, s. 56) 

6 Také muži, kteří hrdě rozdávají růže a bonboniéry, si 

zaslouží tentokrát něco speciálního. (2/20, s. 20) 

Und auch die Männer, die sonst immer nur brav Rosen 

und Bonbonnieren abliefern, bekommen heuer etwas – 

just von jenem Menschen, der ihnen am nächsten steht: 

von sich selbst. (2/20, s. 24) 

7 Péče pro gentlemany (3/20, s. 26) Grooming für Gentlemen (3/20, s. 24) 

8 I pánové si rádi dávají záležet na pečlivém stylingu. 

(3/20, s. 26) 

Gut gepflegt und gestylt sein ist in, auch bei den 

Herren der Schöpfung. (3/20, s. 24) 

9 Dnes na nás neostřihané vlasy, kruhy pod očima 

a neoholená tvář nepůsobí mužně ani přitažlivě. (3/20, 

s. 26) 

Heute wirken unfrisierte Haare, Augenringe oder 

schlechter Körpergeruch weder besonders männlich 

noch sexy. (3/20, s. 24) 

10 Ano, existovaly doby, kdy jsme u mužů za dostatečný 

pečující denní rituál považovali vyčištění zubů 

a opláchnutí obličeje. (3/20, s. 26) 

Ja es gab sie, die Zeiten, in denen Zähneputzen plus 

Katzenwäsche als ausreichendes Morgenritual für 

Männer empfunden wurde. (3/20, s. 24) 

11 Žádný Rumcajs (3/20, s. 26) Hairlicher Look (3/20, s. 24) 

Tabulka č. 28 – Lexikální instrukce: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Analýza slovní zásoby u těchto článků odhalila hned několik austriacismů (viz 

příklady č. 4–6 v tabulce č. 28), přičemž nejvíce se jich vyskytuje v článku č. 1. 

Konkrétně se jedná o výrazy Gupf24, Schlagobers25, Gugelhupf26 a heuer27, které 

jsou ve slovnících Duden a DWDS označovány jako rakouské, případně i jako 

typické pro celý jih německojazyčné oblasti. Výskyt těchto výrazů nepředstavuje 

žádné překvapení, pouze potvrzuje skutečnost, že články opravdu vznikají 

v Rakousku. Česká mutace se k těmto výrazům staví různě – ve spojení Gupf 

Schlagobers (‚kopeček šlehačky‘) překládá pouze část, heuer (‚letos‘) překládá 

jako ‚tentokrát‘ a větu s výrazem Gugelhupf (‚bábovka‘) kompletně vynechává. Je 

možné, že důvodem byl rakouský výraz, ačkoliv tato reálie není cizí ani českému 

prostředí, vynechávka tedy nebyla z tohoto pohledu nutná.  

                                                 
24 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Gupf 
25 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Schlagobers 
26 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/Gugelhupf 
27 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/heuer 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Gupf
https://www.duden.de/rechtschreibung/Schlagobers
https://www.dwds.de/wb/Gugelhupf
https://www.duden.de/rechtschreibung/heuer
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Na rozdíl od předchozí skupiny se u těchto článků vyskytuje v rakouské verzi méně 

anglicismů a česká mutace se jim zpravidla úplně vyhýbá (viz příklady č. 1 a 7 

tamtéž) – v jednom případě česká redakce nahradila anglický nadpis článku 

vlastním nadpisem v češtině, v druhém případě výraz přeložila vhodným českým 

ekvivalentem. Slovní hříčkou, která kombinuje angličtinu s němčinou, je pak 

spojení Hairlicher look (viz příklad č. 11 tamtéž) – vyslovuje se stejně jako 

německý výraz herrlich (‚nádherný‘ apod.), skrývá v sobě však anglický výraz hair 

(‚vlasy/chlupy‘). Tuto slovní hříčku nelze v češtině zachovat, proto česká redakce 

zvolila vlastní kreativní řešení a odstavec nazvala ‚Žádný Rumcajs‘ – to lze 

hodnotit jako příklad adaptace pro českého příjemce, jedná se totiž o čistě českou 

reálii a pravděpodobně každý český čtenář si vybaví neupravené vousy této 

pohádkové postavy. Mezi anglicismy, které byly ponechány, tak najdeme pouze 

v češtině již zavedené výrazy (viz příklady č. 7 a 8 tamtéž), např. výraz sexy byl ale 

také nahrazen méně příznakovým českým ekvivalentem (viz příklad č. 9 tamtéž).  

O výrazu Winterblues pojednávala analýza již u jednostránkových článků z oddílu 

Krása, při tomto výskytu byl přeložen spojením ‚všechny chmury a deprese‘ (viz 

příklad č. 2 tamtéž). Také u některých dalších hovorových výrazů volí česká mutace 

výrazně neutrálnější a méně expresivní řešení, což se samozřejmě projevuje rovněž 

na stylistické rovině – k výrazové nivelizaci tak dochází např. u kompozit jako 

Wachmacher28 nebo žertovného Katzenwäsche29 či spojení Herren der Schöpfung 

(viz příklady č. 3, 8 a 10 tamtéž).  

 

Gramatické instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Dobrou zprávou pro všechny milovníky kávy je, že 

i tento oblíbený nápoj umí tělo zahřát. (1/20, s. 58) 

Die gute Nachricht für Kaffeeliebhaber: Auch der 

beliebte Wachmacher ist wärmend. (1/20, s. 56) 

2 Skvělou obměnou klasické kávy jsou lahodné 

aromatizované kávy, jejichž zrna bývají ovoněna 

například karamelem nebo oříšky. (1/20, s. 58) 

Besonders köstlich sind aromatisierte Kaffees. Deren 

Bohnen sind mit Aromen wie Karamell oder Nuss 

angereichert. (1/20, s. 56) 

3 Velký hrneček, nahoře ještě ideálně ozdobený 

šlehačkou, na co více se po vycházce zimní krajinou 

těšit? (1/20, s. 58) 

Eine große Tasse, vielleicht noch mit einem 

ordentlichen Gupf Schlagobers drauf – und schon freut 

man sich auf den nächsten Winterspaziergang. (1/20, 

s. 56) 

                                                 
28 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Wachmacher 
29 DWDS − Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [online]. Berlin: Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.dwds.de/wb/Katzenwäsche 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Wachmacher
https://www.dwds.de/wb/Katzenwäsche
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4 Klasické a zejména u dětí oblíbené je kakao. Připravte 

si jej z kakaového nápoje od X. (1/20, s. 58) 

Klassisch. Besonders bei Kindern beliebt ist der Trink 

Kakao von X. (1/20, s. 56) 

5 Tuto tradiční pochoutku známe z kuchyně své 

babičky. (1/20, s. 58) 

Traditionell. Man kennt ihn aus Omas Kuchenregal. 

(1/20, s. 56) 

6 Síla a účinné látky některých rostlin postaví kolem 

našeho těla obranný štít, přes který budou viry 

a bakterie jen těžko pronikat. (1/20, s. 60) 

Die Kraft der Pflanzen hält Schnupfenviren erfolgreich 

in Schach. (1/20, s. 58) 

7 Vitamíny a minerály vytvářejí sílu pro imunitní 

systém. Příroda nám poskytuje vše, co tělo potřebuje, 

aby se dostatečně obrnilo proti nemocem, které se v 

zimním období tak snadno přenáší. (1/20, s. 60) 

Vitamine, Mineralstoffe – pflanzliche Power fürs 

Immunsystem: Die Natur liefert alles was der Körper 

benötigt, um gut durch die Schnupfenzeit zu kommen. 

(1/20, s. 58) 

8 […] Díky zdravé životosprávě značně ztížíte všem 

původcům nemocí práci. (1/20, s. 60) 

[…] Wer sich gesund ernährt, macht es 

Krankheitserregern gleich viel schwerer. (1/20, s. 58) 

9 X kandované zázvorové kousky nejenže si vás získají 

svou příjemně kořeněnou chutí, ale zázvoru se navíc 

přisuzují účinky podporující léčení. (1/20, s. 60) 

Ingwerwürfel kandiert von X schmecken nicht nur 

angenehm würzig, ihnen wird auch noch eine 

gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. (1/20, 

s. 58) 

10 Pojměte letošní Valentýn trochu jinak – tentokrát 

myslete více na sebe. Protože si to zasloužíte. (2/20, 

s. 20) 

Valentinstag einmal anders: Diesmal beschenken wir 

uns selbst. Weil wir es verdient haben. (2/20, s. 24) 

11 Dnes na nás neostřihané vlasy, kruhy pod očima 

a neoholená tvář nepůsobí mužně ani přitažlivě. (3/20, 

s. 26) 

Heute wirken unfrisierte Haare, Augenringe oder 

schlechter Körpergeruch weder besonders männlich 

noch sexy. (3/20, s. 24) 

12 Ať už holdujete krátkému strništi, nebo pěstěnému 

plnovousu, vaše vousy potřebují správnou péči. (3/20, 

s. 26) 

Ob glatt oder Bart, beides braucht Pflege. (3/20, s. 24) 

Tabulka č. 29 – Gramatické instrukce: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Analýza gramatických instrukcí potvrdila některé tendence zjištěné již 

u předchozích dvou skupin článků – jde zejména o oslovování čtenáře české mutace 

2. osobou plurálu (viz příklady č. 4, 8, 9, 10 a 12 v tabulce č. 29) a také užívání 

1. osoby plurálu (viz příklady č. 5–7 a 11 tamtéž). Zajímavý je v tomto ohledu 

příklad č. 10, kde je rakouský originál formulován v 1. osobě plurálu, česká mutace 

ale dává přednost 2. osobě plurálu, tedy přímějšímu oslovení čtenáře. Stále však 

platí, že rakouská verze je převážně neosobní.  

Také se potvrdilo, že v rakouské verzi se ve větší míře vyskytují dvojtečky 

a pomlčky (viz příklady č. 1, 3 a 7 tamtéž). Pokud česká mutace tato interpunkční 

znaménka užívá, dává před dvojtečkou přednost pomlčce (viz příklad č. 10 tamtéž). 

Z hlediska rozdělování a spojování větných celků nebyla zjištěna žádná výrazná 

tendence, šlo spíše o ojedinělé případy (viz příklad č. 2 tamtéž). 

Překladovost se v české mutaci opět místy projevuje kopírováním německých 

struktur (viz příklad č. 9 tamtéž) – idiomatičtějším řešením by v tomto případě bylo 

spojení ‚zdraví prospěšné‘.  
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Stylistické instrukce 

 Česká mutace  Rakouský originál 

1 Teplé nápoje zahřejí tělo i duši a odeženou všechny 

chmury a deprese. (1/20, s. 58) 

Heißgetränke wärmen Körper und Seele und vertreiben 

den Winterblues. (1/20, s. 56) 

2 Dobrou zprávou pro všechny milovníky kávy je, že 

i tento oblíbený nápoj umí tělo zahřát. (1/20, s. 58) 

Die gute Nachricht für Kaffeeliebhaber: Auch der 

beliebte Wachmacher ist wärmend. (1/20, s. 56) 

3 Velký hrneček, nahoře ještě ideálně ozdobený 

šlehačkou, na co více se po vycházce zimní krajinou 

těšit? (1/20, s. 58) 

Eine große Tasse, vielleicht noch mit einem 

ordentlichen Gupf Schlagobers drauf – und schon 

freut man sich auf den nächsten Winterspaziergang. 

(1/20, s. 56) 

4 Vitamíny a minerály vytvářejí sílu pro imunitní 

systém. (1/20, s. 60) 

Vitamine, Mineralstoffe – pflanzliche Power fürs 

Immunsystem: […] (1/20, s. 58) 

5 Svou chutí ozvláštní saláty, ale zobat je můžete i jen 

tak. (1/20, s. 60) 

Sie lassen sich gut unterwegs knabbern, verfeinern 

aber auch Salate. (1/20, s. 58) 

6 Video nadšeného děvčátka, které vroucně opakovalo 

tyto věty po svém otci, který dívenku jistil nad 

zrcadlící se vodní hladinou, obletělo nedávno internet 

a nadchlo miliony lidí po celém světě. (2/20, s. 20) 

Ein entzückendes kleines Mädchen steht, sicher 

gehalten von seinem Vater, vor dem 

Badezimmerspiegel und kräht mit Inbrunst die Sätze 

nach, die er ihm vorsagt. Dieses Video kursierte vor 

einiger Zeit im Internet und begeisterte Millionen von 

Menschen. (2/20, s. 24) 

7 […] „Jsem skvělý právě takový, jaký jsem!“ (2/20, 

s. 20) 

[…] Ich finde mich super so wie ich bin! (2/20, s. 24) 

8 Také muži, kteří hrdě rozdávají růže a bonboniéry, si 

zaslouží tentokrát něco speciálního. (2/20, s. 20) 

Und auch die Männer, die sonst immer nur brav Rosen 

und Bonbonnieren abliefern, bekommen heuer etwas – 

just von jenem Menschen, der ihnen am nächsten 

steht: von sich selbst. (2/20, s. 24) 

9 I pánové si rádi dávají záležet na pečlivém stylingu. 

(3/20, s. 26) 

Gut gepflegt und gestylt sein ist in, auch bei den 

Herren der Schöpfung. (3/20, s. 24) 

10 Ano, existovaly doby, kdy jsme u mužů za dostatečný 

pečující denní rituál považovali vyčištění zubů 

a opláchnutí obličeje. (3/20, s. 26) 

Ja es gab sie, die Zeiten, in denen Zähneputzen plus 

Katzenwäsche als ausreichendes Morgenritual für 

Männer empfunden wurde. (3/20, s. 24) 

11 Dnes na nás neostřihané vlasy, kruhy pod očima 

a neoholená tvář nepůsobí mužně ani přitažlivě. (3/20, 

s. 26) 

Heute wirken unfrisierte Haare, Augenringe oder 

schlechter Körpergeruch weder besonders männlich 

noch sexy. (3/20, s. 24) 

12 Žádný Rumcajs (3/20, s. 26) Hairlicher Look (3/20, s. 24) 

13 Ať už holdujete krátkému strništi, nebo pěstěnému 

plnovousu, vaše vousy potřebují správnou péči. (3/20, 

s. 26) 

Ob glatt oder Bart, beides braucht Pflege. (3/20, s. 24) 

Tabulka č. 30 – Stylistické instrukce: Články z oddílů Životní styl a Inspirace 

Jak již naznačila analýza lexikálních instrukcí, dochází v české mutaci rovněž 

k posunům na stylistické úrovni – výrazné prvky jsou často nivelizovány (viz 

příklady č. 2, 3 a 6–11 v tabulce č. 30), a navíc je tento jev mnohdy spojen i se 

sémantickým posunem jako u příkladu č. 2, kde bylo kompozitum Wachmacher 

(lze volněji přeložit např. jako ‚životabudič‘) přeloženo pouze jako ‚nápoj‘.  

Rakouský originál vykazuje řadu znaků hovorovosti, využívá hovorových 

austriacismů, jako je výraz Gupf30 (viz příklad č. 3 tamtéž), anglicismů (viz příklady 

č. 9 a 11 tamtéž) nebo i stažených tvarů (viz příklady č. 3 a 4), zato česká mutace 

volí hovorové výrazy spíše ojediněle (viz příklady č. 5 a 13 tamtéž), místy však také 

                                                 
30 Duden [online]. Berlin: Bibliographisches Institut, 2021 [cit. 2021-07-20]. Dostupné z: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Gupf 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Gupf
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dokáže výrazný prvek substituovat vlastním kreativním řešením (viz příklad č. 12 

tamtéž), které lze určitým způsobem rovněž pokládat za expresivní. Rozdílným 

stylistickým zařazením výrazů Winterblues a ‚chmury‘ (viz příklad č. 1 tamtéž) se 

pak analýza zabývala již u jednostránkových článků z oddílu Krása. Vedle 

hovorových výrazů však v rakouské verzi najdeme i výrazy spíše knižní (viz 

příklady č. 6 a 8 tamtéž), nelze proto originál pokládat za jednoznačně hovorový.  

U příkladu č. 6 je vedle jisté nivelizace v české mutaci nápadná také syntax, dvě 

přívlastkové věty v řadě uvozené zájmenem ‚který‘ nepůsobí ze stylistického 

hlediska zrovna zdařile. V tomto případě však mohla být stylistická úroveň věty 

negativně ovlivněna i zjevným nepochopením originálu ze sémantického hlediska.  

Lze tedy konstatovat, že se potvrdila určitá tendence zjištěná již v první skupině 

článků a česká mutace je místy oproti originálu nivelizována, na druhou stranu se 

to netýká všech článků a např. u vícestránkových článků z oddílu Krása se tato 

tendence nezdála být tak silná. V této skupině článků se však nivelizaci nedařilo 

v dostatečné míře kompenzovat.  

 

3.3.3.4   Pragmatické kategorie  

 

Užší situační zřetel  

Podobně jako v minulé skupině analyzovaných článků se i v této vyskytl případ, 

kdy článek v rakouské verzi byl částečně koncipován jako rozhovor s odborníkem, 

česká mutace však citace parafrázuje a jméno citované osoby vynechává (viz článek 

č. 4). V tomto případě se nejedná o rakouského zaměstnance společnosti, ale 

o vědeckého ředitele německé pobočky jedné z kosmetických firem. Přesto se 

česká mutace i zde rozhodla pro vypuštění tohoto kontextu, což zřejmě souvisí 

s obecnou snahou neupozorňovat na německojazyčný původ článků – německy 

znějící jméno by patrně čtenářům prozradilo, že se jedná o překlad jeho slov. 

 

 

 



106 

 

Věcný faktor  

Výše uvedený případ úzce souvisí také s věcným faktorem. Mimo již zmíněného 

jména vědeckého ředitele německé pobočky jedné z kosmetických firem se však 

z hlediska německojazyčných reálií v článku č. 4 objevila rovněž studie německé 

společnosti Statista – tato společnost ale působí mezinárodně a sbírá data z různých 

zemí včetně Rakouska a České republiky, nespecializuje se tedy pouze na 

německojazyčné prostředí. Přesto byla i tato reálie v české mutaci vynechána 

a údaje z této studie parafrázovány. V tomto případě však nejspíš hrála roli 

skutečnost, že studie se zjevně týkala pouze rakouského trhu, i tato vynechávka 

tedy potvrzuje tendenci vyhýbat se v článcích všem německojazyčným reáliím. 

Také lze usuzovat, že se nejspíš nepodařilo dohledat odpovídající studii týkající se 

českého trhu, proto článek nemohl být zcela adaptován. 

Pokud jde o anglickojazyčné reálie, titulek článku č. 1 Baby it's cold outside 

v rakouské verzi patrně odkazuje na stejnojmennou píseň. Nejedná se ostatně 

o první případ, kdy nadpis článku využívá titul známé cizojazyčné populární písně, 

obdobný příklad se objevil již v první skupině analyzovaných článků. Na rozdíl od 

titulu francouzské písně, která byla zachována v obou verzích, se však v tomto 

případě česká redakce rozhodla pro vlastní tematický nadpis v češtině. Lze jen 

spekulovat, zda důvodem byla neznalost či obava, že v českém prostředí by tuto 

narážku čtenáři neocenili. Je ale dost pravděpodobné, že to souvisí s obecnou 

tendencí překládat anglické nadpisy článků, které se v rakouské verzi místy 

objevují. Nejspíš tedy česká redakce usuzuje, že by anglické nadpisy byly pro 

českého čtenáře rušivé a část čtenářů by jim nemusela rozumět. Lze to tedy hodnotit 

jako snahu učinit českou mutaci co možná nejpřístupnější všem českým čtenářům. 

 

Faktor času  

K faktoru času se lze vyjádřit stejně jako u předchozích skupin analyzovaných 

článků – ačkoliv by mohl hrát roli např. u článku č. 4, kde se studie vztahuje 

(z pohledu časopisu, který byl vydán v březnu 2020) k následujícímu roku 2021, 

vzhledem ke skutečnosti, že články vycházejí v obou verzích ve stejných číslech 

časopisu, se nejedná o problematickou záležitost z hlediska překladu (alespoň 

pokud jde o časovou rovinu, rovina věcná byla popsána již výše).  
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Faktor místa  

Faktor místa se znova projevuje zejména v rozdílné nabídce produktů. Opět se 

prokazuje preference produktů privátních značek společnosti v české mutaci, a to 

u všech článků – v tomto případě jsou v české mutaci dokonce všechny nabízené 

produkty od privátních značek společnosti, zatímco v rakouské verzi je vždy 

minimálně polovina produktů od jiných značek.  

Z hlediska faktoru místa je pak třeba zmínit rovněž studii v článku č. 4, která sice 

nebyla zcela adaptována pro český trh, ale došlo k výrazným vynechávkám 

a parafrázím, aby informace mohly být použity i v české mutaci.  

 

Faktor příjemce  

Faktor příjemce byl rovněž z velké části popsán již u předchozích dvou skupin 

článků, na základě této skupiny tak lze pouze doplnit, že se časopis zjevně i přes 

převahu článků zaměřených na ženy věnuje také pánské kosmetice (viz článek č. 4). 

Obecně lze tuto skupinu článků považovat z hlediska cílové skupiny za poměrně 

neutrální, u článků č. 1 a 2 je určitým znakem preference bio produktů, můžeme 

tedy usuzovat, že se zaměřují na čtenáře se zájmem o produkty ekologického 

zemědělství. Především u článku č. 2 je pak určitou presupozicí zájem o zdravý 

životní styl a potraviny, které posilují imunitu. Článek č. 3 je o něco více zaměřen 

na čtenářky, ačkoliv zmiňuje i muže, a konečně článek č. 4, jak již bylo popsáno, 

se věnuje pánské kosmetice. Tato skupina článků tedy není tak výrazně vyhraněna 

jako články z předchozích dvou skupin, což jistě souvisí s jejich zařazením v rámci 

časopisu – články z oddílu Krása se zaměřují zejména na líčení, případně péči 

o tělo, zato oddíly Životní styl a Inspirace se zabývají obecnějšími tématy. 

Dále se potvrdila tendence české mutace vyhýbat se anglicismům a anglickým 

nadpisům některých článků, u čtenáře české mutace se tak na rozdíl od rakouského 

originálu nepředpokládá rozsáhlejší znalost angličtiny.  
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Závislost na mluvčím  

Z hlediska autorství pocházejí tyto texty v originále od jednoho až dvou autorů 

(v případě článku č. 3) a stejně jako u první skupiny článku, tedy jednostránkových 

článků z oddílu Krása, jsou jména autorů uvedena velmi nenápadně na samém 

okraji článků před fotokredity. Jméno autora se tak u nich nedostává tolik do 

popředí jako u vícestránkových článků z oddílu Krása, kde je umístěno na výrazně 

viditelnějším místě. V české mutaci jsou tato jména nadále vynechávána. 

Kromě toho se u této skupiny článků znatelně projevil jejich rakouský původ, a to 

hlavně u článku č. 1, kde se vyskytlo hned několik austriacismů (Gupf, Schlagobers 

a Gugelhupf). Další rakouský výraz heuer se objevil také v článku č. 3, který je od 

jiných autorů, nelze proto užití austriacismů spojovat pouze s jedním určitým 

autorem, který by k tomu měl silnější sklony – vzhledem k tomu, že články vznikají 

v rakouské redakci, to však není ani nutné, jelikož se jedná o očekávatelný jev.  

 

Afektivní implikace 

Tato kategorie se zde neuplatňuje tak výrazným způsobem jako u článků 

z předchozí analyzované skupiny, kde měla velká část z nich charakter návodu, 

přesto tu opět nalezneme různé implicitní výzvy, jako např. ‚Pojměte letošní 

Valentýn trochu jinak – tentokrát myslete více na sebe. Protože si to zasloužíte.‘ 

(viz článek č. 3), a to v obou jazykových verzích. V české mutaci jsou tyto výzvy 

navíc posíleny užitím 2. osoby plurálu, kterou můžeme považovat za prostředek 

tzv. syntetické personalizace, stejně tak jako předjímání různých čtenářových přání, 

jež lze zpozorovat právě v článku č. 3, ale také např. v článku č. 1. Všechny tyto 

prostředky mají za cíl navázat se čtenářem kontakt a přimět ho k určitému jednání.  

 

3.3.3.5   Shrnutí analýzy článků z oddílů Životní styl a Inspirace   

Analýza článků z oddílů Životní styl a Inspirace potvrdila velké množství 

sémantických posunů na úrovni vět, tematický posun u celého článku však zjištěn 

nebyl. Sémantické posuny dokládají velmi volný přístup české redakce k originálu 

na větné úrovni, mnohá řešení neměla oporu v originále, případně se jednalo 

o velice výrazné posuny ve významu. Ve většině případů se ale nezdá, že by tyto 
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posuny sloužily k adaptaci článků pro českého čtenáře. Počet vynechávek znova 

výrazně převyšoval případy doplnění do textu, jednalo se zejména o vynechané 

německojazyčné reálie, ale např. i produkty, které nejsou v nabídce české pobočky. 

Vynechávky tedy často slouží k přizpůsobení článků pro český trh, vzhledem ke 

skutečnosti, že tyto vynechávky zpravidla nejsou v článcích nijak kompenzovány, 

však zároveň dochází k určitému informačnímu ochuzování textů. 

Tato tendence se týká také lexikální stránky, kde dochází k výrazové nivelizaci. 

Vyskytl se ale i případ adaptace podnadpisu pro českého čtenáře. Rovněž se 

potvrdila strategie vyhýbat se v české mutaci anglicismům. Z hlediska gramatiky 

se potvrdila tendence české mutace oslovovat čtenáře 2. osobou plurálu. Místy se 

také v textech projevila překladovost. Ze stylistického hlediska byla pak potvrzena 

tendence k nivelizaci. Pragmatické kategorie potvrdily snahu české mutace skrýt 

německojazyčný původ článků a překládat anglické nadpisy některých článků do 

češtiny, aby byly přístupnější českému čtenáři. Dále se prokázalo, že články 

opravdu vznikají v Rakousku, neboť v nich bylo identifikováno hned několik 

austriacismů. V neposlední řadě byly v obou jazykových verzích zjištěny 

prostředky tzv. syntetické personalizace, více jsou však zastoupeny v české mutaci.  



110 

 

3.4 Shrnutí empirické části 

Empirická část práce vedle metodologie popsala zejména výsledky rozhovoru 

s pracovnicí společnosti vydávající vybraný propagační časopis a analýzu článků 

z tohoto časopisu, rozdělenou do tří skupin podle charakteristiky daných textů. 

Rozhovor ukázal, že o podobě české mutace z velké části rozhoduje původní 

rakouská redakce, a česká redakce má proto při její tvorbě jen omezené možnosti. 

Výsledky rozhovoru se z velké části shodovaly s tím, co bylo zjištěno při následné 

analýze článků. Potvrdilo se, že se články českým čtenářům přizpůsobují zejména 

z hlediska odlišných reálií, ačkoliv k tomu častěji slouží vynechávky či 

generalizace těchto reálií než jejich substituce. V nabídkách produktů, které jsou 

součástí jednotlivých článků, byl rovněž zjevný rozdílný sortiment české a rakouské 

pobočky a také jiná preference zákazníků, pokud jde o privátní a prémiové značky.  

Dále se potvrdilo, že obrazový materiál se až na drobné úpravy v české mutaci 

ponechává. Pokud jde o přizpůsobování článků odlišné nabídce produktů, tak i přes 

tvrzení, že k němu nedochází, se v analyzovaném vzorku článků vyskytl případ, 

kdy došlo k jistému tematickému posunu na úrovni celého článku zřejmě právě 

z důvodu odlišného sortimentu české pobočky či jiné preference českého 

zákazníka. Jinak se ale i přes značný počet sémantických posunů na úrovni vět, 

případně odstavců, jiné podobné případy mezi články již nevyskytly. Články byly 

českým čtenářům přizpůsobovány také z lexikálního hlediska, např. se česká 

mutace zpravidla vyhýbala anglicismům i celým nadpisům v angličtině, které se 

objevovaly v rakouském originálu. Z hlediska gramatiky byla patrná tendence 

oslovovat čtenáře české mutace 2. osobou plurálu.  

Na základě předem stanovených kritérií se ukázalo, že překlad všech 

analyzovaných textů lze považovat za transkreaci. V rozhovoru i při analýze článků 

se rovněž projevily některé znaky transkreace, jako např. apelativní či persvazivní 

funkce textů, volné nakládání s originálem, kreativní postupy blízké tvorbě 

původního textu a v neposlední řadě lze zmínit také kolektivní autorství textů. Na 

druhou stranu u mnohých, především sémantických posunů nebylo patrné, že by 

sloužily adaptaci článků pro českého čtenáře. Lze tedy konstatovat, že i přes 

značnou míru volnosti při převodu časopisu do češtiny na větné úrovni byla česká 

mutace adaptována potřebám českého trhu jen do určité míry.  
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4 Diskuze 

 

Tato diplomová práce měla za cíl zkoumat překlad v oblasti marketingu na příkladu 

propagačního časopisu. V úvodu práce byly vytyčeny dvě hypotézy – jedna 

z hypotéz zněla, že translatologická analýza článků vybraného propagačního 

časopisu prokáže při převodu z německojazyčného originálu do češtiny vysokou 

míru adaptace potřebám cílového trhu, druhá hypotéza pak předpokládala, že 

převod tohoto typu textů, který diplomová práce definuje jako marketingové, bude 

odpovídat procesu, jenž se v praxi nazývá transkreací. 

První hypotéza se během translatologické analýzy potvrdila pouze částečně. Není 

pochyb o tom, že články propagačního časopisu byly adaptovány potřebám českého 

zákazníka a trhu, patrné to bylo především u rozdílných nabídek produktů 

spojených s jednotlivými články. Míra této adaptace v samotných textech 

analyzovaných článků však měla určité hranice – mnoho článků bylo do jisté míry 

ochuzeno, jelikož docházelo k řadě vynechávek, které nebyly adekvátně nahrazeny. 

To zřejmě souvisí se skutečností, že složení české mutace zadává původní rakouská 

redakce, a tak české redakci nezbývá mnoho prostoru pro vlastní zásahy do podoby 

časopisu, jak vyplynulo z rozhovoru s pracovnicí dané společnosti. Navzdory 

tomuto tvrzení se však při analýze ukázalo, že česká redakce k originálu místy 

přistupuje poměrně volně, a to zejména na větné úrovni, určitými omezenými 

možnostmi vlastní invence tak při tvorbě české mutace přesto disponuje. 

Druhá hypotéza se na základě kritérií stanovených v teoretické části práce 

potvrdila, v mnoha ohledech lze převod těchto textů pokládat za transkreaci. Avšak 

vzhledem k tomu, že jedním ze znaků transkreace je právě i vysoká míra adaptace 

potřebám cílového trhu, lze výslednou podobu článků považovat za transkreaci 

pouze částečně. Články propagačního časopisu by jistě byly vhodným typem textů 

pro transkreaci a místy k ní také docházelo, ne vždy byl však potenciál textu v české 

mutaci zcela naplněn, a to jak z obsahového, tak jazykového hlediska.  
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5 Závěr 

 

Překlad marketingových textů představuje velmi široké téma, které se tato práce 

snažila uchopit prostřednictvím případové studie. V teoretické části práce byly na 

základě odborné literatury popsány lingvistické aspekty těchto textů včetně specifik 

týkajících se češtiny a němčiny. Dále následovalo pojednání o translatologických 

pojmech adaptace, lokalizace a transkreace. Na závěr této části byl pak stručně 

popsán translatologický model Kathariny Reiß. 

Empirická část práce na základě rozhovoru s pracovnicí společnosti popsala 

překladatelský proces vybraného propagačního časopisu. Analýza článků následně 

ukázala konkrétní postupy a strategie, které se při jejich převodu z rakouského 

originálu uplatňují. Bylo popsáno, jakým způsobem česká mutace přizpůsobuje 

texty českému zákazníku a trhu a jaké případné další tendence byly při analýze 

článků zjištěny. V následné diskuzi jsou pak výsledky empirické části 

konfrontovány s počátečními hypotézami. 

Tematika nabízí celou řadu možností dalšího výzkumu, neboť se stále jedná 

o poměrně neprobádanou oblast, např. by se další výzkum mohl zaměřit na jinou 

jazykovou kombinaci, která je kulturně vzdálenější než němčina a čeština, nebo by 

se mohl zabývat jinými typy marketingových textů, jež se v praxi často vyskytují 

v různých jazykových verzích, např. newslettery či komunikací na sociálních sítích. 
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Příloha č. 1 – Přepis nahrávky rozhovoru 

Transkripce rozhovoru s pracovnicí, která v současné době zastupuje vedoucí 

zákaznického časopisu. Rozhovor byl uskutečněn na dálku prostřednictvím 

platformy MS Teams. Přepis rozhovoru byl anonymizován.  

Datum rozhovoru: 22. 6. 2021 

Délka rozhovoru: 17 min 

 

Tazatel (T): Nejprve bych se vás chtěla zeptat, jak nakládáte s tím původním 

časopisem – budeme se tedy zaměřovat hlavně na ty články, které jsou převzaté 

z rakouského vydání –, a zajímalo by mě, jaké podklady nebo instrukce dostáváte 

od původní redakce časopisu? 

Dotazovaná osoba (D): Náš časopis je vyráběný v Rakousku, kde jsou tvořené 

i podklady, tedy většina článků. Takže my z Rakouska dostáváme ucelené 

podklady, jak obrazový, tak textový materiál. U obrazového je menší prostor 

k úpravám, například ke zmenšení fotografií a podobně, ale jinak vesměs 

ponecháváme. Ten textový přeložíme. Povětšinou jedna ku jedné, pokud tam jsou 

nějaká rakouská specifika, tak je transformujeme na české prostředí, aby téma bylo 

zajímavé pro českého čtenáře.  

 

T: A vybíráte sami články, které budete překládat, a jak budete skládat to číslo, 

nebo je to už zadané dopředu, co musíte převzít? 

D: Je to zadané dopředu, s každým číslem nám přichází také rozvržení stran, 

tzv. zrcadlo, v němčině Seitenspiegel, kde přesně vidíme, kde by který článek měl 

být, a vidíme i, jaký my máme prostor k úpravám těch článků. Pokud na první 

pohled vidíme, že je tam nějaký článek, který je vyloženě jenom pro rakouské 

čtenáře, tak rovnou píšeme rakouské redakci, aby nám poslali nějaký jiný, který by 

byl relevantnější.  

 

T: Takže podle jakých kritérií vybíráte, co budete překládat, a případně co nebudete 

překládat? 

D: Většinou se snažíme převzít všechny články, takže většinu článků přebíráme. 

Pokud jsou některé vyloženě pro rakouské čtenáře, aktuálně například vychází 

v původní verzi informace, že mateřská společnost slaví jubileum, požádáme 

redakci v Rakousku, aby poslali jiný článek. Jako česká redakce máme minimální 

manévrovací prostor, že bychom si napsali článek sami. Proto nám oni zase zašlou 

jiný článek a ten přeložíme.  

 



III 

 

T: Takže oni rozhodují o složení toho čísla, i té české mutace? 

D: Přesně tak, rozhodují oni. Pokud my nevybereme ten jejich článek, pošlou jiný, 

takže to není to, že my bychom si nějaký článek sami napsali. Jsou tam některé 

oddíly, o kterých rozhodujeme sami, ale těch je málo. Můžu jmenovat třeba na 

začátku iniciativu, která se týká vyloženě českého prostředí, pak tam máme 

rozhovor s českou osobností, to je vyloženě v naší režii, pak tam máme každý měsíc 

rubriku, kam vybíráme také českou osobnost, a potom v zadní části je fórum, které 

si také přetváříme na české prostředí.  

 

T: Dobře, děkuji. Dál bych se chtěla zeptat na to, kdo všechno se podílí na 

překladových článcích. Kdo jsou ti pracovníci, ať už interní, či externí, kteří se 

v různých fázích podílí na podobě článku, od toho původního až po výslednou 

podobu? 

D: Je to malá skupina v oddělení komunikace, a ta se skládá ze tří lidí, kteří se na 

tom podílí. Takže společně překládají ty články. Nemáme v tuto chvíli žádnou 

externí agenturu, tím nevylučuji, že do budoucna k tomu nedojde, že nějakou 

neuvítáme v případě personálního výpadku, ale v tuto chvíli ty překlady pochází 

čistě ze skupiny komunikace.  

 

T: Takže máte interního překladatele, který překládá všechny články? 

D: Ano, interní pracovníci. Jeden, dva lidé, maximálně dva lidé to překládají. 

 

T: A jaký je jejich výsledný produkt, čeká se od nich, že to přeloží tak, jak to je 

přesně v rakouské verzi, anebo že už to nějakým způsobem adaptují? 

D: Tím, že jsou to interní spolupracovníci, znají i specifika naší společnosti, takže 

se snaží formulace i adaptovat na naši firmu, aby to bylo pro českého čtenáře 

relevantní. Takže de facto od nich pochází téměř finální produkt, který pak prochází 

právě v té malé skupině vzájemnými korekturami.  

 

T: A všichni ti pracovníci, co se na tom podílí, rozumí tomu výchozímu textu 

a pracují i s tím originálem, nebo pouze ti, co to překládají? 

D: S tím originálem pracují pouze ti, co to překládají, ale podmínkou tedy je, že 

všichni spolupracovníci musejí umět německy, aby mohli případně kouknout do 

originálu, takže tam mají přístup všichni, ale nejvíce s ním pracuje ten, kdo ten text 

překládá.  

 



IV 

 

T: A probíhá nějaká kontrola kvality toho překladu, nějaké srovnání s originálem 

ještě dalším pracovníkem nebo něco takového? 

D: To spíš výjimečně, když si třeba nejsme jistí v těch překladech a podobně, ale 

že bychom každý text kontrolovali, tak to ne. Takže spíš u nějakých odbornějších 

textů a podobně, tak tam probíhá ještě dodatečná kontrola, aby nedošlo k nějakým 

nepřesnostem po odborné stránce, ale jinak, pokud se jedná o text, který je 

srozumitelný, tak tam další kontrola už neprobíhá.  

 

T: A napadá vás teď nějaký příklad, kde jste potřebovali ještě nějakou kontrolu 

nebo poradenství, že to bylo nějaké těžší nebo odbornější téma? 

D: Jedná se třeba o nějaké zdravotní hledisko, kde jsou odbornější výrazy, nebo 

když popisujeme chemikálie a podobně, tak tam je také třeba potřeba s někým 

konzultovat, zda tu sloučeninu překládáme správně.  

 

T: A to poté konzultujete s kým, na koho se obracíte? 

D: Většinou máme nějaký kontakt na odborníky. Nebo případně i na kolegy, kteří 

pracují v oddělení nákupu a znají přímo složení daných produktů a podobně.  

 

T: Takže to probíhá většinou interně v rámci společnosti… 

D: Interně, ale i externě. Odborné kontroly i externě, aby nedošlo k nějakým 

jazykovým nepřesnostem, jako se to už stalo v jiných mutacích našeho časopisu, té 

české se to ale naštěstí netýkalo, právě díky tomu, že to takto kontrolujeme. 

 

T: Dobře, a jak probíhá finální redakce textů? 

D: Finální korektura probíhá tak, že to korektoruje vedoucí skupiny komunikace 

a potom ještě manažer komunikace. Takže dvojí korektura.  

 

T: A ti dělají pouze korekturu jazykovou, nebo do toho ještě nějak zasahují, nějak 

to dále adaptují, nebo už je to spíše jenom po jazykové stránce? 

D: Hlavně po jazykové a případně třeba grafické drobnosti. 

 

T: A tu výslednou podobu české mutace schvaluje ještě i původní redakce, posíláte 

jim to? 



V 

 

D: Ano. Posíláme to ještě do Rakouska k finálnímu schválení a ti povolují, že v té 

podobě, v jaké to je, časopis může jít do tisku.  

 

T: A jaká mají kritéria, podle čeho to posuzují, nevíte, jestli posuzují ten překlad, 

nebo to posuzují pouze řekněme graficky nebo formálně? 

D: Dříve občas dělávali zkušební překlady některých částí, samozřejmě nestihnou 

přeložit celý ten časopis, protože je poměrně rozsáhlý. Nevím ale, do jaké míry tuto 

kontrolu dělají a jestli to dělají stále. A kontrolují potom takové ty faktické 

informace, například zda jsou správně označené fotografie, fotokredity, tiráž, zda 

to sedí po grafické stránce, zda tam není nějaká do očí bijící nepřesnost, kterou my 

už třeba v té, jak se říká autorské slepotě, nevidíme a podobně. 

 

T: Ještě na závěr bych se zeptala, co je třeba v těch článcích přizpůsobit českému 

trhu nebo českým čtenářům. Co tam nejčastěji měníte nebo adaptujete? 

D: Často jsou to třeba informace typu: ,dle posledního průzkumu se v Rakousku 

nejvíce žen věnuje tomu a tomu‘, jestli chápete, co myslím, nebo tam máme odkazy 

na rakouské studie a víme, že jsme třeba nedávno dělali naši vlastní, na vzorku 

českých žen, použijeme naše výsledky. Napadá mě například nedávná anketa, 

kterou jsme adaptovali na naše prostředí. Někdy jsou uvedené velmi podrobné 

medailonky rakouských osobností, takže ty zestručníme a podobně.  

 

T: Ještě bych se zeptala na nabídky produktů, co tam často bývají spojené 

s těmi články, ty se často mění v těch verzích, tak z jakých důvodů nebo jak probíhá 

adaptace pro české číslo? 

D: Tak produkty máme zrovna hodně rozdílné. Jde o to, že český a rakouský 

zákazník mají rozdílné potřeby, proto se liší i nabídka produktů. Takže my v první 

řadě kontrolujeme, jaké produkty vůbec my máme v sortimentu, protože český 

a rakouský sortiment není zcela totožný. Zároveň je možné, že ty produkty, které 

třeba my nabízíme, jsou i v tom rakouském vydání, tak nemáme v danou chvíli 

v dostatečném množství na to, abychom na ně upozorňovali zákazníky, protože 

bychom v případě zvýšeného zájmu nemuseli pokrýt poptávku. Takže tam vždycky 

hledáme něco, co bude relevantní pro český trh, pro českého zákazníka, co máme 

v dostatečném množství na skladě, abychom pokryli případný vyšší zájem 

zákazníků. 

 

T: A kromě toho, co je tedy vůbec k dispozici na českém trhu, napadá vás nějaké 

konkrétní kritérium, v čem se liší rakouský a český zákazník, podle čeho vybíráte 

produkty pro toho českého? 



VI 

 

D: Vždycky je prioritou, aby to bylo v souvislosti s tím daným článkem, abychom 

nebyli úplně mimo. A pak se tedy více zaměřujeme na produkty vlastních značek, 

takže privátní značky naší společnosti, v rakouské verzi mají více i těch prémiových 

výrobků. V době pandemie koronaviru jsme zaznamenali, že se zákazníci opravdu 

maximálně soustředili na naše privátní značky, které rostly. Takže toto, ale 

samozřejmě dodavatelské produkty uveřejňujeme také, jsou tam inzerce, takže ne 

že bychom se dodavatelským produktům úplně vyhýbali.  

 

T: A ten výběr nějak schvaluje rakouská redakce, nebo to už je ve vaší režii, co 

vyberete za produkty? 

D: To je v naší režii, ve spolupráci s oddělením nákupu. 

 

T: A stane se, že třeba musíte článek přizpůsobit tomu, že změníte nabídku 

produktů, která je u toho článku? 

D: Ne, je to přesně naopak. Přizpůsobujeme právě ty produkty tomu článku. Náš 

sortiment je natolik široký, takže přestože třeba nemáme všechny produkty, které 

nabízí v rakouském vydání, tak dokážeme nalézt dost alternativ k tomu, abychom 

dokázali sladit produkty s článkem.  

 

T: Dobře, děkuji, to je asi zatím všechno, co by mě zajímalo […].  



VII 

 

Příloha č. 2 – Analyzované články (elektronická příloha) 

15 vybraných článků propagačního časopisu (z čísel 1–3 z roku 2020) 

v německojazyčném originále a české mutaci (kvůli anonymizaci není tato část 

přílohy veřejná).  

 


