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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol z knihy La gastronomie spisovatele 

Jeana Vitauxe a analýza překladu a originálního textu. Práce se skládá ze dvou částí: ze 

samotného překladu textu a z teoretického komentáře zahrnujícího analýzu originálu, typologii 

překladatelských problémů, jejich řešení a typologii posunů v překladu. 

Klíčová slova 

komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, posuny, gastronomie, 

francouzská gastronomie 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to translate selected chapters from the book La gastronomie by Jean 

Vitaux and to lay out an analysis of the translation and the original text. The thesis is divided 

into two parts – the translation of the text and the theoretical annotation including the original 

text analysis, description of the selected translation method and typology of the most 

significant translation problems and shifts.  
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Úvod  

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z publikace La 

gastronomie francouzského autora Jeana Vitauxe, která vyšla v nakladatelství Presses 

Universitaires de France v roce 2007. Jedná se o stručný, nicméně velmi zasvěcený úvod do 

gastronomie, který čtenáře seznamuje zejména s uměním francouzské kuchyně. Text je 

informačně velmi kondenzovaný, neboť se v něm autor odvolává na historické, ekonomické 

i sociokulturní aspekty daného tématu. Kniha je rozdělena do pěti kapitol, které jsou ještě dále 

děleny do menších tematicky spjatých celků. K překladu jsme vybrali takové části z prvních 

dvou kapitol, které nás zaujaly nejvíce a které dostatečně odhalují charakter textu i s jeho 

dílčími problémy.  

 Tento text jsme si vybrali především z důvodu osobního zájmu o gastronomii 

a francouzskou kuchyni, která tvoří ve Francii důležitou součást národní kultury. Pevně 

věříme, že jedním z hlavních cílů překladové literatury je přibližovat cizí kultury, a snažili 

jsme se proto téma uchopit a převést tak, aby byl překlad maximálně přínosný a srozumitelný 

pro českého čtenáře. Vedle vysoké informační hodnoty je text zajímavě nastylizován, a proto 

se jedná o čtivou a velmi přínosnou publikaci, jejíž překlad by mohl sloužit jako funkční 

a zábavné pojítko mezi českou a francouzskou kulturou.  

 V první části práce se věnujeme samotnému překladu textu a v druhé části navážeme 

komentářem. Zde se věnujeme překladatelské analýze zdrojového textu, typologii možných 

překladatelských problémů, nastíníme vlastní metodu překladu a překladatelských řešení 

a v závěru shrneme posuny, ke kterým v důsledku odlišnosti obou textů došlo. Všechny 

poznatky ilustrujeme na příkladech z vlastního překladu.   
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IV. – V čem spočívá gastronomie?  

Potěšení, které nám přináší gastronomie, je takřka univerzální, neboť při jídle zapojujeme 

hned čtyři z našich pěti smyslů. Dobré jídlo totiž nevnímáme pouze chutí a čichem, ale také 

zrakem a hmatem. Jediným smyslem, který během jídla zůstává stranou, je sluch, neboť při 

podávání většinou panuje ticho a zapojujeme jej až při konverzaci ohledně daného pokrmu 

během stolování.   

 Náš první dojem z jídla určuje zrak, neboť hotový pokrm či jeho finální úpravu poprvé 

spatříme při podávání před servírováním nebo krájením. V dnešní době jsou pokrmy na 

talířích často dekorativně nazdobeny, a tvoří tak hotová umělecká díla – přílohy a zeleninové 

oblohy jsou vkusně naaranžovány, dokresleny jemnými liniemi omáčky či poprášeny 

barevným kořením. Péče, která se dnes věnuje úpravě talíře, svědčí o uměleckém vkusu 

současných kuchařů. Avšak už ve starověkém Římě a středověku byl kladen velký důraz na 

barvu pokrmů. Tehdy se užívaly různé druhy koření a barviv pro vytvoření rozmanitých 

odstínů zelené, červené, hnědé a bílé. Na talířích se výjimečně objevovala bílá (bílý byl 

tradičně například sladký smetanový pudink blanc-manger, doslova bílé jídlo) a černá 

(nejčastěji získávaná opečením pečiva). Červenou barvu dříve vytvářeli pomocí červeného 

vína, zatímco dnes se užívají především rajčata, která nám umožňují zabarvit pokrmy všemi 

možnými odstíny od rudé až po růžovou (jako například omáčka Aurore, která se připraví 

přidáním rajského protlaku do bílého bešamelového základu). 

Dále následuje hmat, kterým vnímáme pokrm dvojím způsobem. V první řadě cítíme každé 

sousto v ústech při žvýkání. Tento vjem silně závisí na konzistenci daného jídla a je jasné, že 

jinak budeme vnímat sousto hub nakrájených na kostičky a osmažených pánvi a jinak na nás 

bude působit sousto jemného houbového duxelles (houby jsou podle tohoto receptu nasekané 

velmi nadrobno a pouze rychle orestované). V minulosti se konzistence pokrmů výrazně 

lišila. Maso se nekrájelo při stolování, ale už se rovnou podávalo naporcované na drobné 

kousky, protože se tradičně hodovalo v polosedě na lehátkách ve speciálním sále 

zvaném triclinium. Hmat zapojujeme poté také při krájení a porcování masa. Pokud však 

nepoužijeme vhodný nůž a maso nakrájíme špatně, může se nám při konzumaci zdát tuhé či 

vláknité, a v současnosti proto vzbuzují velký zájem kvalitní kuchyňské nože.    

Další v řadě je čich, díky kterému máme na daný pokrm chuť. Když ucítíme nějaké dobré 

jídlo, nebo si k němu přivoníme, probudíme tak naše chuťové buňky a doslova se nám začnou 

sbíhat sliny (sliny se totiž skutečně tvoří ještě před tím, než ochutnáme první sousto). Tento 
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požitek je nejintenzivnější u pokrmů, u kterých jsou vůně odhaleny až na poslední chvíli před 

degustací. Je tomu tak například u lanýžových polévek, jejichž aroma se rozvine až po 

prolomení krusty z těsta, která překrývá servírovací misku. Tradičně se obdobně postupovalo 

i při podávání pečených strnadů, vyhlášené kulinářské pochoutky, kdy se během konzumace 

strávník s pečení rituálně zakryl kusem látky, aby si mohl tuto lahůdku vychutnat se všemi 

vůněmi.   

Zrak a čich v nás tedy vzbuzují zájem o dané jídlo a do kontaktu se s ním dostaneme 

s prvním soustem. Je to ale až chuť, která nám umožňuje daný pokrm skutečně ocenit. Je 

ovšem nesmírně těžké ji jakkoliv definovat, neboť nemůže být nijak zaznamenána, není 

snadné ji přesně napodobit a i ta nejnepatrnější změna v přípravě ji může zcela změnit. 

Výrazně ji také ovlivňují suroviny, které nikdy nejsou stejné (například lanýže chutnají 

nejlépe až po prvních mrazech, často tedy v období po Vánocích), často pochází z různých 

míst a chuť zeleniny a hub závisí na atmosférických podmínkách při pěstování. Chuť 

výsledného pokrmu může zásadně ovlivnit sebemenší obměna postupu při vaření, jiná dávka 

koření (nebo jeho stavu, neboť koření může snadno navlhnout či vyčpět) či způsob podávání 

(na nahřívaných talířích se může výsledný pokrm znehodnotit převařením). Tento smysl je 

navíc velmi individuální. O gastronomech se často říká, že mají mlsný jazýček, vytříbené 

chutě či dokonce vybraný vkus. Tyto výrazy už dnes nejsou spjaty výhradně s gastronomií a i 

v jiných oblastech života nám může či nemusí být něco po chuti, což značí do jaké míry je 

tento smysl důležitý. V neposlední řadě chuť nezávisí jen na jednotlivci, ale také na době, o 

čemž se můžeme jednoduše přesvědčit při bližším prozkoumání dobových jídelníčků, 

kuchařek a gastronomických příruček.  

V současnosti jsme zvyklí jíst z talíře (což je původně tradiční ruský způsob stolování) 

a soudobé menu se obvykle skládá ze dvou až tří chodů, po kterých někdy následuje sýr 

a častěji moučník. Těžko bychom si tedy zvykali například na středověké bankety či na 

způsob stolování během přehnaně bohatého, až nevkusného hodování u Trimalchiona, o 

kterém se zmiňuje římský básník Petronius, a pohodlně bychom se pravděpodobně necítili ani 

u stolu na dvoře Ludvíka XIV. ve Versailles (zde ve skutečnosti hodoval jen sám král). 

Ukázalo se, že napodobit starodávná jídla na základě dobových receptů je téměř nemožné. 

Dnešní suroviny jsou jiné, neboť se změnily podmínky pěstování, a nemůžeme z nich tedy 

vařit podle receptů udávající původní suroviny. Změnily se také podmínky přípravy i způsoby 

vaření a na přípravě a podávání jídla se v současnosti obecně podílí mnohem méně 

kuchařského personálu. I když tedy připravíme středověký recept přesně dle daných pokynů, 



 

5 

 

výsledek bude chutnat jako pokrm současný. Přestože je velmi lákavé rekonstruovat chutě 

z minulých dob, ze všech uvedených důvodů je to obtížné a prakticky nemožné. S týmem 

spolupracovníků jsme v téže restauraci připravili po pětadvaceti letech tutéž večeři s týmiž 

chody. Ukázalo se však, že to, co nám tehdy připadalo originální a zajímavé, nás podruhé 

vůbec neoslovilo. Z celého jídla jsme neměli ten stejný požitek, ať už proto, že se změnily 

dobové preference či individuální vkus jednotlivých gastronomů.  

 

Druhá kapitola 

SUROVINY 

 

I. Kvalita surovin  

Jedním z hlavních zájmů všech milovníků jídla jsou kvalitní suroviny, neboť bez dobrých 

surovin nemůžeme mluvit o dobrém jídle, ani o žádné vysoké gastronomii. Výběr surovin 

začíná již u prodejce nebo dobrého dodavatele. Na kvalitu se musíme soustředit vždy, ať už 

hledáme konkrétní suroviny nebo suroviny pro určitý typ kuchyně, anebo ať vaříme doma, 

v pětihvězdičkové restauraci či malém bistru. Suroviny bychom měli ideálně vybírat podle 

kvality, čerstvosti a chuti a svůj výběr bychom měli také přizpůsobit tomu, k čemu jsou 

určeny.  

Najít kvalitní suroviny bylo vždy velmi obtížné. V minulosti vyrovnávali trhovci navrch 

košíků nejhezčí kousky ovoce a zeleniny, které tak vystavovali na odiv, a schovávali pod nimi 

suroviny nekvalitní či zkažené. Ovšem již od 14. století se na kvalitu dohlíželo, a to 

u řeznických a pekařských cechů. Cílem kontrol těchto skupin bylo zabránit podvodům 

a výtržnostem (v době nedostatku nebo špatné kvality chleba), ale také zdravotním rizikům 

(jako například epidemiím ergotismu, též známého pod lidovým označením „oheň svatého 

Antonína“, které propukaly v dobách chudoby po konzumaci nekvalitního chleba 

obsahujícího námelové alkaloidy). V dnešní době jsou kvalitní suroviny stále stejně 

podstatné, avšak často hůře dostupné. Například ovoce a zelenina vypadají mnohdy krásně na 

pohled, ale nemají žádnou chuť. Chutné potraviny vyráběné tradičním způsobem byly 

nahrazeny průmyslovou výrobou, která sice zajišťuje zdravotně nezávadné potraviny, ale ty 

svou chutí nijak nevynikají. Geneticky modifikované organismy k užití v gastronomii vhodné 

nejsou, ale naproti tomu se v posledních letech stalo velkým hitem ekologické zemědělství, a 
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to zejména proto, že plodiny jsou pěstované podle ekologicky šetrných zásad (neužívá se 

průmyslových hnojiv ani pesticidů). Avšak i v této oblasti dochází k podvodům a 

nedodržování norem. Vyhledávání kvalitních potravin musí být proto i nadále v zájmu 

každého gastronoma.  

II. Maso 

Domestikací divokých zvířat získali lidé maso, mléčné výrobky, ale i jezdeckou a tažnou 

sílu. Již před osmi až deseti tisíci let domestikovali lidé první zvířata, a to ovce, kozy, krávy 

a koně. Výjimečně byly pro maso zdomácněny i jiné druhy zvířat – například velbloud 

(Lawrence z Arábie se ve svých pamětech Sedm sloupů moudrosti
1
 zmiňuje o zvláštním 

pokrmu, jakési „ohromné pečeni“, která se skládala z velblouda nadívaného beranem, který 

byl dále nadívaný pečenými holuby plněnými rýží a rozinkami), sob (sobí maso je dodnes 

oblíbené ve skandinávských zemích) či alpaka (peruánský druh lamy). Maso se nejdříve 

získávalo lovem divokých zvířat (například sobi ve francouzském departementu Dordogne a 

divocí koně v blízkosti vesnice Solutré, jejichž lov dokazují miliony koster, které byly 

nalezeny v okolí) a jako zdroj masa byli domestikováni pouze býložravci. Na rozdíl od nich 

se další tradiční domácí zvířata – pes a kočka – pro maso chovají jen výjimečně. Psi se kvůli 

kulinářství zabíjejí v Číně a kočky se údajně jedly v Paříži za druhé světové války a v 19. 

století (Alexandre Privat d’Anglemont v knize Pařížské příběhy uvádí, že se v té době v Paříži 

z kočičích a králičích hlav napodobovalo zvěřinové ragú). Koňské maso se dříve jedlo pouze 

v dobách nedostatku, tedy v dobách obléhání a během válek (zejména během Napoleonova 

tažení do Ruska). Konzumace koniny se poté rozšířila na konci 19. století, kdy se tento druh 

masa pokoušel prosazovat přírodovědec Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, protože kůň je na 

rozdíl od člověka a hovězího dobytka odolný vůči tuberkulóze. V současnosti koňské maso 

z jídelníčků zcela vymizelo a kůň je považován pouze za jezdecké zvíře. Maso dalšího 

zástupce z čeledi koňovitých, osla, se v gastronomii občas vyskytuje. Můžeme se s ním setkat 

zejména v různých klobáskách, kde je často namícháno s masem camargských býků, což byla 

oblíbená pochoutka krále Reného z Anjou. 

Skopové, kozí (oblíbené je hlavně maso kůzlečí) a hovězí maso se od nepaměti podávalo 

na stoly lidí a obětní kameny bohů. Římský císař Vitellius údajně na poslední chvíli vytáhl 

z obětního ohně zvířecí vnitřnosti, které byly určené bohům.     

                                                 
1
LAWRENCE, T. E. Sedm sloupů moudrosti: historie jednoho triumfu. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: BB art, 1998. 

ISBN 80-860-7058-1. 
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Všechny tyto druhy masa se opékaly na ohni nebo vařily v hustých omáčkách a podávaly 

se nejčastěji ve formě ragú. V době římské měla proto jatka velký význam. Co se týče 

vnitřností, tak zatímco v dnešní době považujeme za největší lahůdky ledvinky a telecí brzlík, 

Římané dávali přednost vulvě a strukům prasnic. Ve středověku byly nejvyhledávanějšími 

delikatesami dršťky, jazyky a překvapivě i telecí oči. 

Masové pokrmy byly mnohem oblíbenější ve středověku než ve starověkém Římě, ale 

v každé době se maso objevovalo na slavnostních hostinách a večeřích. O tomto zvyku svědčí 

i mnohé historické skutečnosti – můžeme zmínit hostinu, kterou uspořádal otec k příležitosti 

přivítání ztraceného syna a během které se podávalo tučné tele (Evangelium podle Lukáše), 

nebo slavnou večeři, kterou během Sedmileté války v někdejším Východním Frísku v roce 

1757 uspořádal kardinál Richelieu. Celé tehdejší menu se skládalo z dvaadvaceti slaných 

i sladkých pokrmů připravených z jediného zbývajícího býka a kořenové zeleniny.  

V důsledku zvýšeného zájmu o maso se celá stáda dobytka přesunula k velkým městům 

a Paříži. Zvířata žila na předměstích až do druhé poloviny 20. století, kdy byla zrušena 

pařížská jatka a rozmohla se doprava mrazících vozů.  

Kvalita masa je ovlivňována mnoha parametry, jako je plemeno, kvalita chovu, oblast 

původu či způsob krmení zvířat. Mezi významné činitele patří ale také doba zrání, způsob 

přípravy a naporcování připraveného kousku masa.  

Některá plemena skotu jsou vhodnější k produkci mléka a jiná k získávání masa – mezi 

nejlepší masná plemena ve Francii patří Charolais a Blonde d’Aquitaine a ve Velké Británii 

jsou vysoce ceněna plemena Aberdeen-Angus a Hereford. Zárukou kvality masa může někdy 

být určitá oblast chovu, jak je tomu například u proslulého jehněčího z francouzských obcí 

Pauillac či Sisteron (v gastronomických kruzích známé pod francouzskými názvy agneau 

de Pauillac a agneau de Sisteron). Podobné renomé má skot chovaný na pastvinách v oblasti 

Morvan.  

Ve vyšších kruzích za vyhledávanou pochoutku vždy platilo tučné hovězí, a to nejen 

ve Francii, neboť tučný skot se tradičně chová i jinde na světě. Příkladem může být slavné 

japonské hovězí maso z Kóbe, o kterém se traduje, že se zdejšímu skotu dostává prvotřídní 

péče – býci v Kóbe jsou rozmazlováni a údajně si každodenně dopřávají pivní masáže. 

Naproti tomu však panuje názor, že skvělé hovězí najdeme i u vyřazených dojnic.  
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O tom, že způsob krmení dobytka má zásadní vliv na kvalitu masa, není pochyb. Je proto 

pochopitelné, že se v minulosti opustilo od telecího masa ze skotu chovaného v kotcích, bez 

mléka a dokrmovaného průmyslovými krmnými směsmi. Takové maso bývá často vodnaté 

a bez chuti, a upřednostňuje se proto hovězí z kvalitních chovů, kde mají mláďata přístup 

k mléku (nejčastěji se jedná o nadbytky mléka z mléčných kvót). Za nejlepší se stále považuje 

maso telat chovaných přímo u matky.  

Každý kousek kvalitního masa se musí nechat uzrát, a to ideálně dva až tři týdny na 

chladném místě. Krásně tak zkřehne, ale zároveň ztratí 20 % váhy.  

Druhu masa se musí přizpůsobit i druh úpravy. Co se týká červeného masa, tak zatímco 

se tradičně preferovalo maso dobře propečené, jak je tomu i nadále v Anglii, v současnosti 

se dává přednost krvavým steakům, které jsou u červeného masa až namodralé a u jehněčího 

narůžovělé. Telecí musí být křehké, ale dostatečně propečené doběla a nikdy ne krvavé. 

Existují i velmi speciální úpravy masa, jako například jehněčí kýta pečená na mírném ohni po 

dobu 7 hodin, která je poté tak měkká, že se dá jíst lžící. Z masových kousků se pak mohou 

připravovat různá ragú a dušené pokrmy na nespočet způsobů, ve kterých se dají kombinovat 

různé druhy masa, zeleniny, omáček a koření. Po celém světě proto najdeme takové recepty 

jako například francouzské pot-au-feu, italské osso bucco, indické kari, jihoamerické chili con 

carne v či marocké tajine.   

Slavný francouzský pokrm pot-au-feu, tedy směs masa a zeleniny pomalu vařených 

v jednom hrnci, by vydal na celou knihu. Našli bychom na sto různých receptů, s masem, 

zeleninou či drůbeží, a tato oblíbená pochoutka existuje už dokonce v rybí verzi. Nejslavnější 

je pravděpodobně pot-au-feu, které připravil fiktivní gurmán Dodin Bouffant z knihy 

francouzského spisovatele Marcela Rouffa. Pot-au-feu se má správně podávat jako více chodů 

– na stůl patří nejdříve mísa vývaru, ze kterého byl sebrán tuk, a až poté se má naservírovat 

maso spolu se zeleninou (nejčastěji zelí a kořenová zelenina, tedy mrkev, brukev a pastinák, 

na který se často zapomíná, ale který by v tomto pokrmu rozhodně neměl chybět).  

Jak jsme již zmínili, hovězí se podávalo převážně ve vyšších kruzích ve městech a na 

královských dvorech. Vedle toho na venkově bylo nejoblíbenější maso vepřové (skopové 

a kozí maso bylo považováno za průměrné). Protože jsou prasata všežravci, tak si mohli 

venkované dovolit chovat a zabít nejméně jedno prase ročně. Prase se zabíjelo mezi 

listopadem a únorem a v ten den se konala slavnost, která se tradičně nazývala la Saint-

Cochon (doslova Svaté prase). Toto zvíře se dá zpracovat téměř beze zbytku, a na konci dne 
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byly tak vždy nasolovací kádě plné masa a slaniny, paštiky a masové aspiky byly úhledně 

uloženy v kameninových mísách a nad krbem se pohupovaly čerstvě vyuzené salámy a šunka. 

Ještě v ten den se stoly prohýbaly jelítky a jitrnicemi, ale díky nasolování a uzení vydržely 

takto získané vepřové pochoutky i celý rok. Rozmanitost pokrmů z vepřového masa byla 

známa už v antice. Římský filozof Plinius starší říkal: „Neexistuje žádné jiné zvíře, ze kterého 

by se dalo připravit tolik pochutin. Vepřové maso se dá upravit téměř na padesát různých 

způsobů a chutí, zatímco u ostatních mas existuje často pouze jeden.“ Galské uzeniny si 

dobyly věhlas už v antickém Římě a mezi nejoblíbenější patřily různé druhy šunky, jitrnice 

(které dokonce inspirovaly renesančního spisovatele Françoise Rabelaise
2
), jelítka a 

z vnitřností to byly prasečí hlavy (nikoliv hlavy telecí, které se začaly objevovat až v 

raném novověku). Již od starověku existovaly v lahůdkářství sušené uzeniny – na sušených 

šunkách si pochutnávali už v Galii a Porýní, později se takové šunky vyráběly ve Vestfálsku 

(jambon de Westphalie) a francouzském městečku Bayonne (jambon de Bayonne). Vedle 

italských šunek, mezi kterými je nejznámější šunka milánská a parmská, se v současnosti 

nejvíce holduje šunkám španělským, a to šunkám Serrano a Pata negra (doslova černá tlapa 

je sušená šunka z polodivokého prasete s černými kopyty). Zárukou kvality může být u 

některých druhů uzenin jejich původ (proslulé jsou například jitrnice z města Vire nebo 

z kantonu Guémené, klobása z Morteau či lyonský salám Jésus de Lyon), či způsob výroby 

(domácí či průmyslová). Dobré uzeniny musí totiž obsahovat jen přiměřené množství soli, 

musí být jen jemně vyuzeny a správně vysušeny, aby nebyly ani příliš měkké, ani tvrdé. Již 

od nepaměti byla při vaření základem také slanina, která díky své lahodné chuti pronikla i do 

gastronomie. Nejčastěji se užívá nakrájená na kousky, jako například v receptu oeufs en 

meurette, což jsou ztracená vejce podávaná v omáčce z červeného vína, žampionů a slaniny. 

III. Ryby  

Dějiny rybolovu sahají až do prehistorie a téměř všechny druhy ryb jsou vhodné k jídlu. 

Jedinou výjimku tvoří japonský pokrm připravený z ryby fugu, která obsahuje smrtelně 

jedovatý neurotoxin. Jedná se o velmi vyhledávanou, ale nebezpečnou lahůdku – pokud není 

ryba řádně připravena, může i nepatrné množství obávaného jedu způsobit okamžitou smrt. 

Útěchou pak může být pouze to, že podle nepsaného pravidla musí kuchař, který fugu 

nepřipravil správně, spáchat rituální sebevraždu seppuku.  

                                                 
2
 Ve čtvrté knize jeho slavného satirického románu Gargantua a Pantagruel se obr Pantagruel dostane na 

fantaskní ostrov obývaný Jitrnicemi 
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Ryby mohou žít ve sladkých i slaných vodách, a některé druhy, jako například losos 

a úhoř, mezi nimi migrují. Sladkovodní ryby žily tradičně v divoké přírodě nebo v chovech, 

jako například štiky, které byly pěstovány v zatopených hradních příkopech, či okouni, které 

chovali cisterciáčtí mniši na přípravu rybích pokrmů v době velikonočního půstu v rybnících 

původně vystavených k odvodnění okolní krajiny. Divokým sladkovodním rybám kralují dva 

druhy sladkovodních lososovitých ryb, a to pstruh a siven severní žijící v jezerech na úpatí 

vysokých hor. V průběhu 16. až 18. století se oblíbenost těchto ryb hodně měnila. Zpočátku 

byl losos běžný a hojný, a to dokonce tak, že rybáři na řece Loiře či poblíž Shetlandských 

ostrovů měli přímo smluvně omezené, že mohou vylovit pouze tři lososy týdně. Poté se ryba 

stala s několika výjimkami luxusním pokrmem a v současnosti je v důsledku průmyslových 

chovů opět jednou z nejlevnějších ryb. Lososovité ryby, jako například siven americký, jsou 

však v průmyslových chovech často dokrmovány umělými krmivy s rybí moučkou, do 

kterých jsou přidávána barviva dodávající jejich masu tradiční růžovou barvu, kterou by 

přirozeně získali z mikroorganismů obsažených v mořském krilu. Co se chutnosti a kvality 

masa týče, tak je upřednostňován losos atlantický před pacifickým a dnes oblíbenou úpravou 

je i losos uzený.  

S výjimkou lososa, který žije jak v moři, tak v řekách, říční ryby se dnes na našich stolech 

ocitají spíše výjimečně, a to hlavně proto, že jejich maso obsahuje hodně kostí (s výjimkou 

candáta, v jehož mase téměř žádné svalové kůstky nenajdeme). Ani štika se dnes nepodává 

příliš často. Výjimku tvoří jediná specialita, quenelles de brochet, tedy knedlíčky ze štičího 

masa s jemnou omáčkou Nantua (bešamelová omáčka s račím máslem). 

Na mořských rybách si velmi pochutnávali ve starověkém Římě a mezi nejvyhledávanější 

ryby patřila muréna a různé druhy parmice, zejména parmice pruhovaná (velmi se podobá 

velké parmici nachové). Ta se v současnosti řadí mezi nejlevnější ryby, avšak Římané byli za 

čerstvou mořskou (nikoliv říční) parmici ochotni utratit jmění. Muréna se podobá našemu 

mořskému úhoři a v  minulosti také patřila mezi vyhledávané pochoutky. Seneca a Tiberius 

ve svých legendách praví, že císaři krmili tyto ryby těly otroků. Traduje se dokonce, že císař 

Augustus se jednou přimluvil za otroka, kterého chtěl jeho přítel a bohatý římský patricius 

Vedius Pollio za trest hodit murénám a zabít ho touto hroznou smrtí.  

Další oblíbenou rybou byl v Římě tuňák, ze kterého se vyráběla speciální rybí omáčka 

zvaná garum. V římských receptech bylo toto ochucovadlo téměř všudypřítomné a vyrábělo 

se fermentací vnitřností různých druhů ryb, z nichž byl nejoblíbenější právě tuňák. S touto 
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omáčkou se v současnosti již nesetkáme, ale musela být hodně podobná dnešní vietnamské 

rybí omáčce.  

V 17. století byly do Paříže dováženy čerstvé mořské ryby ve speciálních vozech. 

Zpoždění těchto vozů se stalo osudným kuchaři Françoisovi Vatelovi, který pracoval na dvoře 

knížete z Condé, když na zámku v Chantilly pořádal velkou slavnost na počest návštěvy krále 

Ludvíka XIV. Markýza de Sévigné ve svých dopisech tuto událost popisuje tak, že se vrchní 

kuchař zasebevraždil, poté co zjistil, že dodávka mořských ryb na hostinu nedorazí včas. Do 

doby, než se rozmohla doprava čerstvých ryb, se jedla především solená treska a sledi, 

nejčastěji nakládaní, ale také solení či uzení v sudech. Treska byla tradičním pokrmem během 

velikonočního půstu a na talířích se musela vyskytovat hojně, neboť se říká, že v Portugalsku 

existuje 365 způsobů, jak tresku (portugalsky bacalhau) upravit. Právě obchod s treskou (a 

kořením) stál podle historika Fernanda Braudela na počátku vzestupu západního kapitalismu.  

Dnes mezi nejpopulárnější ryby patří parmice nachová, kambala či pilobřich ostnitý 

(francouzsky le saint-pierre, doslova svatý Petr), kterého během zázračného rybolovu údajně 

vylovil z moře svatý Petr. Legenda praví, že světec rybu hodil zpět do vody, protože byla 

příliš ohyzdná. Zvláštní černá skvrnka na břiše je tak údajně otisk prstů svatého Petra a je 

charakteristická pro pilobřicha z Atlantského oceánu, zatímco jiný druh z Galilejského jezera 

je vizuálně hodně odlišný a vyznačuje se ostnatým hřbetem. Dalšími vyhledávanými rybami 

jsou mořský vlk (pod tímto názvem je známý druh vyskytující se ve Středozemním moři) 

neboli mořský okoun (nejčastěji lovený v Atlantiku, kde žije 90 % populace tohoto druhu), 

mník, mořský ďas (jehož játra jsou také velmi chutná) anebo mořský jazyk. Vedle toho ryby 

jako makrela, treska bezvousá, platýs a rejnok nejsou dnes tak oblíbené, ovšem neprávem, 

neboť například pokrmy ze smažené tresky bezvousé jsou skutečnými delikatesami. Rejnok je 

považován za podřadnou rybu hlavně kvůli dřívějšímu způsobu přípravy. Ryba se smažila na 

černém másle (rozpuštěné máslo, které zčerná reakcí s octem či vínem), jež mělo svou 

výraznou chutí zastřít čpavkovou pachuť, kterou maso získalo v době, kdy nebyla doprava 

čerstvých ryb dostatečně rychlá. O kambale se říká, že stejně tak jak je chutná, je i rozměrná. 

Podle římského císaře Vitellia bylo prý nutné vyrobit speciální nádobu pro její přípravu 

a gastronom Jean Anthelme Brillat-Savarin dokonce tvrdí, že se tato obří ryba vařila 

v neckách. 

V dnešní době není jednoduché odlišit volně žijící ryby od ryb chovaných. Rybí chov se 

nejdřív zaměřil na lososovité druhy (pstruzi, siveni a lososi), ale nyní se v kádích pěstují 

i mořské kambaly, dorády a mořští vlci. Tyto ryby jsou roztřiďovány a prodávány podle váhy 
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(na prodejních pultech můžeme najít porce mořských vlků vážící přesně 1 kilogram). 

S jistotou si můžeme vybrat volně žijící rybu pouze tehdy, pokud se zaměříme na velké 

kousky. Rybami z chovu bychom přesto neměli opovrhovat, protože i ty mohou být velice 

chutné, jak jsme se přesvědčili náhodným testem.  

Způsob, jakým se ryba připraví, má zcela zásadní vliv na její chuť. Některé druhy by se 

neměly vařit příliš dlouho, aby ji neztratily, jak je tomu například u mořského vlka. Úžasný 

recept, při kterém je tato ryba připravena dokonale, pochází od šéfkuchaře Paula Bocuseho. 

Tento slavný pokrm, loup en croûte, tedy mořský vlk zapečený v listovém těstě, se v 

restauracích podává dodnes. Podle tak zvané nové kuchyně (francouzsky nouvelle cuisine) se 

za dokonale uvařenou rybu považuje taková, která má maso u kostí ještě růžové. Nic se však 

nemá přehánět – pokud maso u kosti zůstává přilepené a nejde oddělit, ryba je nedovařená. 

Jen jediný druh se vyskytuje v gastronomii ve stádiu potěru, a tím je úhoř. Mladí úhoři (ve 

Španělsku jsou známí jako angulas a platí zde za vyhlášenou delikatesu) se připravují na 

olivovém oleji se solí, pepřem, čerstvě utřeným česnekem a špetkou piment d’Espelette (druh 

mleté pálivé papriky z Baskicka). Najdeme také stovky receptů na pot-au-feu z mořských 

plodů (například bretaňská rybí polévka cotriade, ragú z mořských ryb chaudrée či rybí kotlík 

z několika druhů ryb na bílém víně marmite dieppoise), podobně časté jsou i rybí polévky (z 

nichž je nejslavnější provensálská polévka bouillabaise, u nás známá jako bujabéza) 

a najdeme dokonce i rybí varianty regionální alsaské speciality choucroute (původně směs 

vepřového masa, uzenin a dušeného zelí). Rybí vajíčka se na talířích objevují v podobně 

jeseteřích jiker či kaviáru. Existují různé druhy, z nichž je za nejlepší považován kaviár 

Beluga, Sevruga či Osetra. Lepší než lisovaný je kaviár zrnitý a obecně platí, že čím méně 

soli obsahuje, tím je chutnější. Může se jíst samotný nebo k jiným pokrmům. Největší 

zdrojem černého kaviáru je Kaspické moře (na území dnešního Íránu a Ruska), ale vyskytuje 

se i ve Francii v ústí řeky Gironde.  

Naše tabule však zpestřují i další druhy mořských plodů, a to různé škeble a korýši. Ústřice 

se jedly vždy a všude – hojně se konzumovaly i ve vnitrozemské části země za doby 

neolitické a ve starověku. Již tehdy se záměrně vybíraly velmi tučné kousky (dodnes oblíbené 

v Japonsku) a jedly se syrové či vařené a často nadrobno nasekané. Podobně jako v antickém 

Římě jsou i dnes ústřice nejčastěji podávány jako předkrm a existuje celá řada různých typů – 

oblíbené jsou ploché ústřice (francouzsky plates) typu Belon, ale i hluboké ústřice 

(francouzsky creuses) z oblasti Marennes (tento druh je typický svým zeleným zbarvením, 

které způsobuje mikroskopická řasa na povrchu skořápky), dále pak ústřice typu Gillardeau či 
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Papillons. Ústřice musí být vždy čerstvé a ještě živé. Nejčastěji se podávají jen s citronem, 

pepřem a občas lehce zakápnuté šalotkovým octem, ale existují i jiné druhy úprav, jako třeba 

v aspiku či zapečené. Zasyrova se ale konzumuje i mnoho dalších škeblí, jako například různé 

druhy zaděnek, zejména zaděnka jedlá. Mušle se mohou i různě upravovat a mezi nejběžnější 

patří slávky jedlé (které se nejčastěji připravují po námořnicku, ve smetanové omáčce či podle 

receptu slávky en mouclades, podávané se speciální omáčkou z másla, bílého vína a smetany), 

hřebenatky, zaděnky jedlé (nejčastěji plněné) a další druhy zaděnek, srdcovky, mandlovky 

a surmovky (nejčastěji podávané za studena s majonézou). Ve starověku se na stolech 

objevovaly i ostranky, ze kterých starověcí Římané získávali purpurové barvivo.  

Za nejhezčí mušli se považuje mušle svatého Jakuba. Tato mušle má velkou hodnotu, a to 

nejen symbolickou (z její lastury se dle legendy zrodila Venuše a zároveň je symbolem 

poutníků putující do Santiaga de Compostela), ale i gastronomickou. Kuchaři ji mohou jen 

rychle orestovat, dlouze povařit ve vlastním vývaru na způsob à la nage či podávat 

nakrájenou na jemné plátky ve stylu carpaccia spolu s lupínky černého lanýže. Svatojakubské 

mušle se loví pomocí vlečných sítí či hlubinným lovem (u pobřeží Skotska se občas nacházejí 

pozoruhodně velké mušle). Lov těchto mušlí byl tradičně nejintenzivnější v zálivu La Manche 

a byl vždy tak dobře organizovaný, že se během doby povolené k lovu dostávalo kuchařům 

kvalitních mušlí, kdykoliv bylo třeba. Svatojakubky jsou skvělé, ať už jsou připravené 

jakýmkoli způsobem. Pokud se dochucují bylinkami či aromatickým kořením, je třeba mít se 

na pozoru, protože by se tak mohla snadno zkazit nebo zastřít jejich jemná chuť.  

V současné době zaznamenali podobný gastronomický úspěch i korýši, kteří se loví na 

volném moři a uskladňují v nádržích, nebo se rovnou pěstují v chovných rybnících (jako 

například dnes nejoblíbenější menší krevety růžové či velké krevety tygří). Dle 

gastronomických zásad se korýši nejčastěji podávají jako první chod a mezi oblíbené druhy 

patří krevety, a to jak šedé, tak růžové, dále garnáti, langustiny (též známé jako humr norský, 

z nichž ve Francii nejznámější pochází z bretaňského města Loctudy), velké krevety tygří, 

krab německý či trnitý, langusty, mořští koníci nebo humři. Obrovského velekraba 

japonského (též známého pod označením krab „Chatka“) si dnes můžeme koupit i v konzervě. 

I u korýšů je samozřejmě důležitý způsob přípravy, neboť příliš dlouhá tepelná úprava může 

uškodit jejich chuti a velice jemné maso se stane gumové. Úprava korýšů by měla být 

jednoduchá. Příliš výrazné koření a dochucovadla by měla zůstat stranou, protože by zastínila 

už tak lahodnou chuť masa. Některé pokrmy z korýšů jsou skutečně legendární, jako 

například krevety restované na pánvi, langustiny v tempuře (smažené v jemném těstíčku), 
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langusta à la parisienne (doslova po pařížsku, celá vařená langusta podávaná za studena 

s majonézou a bohatou zeleninovou směsí), humr à la nage (polovina humra vařená 

a podávaná v silné polévce z humra a zeleniny), grilovaný humr či humr à l‘américaine 

(doslova po americku, humr flambovaný na whisky a podávaný v rajčatové omáčce). Tento 

korýš z řádu desetinožců se stal nepostradatelnou součástí všech slavnostních jídelníčků 

a gastronomové dávají přednost francouzským humrům z Bretaně před těmi americkými ze 

státu Maine. S tímto korýšem se také pojí slavná legenda, podle které ztratil během 

ztroskotání korábu svatý František Xaverský svůj škapulíř a z hlubin oceánu mu jej omotaný 

okolo klepet vylovil právě humr.  

Dalším v gastronomii dobře známým korýšem je rak. Tento sladkovodní živočich je dnes 

ve volné přírodě bohužel velmi vzácný, a nejčastěji se proto získává chovem. Slavný 

michelinský šéfkuchař André Pic připravil věhlasný pokrm právě z těchto korýšů – gratin 

d’écrevisse, tedy raci zapečení s žampiony, lanýži a smetanou. Nejchutnější je rak obecný 

a vynikající je připravený v silné polévce na způsob à la nage či ve formě jemných knedlíčků 

z račího masa na způsob en quenelles. 

Francouzští gastronomové si také tradičně pochutnávají na šnecích a pro kulinářské účely 

se chová hlemýžď zahradní a kropenatý. Obvykle se šneci podávají s bylinkovým či 

česnekovým máslem, v podobě ragú či zapečení v listovém těstě. Podobně oblíbené jsou 

i pokrmy ze žabího masa, nejčastější jsou pečená žabí stehýnka s česnekem či krémovou 

omáčkou Poulette.  

IV. Drůbež 

Ze všech hospodářských zvířat má v tradičních společenstvích k lidem nejblíže právě 

drůbež. Svědčí o tom bohatá slovní spojení a přirovnání drůbeže k lidem, které používáme jak 

u mužů, tak žen – často někoho označíme za slepici, hloupou husičku, kačenu či ošklivé 

káčátko, nejednou jsme někoho viděli naparovat se jako kohout či hudrovat jako krocan, 

neméně známé je nám i zvolání „Tady není žádný holubník!“ a ve výčtu podobných výrazů 

bychom mohli ještě dlouho pokračovat.  

Mnoho druhů drůbeže se v kuchyni užívá tak, jak jsou, ale existuje i drůbež chovaná 

speciálně pro kulinářské účely, jako je například kapoun (vykastrovaný kohout) či speciálně 

vykrmované husy a kachny. Nepostradatelnou součástí drůbežího chovu jsou v gastronomii 

samozřejmě vajíčka.  
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V Římě se drůbež pojídala ve velkém množství, a to dokonce v takovém, že její konzumaci 

omezili římští vládci speciálními zákony zvanými leges somptuariae
3
 (konkrétně to byl zákon 

Fauria z roku 162 př. n. l.). Tyto zákony obsahovaly mimo jiné ustanovení o tom, že se při 

každé hostině smí sníst pouze jedna slepice vykrmená zrním. A právě snaha obejít tento 

zákon vedla Římany k vyšlechtění kapounů.  

Husy se často vykrmovaly už ve starověkém Římě. Svědčí o tom fakt, že původní latinský 

název pro husu jecur byl nahrazen novým výrazem figatus (z latinského ficus, tedy fík), 

protože Římané krmili husy především fíky. Tučná husí játra foie gras tudíž nepochází 

z jihozápadního francouzského hrabství Périgord, severofrancouzského regionu Alsasko či 

střední Evropy, neboť s touto pochoutkou přišli již staří Řekové a poté Římané. Dnes už se 

husy krmí strojově a opustilo se od ručního krmení, při kterém bylo ptákům krmivo 

masírováním krku tlačeno do žaludku. V současnosti užívaná krmná směs z kukuřice dřív 

také nebyla dostupná, protože tato plodina byla do Evropy dovezena španělskými mořeplavci 

až po objevení Ameriky.  

Od doby římské se složení drůbeže v našem jídelníčku příliš nezměnilo, neboť ze stolů 

zmizel pouze páv a nově ho nahradil krocan. Tento pták byl původně chován Aztéky 

a z Nového světa (podobně jako kukuřice) byl do Evropy dovezen přes Osmanskou říši (proto 

se v angličtině označuje slovem turkey, doslova Turecko).  

I když i drůbež má své divoké předky, jako například divoké kachny, husy či perličky, 

jejím údělem byl od nepaměti chov. Drůbež se nejdříve hojně chovala v antickém Římě, kde 

už tehdy existovaly umělé líhně tak, jak je známe dnes, avšak největší rozkvět drůbežího 

chovu byl zaznamenán až v druhé polovině 20. století. Chuť a pověst tohoto masa byla značně 

poškozena rozvojem průmyslového chovu v klecích, dokrmováním kuřat průmyslovými 

krmivy (nejčastěji rybí moučkou) a užíváním hormonů. Objevila se však i řada kritických 

reakcí na tento způsob chovu a téměř zapomenuté druhy drůbeže se začaly opět chovat 

v dobrých podmínkách, jako například speciální plemeno slepic mechelenky či černé plemeno 

Géline z francouzského městečka Loches. Ke zlepšení kvality drůbežího masa přispělo také 

zavedení značek kvality (francouzské označení potraviny vysoké kvality Label rouge či 

označení původu zboží Appelation d’origine contrôlée, zkráceně AOC). Tato označení 

podporují zejména chov slepic v přírodě a výkrm kuřat zrním. Husa a krůta jsou výsadními 

pokrmy při velkých svátečních večeřích, pravděpodobně díky jejich velikosti. Pečenou husu 

                                                 
3
 Leges sumptuariae byly zákony proti přílišnému a nadměrnému přepychu v oděvu, jídle a při slavnostech. 
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najdeme na štědrovečerní tabuli v Německu či během slavnostního oběda na svatého Martina 

(11. listopadu) v Alsasku a bez pečené krůty by se neobešla ani tradiční americká večeře na 

Den díkůvzdání.  

V Číně je královnou mezi drůbeží kachna, která může být připravena na nejrůznější 

způsoby. Nejproslulejší je pekingská kachna, jejíž různé části se podávají zvlášť a jejíž 

karamelizovaná do křupava vypečená kůžička je skutečným chuťovým zážitkem.  

Pro chutné maso jsou gastronomy nejvíce oceňováni kapouni a mladé vykrmované 

slepičky poularde, obzvlášť pokud pochází z proslulé francouzské oblasti Bresse.  
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1. Profil cílového textu  

Před přistoupením k samotnému překladu by měl mít překladatel stanovené zadání, kterému 

přizpůsobuje svá rozhodnutí v překladatelském procesu. V případě bakalářského překladu se 

jedná pouze o fiktivní zadání. U úryvku, jako je tento, není pravděpodobné, že by mohl být 

vydán samostatně, protože se nejedná o samostatně koherentní texty, ale tematicky spjaté 

kapitoly, které by bez širšího kontextu nedávaly smysl. Překlad celé knihy by však mohl vyjít 

v některém z českých nakladatelství, neboť pojednává o dnes populárním kulinářském tématu 

a byl by jistě poutavý i svou orientací na francouzské prostředí. Jedná se o přehledný a čtivý 

populárně-naučný text, který se zabývá oblíbeným tématem francouzské kultury, a českého 

čtenáře obecně by tak mohl zaujmout. 

Hypotetickým cílovým příjemcem textu je český čtenář se zájmem o gastronomii 

a francouzskou kulturu. Nejedná se o erudovanou odbornou studii, ale spíše o snadno 

přístupný přehled francouzské kuchyně a obecný výklad historie gastronomie, které jsou 

doplněny o nespočet kuriozit spojených s tématem. Čtenář tak může pocházet z širší laické 

veřejnosti. V překladu jsme také zohledňovali fakt, že cílový příjemce textu nemusí umět 

francouzsky, a snažili jsme se proto text českému prostředí maximálně čtenářsky zpřístupnit, 

francouzské názvy uvádět v původním znění v kurzívě a v nutných případech uvádět jejich 

doslovný překlad.  

K překladu jsme tedy přistupovali tak, jako by měla být přeložena celá publikace, 

kterou by vydalo některé české nakladatelství. Zadáním bylo přiblížit českému čtenáři 

francouzskou gastronomii a také pohled na gastronomii se všemi sdělovanými informacemi.  

 

2. Překladatelská analýza  

V této části se budeme zabývat překladatelskou analýzou originálu. Pro její popis se budeme 

řídit převážně modelem Christiane Nordové, avšak zaměříme se na některé, pro daný text 

důležité faktory. (Nordová 1991: 35–197) Pro ilustraci teoretických poznatků citujeme 

výchozí text a naše řešení. Všechna excerpta uvádíme pro přehlednost v kurzívě a citace 

označujeme v závorce se značkou O a číslem strany originálu (například O, 27), citace 

z překladu pak značkou P a číslem strany překladu (například P, 5).  
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2.1 Funkční a stylistické zařazení originálu 

 2.1.1 Komunikační funkce  

Z hlediska typologie komunikačních funkcí podle Romana Jakobsona (pro naše potřeby 

používáme jeho terminologii, tedy funkce referenční, emotivní, konativní, fatická, 

metajazyková a poetická) dominuje v celém textu funkce referenční. (Jakobson 1995: 74–

105) Autor se snaží sdělit čtenáři co nejvíce relevantních informací a zajímavostí – uvádí 

z toho důvodu celou řadu termínů (organismes génétiquement modifiés, un équidé, crustacé 

décapode), hojně odkazuje na díla ostatních autorů (Lauwrence d’Arabie dans Les Sept 

Piliers de la sagesse cite […]) a dodává přesné historické výklady i s daty ([…] en 1757 

pendant la guerre de Sept ans à Ostfrise).  

Vedle toho je však v textu nepřehlédnutelná přítomnost komunikační funkce emotivní. 

Je důležité si uvědomit, že autor je nejen odborníkem v dané oblasti, ale také zasvěceným 

milovníkem gastronomie a jídla. Z toho vyplývají časté intenzifikační částice a adverbia (une 

terrible diffuculté, trop laid), kladně hodnotící expresivně zabarvené přívlastky (excellent, 

délicieux) a expresivní interpunkce (časté vykřičníky, tři tečky). Na některých místech je 

výpovědní expresivita dokonce tak vysoká, že dochází k hyperbolizaci pojmenování: Le lard 

[…] a envahi les plats gastronomes sous forme des lardons […] (O, 22), […] le mulet valait à 

Rome des fortunes. (O, 23) Na rovině syntaktické je text také expresivně zabarven (inverzní 

emfatický slovosled, syntaktický paralelismus). S expresivním zabarvením textu se pojí i jeho 

subjektivní ráz, a můžeme v něm proto najít celé pasáže, ve kterých autor explicitně sděluje 

svůj osobní názor, např. Personellement je préfère […] (O, 34). 

Vedle primární funkce věcně sdělné se však v textu uplatňuje i funkce esteticky 

sdělná, a poslední výrazněji zastoupenou komunikační funkcí je proto funkce poetická. 

(Čechová 2004: 299) Odborný popis a výklad obohacuje autor o prvky uměleckého stylu, a to 

zejména na úrovni lexikální, neboť v textu narazíme na relativně častá obrazná 

pojmenování. Metafory, a zejména personifikovaná pojmenování jsou autorovi vlastní 

a odráží se v nich jeho pozitivní vztah k probírané problematice (časté jsou personifikace 

jednotlivých produktů či pokrmů, např. […] le porc ou cochon était la viande reine à la 

campagne […] (O, 21) či D’autres produits de la mer ornent nos tables […] (O, 26). Neméně 

častě jsou zastoupena přirovnání a idiomatická pojmenování, např. Autrefois, on masquait les 

mauvais produits en mettant les bons « sur le dessus du panier » […] (O, 17). 
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Výrazným rysem výchozího textu je právě provázanost těchto tři komunikativních 

funkcí, které jsou na malém prostoru přítomny ve velké míře a vzájemně se doplňují, a jejich 

vyvážený převod byl proto zásadní pro dodržení celkového nasazení výchozího textu.  

2.1.2 Funkční styl 

Z hlediska teorie funkčních stylů přísluší text ke stylu populárně naučnému. Vykazuje znaky 

příslušné tomuto druhu odborných textů, a to na všech jazykových rovinách. Hlavní funkcí 

textu je odborně sdělná a využívá se zde slohových postupů jako je odborný popis, výklad, ale 

i vyprávění, které je typické právě pro texty popularizační. Kompozice je promyšlená 

a hierarchizace textu se projevuje v rozvržení do kapitol a menších podkapitol přehledně 

očíslovaných a označených nadpisy. Výrazná je v textu syntaktická zhuštěnost 

a kondenzovanost informací se projevuje až heslovitostí sdělení. Neutrální lexikum a četnost 

odborných termínů taktéž k danému stylu přísluší. (Šotolová, Brunel 2012: 11) 

Navzdory převaze rysů odborného stylu je text výrazně poznamenán výpovědní 

subjektivitou autora, užíváním expresivních a poetických výrazů. Nemůžeme tedy mluvit 

o homogenním odborném stylu, ale spíše o individualizovaném stylu autora se zvýšenou 

mírou expresivity, obraznosti v terminologii a vlastního hodnocení. (Čechová 2004: 43–44)  

2.2 Vnětextové faktory 

2.2.1 Autor 
 

Autorem a zároveň vysilatelem textu je francouzský gastroenterolog, gastronom a autor 

několika publikacích o francouzské gastronomii Jean Vitaux. Vedle toho, že je autor v první 

řadě doktor a odborník přes stravování, je to i milovník jídla a vášnivý fanoušek historie, 

zejména vývoje francouzské gastronomie. Je členem několika gastronomických uskupení, 

pravidelným přispěvatelem v týdeníku Canal Académie a autorem několika publikací. Ve 

svých odborných monografiích se soustředí především na dějiny a sociokulturní aspekty 

gastronomie, a z jeho pera tak již vyšly obdobné texty o dějinách moru Histoire de la peste
4
 či 

světové dějiny vyprávěné prostřednictvím dobových pokrmů Les petits plats de l‘histoire
5
. 

Toto dvojí zaměření na gastronomii a historii můžeme vycítit i v překládaném textu z edice 

                                                 
4
 VITAUX, Jean. Histoire de la peste. Paris: Presses universitaires de France, c2010. ISBN 2130584098., 

5
 VITAUX, Jean: VITAUX, Jean. Les petits plats de l'histoire. 1re éd. Paris: Presses universitaires de France, 

2012. ISBN 9782130587743. 
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Que sais-je, ve kterém se vedle zasvěceného výkladu o daných surovinách a pokrmech autor 

věnuje i častým historickým odbočkám a výkladům.  

2.2.2 Místo a čas původu   

Publikace byla vydána roku 2007 v Paříži. Zatímco časový faktor se na charakteru 

překládaného úseku nijak výrazně nepodepsal (v námi vybraných částech se autor věnuje 

převážně dějinám a základním gastronomickým zásadám, které jsou neměnné. Se zastaralostí 

informací by se musel překladatel pravděpodobně potýkat v poslední kapitole publikace, ve 

které se autor zmiňuje o vývoji trendů v současné gastronomii a o dnešních francouzských 

gastronomických asociacích a uskupeních), vázanost na místo původu se v textu manifestuje 

celou řadou specifických kulturních referencí a orientací na francouzského adresáta 

(zmiňování nejlepších produktů a receptů z Francie), o jejichž řešení se podrobněji zmíníme 

v kapitole 5.1 Kulturní neekvivalence. Možnou motivací k napsání tohoto textu mohlo být 

v duchu ostatních publikací z této edice touha pokrýt další důležitou otázku lidského vědění, 

a to podrobným, erudovaným, ale zároveň srozumitelným způsobem. Gastronomie zaujímá ve 

francouzské kultuře výsadní postavení určitého kulturního fenoménu, a další motivací mohla 

být proto i snaha předat čtenářům tento pohled.  

2.2.3 Komunikační záměr a funkce  

Komunikačním záměrem autora bylo sdělit čtenáři co nejvíce přesných informací týkající se 

gastronomie, a to ze všech možných úhlů pohledu. Vzhledem k faktu, že se text řadí mezi 

populárně-naučnou literaturu, bylo dalším autorovým záměrem informaci přidat srozumitelně 

a přístupně. Vedle zprostředkování uceleného přehledu o probíraném tématu bylo také cílem 

předat čtenáři své osobní nadšení pro dané téma a hojnost expresivní a estetické funkce svědčí 

o snaze zaujmout a nadchnout čtenáře pro gastronomii, zejména tu francouzskou. Hlavními 

funkcemi textu bylo tedy informovat, zaujmout a nadchnout.  

2.2.4 Médium 

Publikace vyšla poprvé v knižní podobě ve francouzském nakladatelství Presses 

Universitaires de France v rámci řady Que sais-je. Toto nakladatelství bylo založeno v roce 

1921 kolejí profesorů a specializuje se především na vydávání vysokoškolských materiálů 

a vědeckých časopisů. Vedle toho vydávají ale i již zmíněnou úspěšnou řadu Que sais-je, 

jejímž primárním účelem je pokrýt všechny otázky lidského vědění. Edice byla založena 

v roce 1941 a v současnosti jen ve Francii čítá na 160 tisíc výtisků, které byly přeloženy do 43 

jazyků. 
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Publikace z této řady tvoří specialisté v dané oblasti pro širokou veřejnost a jejich 

cílem je předat na velmi malém prostoru co nejucelenější a nejsrozumitelnější přehled 

o daném tématu. Celá řada charakteristik výchozího textu vyplývá právě z příslušnosti k této 

specifické edici.  

2.3 Vnitrotextové faktory  

2.3.1 Téma a obsah  

Zastřešujícím tématem knihy je gastronomie. Ačkoliv je důraz kladen především na 

gastronomii francouzskou, objevují se v textu zmínky i o ostatních mezinárodních kuchyních 

a pokrmech. Obsah publikace je v duchu výše zmíněné edice velmi podrobný, obšírný 

a kondenzovaný. Autor si klade za cíl popsat gastronomii z mnoha aspektů, a to jak sociálních 

a kulturních, tak historických, jak sám zmiňuje v úvodu knihy: 

,,Le but de cet ouvrage est de confronter toutes ces variation historiques, sociales et 

culturelles de la gastronomie à l’expérience vécue d’un gastronome.“ (O, 3) 

Kniha sestává z pěti kapitol, úvodu, závěru a bibliografických údajů. Pro překlad jsme 

vybrali úseky z první a druhé kapitoly, které pojednávají nejprve o gastronomii jako o vědě 

jako takové a poté o samotných surovinách a pokrmech, které v gastronomii nalezneme. 

V dalších částech knihy se autor věnuje kultuře stolování, jednotlivým restauracím 

a jídelníčkům. V závěrečných dvou kapitolách se pak čtenář seznámí s gastronomií ve vztahu 

k jiným vědám, jako je sociologie, politika, medicína či náboženství, a v samotném závěru 

práce se autor věnuje praktické aplikaci gastronomie ve vědě a literatuře i vývoji současných 

trendů. 

2.3.2 Presupozice 

Domníváme se, že vázanost na výchozí kulturu je v textu na první pohled dominantní, a to 

právě mírou nevyřčeného. Autor předpokládá společné znalosti pro něj a výchozího 

francouzského čtenáře, protože na mnoha místech vztahuje svůj výklad k reáliím 

z francouzského života, historie i kultury. Příkladem nám mohou být časté odkazy na 

francouzské regiony a města (le cheval sauvage à Solutré, andouille de Vire, saucisse de 

Morteau), odkud daný produkt pochází, či přímé zmínky o francouzských výrobcích (Jésus de 

Lyon, couteaux de Laguiole). Pro českého čtenáře, který nemusí být znalý francouzské 

kultury ani francouzského jazyka, by byla proto tato hojnost cizích výrazů matoucí. Tento 
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problém jsme z tohoto důvodu na mnoha místech řešili explikací různého rozsahu, čemuž se 

podrobněji věnujeme v kapitole 7.1 Explikace.  

Zatímco některé výrazy z originálu by nebyly jasné pouze českému čtenáři 

a francouzský by je bez problému pochopil (názvy regionální jídel i jednotlivých výrobků), 

v originálu se vyskytly poměrně specifické kulturní reference, s jejichž pochopením by měl 

problém i rodilý mluvčí. Jako příklad uvedeme odkaz na fiktivní postavu z jednoho ne příliš 

známého literárního díla, kterou autor uvádí zcela samozřejmě, bez jakéhokoliv náznaku, 

odkud postava pochází: Le plus célèbre pot-au-feu est celui de Dodin Bouffant. (O, 21) Daný 

úsek jsme konzultovali s několika rodilými mluvčími, kteří potvrdili, že jim informace v této 

podobně nic neříká a že zmiňovanou literární postavu dokonce ani dobře neznají. Z těchto 

poznatků usuzujeme, že autor svůj text nepřizpůsobil širší veřejnosti a u potenciálního čtenáře 

předpokládal relativně pokročilou znalost tématu. Tomuto předpokladu jsme podřídili svou 

celkovou metodu překladu, kdy jsme zejména u překladu kulturních reálií volili obecně vyšší 

míru explikace pro maximální zpřístupnění informací českému adresátovi.   

2.3.3 Struktura textu 

Námi vybraný úsek nachází na pomezí dvou kapitol. Každá z pěti kapitol v knize je dále 

rozdělena do dílčích podkapitol označených číslem a nadpisem v tučném fontu. Každá 

z podkapitol se zabývá obsahově konzistentním celkem a je dále rozdělena do odstavců. 

Z hlediska kompozičního si u jednotlivých podkapitol můžeme všimnout určitého vzorce 

výstavby textu, kdy je na začátku vždy představen úvod k danému celku a u představování 

jednotlivých surovin a jejich užití v kuchyni postupuje popis chronologicky. 

  Na úrovni makrostruktury je text členěn logicky a přehledně. Naproti tomu 

z mikrostrukturního hlediska je text na úrovni jednotlivých vět někdy příliš kondenzován. 

Snaha sdělit co nejvíce informací vedla k vytvoření nepřerušovaného toku informací 

v dlouhých souvětích, často spojovaných středníky a dále rozšiřovanými apozicemi 

a doplňováním za dvojtečkami. Časté jsou také obsáhle výčty. Co se týká tematicko-

rematického navazování, projevila se i zde tendence k ekonomičnosti vyjadřování a jednotlivé 

věty a odstavce tak podle našeho názoru na sebe vždy příliš nenavazují. Problematice syntaxe 

a větných vztahů se budeme podrobněji věnovat v oddílech 5.5 Syntaktická rovina a 7.1 

Explikace.  
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2.3.4 Lexikum 

Vzhledem k širokému záběru publikace a přesahu do dalších disciplín je lexikum výchozího 

textu velmi bohaté. Jelikož je zastřešujícím tématem gastronomie, v nejvyšší míře jsou v textu 

zastoupeny výrazy ze sémantického pole gastronomie, vaření a stolování (názvy pokrmů, a to 

jak francouzské, např. macédoine de légumes či choucroute, tak cizí, např. osso buco či 

tajine). Autor se pro větší důvěryhodnost odvolává na ostatní odborníky a díla, a proto v textu 

najdeme i hojnost vlastních jmen a názvů děl. Dále se v textu vyskytuje i celá řada odborných 

termínů z oblasti geografie (označení částí světa jako Europe centrale či Empire ottoman 

a celá řada dalších toponym), biologie (např. crustacé décapode či amande de mer), historie 

(např. époque classique či Guerre de Sept ans), práva (např. lois somptuaires) a setkáme se 

zde dokonce i s termíny biblickými, jejichž přesný překlad bylo třeba dohledat (např. pêche 

miraculeuse). Jelikož se autor ve svém multidisciplinárním přístupu neomezuje pouze na 

gastronomii francouzskou, najdeme v textu několik cizích slov, která jsou v originále 

vyznačená kurzívou (např. španělské angulas, latinské jecur či portugalské bacalhau). 

Vedle této neutrální a odborné složky lexika si můžeme v textu všimnout i výrazů 

s expresivními příznaky (např. intenzifikační výrazy terriblement apprécié či une véritable 

folie, nepřímá pojmenování jeter l’anathème sur, orner nos tables či les rois poissons). 

Vzhledem k příslušnosti k odbornému textu vykazuje užitý jazyk znaky spisovnosti.  

2.3.5 Syntax 

Jak jsme již zmínili výše, syntaktická stavba textu je relativně složitá. Přestože v textu 

najdeme i zcela jednoduché nerozvité věty, zejména v úvodu odstavců, např. Les poissons 

sont pêchés depuis la préhistoire. (O, 22), autor se často uchyluje k dlouhým kondenzovaným 

souvětím. Orientaci v takto zhuštěném textu napomáhají interpunkční znaménka, především 

dvojtečky a středníky, kterých autor využívá velmi hojně. Domníváme se však, že takové 

struktury, tvořící někdy i celé odstavce, nejsou čtenářsky vstřícné a neustálým dodáváním 

informací může dojít i k nejednoznačnosti sdělení, např. Le thon était aussi apprécié à Rome 

en tant que poisson, et surtout comme source de garum : ce condiment omniprésent dans 

l’Antiquité, obtenu par fermentation des entrailles de divers poissons dont le thon, était le 

plus appréciée ; il devait ressembler au Ngoc Nam vietnamien. (O, 24) 

Nápadným syntaktickým prvkem je označování výpovědí nebo částí výpovědí 

závorkami. Závorky autorovi slouží k vyznačení sdělení s vedlejší komunikační funkcí 

a nejčastěji se jedná o sdělení vysvětlující či doplňující. V závorkách tak často najdeme 
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příklady a rozvedení shrnujících pojmů, např. Il existe de nombreuses recettes de types pot-

au-feu de la mer (cotriades, chaudrée, marmite dieppoise) […] (O, 26), definice termínů či 

rozvedení zkratek, např. Les OGM (organismes génétiquement modifiés) […] (O, 18) či 

termíny ekvivalentní, např. Les grandes araignées du Japon (crabe Chatka) […] (O, 28). 

(Rulíková 1971) 

 Expresivita sdělení se vedle lexika projevuje i na rovině syntaktické, a to v několika 

případech syntaktického paralelismu, např. Sans bon produit, pas de bonne cuisine […] (O, 

17) či emfatickým vytčením samostatného větného členu, např. […] seule consolation, 

traditionnellement le cuisinier maladroit doit se suicider en se faisant seppuku ! (O, 23) 

(Hendrich 2001: 595)  

2.3.6 Suprasegmentální prvky  

Suprasegmentální prvky se v textu projevily grafickou úpravou. K vyznačení názvů kapitol 

užívá autor tučných kapitálek a podkapitoly odlišuje tučnými nadpisy. Názvy knih a výrazy 

v cizím jazyce vyznačil autor v souladu s normami výchozího jazyka kurzívou a citace 

vyděluje francouzskými uvozovkami. Hojně užívá i závorek, do kterých přidává doplňkové 

informace, a v dlouhých souvětích našel oblibu ve střednících a dvojtečkách. Vzhledem 

k expresivnímu zabarvení textu se autor někdy uchýlí k vykřičníkům a jednou užije tři tečky, 

ale jiné neobvyklé prostředky v textu nenalezneme.  

2.3.7 Intertextualita 

Důležitým prvkem byly četné odkazy na jiná díla, jejichž hlavním cílem bylo rozšířit 

informativnost textu a dodat mu na autenticitě. Ve většině případů se jedná o citování autora 

a názvu konkrétního díla (které je vždy uvedeno v kurzívě), které slouží pouze jako referenční 

zdroj. Informace z citovaných děl jsou autorem volně parafrázovány, a nedochází tak ke 

vkládání jiných původních textů. Na jednom místě se také setkáme s citací výroku římského 

filozofa Plinia staršího, jehož řeč je uvedena v uvozovkách: La variété des goûts obtenus 

retrouvait celle du monde antique où Pline disait : « Aucun animal ne fait plus d’aliments à la 

gourmandise [...] » (O, 22). Tyto zmínky tvoří důležitou součást informační struktury textu 

a pro její správné převedení bylo nutné dodržovat správné postupy, o nichž se podrobněji 

zmíníme v oddíle překladatelských problémů. 

 



 

26 

 

3. Překladatelská metoda  

Na základě překladatelské analýzy originálu a metody dvojí normy překladu dle Jiřího 

Levého jsme si stanovili překladatelskou metodu. Vzhledem k úzké spjatosti originálního 

textu s výchozí kulturou jsme tedy na cílového čtenáře brali maximální ohled a v některých 

případech bylo třeba užít explicitnějšího výrazu či dovysvětlit danou skutečnost vnitřní 

vysvětlivkou nebo v poznámce pod čarou. (Levý 2012: 111–115) 

Při překladu jsme také brali v potaz dominantní funkce textu a žánrově-stylistické 

normy daného útvaru. Při převodu bylo primární zachovat funkci referenční a informační 

zhuštěnost a zároveň i funkci expresivní projevující autorův postoj k probíranému tématu. 

Hlavním cílem tak obecně bylo zachovat srozumitelnost textu i jeho ideově estetické hodnoty 

za užití vhodné lexika a srozumitelné větné stavby.  

 

4. Typologie překladatelských problémů  

V následující části popíšeme hlavní problémy, se kterými jsme se při překladu textu setkali. 

Vzhledem k širokému zaměření textu jsme se po celou dobu překladu potýkali s různými 

problémy, a to jak po stránce formální (zhuštěná syntax, specifické lexikum), tak po stránce 

obsahové (místní odstup díla, nutnost rozsáhlé explicitace). V následující části uvedeme 

typologii nejčastějších problémů a naše řešení, avšak zaměřili jsme se pouze na některé 

nejvýraznější jevy.   

4.1 Překlad názvu publikace a jednotlivých kapitol 

V případě, že by překlad publikace vyšel ve svém celku, bylo by nutno zvažovat překlad 

názvu. Francouzský název La gastronomie by se mohl snadno přeložit doslovným řešením 

jako Gastronomie. I u názvu publikace je však důležitý fakt, že je celý text velmi úzce 

provázán s výchozí domácí kulturou (většina zmiňovaných surovin a doporučovaných 

pokrmů pochází z Francie s odkazy na národní regiony a výrobky), a český čtenář by tak 

u doslovného názvu mohl očekávat obecnější pojednání o gastronomii. Nabízelo by se proto 

cílového adresáta o tomto fakt informovat už v názvu a přeložit jej konkrétněji jako 

Francouzská gastronomie. Jednalo by se však o poměrně velký zásah, který by bylo vhodné 

navrhnout zadavateli ke zvážení.  
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 Při překladu vybraných částí jsme se dále potýkali s překlady názvů jednotlivých 

kapitol. Problematický byl pouze název první překládané kapitoly Qu’est ce qui fait un plat 

gastronomique ?, a to proto, že se v něm nachází spojení plat gastronomique, které nemá 

v cílovém jazyce přesný ekvivalent. Rozhodli jsme se proto pro volnější překlad V čem 

spočívá gastronomie?, ve kterém je problematické spojení generalizováno na gastronomii 

jako takovou. Domníváme se, že takový překlad je funkční i z hlediska obsahového, neboť se 

autor v dané kapitole zabývá jednotlivými požitky, které nám gastronomie přináší.  

4.2 Kulturní neekvivalence 

V překladatelské analýze jsme již zmínili rozdílné kulturní prostředí a z toho vyplývající 

odlišné znalosti francouzských a českých čtenářů. Vedle velkého množství reálií a neznámých 

presupozic se ve výchozím textu setkáme i s celkově odlišným pohledem na dané téma. 

Všechny tyto problémy jsme řešili na základě odborné literatury, konzultací s vedoucím práce 

a rodilými mluvčími.  

4.2.1 Znalost reálií 

U takového typu textu, který je plný reálií výchozího prostředí, je na překladatele maximálně 

kladen požadavek s reáliemi se podrobně seznámit, aby „byl schopný rekonstruovat odraz 

skutečností v díle obsažených.“ (Levý 2012: 53) Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření 

výchozího textu jsme se potýkali s reáliemi z různých oblastí a ve většině případů jsme volili 

více či méně rozsáhlé explicitace. (Nida 1945: 208) 

Prvním typem reálií, na které český čtenář narazí, jsou jména osobností z různých 

sfér. V textu se setkáme se jmény panovníků (císař Vitellius, Ludvík XIV.), spisovatelů 

(Petronius, Rabelais), gastronomů a kuchařů (Jean Anthelme Brillat-Savarin, André Pic, Paul 

Bocuse). Povšimněme si, že autor neodkazuje jen na osobnosti francouzské, ale i na důležité 

postavy jiných národností (Tiberius, svatý František Xaverský). U některých obecně známých 

jmen předpokládáme základní znalost a tyto reálie dále nevysvětlujeme (např. Petronius, 

svatý Petr či Seneca), avšak v textu najdeme i mnoho osobností, jejichž znalost je kulturně 

vázaná a jejich nedostatečné vysvětlení byt tak mohlo bránit porozumění. U několika jmen se 

už v původním textu vyskytovaly vysvětlující přístavky, např. l’historien Fernand Braudel 

(O, 24), l’empereur Vitellius (O, 19). Pouze v jednom případě jsme původní přístavek 

vyměnili – maréchal de Richelieu jsme přeložili jako kardinál Richelieu. Z vlastní čtenářské 
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zkušenosti jsme se domnívali, že je toto spojení českému čtenáři známější, a tuto domněnku 

potvrdily i frekvenční výskyty Českého národního korpusu
6
.  

Většina osobností je však často pouze stručně a jakoby samozřejmě zmíněna. V tomto 

případě se navíc uplatňuje vlastnost francouzských textů uvádět pouze příjmení daných osob, 

a často bylo proto nutno doplnit příjmení o křestní jméno (či jména) a stručný vysvětlující 

přístavek: 

[…] leur retard à Chantilly serait à 

l’origine du suicide de Vatel […] (O, 24)  

 

Zpoždění těchto vozů se stalo osudným 

kuchaři Françoisovi Vatelovi […] (P, 11) 

Zatímco některá jména by byla francouzskému čtenáři určitě známá v původní stručné 

formě, např. roi René (O, 19) či Rabelais (O, 22), domníváme se, že se v textu vyskytla jména 

osobností, která by v takto kondenzované formě nebyla srozumitelná ani původnímu 

francouzskému čtenáři. Ilustrujícím příkladem je již zmíněný odkaz na imaginární postavu 

z románu Dodina Bouffanta. Byli jsme si vědomi, že v podobném případě Levý tvrdí, že 

„není správné vysvětlovat náznak, doříkat zámlku, dokreslovat dílo tam, kde ani pro čtenáře 

originálu nebylo vše naplno řečeno“. (Levý 2012: 114) Tento postup však se uplatňuje spíše 

u literárních textů, kde může mít záměrná vynechávka estetickou funkci. V tomto případě se 

domníváme, že by chybějící informace bránila v porozumění, a proto i na základě výše 

zmíněné konzultace s několika rodilými mluvčími jsme se rozhodli pro poměrně rozsáhlou 

specifikaci s přidáním hned několika nových informací, které text výrazně rozšířily, ale 

českému čtenáři napomohli: 

Le plus célèbre est celui de Dodin 

Bouffant. (O, 21)  

 

Nejslavnější je pravděpodobně pot-au-feu, který 

připravil fiktivní gurmán Dodin Bouffant z knihy 

francouzského spisovatele Marcela Rouffa.  

(P, 14) 

Na některých místech jsme cítili potřebu zcela doplnit jméno k zmíněné historické 

události, jako například v následujícím případě, kde jsme navíc museli dohledat kontext 

a ověřit si informaci pro správné doplnění jména francouzského krále:  

Nous serions mal à l’aise […] même 

aux dîners du roi à Versailles […]     

(O, 15) 

[…] pohodlně bychom se […] necítili ani u 

stolu na dvoře Ludvíka XIV. ve Versailles […] 

(P, 4) 

Podobně jsme řešili i překlad typonym. Lexikální pole geografie je v původním textu 

poměrně bohaté, a při překladu jsme místní názvy řešili různými způsoby. Autor v textu 

                                                 
6
 Český národní korpus [online]. Dostupné z:  https://www.korpus.cz/  

https://www.korpus.cz/
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zmiňuje místa, která českému čtenáři nemusí být známa, a bylo tedy nutno minimálně přidat 

zařazující přístavek, pomocí kterého dokáže odlišit město od řeky. Tímto způsobem jsme 

řešili většinu zmíněných geografických názvů, např. departement Dordogne, ústí řeky 

Gironde, francouzské obce Pauillac a Sisteron, kanton Guémené. Zatímco u většiny místních 

názvů bylo nutno transkribovat původní francouzskou formu názvu, vyskytly se v textu 

i názvy, jejichž překlad má v češtině svůj úzus a liší se pravopisem či celou formou, např. 

Vestfálsko či Východní Frísko. (Newmark 1988: 72) 

Největší míru explicitace vyžadovaly gastronomické termíny a názvy pokrmů. 

Výchozí text je předně orientován na francouzskou gastronomii, a proto je nasycen termíny 

z této oblasti. Vzhledem k vzrůstající oblibě mezinárodních kuchyní a jídel, stoupá v českém 

prostředí povědomí o francouzské gastronomii a kuchařské termíny pronikají do mateřštiny 

i z různých jiných cizích jazyků. V textu jsme tudíž našli výrazy, které mají v českém 

prostředí zažitý překlad – některé druhy pokrmů, zejména omáček (např. holandská omáčka, 

béarnská omáčka), či způsobů přípravy (např. po námořnicku). Některé známější recepty 

a způsoby příprav mají v češtině svou transkribovanou formu (bujabéza, suflé, gratinovat, 

flambovat), a vedle nich se v originálu vyskytovaly i známé recepty, které v českých 

kuchařkách najdeme v původní formě (foie gras). Přesto je většina těchto výrazů úzce spjata 

s výchozí kulturou a termíny vyžadovaly vysvětlení. Ve většině případů jsme zanechali 

původní francouzský název v kurzívě, a pokud byla bližší znalost pokrmu nutná, přidali jsme 

stručnou vnitřní vysvětlivku ve formě přístavku, vysvětlující závorky či poznámky pod čarou. 

Snažili jsme se být v řešení kuchařských termínů konzistentní, a proto jsme původní 

francouzský název uvedli i u transkribovaných forem pokrmů, např. […] provensálská 

polévka bouillabaise, známá jako bujabéza […] (P, 12).   

Ve většině případů bylo vysvětlení pokrmu nutné pro porozumění, neboť autor s jeho 

znalostí počítal při výstavbě informací. Explicitace byla nutná nejčastěji v následujících 

případech: 

 popis složení pokrmů: oeufs en meurette (tedy ztracená vejce podávaná v omáčce 

z červeného vína, žampionů a slaniny), regionální alsaská specialita choucroute (směs 

vepřového masa, uzenin a dušeného zelí), loup en croûte, tedy okoun zapečený 

v listovém těstě.  

 upřesnění původu výrobku či suroviny: z bretaňského rybářského města Loctudy, 

z jihozápadního francouzského hrabství Périgord 
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 popis způsobů úpravy: ve formě jemných knedlíčků z račího masa en quenelles, humr 

à la nage (polovina humra vařená a podávaná v silné polévce z humra a zeleniny)

Pokud se jméno francouzského pokrmu vyskytlo v textu vícekrát, pojem jsme vysvětlili 

při první zmínce a dále jej užívali bez explicitace v kurzívě: 

Le pot-au-feu est à lui seul un monde […] 

Le pot-au-feu doit être servi en plusieurs 

services […] (O, 21)  

 

Slavný francouzský pokrm pot-au-feu, tedy směs 

masa a zeleniny pomalu vařených v jednom 

hrnci […] Pot-au-feu se má správně podávat 

jako více chodů […] (P, 17) 
 

Zcela specifickou kategorii kuchařských termínů tvořily názvy cizích pokrmů 

v původních jazycích. V několika případech jsme je ponechali v původní formě (vždy 

v kurzívě), neboť to vzhledem ke kontextu nebránilo porozumění, např. V národních 

kuchyních po celém světě tak najdeme podobné recepty, jako například francouzské pot-au-

feu, italské osso bucco, indické kari, jihoamerické chilli con carne v či marocké tajine. (P, 8) 

V jednom případě jsme cizí výraz rozšířili na dvouslovné pojmenování, neboť jsme si pomocí 

korpusových výskytů ověřili častější užití v češtině v této dvouslovné podobě: 

[…] Angus, Hereford en Grande-Bretagne. 

(O, 20) 

[…] ve Velké Británii jsou vysoce ceněna 

plemena Aberdeen-Angus a Hereford. (P, 8) 

 

V dalším případě jsme se rozhodli připojit i český překlad, a to z toho důvodu, že byl 

v originálním textu uveden španělský výraz, který je však v psané formě nápadně podobný 

francouzskému výrazu (pata negra – patte noire) a nebylo nutné explicitovat. Češtině se však 

tento jazyk nijak nepodobá a byl by nesrozumitelný (Levý 2012: 116), proto bylo nutné výraz 

doslovně přeložit: 

[…] Pata Negra (porcs à demi sauvages à 

« pattes noires », proches des sangliers). 

(O, 22) 

Pata negra (doslova černá tlapa je sušená 

šunka z polodivokého prasete s černými 

kopyty) […] (P, 9) 

  

 Obdobně jsme postupovali při překladu  latinského ficus v kontextu, kde byla 

vysvětlována etymologie slova odvozeného ze slova fík, který je ve francouzské podobě 

figues nápadněji podobný latinskému protějšku a vysvětlení bylo tedy nutné pouze v překladu 

do češtiny: 

[…] le vieux nom latin du foie (jecur) a été 

remplacé par figatus, car, à Rome, on gavait 

les oie avec des figues. (O, 29)    

[…] původní latinský název pro husu jecur 

byl nahrazen novým výrazem figatus (z 

latinského ficus, tedy fík), protože Římané 

krmili husy především fíky. (P, 15) 
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U jediného výrazu v jiném než francouzském jazyce jsme cizí termín redukovali 

a pojmenování generalizovali, neboť je daná surovina v českém kontextu známa pod obecným 

názvem a původní vietnamské označení by tak působilo nepatřičně: 

[…] il devait ressembler au Ngoc Nam 

vietnamien contemporain. (O, 24) 

[…] musela být hodně podobná dnešní 

vietnamské rybí omáčce. (P, 11) 

 

4.2.2 Rozdílné vnímání světa 

Kulturní zakotvenost díla se neprojevovala pouze na rovině terminologické a lexikální. 

Protože je gastronomie důležitou součástí národní kultury, setkáme se při překladu 

s odlišnými způsoby vnímání tohoto jevu ve francouzském a v českém prostředí. Vedle toho, 

že má ve srovnání s českou kuchyní francouzská gastronomie větší kulturní přesah a na 

způsob stravování je ve Francii historicky kladen větší důraz, jednotlivé kuchyně se výrazně 

liší svým složením. Kdyby měla být vybraná publikace přeložena a vydána celá, obrovské 

potíže by českému překladateli působily oddíly IX. Les fromages a XVI. Les boissons et le vin. 

Zde bychom se potýkali s teoretickým problémem přeložitelnosti, neboť by bylo velkým 

problémem ekvivalentně převést rozsáhlá sémantická pole (názvy a druhy sýrů, odrůdy 

a charakteristiky vín), která se v obou jazycích nekryjí. (Mounin 1963: 59–80).  

S problémem odlišného vnímání světa a různých mimojazykových realit jsme se 

v menší míře setkali i v námi vybraném úseku, a to v oddílu III. Les poissons. Rozdíl mezi 

životními zkušenostmi v obou kulturách je dán historicky i geograficky: zatímco ve Francii 

jsou ryby zejména v přímořských oblastech důležitou součástí regionálních receptů, v naší 

vnitrozemské zemi netvořily rybí pokrmy ani mořské plody nikdy součást tradiční kuchyně. 

Důsledkem toho jsme se v textu potýkali s francouzskými výrazy označující různé druhy ryb 

či mořských škeblí, pro které čeština nemá ekvivalenty. Takové problémy zařazuje Eugene 

Nida do skupiny ekologických neekvivalencí, které demonstruje na četných případech (klade 

si například otázku, jak přeložit slova řeka či hora do jazyků národů, kde s takovými jevy 

nemají zkušenost). (Nida 1954: 196) V takových případech, jak uvádí Georges Mounin ve své 

monografii Les problémes théoriques de la traduction, není jiná možnost než významy 

generalizovat a původní význam zužovat:  

„Notre filet linguistique […] différencierait sans doute dix fois moins, saisirait et par 

conséquent traduirait des réalités dix fois moins fins.“ (Mounin 1963: 74)  

Mounin a Nida ve svých publikacích komentují případy, ve kterých například africké 

jazyky odlišují šedesát pojmenování pro palmu, či v jazyce Inuitů existuje celá desítka výrazů 
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pro sníh. V našem překladu jsme se s tak nepoměrným rozlišováním reality nesetkali, avšak 

řešili jsme dva případy, ve kterých měla francouzština dva až tři výrazy pro jediný český 

ekvivalent: 

 Prvním takovým případem byly francouzské výrazy mulet a surmulet. Tak jako 

u ostatních biologických názvů živočichů předcházela překladu důkladná rešeršní fáze, 

během které jsme k přesným překladům docházeli zejména přes latinské názvy ryb 

spolu s konzultací odborné sekundární literatury a internetových mezinárodních 

encyklopedií
7
. V tomto případě jsme však zjistili, že zatímco druhý výraz má přesný 

vědecký ekvivalent (parmice pruhovaná), první výraz je vernakulárním označením, 

které označuje různé druhy parmice
8
. Čeština nedisponuje podobným zastřešujícím 

lidovým označením, a tudíž jsme volili explicitaci opisem: 

[…] les poissons les plus recherchés 

étaient le mulet, le surmulet (sorte de 

gros rouget barbet) […] (O, 24) 

[…] mezi nejvyhledávanější ryby patřila 

muréna a různé druhy parmice, zejména 

parmice pruhovaná (velmi se podobá 

velké parmici nachové). (P, 10) 

  

 Další problém představovaly výrazy loup a bar. V obou případech se opět jedná 

o obecné vernakulární pojmenování platné pro více druhů okounovitých ryb
9
. Tyto 

výrazy se vzájemně zaměňují a často se užívají nesprávně. Největší obtíž při překladu 

představovalo odlišné užívání těchto výrazů v různých regionech. Zatímco na severu 

Francie u Atlantského oceánu užívají výrazu bar, na jihu u moře Středozemního 

označují touž rybu slovem loup
10

. Po konzultaci se studentem Přírodovědecké fakulty 

jsme pro substituci rozlišného pojmenování téže ryby zvolili následující řešení, ve 

kterém pracujeme s výrazy mořský vlk a mořský okoun, které jsou ověřenými 

vědeckými synonymy: 

                                                 
7
 Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů BioLib [online]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/main/  

8
 mulet – s.m., nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de poissons […] classés essentiellement dans 

la famille des Mugilidae. In Dictionnaire de la langue française (Littré) (1863-1877) [online].  
Dostupné z: http://www.littre.org/definition/mulet  

9
 Vernakulární označení pro více druhů ryb podle Dictionary of Common (Vernacular) Names [online].  

[cit. 2016-04-28].  Dostupné z: http://nomen.at/   

10 MOURIZARD, Denis: La pêche du bar. Paris: Sud-Ouest, coll. Guide nature, 2011. ISBN 978-2879019505. 

 

http://www.biolib.cz/cz/main/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mugilidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_de_la_langue_fran%C3%A7aise_(Littr%C3%A9)
http://www.littre.org/definition/mulet
http://nomen.at/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2879019505
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[…] le loup (en Méditerranée) ou bar (en 

Atlantique, soit 90 % de cette espèce […] 

(O, 25) 

[…] mořský vlk (vyskytuje se i ve 

Středozemním moři) neboli mořský okoun 

(nejčastěji lovený v Atlantiku, kde žije 90 

% jeho druhu) […] (P, 11) 

V další části textu používá autor oba výrazy různě, bez přesnější indikace, o který 

druh či pojmenování se jedná. Tato nejasnost pojmenování je jasně demonstrována na 

místě, kde explicitně uvede oba názvy s lomítkem: […] comme le loup/bar (O, 25) Naším 

cílem bylo v překladu tuto nejednoznačnost odstranit a název jsme v další části textu 

sjednotili. Více zdrojů uvádí
11

 
12

, že nejčastěji oba výrazy označují jednu rybu – latinsky 

Dicentrarchus labrax, česky morčák evropský. Jedná se o dravou rybu, velmi oblíbenou 

v gastronomii, kde je známá pod označením mořský vlk. Tento předpoklad potvrdil 

i zmiňovaný recept, jehož českou verzi jsme našli právě s touto rybou: 

[…] comme le loup/bar qui devient alors 

cotonneux ; Paul Bocuse avait réussi un 

fameux loup en croûte à la cuisson 

parfaite, et reproductible. (O, 25–26) 

[…] jak je tomu například u mořského vlka. 

Úžasný recept pochází […] od šéfkuchaře 

Paula Bocuseho. Tento slavný pokrm, loup en 

croûte, tedy mořský vlk zapečený v listovém 

těstě se v restauracích podává dodnes. (P, 12) 

 

 Podobně jsme postupovali u výrazů praire, clam a clovisses. Zatímco překladové 

slovníky nám pro každý výraz nabídnou jediný ekvivalent (zaděnka), podle 

výkladových a terminologických slovníků označuje každý výraz jinou skutečnost. Na 

více zdrojích jsme ověřili, že praire je ekvivalent latinského živočicha Mercanaria 

mercenaria, tedy zaděnka jedlá. Denotát dvou zbývajících výrazů však není tak jasný, 

neboť se opět jedná o vernakulární označení nejasného významu
13

 
14

. Clovisses se 

vyskytuje označuje více zástupců čeledi Ruditapes, tedy Zaděnkovitých, a stejně tak 

i clam označuje několik druhů měkkýšů podobným zaděnkám
15

. 

                                                 
11

 Internetová stránka věnovaná rybě Dicentrarchus labrax. [online]. [cit. 2016-04-28].   

Dostupné z: http://www.pechedubar.com/ 
 

12
 Francouzská stránka hesla Bar (poisson). [online]. [cit. 2016-04-28].   

Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar_(poisson)  
 

13
 Francouzská stránka hesla Clam (mollusque). [online]. [cit. 2016-05-02].   

Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Clam_(mollusque)  

14
 Francouzská stránka hesla Palourde. [online]. [cit. 2016-05-02].   

Dostupné z: https://fr.wikipedia.org/wiki/Palourde  

15
 clam – étymol. et hist. 1870. clam attesté dep. le XVI

e
 s. comme terme désignant différents mollusques 

bivalves. In etymologický slovník Trésor de la langue française informatisé [online]. [cit. 2016-05-02].  

Dostupné z: http://www.cnrtl.fr/etymologie/clam  

http://www.pechedubar.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar_(poisson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clam_(mollusque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palourde
http://www.cnrtl.fr/etymologie/clam


 

  34  

I v tomto případě bylo nutné generalizovat a podobně jako v prvním případě jsme 

volili explicitaci opisem: 

De très nombreuses autres coquillages 

sont consommés crus – clams, praires 

surtout […] (O, 27) 

Zasyrova se ale konzumuje i mnoho 

dalších škeblí, jako například různé druhy 

zaděnek, zejména zaděnka jedlá. (P, 13) 
 

Došlo k výraznému zúžení významu, neboť se v překladu nijak neprojevil rozdíl 

mezi clovisses a clam. K tomu však český jazyk nemá prostředky.  

[…] pétoncles, praires (surtout farcies), 

coques, clovisses ou amandes de mer, 

bulots […] (O, 27) 

[…] hřebenatky, zaděnky jedlé (nejčastěji 

plněné) a další druhy zaděnek, srdcovky, 

mandlovky a surmovky […] (P, 13) 
 

Ve všech případech se jedná o poměrně velké zásahy do původního textu a zvolená 

řešení bychom museli nutně konzultovat se zadavatelem. Jsme si vědomi faktu, že se v našich 

řešeních nerozlišujeme vždy stoprocentně stejné denotační složky jako u původních výrazů a 

že na některých místech došlo k výrazné generalizaci. Na základě odborné literatury však 

věříme, že je tento zásah u výraznějších kulturních neekvivalencí oprávněný. Naší snahou 

bylo zachovat odlišování pojmenování na místech, kde má rozlišování významotvornou roli, 

a naopak sjednotit nejasnost pojmenování tam, kde váhal i sám autor. Vzhledem k faktu, že 

překládaný text není vědeckou příručkou, podle které by se řídil vědecký biolog či zasvěcený 

kuchař, domníváme se, že naše řešení by plně vyhovovala předpokládanému cílovému 

adresátovi, který se chce dozvědět o jednotlivých surovinách a receptech francouzské 

kuchyně. Přetěžovat ho příliš obsáhlými vědeckými výklady problematického spojení by 

čtivosti textu spíše uškodilo.  

4.3 Expresivita 

Vedle přesného překladu termínů a nocionálních výrazů bylo důležité se soustředit i na 

ekvivalentní převod konotačních složek významu. Jak jsme zmínili výše, v textu najdeme 

velké množství emocionálně hodnotících výrazových prostředků zejména s kladným 

zaměřením, které odráží pozitivní vztah mluvčího. (Knittlová 2000: 55–56) Právě expresivita 

tvoří důležitou složku překládaného textu a její správný a přirozený převod byl proto zcela 

klíčový.  

Pro vyjádření expresivity využívají jazyky různých výrazových prostředků. Expresivní 

byly zejména idiomy, o kterých se podrobněji zmíníme v kapitole 5.3 Stylistická rovina, ale 

dalším důležitým prostředkem jsou intenzifikátory vyjadřující velkou míru a intenzitu 

hodnocení. Tyto výrazy bylo možné nahradit podobně fungujícími výrazy v cílovém jazyce, 

např.: 
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Le goût du plat est d’une terrible difficulté à 

caractériser  […] (O, 15) 

Chuť jídla je však nesmírně těžké definovat 

[…] (P, 4) 

Ve způsobu vyjadřování expresivity se odráží i způsob myšlení a psychické založení 

národa. Jak píše Levý, jakožto románský jazyk má francouzština sklon k „románské 

impulzivnosti, přecitlivělosti, která s sebou nese výrazy exaltované, superlativní, v českém 

textu dosti nepřirozené […]” (Levý 2012: 110) Z toho důvodu jsme v některých případech 

intenzitu záměrně zeslabovali: 

Les poissons de mer étaient déjà terriblement 

appréciés à Rome […] (O, 24)  

Na mořských rybách si velmi pochutnávali ve 

starověkém Římě […] (P, 10) 

Podobně jsme postupovali i u expresivní interpunkce, která byla v textu také poměrně 

hojná. Zatímco ve francouzštině nepůsobí vykřičník rušivě, v češtině jsme ho systematicky 

nahrazovali tečkou, neboť v některých případech byla expresivita vyjádřena jinak, například 

lexikálně, a necítili jsme potřebu dodávat ji i interpunkcí: 

[…] ou même utiliser un bac a lessive 

(Brillat-Savarin) ! (O, 25) 

[…] a gastronom Jean Anthelme Brillat-

Savarin dokonce tvrdí, že se tato obří ryba 

vařila v kádi na prádlo. (P, 11) 

 

V jednom případě užil mluvčí v textu tři tečky, které jsme také nahradili neutrální 

interpunkcí:  

[…] ce qui l’attendrit, mais lui faire perdre 

20 % de son poids... (O, 20)  

Krásně tak zkřehne, ale zároveň ztratí 20 % 

váhy. (P, 8) 

4.4 Stylistická rovina  

Text je také velmi bohatý po stylistické stránce a při překladu jsme se potýkali s různými 

stylistickými prostředky, kterými autor ozvláštňuje primárně informativní text. Zachování 

stejné stylistické hodnoty textu bylo důležité pro zachování čtivosti a barvitosti 

a v následujícím části popíšeme některá z řešení problematických míst.  

4.4.1 Tropy 

Poměrně hojně zastoupeným prvkem byla metafora. Překlad metaforických spojení nebyl 

problematický, pokud oba jazyky vytvářely tentýž obraz: 

Les salmonidés d’eau douce […] sont les 

rois des poissons d’eau douce […] (O, 23) 

  

Divokým sladkovodním rybám kralují dva 

druhy sladkovodních lososovitých ryb […] 

(P, 10) 
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Může však nastat situace, kdy má původní obraz přesný ekvivalent v cílovém jazyce, 

ale na daném místě nemůže být použit, protože by zněl neobratně. V následujícím případě 

jsme se tedy rozhodli původní obraz převést obrazem konkrétnějším, neboť by český 

ekvivalent svět sám pro sebe francouzského spojení monde à lui seul na tomto místě působil 

nepřirozeně: 

Le pot-au-feu est à lui seul un monde […] 

(O, 21) 

Slavný francouzský pokrm pot-au-feu […] by 

vydal na celou knihu. (P, 8) 
 

 Specifickým druhem metafory je personifikace, se kterou se v textu setkáme ve velké 

míře. Tento způsob pojmenování je častější pro francouzštinu, která ho užívá v mnohých 

lexikalizovaných spojeních. Na některých místech jsme personifikaci zanechali, i když jsme 

současně zmírnili intenzitu, aby spojení znělo přirozeně, jak je tomu v následujícím případě: 

Le lard […], par son gout, il a envahi les 

plats des gastronomes […] (O, 22) 

[…] slanina, která díky své lahodné chuti 

pronikla i do gastronomie. (P, 9) 
 

Na některých místech bylo však nutné tento stylistický prvek nivelizovat, neboť 

v českém jazyce nezní příliš silná personifikace zcela přirozeně. Aby byla dodržena neosobní 

konstrukce, využili jsme v následujícím případě pasivní formy:  

Rome faisait grand usage des volailles […] 

(O, 29)  

V Římě se drůbež konzumovala ve velkém 

množství. (P, 15) 

Podobně jsme postupovali i u metonymie, kterou bylo možno převést stejným 

způsobem pouze na místech, kde zněl daný výraz přirozeně v cílovém jazyce. V některých 

případech znělo však přirozeněji nahradit část celkem, a metonymické pojmenování se proto 

v překladu na několika místech ztratilo:  

Le lard […], par son gout, il a envahi les 

plats des gastronomes […] (O, 22) 

[…] slanina, která díky své lahodné chuti 

pronikla i do gastronomie. (P, 9) 

4.4.2 Idiomatika 

Při překladu idiomatických spojení nastal problém u idiomů, pro jejichž vyjádření má čeština 

jiné spojení, avšak původní forma byla spojena s obsahem okolního sdělení: Autrefois, on 

masquait les mauvais produits et mettant les bons « sur le dessus du panier » […] (O, 17). 

Tento význam bylo nutné v překladu obsáhnout, a proto jsme se rozhodli idiom přeložit 

explicitujícím popisem a idiomatiku kompenzovat přidáním českého idiomatického spojení 

vyjadřující týž obraz:  V minulosti vyrovnávali trhovci navrch košíků nejhezčí kousky ovoce 

a zeleniny, které tak vystavovali na odiv […] (P, 5) 
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 Dalším obtížným místem byla část, ve které autor demonstruje blízkost drůbeže 

a lidského společenství uvedením celého seznamu idiomatických přirovnání lidí k drůbeži:  

En témoignent toutes les expressions 

appliquées aux hommes et aux femmes qui 

vont de la poule, a la gentille caille, a l’oie 

blanche, au petit canard, au coq de basse-

cour, au pigeon et au dindon de la farce […] 

(O, 29)  

Svědčí o tom bohatá slovní spojení a 

přirovnání drůbeže k lidem, které používáme 

jak u mužů, tak žen – často někoho označíme 

za slepici, hloupou husičku, kačenu či ošklivé 

káčátko, nejednou jsme někoho viděli 

naparovat se jako kohout či hudrovat jako 

krocan, neméně známé je nám i zvolání 

„Tady není žádný holubník!“ […] (P, 14) 
 

Díky historickým a etymologickým vazbám disponuje čeština ekvivalentními výrazy pro 

většinu původních idiomů – i když se někdy liší formálně či výrazem (konkrétním zvířetem), 

např. výrazu la gentille caille  odpovídá české hloupá husička a přirovnání coq de basse-cour 

spíše činnost naparovat se jako kohout. Ve dvou výrazech bylo však nutno volit překlad 

volnější: 

 Francouzský výraz se faire prendre pour un pigeon bychom mohli nahradit 

idiomatickým nechat se napálit a ponechat tak význam, avšak narušili bychom tak 

výčet přirovnání k drůbeži a celkové vyznění textu. Rozhodli jsme se proto raději 

použít idiom se stejným zvířetem ale jiným významem, a to zvolání „Tady není žádný 

holubník!“.  

 Obdobně jsme postupovali u spojení faire le dindon de la farce. Tento výraz bychom 

sice mohli přeložit idiomem vyjadřující totéž a obsahující navíc zvíře, tedy být za 

vola, ale opět by nastal problém s nedodržením výčtu drůbeže. Proto jsme nakonec 

zvolili stejné zvíře s jiným významem, tedy hudrovat jako krocan.  

4.4.3 Autorský styl 

Jak jsme zmínili v překladatelské analýze, text je výrazný svou zhuštěnou syntaxí 

a informačně kondenzovanými úseky. Tento charakter textu je částečně dán koncizní formou 

výchozího jazyka, ale velkou roli ve výstavbě informací hrál autorův osobní vkus a styl. Naší 

tendencí bylo takto složité konstrukce čtenářsky zpřístupňovat cílovému adresátovi. Z toho 

důvodu jsme na mnoha místech měnili větnou skladbu, o čemž se podrobněji zmíníme 

v následující kapitole, avšak další část změn jsme provedli pouze na úrovni autorského stylu.  

Místy jsme jeho formulace považovali za příliš hutné a s ohledem na námi definovaného 

adresáta jsme si je dovolili místy rozvolnit. Pro ilustraci uvádíme příklad, kde je náš zásah 
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velmi výrazný. Autorem oblíbenou dvojtečku jsme nahradili celou větou, která úsek činí více 

vyprávěcí a čtenářsky přístupnější:  

La viande était consommée plus 

fréquemment au Moyen Âge qu’à l’époque 

classique, mais était le constituant essentiel 

des plats de fête : depuis le banquet donné 

depuis le banquet donné par le père pour le 

retour du fils prodigue […]  (O, 19)  

 

Masové pokrmy byly mnohem oblíbenější ve 

středověku než ve starověkém Římě, ale 

v každé době se maso objevovalo na 

slavnostních hostinách a večeřích. O tomto 

zvyku svědčí i mnohé historické skutečnosti – 

můžeme zmínit hostinu, kterou uspořádal otec 

k příležitosti přivítání ztraceného syna […] (P, 

8)  

Tato snaha originál čtenářsky zpřístupňovat nás vedla k výraznějším zásahům do 

původní podoby textu. V následujícím případě byl originál nahuštěn informacemi, jmény a 

historickými událostmi v takové míře, že bylo nutné přikročit hned k několika zásadním 

změnám (rozvolnění syntaktické stavby, změna pořadí informací, explicitování syntaktických 

vztahů a obsažených informací). Jsme si vědomi faktu, že by se v překladu neměla objevovat 

příliš vysoká míra adaptace. Jedná se však o výjimečný případ a takto volnější řešení jsme 

považovali za nezbytné pro dosažení dobře čitelného textu: 

A l’époque classique, les convois de chasse-

marée amenaient les poissons à Paris ; leur 

retard à Chantilly serait à l’origine du 

suicide de Vatel lors de la réception du roi 

Louis XIV organisée par le prince de Condé 

et racontée par Mme de Sévigné. (O, 24) 

V 17. století byly do Paříže dováženy čerstvé 

mořské ryby ve speciálních vozech. Zpoždění 

těchto vozů se stalo osudným kuchaři 

Françoisovi Vatelovi, který pracoval na 

dvoře knížete z Condé, když na zámku 

v Chantilly pořádal velkou slavnost na počest 

návštěvy krále Ludvíka XIV. Markýza de 

Sévigné ve svých dopisech tuto událost 

popisuje tak, že se vrchní kuchař 

zasebevraždil, poté co zjistil, že dodávka 

mořských ryb na hostinu nedorazí včas.  

(P, 11) 

4.5 Syntaktická rovina 

Jak jsme již popsali v oddílu 3.3.5 Syntax, text je nápadný syntaktickou zhuštěností, ke které 

přispívá několik prostředků. Nejvýraznějším prvkem je řetězení relativní krátkých vět, které 

jsou nejčastěji souřadně spojovány do dlouhých souvětí, a to zejména pomocí středníku. 

Zatímco je toto interpunkční znaménko ve francouzštině poměrně časté, v češtině by jeho 

nadužívaní působilo nepřirozeně. Z toho důvodu jsme středník ve většině případů nahrazovali 

jiným interpunkčním znaménkem, nebo jsme souvětí rozdělili: 
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La qualité d’une viande tient à de nombreux 

phénomènes […] la région de production, 

l’alimentation du bétail ; mais il faut aussi 

que la viande soit suffisamment rassise […] 

(O, 20) 

Kvalita masa je ovlivňována mnoha 

parametry, jako je plemeno, kvalita chovu, 

oblast původu či způsob krmení zvířat. Mezi 

významné činitele ale také patří doba zrání 

[…] (P, 7) 
 

Dalším prvkem přispívající ke kondenzaci informací a vytváření nespojitého sdělení 

v podobě tezí je nominálnost sdělení. Tento prvek je opět typický pro výchozí jazyk, zatímco 

čeština upřednostňuje vyjadřování verbální. Tento poznatek jsme reflektovali v několika 

případech, kdy jsme absenci slovesa v původním textu kompenzovali verbálním vyjádřením 

v překladu:  

[…] seule consolation, traditionnellement 

le cuisinier maladroit doit se suicider […] 

(O, 23) 

Útěchou pak může být pouze to, že podle 

nepsaného pravidla musí kuchař, který fugu 

nepřipravil správně, spáchat rituální 

sebevraždu […] (P, 9) 
 

Zkrácenou formu vyjádření myšlenek umožňují ve francouzštině časté polovětné 

vazby. Přechodníkové konstrukce a věty vyjádřené příčestím minulým či přítomným jsme ve 

většině případů rozváděli na věty vedlejší, čímž jsme výrazně prodlužovali překládaný text, 

ale zároveň jej činili přirozenějším a čtivějším: 

[…] saint François-Xavier ayant perdu sa 

croix scapulaire à la suite d’un naufrage, un 

homard la lui remonta du fond de l’océan 

[…] (O, 28) 

[…] slavná legenda, podle které ztratil 

během ztroskotání korábu svatý František 

Xaverský svůj škapulíř a z hlubin oceánu mu 

jej […] vylovil právě humr. (P, 14) 
 

K dalším výrazným změnám docházelo v překladu na úrovni odstavců. Odstavec ve 

výchozím textu funguje jako stavební jednotka a prostředek makrostrukturálního členění 

textu. Délka odstavce neměla ve výchozím textu stylistickou hodnotu a byla převážně 

ovlivněna obsahem sdělení. Z toho důvodu jsme na některých místech kratší, tematicky spjaté 

celky slučovali ve snaze zvýšit logickou návaznost vykládaných informací. Nejčastějším 

případem takové změny byly odstavce, které tvořila jediná věta přímo související se sdělením 

předchozím, a její sloučení k předchozímu odstavci tak bylo logické a přirozené: 

C’était la nourriture du carême, comme en 

témoignent encore les 365 recettes 

portugaises […] 

L’historien Fernand Braudel assure que le 

commerce de la morue (et des épices) serait 

à l’origine du grand capitalisme occidental. 

(O, 24) 

Treska byla tradičním pokrmem během 

velikonočního půstu a na talířích se musela 

vyskytovat hojně […] Právě obchod 

s treskou (a kořením) stál podle historika 

Fernanda Braudela na počátku vzestupu 

západního kapitalismu. (P, 20) 
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4.6 Intertextualita 

Jak jsme již zmínili výše, pro dodání autenticity a podporu svých argumentů se autor 

odvolává na jiné autory a díla. V překládaném úseku jsme se setkali s případy, ve kterých se 

odvolává přímo na konkrétní díla, jejichž názvy bylo třeba patřičně převést. Vždy jsme 

ověřovali, zda bylo dílo přeloženo a je-li nutno užít již existující překlad názvu. Tak tomu 

bylo u díla T.E. Lawrencce Les Septs Pilliers de la Sagesse, u kterého jsme použili překlad 

názvu překladatele Zdeňka Hronka Sedm sloupů moudrosti
16

. U tohoto díla je v původním 

textu uveden výraz v uvozovkách, jejichž funkce nebyla na první pohled jasná. Mohlo se 

jednat o citování z publikace, a v tom případě bychom byli nuceni dohledat oficiální překlad 

v českém jazyce. Originál tohoto díla je však dostupný na internetových stránkách, a tak jsme 

se přesvědčili o tom, že se dané spojení v díle takto nevyskytuje, a uvozovky zde mají spíše 

funkci distance od užitého výrazu. Výraz jsme tedy přeložili sami bez nutnosti oficiální 

překlad dohledávat a distanční funkci uvozovek jsme zvýraznili užitím výrazu jakýsi:  

Lawrence d’Arabie dans Les Sept Piliers de 

la sagesse cite un « méchoui géant » fait d’un 

chameau […] (O, 18)  

Lawrence z Arábie se ve svých pamětech 

Sedm sloupů moudrosti zmiňuje o zvláštním 

pokrmu, jakési „ohromné pečeni“, která se 

skládala z velblouda […] (P, 6)  
 

Ojedinělým případem bylo poměrně staré dílo pařížského spisovatele Alexandera 

Privata d’Anglemonta Paris Anecdote
17

 z roku 1854. Vzhledem k faktu, že dílo do češtiny 

přeloženo nebylo, volili jsme vlastní překlad Pařížské příběhy. Zde byl problematický překlad 

slova anecdote, které by se mohlo přeložit jako anekdota, ale i jako příběh či historka. Text je 

ovšem dostupný v elektronické podobě, a proto jsme se četbou přesvědčili, že se jedná 

o krátké příběhy z pařížského života v 19. století, které se anekdotám podobají jen místy, 

a proto jsme zvolili výraz příběhy. Ve většině případů autor obsah citovaných děl parafrázuje, 

a proto nebylo nutné dohledávat jejich autentické překlady.  

4.7 Defektnost originálu  

Ačkoliv je autor odborníkem na dané téma a text je napsán přesně a významově správně, 

narazili jsme v textu na několik autorských chyb. Jedná se především o nezáměrné 

typografické chyby, které vznikly nedostatečně pečlivou prací redaktora. Po důkladném 

prověření, že se skutečně jedná o chyby, jsme se po poradě s vedoucím práce rozhodli chyby 

                                                 
16

 LAWRENCE, T. E. Sedm sloupů moudrosti: historie jednoho triumfu. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: BB art, 1998. 

ISBN 80-860-7058-1. 
17

 PRIVAT D'ANGLEMONT, Alexandre a Charles MONSELET. Paris anecdote: avec une préface et des notes 

par Charles Monselet. Éd. illustrée. Paris: P. Rouquette, 1885. 
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opravit a opravu nezmiňovat, aby nebyla snížena důvěryhodnost původního textu. V případě 

publikování by bylo nutné kontaktovat zadavatele a na tomto postupu se s ním dohodnout. 

Uvedeme několik nejzávažnějších chyb a jejich řešení: 

 Autor zmiňuje jméno Lauwrence d’Arabie jakožto autora díla Sedm sloupů moudrosti. 

Zde došlo evidentně k překlepu a jméno jsme přeložili správnou formou Lawrence 

z Arábie.   

 K dalšímu překlepu došlo při zmínce jména římského patricia – Vedius Pollon je 

správně Vedius Pollion. Této chyby jsme si všimli při rešeršní části, ale protože je 

česká forma jiná (Vedius Pollio), nebyla chyba nijak zásadní.  

 Nepřesnosti se autor dopustil při zmínění jitrnice andouille de Guéméné, jejíž správná 

forma je Guémené. Po ověření jsme použili správnou formu názvu.  

 Další chyba se objevila ve španělském slově označující španělskou pochoutkou 

z mláďat úhořů angulas.  Autor uvedl jako ekvivalent francouzského civelles 

španělské anguilas, zatímco správná forma je angulas. Tato chyba je zcela 

pochopitelná, neboť rozdíl je zde velmi subtilní – zatímco slovo anguilas označuje 

úhoře, angulas se používá právě pro úhoře ve stádiu potěru
18

. Tento poznatek jsme 

v překladu reflektovali a uvedli správnou formu španělského slova.   

 Posledním problémem by byla možná chyba na rovině významové, a to když autor 

popisuje péči, které se dostává býkům v japonském Kóbe. Na více zdrojích jsem se při 

rešerši dočetla, že jsou býci masírováni a pivem krmeni, avšak autor tyto dvě činnosti 

spojuje. Jedná se o detail, na který bych upozornila zadavatele a popřípadě 

kontaktovala autora a ověřila, že skutečně tuto skutečnost přehlédl:  

[…] sa tradition existe de par le monde 

avec le bœuf de Kobe au Japon, choyé et 

massé à la bière. (O, 20)  

 

[…] slavné japonské hovězí maso z Kóbe, 

o kterém se traduje, že se zdejšímu skotu 

dostává prvotřídní péče – býci v Kóbe 

jsou rozmazlováni a údajně si každodenně 

dopřávají pivní masáže. (O, 7)  

5. Překladatelské postupy 

Vzhledem k odlišné typologii obou jazyků bylo jen v omezené míře možné překládat 

doslovně. Strukturní odlišnosti jsme řešili celou řadou překladatelských postupů, které 

                                                 
18

 ESCALANTE, Alejandro: El enigma entre angulas y anguilas.  In Animal Gourmet. [online]. [cit. 2016-05-

05].  Dostupné z: http://www.animalgourmet.com/2013/07/20/el-enigma-entre-angulas-y-anguilas/  

http://www.animalgourmet.com/2013/07/20/el-enigma-entre-angulas-y-anguilas/
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v následující části pojmenováváme a popisujeme z velké části podle knihy Francouzština pro 

pokročilé (Tionová 2000: 408–461)   

5.1 Transpozice 

V případech, kdy by zněl doslovný překlad nepřirozeně, jsme přistupovali k transpozici 

slovního druhu, a to jak k transpozici jednoduché, např. la recherche de l’excellence du 

produit (O, 18) – vyhledávání kvalitních potravin (P, 6) či les poissons d’eau douce (O, 23) –

sladkovodní ryby (P, 9), tak mnohonásobné, např. les […] élevages intensifs de volaille (O, 

30) – drůbež se hojně chovala (P, 15). Častým případem transpozice byla změna 

francouzského podstatného jména za české sloveso (tato potřeba vyplývá verbálního 

charakteru cílového jazyka), čímž docházelo k široké, avšak nezbytné amplifikaci textu:  

[…] la suppression des abattoirs parisiens 

et l’avènement des transports frigorifiques. 

(O, 20) 

[…] byla zrušena pařížská jatka a rozmohla 

se doprava mrazících vozů. (P, 7) 

Syntaktické transpozice byly také poměrně častým jevem. Prvním druhem takového 

postupu je změna slovesného rodu mezi pasivem a aktivem, jako je tomu v následujícím 

případě, kde bylo příslovečné určení původce děje transponováno do podmětu: les perches 

étaient élevés par les moins cisterciens (O, 23) – okouni, které chovali […] cisterciáčtí mniši 

(P, 10). K syntaktické transpozici se dále uchylujeme v případech, kdy je potřeba větný člen 

nahradit vedlejší větou. V následujícím případě bylo příslovečné určení času nahrazeno 

vedlejší větou časovou: 

[…] leur retard à Chantilly serait à 

l’origine du suicide de Vatel lors de la 

réception du roi Louis XIV […] (O, 24) 

Zpoždění těchto vozů se stalo osudným kuchaři 

Françoisovi Vatelovi […], když na zámku 

v Chantilly pořádal velkou slavnost na počest 

návštěvy krále Ludvíka XIV. (P, 11) 
 

Tionová poznamenává, že ,,s častějším užíváním verbálního vyjádření v češtině 

souvisí i větší frekvence adverbia v češtině.“ (Tionová 2000: 418) Adverbium se tak 

v překladu vyskytuje častěji než odpovídající francouzské spojení, např. consommation était 

répandue (O, 26) – hojně se konzumovaly (P, 11) či les assiettes artistiquement décorées, 

fréquentes de nos jours (O, 13) – v dnešní době jsou pokrmy při servisu často dekorativně 

nazdobeny (P, 3).  

5.2 Koncentrace a diluce  

Koncentrací rozumíme zúžení významu při překladu. Tento postup můžeme uplatnit na 

místech, kde nám bohaté možnosti české slovotvorby umožňují shrnout jedním slovem to, co 
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bylo v originálu řečeno více slovy. Často takto postupujeme u českých sloves, která mohou 

získávat a hromadit předpony, a obohacovat tak své významy, např. pour être tendre (O, 20) 

– zkřehne (P, 8), être rassise (O, 20) – uzrát (P, 8), faire l’expérience (O, 25) – přesvědčit se 

(P, 12). Dalším typem strukturální koncentrace nastává u českých deminutiv v protikladu 

k francouzským výrazům s adjektivem petit, např. petit canard (P, 29) – káčátko (P, 19).  

 Opačným postupem je diluce, při které je výsledný text rozšiřován. Museli jsme takto 

postupovat u výrazů, které nemají v češtině jednoslovný ekvivalent, a byla potřeba je blíže 

vysvětlit či opsat. Jednalo se tak zejména o diluci lexikální, např. lardons (O, 22) – slanina 

nakrájená na kousky (P, 8), huîtres […] hachées (O, 26) – ústřice […] nadrobno nasekané (P, 

12). Diluci podléhají také některá minulá příčestí, která musíme opsat větou vedlejší, např. 

bouillon dégraissé (O, 21) – vývar, ze kterého byl sebrán tuk (P, 8). Diluci jsme nakonec 

volili v případech, kde byl jednoslovný překlad sice možný, avšak zněl by neobratně či 

nepřesně, a přeložený výraz jsme museli specifikovat, např. traces de jus (O, 13) – jemné linie 

omáčky (P, 3).  

5.3 Modulace 

Dále jsme využívali postupu modulace, který spočívá v odlišném přístupu k vyjadřované 

realitě. Změnou pohledu dochází ke změně pojmových kategorií, a to jak na úrovni lexikální, 

tak syntaktické. K lexikální modulaci jsme se uchylovali v několika případech. Poměrně 

častým postupem byla modulace antonymická: 

[…] les produits sont variables […] (O, 15) – […] suroviny nikdy nejsou stejné […]  (P, 4) 

[…] produits […] au goût standardisé (O, 18) – […]  potraviny […] chutí nijak nevynikají. 

(P, 5)  

[…] s‘il a été mal préparé […] (O, 23) – pokud není ryba řádně připravena […]  (P, 9) 

 Dalším typem lexikální modulace je záměna abstraktního výrazu za konkrétní, např. 

les poissons sont pêchés depuis la préhistoire (O, 22) – dějiny rybolovu sahají až do 

prehistorie (P, 7), anebo záměna na základě synekdochy. V následujícím se jedná o 

konkretizaci výměnou celku za část: 

[…] restitution des plats anciens à partir des 

sources écrites […] (O, 15) 

[…] napodobit starodávná jídla na základě 

dobových receptů […] (P, 4) 
 

 Větnou strukturu bylo také nutné modulovat. V následujícím příkladu uvádíme hned 

dva typy syntaktické modulace, a to změnu neosobní vazby na osobní a modulace vazeb 

paraître + infinitif a sembler + infinitif, které bylo nutno nahradit větami vedlejšími: 
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[…] ce qui paraissait original ou inventif à 

l’époque nous a semblé moins excellent.  

(O, 16)  

Ukázalo se však, že to, co nám tehdy 

připadalo originální a zajímavé, nás podruhé 

vůbec neoslovilo. (P, 5) 

5.4 Etoffement a dépouillement 

Při postupu zvaném étoffement se výrazy vágní či některá spojení doplní konkrétnějším 

výrazem. Takový princip se uplatňuje častěji při překládání do francouzštiny, kde se takto 

doplňují vágní předložky, proto byl v našem překladu tento jev zastoupen pouze v menší 

míře, např. pendant les sièges (O, 19) – v dobách obléhání (P, 6). Opačný princip, kdy je 

plnovýznamové slovo nahrazeno slovem pomocným, se nazývá dépouillement. 

V následujícím případě je viditelná schopnost českého jazyka vyjadřovat se stručně bez 

zbytečného zprostředkujícího výrazu: 

Les productions traditionnelles gouteuses 

sont délaissées au profit de produits 

industriels […] (O, 18) 

Chutné potraviny vyráběné tradičním 

způsobem byly nahrazeny průmyslovou 

výrobou. (P, 5) 

5.5 Větné transformace 

Jak jsme již zmínili výše, větná struktura původního textu byla modifikována a upravována 

relativně ve velké míře. V rámci obou jazyků může docházet k obměnám, při kterých je totéž 

vyjádřeno synonymními formulacemi. Při překladu jsme uplatňovali zejména transformace 

pořadí jednotlivých větných členů. V následujícím případě je zřejmé, že záměna pořadí 

nemění význam a že byla motivována potřebou širší explicitace. Vysvětlovaný větný člen 

jsme posunuli na konec věty, aby vysvětlivka nezasahovala do průběhu řeči a nepůsobila 

rušivě: 

Elles sont servies saisies à l’huile d’olive, 

accompagnées de sel et de poivre, de piment 

d’Espelette et d’ail frais. (O, 26) 

Mladí úhoři […] se připravují na olivovém 

oleji se solí, pepřem, čerstvě utřeným 

česnekem a špetkou piment d’Espelette (druh 

mleté pálivé papriky z Baskicka). (P, 12) 

Změně pořadí podléhaly i jednotlivé věty. Zpravidla jsme připojovali kratší věty 

k předešlému souvětí, se kterým souvisely, a vyznělo tedy mnohem přirozeněji daný větný 

úsek vpracovat do předchozího celku:  

On raconte qu’elles étaient nourries avec le 

corps d’esclaves [...] Cette légende est 

rapportée par Sénèque et Tibère en particulier. 

(O, 24) 

Seneca a Tiberius ve svých legendách praví, 

že císaři krmili tyto ryby těly otroků. (P, 10)  
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Podobně jsme postupovali i v následujícím případě, kde jsme větu se vztahem 

k informaci v předchozím souvětí vložili do závorky na místo, ke kterému se vztahovala. 

Domníváme se, že výstavba informací v originálu na tomto konkrétním místě nebyla příliš 

logická a daná informace na daném místě zcela relevantní: 

La charcuterie gauloise était déjà renommée 

à Rome et l’on y appréciait jambons, 

andouillettes, boudins et les abats dont la 

tête de porc […] Les andouilles ont été 

célébrées par Rabelais. (O, 22) 

Galské uzeniny si dobyly věhlas i v 

antickém Římě a mezi nejoblíbenější patřily 

různé druhy šunky, jitrničky (které dokonce 

inspirovaly renesančního spisovatele 

Francoise Rabelaise), jelítka a z vnitřností to 

byly prasečí hlavy […] (P, 9) 

6. Typologie překladatelských posunů 

V poslední kapitole práce se zaměříme na překladatelské posuny, ke kterým došlo, jak 

uvádí Gromová  „v procesu překládání jako výsledek interpretačního postupu překladatele.“ 

(Gromová 2009: 56). V této části vycházíme především z poznatků Antona Popoviče a pro 

zařazení jednotlivých posunů užíváme typologii Edity Gromové, která ve svém díle 

z Popoviče vychází. Vzhledem ke zvolené překladatelské metodě věrného překladu dle Jiřího 

Levého se také pokusíme některá řešení konfrontovat s principy Levého metody.  

 Anton Popovič ve své Teórii uměleckého prekladu (1975) rozeznává čtyři typy 

překladatelských posunů – konstitutivní, individuální, tematický a negativní. Konstitutivním 

posunem rozumí nezbytný a funkční posun, který vyplývá z rozdílů mezi jednotlivými 

jazykovými systémy. Individuální posun je individuální odchylka vznikající na základě 

překladatelovy osobní preference a tematický posun vzniká náhradou reálií či idiomatických 

vyjádření prvků cizích prvky domácími; je tedy motivován kulturní rozlišností. Pouze 

poslední negativní posun lze klasifikovat jako chybný posun vyplývající z nepochopení 

originálu vedoucí k věcným chybám či stylovému ochuzování originálu. (Vilkovský 2002: 

44). Jsme si vědomi, že v našem překladu došlo k mnohým posunům, které však nechápeme 

negativně a ke kterým jsme byli motivováni snahou přeložit text co nejpřesněji a nejfunkčněji, 

tak jak to chápe i Popovič: „K posunům nedochází jen proto, že překladatel chce dílo měnit, 

ale také pro to, že se ho snaží vyjádřit co nejvěrněji, zmocnit se textu v jeho totalitě.“ 

(Popovič 1975: 121) 

6.1 Explikace  

V překladu často nastávají změny vyplývající z napětí mezi rozlišnými kulturami výchozího 

a cílového textu. Toto napětí se projevuje sémiotickou opozicí, která se řeší na ose exotizace 
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a naturalizace (ponechávající a nahrazující principy). O exotizaci mluvíme v případě, kdy se 

překladatel přibližuje předloze a ponechává v překladu cizí prvky. Naproti tomu naturalizace 

označuje metodu, podle které se překladatel od předlohy vzdaluje a cizí prvky nahrazuje 

domácími. V překládaném textu bylo nutné oba principy kombinovat a snažili jsme se 

o dosažení tzv. kreolizujícího překladu, ve kterém jsou prvky domácí a cizí v rovnováze 

a při překladu jsme respektovali autora a zároveň brali ohled na čtenáře. (Gromová 2009: 72–

73)  

Výše zmíněné napětí mezi požadavkem zachování cizího v překladu a požadavkem 

srozumitelnosti jsme řešili explikováním, tedy přidáváním informací a vysvětlivkami. Jiří 

Levý označuje tento princip intelektualizací a v jeho pojetí je tento posun negativní 

a nežádoucí. Definuje hlavní tři typy intelektualizace (zlogičťování textu, vykládání 

nedořečeného a formální vyjadřování syntaktických vztahů). Při překladu uměleckých textů 

není tento postup žádoucí, neboť oslabuje estetické hodnoty originálu. (Levý 2002: 132–133) 

Domníváme se, že v námi zvoleném populárně naučném textu převažuje nad estetickou 

hodnotou funkce informativní. Vzhledem k cílovému čtenáři, u kterého nepředpokládáme 

hlubší znalost daného tématu, jsme volili vyšší míru explikace, která v tomto případě 

neoslabuje žádnou z dominantních funkcí textu a naopak přispívá ke zvýšení 

komunikativnosti sdělení. Nejčastěji jsme volili explikaci prostřednictvím vnitřních 

vysvětlivek a syntaktického zlogičťování.  

Vnitřní vysvětlivka   

Nejčastějším způsobem vysvětlování bylo explikování textu formou vnitřní vysvětlivky. 

Domníváme se, že tento způsob zlogičťování je „nejdiskrétnější“, protože je vysvětlení 

vsunuto přímo do textu, a byl tedy nejčastější metodou explikace. Využívá se forma 

doplňující věty ve formě přívlastku, přístavku či vysvětlující informace v závorce. (Gromová 

2009: 76)  

Vnitřní vysvětlivky se lišily délkou – používali jsme jak jednoslovné přístavky, např. 

gastronom Jean Anthelme Brillat-Savarin, tak obsáhlejší popis, např. […] rybí kotlík 

z několika druhů ryb na bílém víně marmite dieppoise […] (P, 5) – ale i formou a motivací. 

Vedle jednoduchý přístavků jsme někdy uvedli vysvětlení do závorky, zejména v případě 

vysvětlování složení určitého pokrmu, např. […] piment d’Espelette (druh mleté pálivé 

papriky z Baskicka) […] (P, 5), a někdy jsme dokonce oba postupy kombinovali, např. […] 

regionální alsaské speciality choucroute (původně směs vepřového masa, uzenin a dušeného 
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zelí). (P, 5) A konečně je nutno podotknout, že v některých případech nebyla vnitřní 

vysvětlivka motivována pouze rozdíly pragmatickými, ale i strukturálními, jako 

v následujícím případě, kde jsme museli dodat českého výrazu před cizí název, aby mohl být 

výraz náležitě vyskloňován:  

Mladí úhoři […] se připravují na olivovém oleji se solí, pepřem, čerstvě utřeným česnekem 

a špetkou piment d’Espelette […] (P, 5) 

Byli jsme si vědomi toho, že všechny tyto rozsáhlé vysvětlivky výrazně prodlužují 

výsledný text. Snažili jsme se tedy přidávání informací explikací kompenzovat kompresí. 

Tohoto postupu by měl překladatel dosáhnout vypuštěním takových prvků sdělení, které 

vyplývají z kontextu, neboť na některých místech nemusí redukce znamenat ztrátu informací. 

(Knittlová 2000: 12). K takovému postupu jsme přistoupili v následujícím případě, kde jsme 

vypustili nadbytečnou informaci obsaženou už v předcházejícím přívlastku:  

[…] Pata Negra (porcs à demi sauvages a 

« patte noires », proches des sangliers).  

(O, 22)  

[…] Pata negra (doslova černá tlapa je 

sušená šunka z polodivokého prasete 

s černými kopyty). (P, 9)  
 

Poznámka pod čarou 

Tento způsob explikace však v několika případech nebylo možné použít, neboť by příliš 

dlouhá vnitřní vysvětlivka narušovala strukturu věty a pochopení by spíše bránila. Na 

takových místech jsme volili poznámku pod čarou, která byla vhodná pro přidání méně 

důležitých či příliš rozsáhlých informací: 

Rome faisait grand usage des volailles : 

ainsi, c’est pour contrer une loi somptuaire 

(loi Fauria, 162 av. J.-C.) [...] 

V Římě se drůbež pojídala ve velkém 

množství, a to dokonce v takovém, že její 

konzumaci omezili římští vládci speciálními 

zákony zvanými leges somptuariae
3
 

(konkrétně to byl zákon Fauria z roku 162 př. 

n. l.). 

 
3
Leges sumptuariae byly zákony proti přílišnému a 

nadměrnému přepychu v oděvu, jídle a při 

slavnostech. In BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie 

římského práva. Praha: Academia, 1981, s. 198 

 

Vysvětlování syntaktických vztahů   

Na mnoha místech v textu docházelo k syntaktickému zlogičťování, které bylo motivováno 

celkově koncizním rázem textu i autorovým sklonem k heslovitosti sdělení. S maximálním 
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ohledem na čtenáře jsme se snažili ve složitých syntaktických strukturách zvyšovat kohezi 

sdělení a v důsledku toho jsme vysvětlovali syntaktické vztahy.  

Častým případem byl obsáhlejší opis francouzských spojek stručnou vysvětlující 

větou, která zvyšovala kohezi a logickou návaznost dílčích celků. Nejčastěji jsme takto 

opisovali francouzské slůvko ainsi, za které jsme cítili potřebu doplnit konkrétnější spojovací 

výrazy, jak lze vidět v následujících případech: 

 Ainsi s’explique le désintérêt pour 

le veau qui a été élevé sans lait en 

batterie [….] (O, 20) 

Je proto pochopitelné, že se v minulosti 

opustilo od telecího masa ze skotu chovaného 

v kotcích [….] (P, 8) 

 

 Ainsi le pot-au-feu en France, 

l’osso bucco en Italie […] (O, 21) 

 

Po celém světě tak najdeme takové obdobné 

recepty, jako například francouzské pot-au-

feu, italské osso bucco […] (P, 8) 

 Des troupeaux entiers ont ainsi 

convergé vers les villes et Paris. 

(O, 20) 

V důsledku zvýšeného zájmu o maso se celá 

stáda dobytka přesunula k velkým městům a 

Paříži. (P, 8)  
 

Poslední řešení je výrazně konkrétnější a výpravnější než originál, avšak vysvětlení 

kauzality naznačené francouzským ainsi je na tomto místě nezbytné, neboť se jedná o první 

větu nového odstavce, který navazuje na informace z toho předchozího, a pouhý doslovný 

překlad jednoslovnou spojkou jako tudíž by čtenáři dostatečně nevysvětlil vztah mezi 

jednotlivými informacemi.   

Z  potřeby zvyšovat kohezi sdělení vyplývá i další postup, a to formální vyjadřování 

těch syntaktických vztahů, které jsou v originále pouze naznačeny: 

Un des premiers objectifs du gastronome est 

la qualité des produits. Sans bon produit, pas 

de bonne cuisine ni de haute gastronomie. 

(O, 17)  

Jedním z hlavních zájmů všech milovníků 

jídla jsou kvalitní suroviny, neboť bez 

dobrých surovin nemůžeme mluvit o dobrém 

jídle, ani o žádné vysoké gastronomii. (P, 5)  

 

Les assiettes artistiquement décorées […] ne 

sont que le témoin de la sensibilité artistique 

de notre temps. A Rome ou au Moyen-Age, 

on goûtait la couleur des plats […] (O, 13)  

Péče, která se věnuje úpravě talíře, svědčí o 

uměleckém vkusu dnešních kuchařů. Avšak 

už ve starověkém Římě a středověku byl 

kladen velký důraz na barvu pokrmů. (P, 5)  
 

 Konečným typem zlogičťování bylo vykládání a konkretizace těch míst, která byla 

v originálu nejednoznačná a jejichž stejný převod by mohl být pro cílového adresáta matoucí. 
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K nejednoznačnosti sdělení docházelo v důsledku řetězení mnoha informací na malém místě, 

a v některých případech bylo nutné zopakovat či vysvětlit předmět řeči, jak je tomu 

v následujícím případě, kde v originále není na první pohled jasné, čemu musí být úprava 

přizpůsobena: 

La cuisson doit être adaptée : après des 

siècles de cuisson « à point » pour les 

viandes rouges […] le goût est actuellement 

d’une viande saignante […] (O, 21)  

Druhu masa se musí přizpůsobit i způsob 

úpravy. Co se týká červeného masa, tak 

zatímco se tradičně preferovalo maso dobře 

propečené, […] v současnosti se dává 

přednost krvavým steakům […] (P, 8) 

6.2 Konkretizace a generalizace  

Dalším posunem, ke kterému došlo zejména vlivem kulturních odlišností, je generalizace. 

Užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení je někdy nevyhnutelné u výrazů 

lokálních a cizích, kterým by čtenář neporozuměl. (Levý 2012: 129) Vysvětlující zobecnění 

bylo nutné například v následujícím případě, kde by původně užitá francouzská reálie nebyla 

českému adresátovi známá:  

[…] d’où l’intérêt actuel pour les couteaux 

de Laguiole. (O, 14) 

[…] v současnosti se proto zvýšil zájem o 

kvalitní kuchyňské nože. (P, 9) 

  

Ačkoliv jsou nože Laguiole ve Francii notoricky známé především jako malé kapesní 

nožíky, rozhodli jsme se užít ekvivalentu kuchyňské nože, protože se v daném kontextu mluví 

o porcování masa a firma v nedávné době expandovala na trh právě s kuchyňskými 

a steakovými noži.  

Stejně jsme postupovali i u překladu dvou receptů, jejichž názvy jsme nepřekládali 

a oba jsme je generalizovali vysvětlujícím opisem. Jedná se totiž o dva v podstatě stejné 

pokrmy, jejichž názvy nejsou v českém prostředí vůbec známé a velmi málo známé jsou 

i v domácím prostředí. Při rešeršní části jsme se důkladně seznámili s postupem i složení obou 

jídel a nakonec je obecně přeložili jako pokrmy ze smažené tresky, neboť takto upravená ryba 

je hlavní podstatou obou receptů a překlad je i obsahově relevantní ke zbytku okolního 

sdělení:  

Le maquereau, le merlan, la plie et la raie 

sont moins appréciés actuellement, sans 

doute à tort, car le merlan en colère ou le 

merlan Colbert sont délicieux. (O, 25)  

Vedle toho ryby jako makrela, treska, platýs 

a rejnok nejsou dnes tak oblíbené, ovšem 

neprávem, neboť například takové pokrmy ze 

smažené tresky jsou skutečnými delikatesami. 

(P, 11)  
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Generalizaci nakonec podléhaly i některé termíny, jimiž byl text přesycen. Na více 

místech jsme se rozhodli termín nahradit obecnější vysvětlivkou, která zastala stejnou 

informační funkci, neboť by ověřený překlad termínu mohl působit cize a nepřirozeně. Proto 

jsme při překladu výrazu conquistadors nesáhli po jeho českém protějšku conquistadoři, ale 

zvolili jsme opis španělští mořeplavci (P, 15), a podobně jsme u překladu odborného výrazu 

faire l’expérience en double aveugle nepoužili ekvivalentu náhodný dvojitý slepý a dali jsme 

přednost méně přesnému, avšak přirozenějšímu a čtivějšímu náhodný test.  

Opačným postupem je konkretizace, ke které dochází u převodu původních 

mnohoznačných slov, jejichž význam je nutno dle daného kontextu konkretizovat. Příkladem 

nám může být francouzské slovo produit, které jsme na různých místech překládali hned 

třemi různými způsoby: 

 Les produits sont variables […] 

(O, 15) 

[…] suroviny nikdy nejsou stejné  […] (P, 2) 

 

 […] produits industriels, certes 

sanitairement sains […] (O, 18) 

[…] byly nahrazeny průmyslovou výrobou, 

která sice zajišťuje zdravotně nezávadné 

potraviny […] (P, 5) 

 D’autres produits de la mer 

ornent nos tables: les coquillages 

et les crustacés. (O, 26)  

Naše tabule však zpestřují i další druhy 

mořských plodů, a to různé škeble a korýši. 

 (P, 11) 
 

Někdy bylo nutné nahradit obecného výrazu ve francouzštině výrazem konkrétnější 

proto, že by původní slovo znělo neobratně:  

Par contre, la culture biologique rencontre 

un vif succès, souvent en raison des bonnes 

pratiques […] (O, 18) 

[…] v posledních letech stalo velkým hitem 

ekologické zemědělství, a to zejména proto, 

že plodiny jsou pěstované podle ekologicky 

šetrných zásad […] (P, 6) 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo co možná nejvěrněji přeložit několik částí z publikace La gastronomie 

a současně zachovat dominantní funkce originálu i srozumitelnost textu pro cílového čtenáře.  

Druhou část práce tvořil teoretický komentář, jehož cílem bylo překladatelský proces co 

nejpřesněji popsat s využitím poznatků z odborné literatury.  

Při převodu do mateřštiny jsme se potýkali s rozličnými problémy, které byly zejména 

způsobeny presupozicemi výchozího textu neznámých českému čtenáři. Snažili jsme se 

vytvořit srozumitelný plynulý text, což vyžadovalo rozsáhlou explikaci. Během překladu 

došlo k četným posunům, kterých jsme si vědomi a které jsme se snažili na jiných místech 

kompenzovat. Nejdůležitějším vodítkem při překladu nám byla Levého dvojí norma 

v překladu, které jsme se drželi po celou dobu překladu.  

 Pevně věříme, že překlad by mohl být rozšířen na celou publikaci, která by našla své 

čtenáře v české veřejnosti a mohla by sloužit jako funkční pojítko mezi jednotlivými 

kulturami. Práce byla cennou zkušeností z hlediska překladatelského, ale i odborného. V obou 

částech jsme reflektovali poznatky získané během studia a zároveň jsme se naučili efektivně 

využívat sekundární literaturu a další zdroje. Překlad byl také přínosný svou informační 

hodnotou, díky které jsme během rešeršní části nabyli nové podrobné poznatky o určité části 

francouzské kultury, která nás zajímá a je nám blízká.  
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9. Přílohy 

9.1 Příloha č. 1: Naskenovaný text originálu  

 

 


