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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol z knihy Les essentiels de la 

cuisine française spisovatele Thierry Roussillona a analýza překladu originálního textu. 

Práce je rozdělena do dvou částí – samotného překladu a teoretického komentáře, který 

zahrnuje analýzu originálního textu a typologii nejvýraznějších překladatelských 

problémů. 
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to present a translation of selected chapters from the 

book Les essentiels de la cuisine française by author Thierry Roussillon and an analysis 

of the original text. The thesis is divided into two parts – the translation itself followed 

by a theoretical annotation containing the analysis of the original text and the typology of 

the most significant translation problems. 

 

Key words 

annotated translation, translation analysis, translation problems, translation shifts, basics 

of French cuisine, French cuisine recipes  



Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 7 

Překlad .............................................................................................................................. 8 

Komentář ........................................................................................................................ 31 

1 Překladatelská analýza ............................................................................................ 32 

1.1 Stylistické zařazení textu .................................................................................. 32 

1.1 Vnětextové faktory ........................................................................................... 33 

1.1.1 Autor ......................................................................................................... 33 

1.1.2 Komunikační záměr .................................................................................. 33 

1.1.3 Adresát ...................................................................................................... 34 

1.1.4 Čas, místo, médium .................................................................................. 34 

1.2 Vnitrotextové faktory ....................................................................................... 35 

1.2.1 Téma a obsah ............................................................................................ 35 

1.2.2 Presupozice ............................................................................................... 36 

1.2.3 Členění textu, grafická úprava a neverbální prvky ................................... 36 

1.2.4 Lexikum .................................................................................................... 37 

1.2.5 Morfologie a syntax .................................................................................. 37 

1.2.6 Interpunkce ............................................................................................... 37 

2 Typologie překladatelských problémů .................................................................... 39 

2.1 Nadpisy ............................................................................................................ 39 

2.2 Výjimky v nadpisech v originálu ..................................................................... 39 

2.3 Rovina morfologická a syntaktická .................................................................. 40 

2.3.1 Rovina morfologická ................................................................................ 40 

2.3.2 Rovina syntaktická .................................................................................... 41 

2.4 Rovina lexikální ............................................................................................... 42 

2.4.1 Systematické problémy při překladu ........................................................ 42 

2.4.2 Konkrétní problémy při překladu termínů ................................................ 43 

2.5 Rovina textová ................................................................................................. 50 



2.5.1 Lokalizace ................................................................................................. 50 

2.6 Nedostatečnost originálního textu .................................................................... 53 

3 Překladatelské postupy ........................................................................................... 55 

3.1 Transpozice ...................................................................................................... 55 

3.2 Modulace .......................................................................................................... 56 

3.3 Koncentrace a diluce ........................................................................................ 56 

3.4 Étoffement a dépouillement ............................................................................. 57 

4 Překladatelské posuny ............................................................................................. 58 

4.1 Výrazová záměna ............................................................................................. 58 

Závěr ............................................................................................................................... 59 

Bibliografie ..................................................................................................................... 60 

Přílohy ............................................................................................................................. 63 

Příloha č. 1: Naskenovaný text originálu .................................................................... 63 

 



7 

 

Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je překlad vybrané části francouzské publikace Les 

essentiels de la cuisine française autora Thierry Roussillona, která vyšla v nakladatelství 

Éditions First v Paříži v roce 2012. Jedná se o stručnou příručku pro začínající kuchaře 

bez zkušenosti s francouzskou kuchyní a se zájmem o kulinářské umění v tomto stylu.  

Kniha je rozdělena na dvě části, v první se nachází celkem 100 technik a triků, druhá část 

pak obsahuje 300 základních receptů francouzské kuchyně, na nichž si čtenář může 

vyzkoušet dovednosti uvedené v první části knihy. Předmětem mého překladu je první 

kapitola Triky a techniky a několik stran z kapitoly věnované receptům. 

Text jsem si vybrala především z osobního zájmu o francouzskou kuchyni, která je v této 

zemi zásadní součástí kultury. Francouzská gastronomie je známá minimálně po celé 

Evropě a jsem přesvědčena o tom, že i pro českého čtenáře může být překlad podobné 

příručky velkým přínosem k tomu, aby se přiblížil k francouzské kultuře či se i bez 

znalosti francouzského jazyka dozvěděl více o francouzské kuchyni.  

 Proto jsem se překlad snažila provést tak, aby byl co nejblíže českému čtenáři a přitom 

si zachoval svou informační hodnotu. 

V první části práce se věnuji samotnému překladu, ve druhé části pak pokračuji 

překladatelskou analýzou. Rovněž zde představím základní překladatelské problémy, 

s nimiž jsem se při překladu setkala, a také uvedu použité překladatelské procesy a 

postupy, které jsem použila kvůli odlišnostem zdrojového a cílového jazyka. 
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Úvod 

Vaření, to je umění připravit a zkombinovat potraviny. Abyste ho ovládli, budete se muset 

seznámit s několika základními technikami, pravidly, triky, postupy a metodami. To vše 

se pochopitelně dozvíte z této knihy, která Vám nabízí kompletní přehled všeho, co 

potřebujete vědět. 

Jak správně vybrat suroviny 

Pilířem vaření jsou potraviny. Základním pravidlem je fakt, že nejlepší potravina je ta, 

kterou máte rádi. Je jisté, že ať už se jedná o jakékoli jídlo, je dobré mít v hlavě představu 

o tom, jak si nejlépe vybrat. Pamatujte, že nejlépe si pochutnáte, pokud budete respektovat 

aktuální roční období. Proto se budete vyhýbat jahodám v únoru a rajčatům v prosinci. 

Při nakupování jsou pravidla stejně důležitá jako zdravý rozum. Při výběru ovoce a 

zeleniny dbejte na to, aby plody byly netknuté, hladce zaoblené a aby měly hezkou 

jednotnou barvu. Totéž platí při nákupu ryb. Ryba musí být na dotek pevná, její kůže 

musí být lesklá, ploutve neporušené a oči vypoulené. Hovězí maso musí mít jasně 

červenou barvu a musí být pěkně prorostlé (maso musí být protkané malými vlákny tuku). 

Pokud tuk obklopuje určité kusy masa, měl by mít bílou barvu. Dobré drůbeží maso se 

nesmí rozpadat, mělo by být pevné s hladkou a dobře oškubanou kůží. Zkrátka, základem 

je čerstvost. Pokud máte jakékoli pochybnosti, neváhejte se zeptat prodejce, abyste 

nekupovali zajíce v pytli. 

Doporučený materiál 

Je to známá věc, prakticky samozřejmá pravda, že pro vaření je nutné vlastnit základní 

vybavení, ale nemusí jít o profesionální zařízení. Základem je sporák (nebo alespoň 

elektrická plotýnka) a klasická pečící trouba, stejně jako kastrol, pánev, pekáč a dortová 

forma. V oblasti elektrospotřebičů neprohloupíte koupí základního kuchyňského robota. 

Pro pohodlné vaření budete potřebovat ještě vařečky, prkénka na krájení, stěrky, nože 

různých velikostí, struhadlo a škrabku na brambory. 

Základní trvanlivé potraviny 

V tomto ohledu tak trochu záleží na osobní chuti, ale pro snadné vaření je praktické mít 

vždy při ruce pár základních surovin, jako jsou olej, ocet, hořčice, mouka, cukr, čokoláda, 

vanilka, koření a kokosové mléko. Ve spíži můžete mít v zásobě i těstoviny, rýži, sůl, 

pepř, bujón, tuňáka v plechovce nebo loupaná rajčata. 
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Pokud vám v lednici nebudou chybět vejce, máslo, několik jogurtů, kousek sýra ke 

strouhání, křehké nebo listové těsto a několik druhů sezónní zeleniny, budete moct rychle 

připravit pěkných pár receptů. V mrazáku můžete kromě vašeho oblíbeného masa a ryb 

skladovat například i bylinky, domácí vývar nebo letní ovoce a schovat ho tak na zimu. 

Vaření ve vašem stylu  

Přes všechny tyto tipy, pokyny, rady a informace a i přesto, že vaření může být vnímáno 

jako každodenní robota, byste neměli zapomenout na to, že je tato činnost i zdrojem 

potěšení. To můžete najít ve svědomitém dodržování postupů, které najdete v této knize, 

i ve vzdalování se od toho či onoho receptu různými úpravami a obměnami tak, abyste 

vařili, jak vám to vyhovuje. Potěšení může spočívat i ve sdílení vámi uvařeného jídla 

s těmi, které máte rádi. 

 

TRIKY A TECHNIKY 

OVOCE 

Jak nakrájet ananas 

Nožem se širokou čepelí odkrojte horní a dolní část ananasu (obr. 1). Postavte ananas na 

jednu ze vzniklých plošek a odřízněte kůru podle tvaru ovoce (obr. 2). Jakmile je ananas 

zbavený kůry, položte ho na bok a rozkrájejte ho na středně tlustá kolečka (obr. 3) a potom 

pomocí vykrajovátka odstraňte tvrdý střed z každého plátku. Také můžete vykrojit celý 

ananas najednou - po oloupání ho nechte stát na jedné z plošek, zasuňte do něho nůž a 

obkružte jím tvrdý střed. Vzniklý váleček pak vytáhněte. 

Jak vypeckovat třešně 

Pokud nevlastníte vypeckovávač třešní, použijte čistou kancelářskou sponku 

k propíchnutí třešně a k obkroužení pecky, kterou pak budete moct vytáhnout. Brzy se 

naučíte ten správný grif. 

Jak „oloupat“ citrusy 

Pokud nemáte škrabku na citrusové plody, použijte škrabku na brambory (obr. 1). V tom 

případě ale budete muset kůru před dalším zpracováním nadrobno nakrájet (obr. 2). 

Každopádně ale dbejte na to, abyste škrabali pouze barevnou část kůry bez bílé kůžičky. 

Ke škrabání můžete použít také struhadlo.  
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Jak ozdobně rozkrojit pomeranč nebo citron 

Pomocí špičatého nože odkrojte horní a dolní část ovoce. Ostřím nože zajeďte až do 

středu citrusu (obr. 1) a po celém obvodu ovoce do něj vykrajujte špičaté zoubky (obr. 2). 

Vzniklé poloviny od sebe před podáváním oddělte (obr. 3). Stejným způsobem můžete 

ozdobit třeba kiwi nebo jablka, která před servírováním musíte ještě vykrájet. 

Jak získat plátky citrusů bez hořké bílé kůžičky 

Pomocí nože s velkou čepelí odkrojte horní a dolní část ovoce. Postavte ho na pracovní 

plochu a odkrojte kůru (obr. 1) tak, aby byla vidět dužnina (obr. 2). Odstraňte případné 

zbylé části bílé kůry a vezměte ovoce do ruky, ve které nedržíte nůž. Poté ostřím 

vykrajujte čisté dílky dužniny (obr. 3). 

Jak docílit toho, aby jablko nezhnědlo 

Jablko má po oloupání při kontaktu se vzduchem tendenci hnědnout. Můžete tomu 

zabránit tak, že jej lehce pomažete citronovou šťávou – rozkrojenou část jablka buď 

potřete půlkou citronu, nebo kousky jablka pokapejte citronovou šťávou.  

Jak vykrájet jablko 

K vykrájení jablka můžete použít vykrajovač jádřince (obr. 1) a zabodnout ho do středu 

ovoce (obr. 2). Pokud tento nástroj nemáte k dispozici, použijte škrabku na brambory, 

obkružte jí jádřinec, a pak ho s její pomocí vyjměte. 

Jak omýt jahody 

Ponořte jahody na několik minut do studené vody, poté je pomocí cedníku slijte a nechte 

je okapat na savém papíru. Pozor, hlavně je neokrajujte před ponořením, jinak do sebe 

nasáknou vodu. 

Jak zbavit kůry malé druhy melounů 

Malým nožem odkrojte spodní stranu melounu a oloupejte ho jako jablko.  

Jak vymačkat citrusy 

Lis na citrusy vám tento úkol samozřejmě může zjednodušit, hlavně v tom, že vám 

jadérka pomeranče nebo citronu nespadnou do připravovaného pokrmu, protože dostat je 

potom ven není žádná hračka. 
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Pokud tuto pomůcku nemáte při ruce, obalte půlku citrusu kouskem gázy nebo čisté látky 

a pak ho vymačkejte, získáte tak vytouženou šťávu bez jader. 

Jak získat kousky ovoce ve tvaru kuliček 

Pokud chcete udělat ovocný salát s ovocem ve tvaru kuliček, použijte vykrajovač na 

meloun. Aby se vám to povedlo, zakrojte ho do oloupaného ovoce a obkružte tak, abyste 

získali kuličku. Takto můžete zpracovat jablka, hrušky, manga, melouny, nebo dokonce 

zeleninu (cukety, avokáda, a podobně). 

Jak z manga vykrájet kostičky 

Abyste získali kostičky z manga, rozkrojte ho na dva kusy podél pecky. Nožem s kulatou 

špičkou do obou polovin vykrájejte kostky, snažte se přitom nenarušit vnější slupku 

ovoce. Poté obě poloviny prohněte směrem ven a kostičky jednoduše vyloupněte. 

 

ZELENINA 

Jak okrájet artyčok tak, abyste získali srdíčko 

Lodyhu artyčoku odlomte rukou. Tak rovnou odstraníte i vlákna, která by po odříznutí 

zůstala. Nůž použijte k okrájení listů až do dvou třetin zeleniny (téměř až k srdíčku) (obr. 

1). Nožem okrájejte i zbytek artyčoku tak, že jím obkroužíte srdíčko (obr. 2). Odstraňte 

všechny listy a tvrdé části (obr. 3) a pomocí polévkové lžíce vyjměte chmýří. Srdíčko 

pokapejte citronem, aby nezčernalo. 

Jak uvařit zeleninu, aby nepřišla o svou barvu 

Po uvaření zelenina často ztrácí svou barvu a přichází o lesk. Abyste se toho vyvarovali 

a udrželi v ní chlorofyl, ihned po uvaření ji ponořte do mísy s ledovou vodou 

(nezapomeňte přidat kostky ledu). 

Jak nadrobno nakrájet pažitku 

Omyté snítky pažitky na pracovní ploše srovnejte do „svazku“. Do jedné ruky vezměte 

dobře nabroušený nůž a druhou rukou přidržujte snítky pažitky. Čepelí nože pohybem 

sem a tam ukrajujte podél prstů kousky pažitky. Nezapomeňte po každém ukrojeném 

plátku posunout prsty o trochu dozadu. 
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Jak oloupat cibuli nebo šalotku 

Malým špičatým nožem odkrojte horní i dolní část zeleniny a kousek vrchní slupky. 

Zbytek vrchní vrstvy cibule nebo šalotky oloupejte rukou. 

Jak nakrájet na plátky cibuli nebo šalotku 

Cibuli nebo šalotku rozkrojte napůl, cibuli na výšku, šalotku podélně. Jednou rukou 

přidržujte rozkrojenou polovinu a dál ji krájejte tak, že nůž necháte klouzat podél prstů. 

Nezapomeňte po každém ukrojeném plátku posunout prsty o trochu dozadu. 

Jak najemno nakrájet cibuli  

Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké plátky, které ale nedokrajujte až do konce. Otočte 

ji o 90 stupňů a znovu ji nakrájejte na tenké plátky, ale ani tentokrát je nedokrajujte. Takto 

připravenou cibuli ještě rozkrájejte úhlopříčně, abyste získali malé kostičky. 

Jak zbavit česnek klíčků 

Česnekový klíček může být těžký na trávení, proto je lepší ho vykrojit. Stroužek česneku 

tedy oloupejte, rozkrojte ho napůl a špičkou nože vyjměte klíček.  

Jak rozdrtit stroužek česneku 

Oloupaný stroužek položte na pracovní plochu. Vezměte si velký nůž a plochou stranou 

ho přiložte na stroužek. Dlaní přitlačte na čepel a stroužek rozdrťte. 

Jak připravit chřest  

Škrabkou na brambory chřest oloupejte, začněte asi 3 až 4 cm od hlavičky (obr. 1) směrem 

k dolní části stonku. Spodní konec stonku odkrojte (obr. 2). Chřest urovnejte do svazku a 

svažte provázkem (obr. 3), pak ho dejte vařit do osolené vody. 

Jak nakrájet lilek na plátky 

Lilek je možné nakrájet buď podélně, nebo na kolečka. Můžete k tomu použít velký dobře 

nabroušený nůž nebo kráječku zeleniny, díky které budete mít hezky pravidelné plátky. 

Jak rozkrájet mrkev na malé válečky 

Omytou a nakrájenou mrkev rozkrojte na tři kusy (obr. 1) a každý z nich podélně rozkrojte 

na čtvrtiny. Pomocí malého špičatého nožíku okrájejte rohy vzniklých hranolků (obr. 2) 

a poté i zbytek čtvrtin podle obrázku (obr. 3). 
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Jak rozkrájet cuketu na malé válečky 

Z omyté cukety odkrojte oba konce a rozkrojte ji na 2 nebo 3 kusy. Každý z nich rozkrojte 

ještě na čtvrtiny, ty uchopte do ruky a lehce okrájejte špičky tak, aby získaly zaoblený 

tvar. 

Jak rozkrájet tuřín na malé válečky 

Oloupaný tuřín rozkrojte na čtvrtiny, jako kdybyste krájeli dort. Pomocí dobře 

naostřeného nože zaoblete rohy u každého kusu a okrájejte je tak, aby získaly zakulacený 

tvar. 

Jak rozkrájet mrkev na nudličky (julienne) 

Mrkev nejdříve oloupejte a omyjte, poté ji rozkrojte na dvě nebo tři části a podélně z ní 

odkrojte jeden plátek (obr. 1). Postavte mrkev na pracovní plochu na vzniklou plošku, 

aby byla dobře stabilní. Nakrájejte ji na velmi tenké plátky (asi 1 mm) (obr. 2), dva nebo 

tři z nich položte na plocho a rozkrájejte je na co možná nejtenčí nudličky (obr. 3). 

Stejným způsobem můžete zpracovat i další zeleninu, například tuřín, kořen celeru nebo 

cuketu.  

Jak nakrájet pórek na nudličky (julienne) 

Odkrojte vlasové kořínky na konci bílé části pórku a jeho zelenou část. Zbylý pórek dále 

rozkrojte na tři stejné válečky (obr. 1), každý z nich rozkrojte na půl (obr. 2). Vzniklé 

poloviny položte na plocho, a rozkrájejte je na tenké nudličky (obr. 3). Opláchněte je ve 

studené vodě a před použitím je nechte okapat.  

Jak rozkrájet mrkev na kostičky 

Oloupanou a omytou mrkev rozkrojte na poloviny. Z jedné strany mrkve odkrojte tenký 

plátek tak, abyste si ji mohli pohodlně položit na pracovní plochu a netočila se vám. 

Rozkrájejte ji na 3 mm tenké plátky (obr. 1). Každý z těchto plátků rozkrájejte na 3 mm 

široké nudličky (obr. 2), ty narovnejte do řady vedle sebe a nakrájejte je na malé kostičky 

(obr. 3). Stejným způsobem můžete rozkrájet i další zeleninu (tuřín nebo cuketu).  

Jak rozkrájet mrkev na čtvrt kolečka 

Oloupanou a omytou mrkev podélně rozkrojte na půl a obě poloviny ještě na půl (obr. 1). 

Vzniklé čtvrtky mrkve nakrájejte na plátky tlusté asi 3 mm tak, abyste získali čtvrt 

kolečka (obr. 2).  
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Jak rozkrájet tuřín na kostičky 

Z oloupaného a omytého tuřínu odkrojte horní a spodní část a položte ho na jednu ze 

vzniklých plošek (obr. 1). Nakrájejte ho na 8 mm tlusté proužky (obr. 2). Každý proužek 

rozkrájejte na nudličky o šířce 8 mm (obr. 3), ty pak pokrájejte na kostičky. Stejným 

způsobem můžete rozkrájet i další druhy zeleniny (například mrkev nebo brambory). 

Jak oloupat tuřín 

Malým špičatým nožem odkrojte spodní a vrchní část (obkružte jím stonek) a potom tuřín 

oloupejte jako jablko.  

Jak očistit žampiony 

Nejprve šikmým řezem odkrojte část nohy, která byla v zemi, a poté houbu otřete vlhkým 

hadříkem. Houby můžete také rychle opláchnout studenou vodou a až potom je osušit, 

ale neměly by ve vodě zůstat delší dobu.  

Jak nakrájet žampiony na plátky 

Očištěné houby nakrájejte na tenké plátky (obr. 1). Jakmile budete mít nakrájenou 

polovinu houby, můžete ji položit na vzniklou plošku a pokračovat v krájení půlkoleček 

(obr. 2). Nakrájená kolečka žampionů neváhejte pokapat citronem, aby zůstala hezky bílá. 

Jak využít sušené houby 

Sušené houby nejprve ponořte na hodinu do teplé vody, pak je slijte a přiveďte na pět 

minut k varu. Dále je připravujte podle konkrétního receptu. 

Jak vytvořit cuketové tagliatelle 

Pomocí škrabky na brambory z cukety ukrajujte dlouhé tenké proužky, ty potom pět až 

deset minut vařte v osolené vodě.  

Jak oloupat papriku 

Abyste mohli papriku snadněji oloupat, nechte nejdřív ztmavnout slupku buď nad 

plamenem, nebo ji na chvíli vložte do trouby. Pak ji dejte do plastového sáčku a před 

loupáním ji nechte vychladnout. Pokud je paprika dostatečně pevná, můžete ji oloupat i 

škrabkou se zubatým ostřím.  
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Jak nakrájet papriku 

Papriku rozkrojte napůl, vyjměte zrníčka, odkrojte stonek a potom obě půlky rozkrojte 

ještě napůl, abyste malým špičatým kuchyňským nožem mohli snadněji vyjmout bílé 

části. Čtvrtiny papriky pak nakrájejte podle potřeby na tenká vlákna nebo na kostičky.  

Jak nechat dozrát avokádo 

Pokud avokádo není dostatečně měkké, stačí, když jej zabalíte do novinového papíru a 

uložíte ho na tmavé místo (například do kuchyňské skříňky) na jeden nebo dva dny. 

Stejným způsobem můžete nechat dozrát nazelenalé mango. 

Jak oloupat rajče 

Oloupat syrové rajče je téměř nemožné. V hrnci přiveďte k varu přiměřené množství 

vody a nechte v ní rajčata asi na minutu spařit. Poté je zchlaďte studenou vodou a slupku 

snadno oloupete pouze prsty.  

Jak rajče zbavit semínek 

Rajče rozkrojte na půl a pomocí čajové lžičky z něj vyjměte semínka. Poté rajče nakrájejte 

podle potřeby. 

Jak připravit drcená rajčata 

Oloupané a vykrájené poloviny rajčat položte na pracovní desku a rozkrájejte je na velké 

kusy nejdříve po délce a potom po šířce. 

Jak na zeleninové pyré 

Když chcete připravit dobré zeleninové pyré, uvařit, scedit a rozmixovat (nebo rozdrtit) 

zeleninu nestačí. Je také důležité nechat hrnec stát na plotně (podobně jako kdybyste 

připravovali odpalované těsto), dokud se nevypaří všechna voda. 

Jak na bramborovou kaši 

Pozor, pokud chcete udělat dobrou bramborovou kaši, nepoužívejte mixér, kaše by potom 

měla nepříjemnou „gumovou“ konzistenci. V ideálním případě brambory rozmačkejte 

vidličkou nebo šťouchadlem.  
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Jak rychle uvařit luštěniny 

Není vždy nutné máčet luštěniny několik hodin ve vodě před jejich uvařením. Bez tohoto 

zdlouhavého procesu se můžete obejít díky blanšírování. Luštěniny vsypte do velkého 

hrnce se studenou vodou a směs krátce přiveďte k varu. Před „opravdovým“ vařením je 

sceďte. 

Jak nerozvařit luštěniny 

Aby se slupka při vaření neprotrhla a luštěniny se tak nerozvařily, je třeba vodu přivést 

k mírnému varu. Prudký var způsobuje protrhnutí slupky luštěnin. 

Je nutné čočku před vařením namáčet? 

Odpověď závisí na typu čočky. Čočku je nutné namočit pouze tehdy, pokud je „tvrdá“. 

Zjistíte to tak, že ji zkusíte rozkřupnout. Je to jednoduché - pokud se vám čočka zdá 

měkká, nenamáčejte ji, v opačném případě ji do vody ponořte. 

Jak dobře uvařit čočku 

Dobře uvařit čočku není jednoduchá věc. Není neobvyklé, že na konci vaření je z čočky 

něco mezi hustou čočkovou kaší a neurčitou mazlavou hmotou. Aby k tomu nedošlo, 

někteří specialisté doporučují luštěniny orestovat na pánvi po dobu tří až pěti minut, 

dokud slupka nepukne. Takto můžete zkrátit dobu potřebnou k varu na pouhých dvacet 

minut a dojít ke zdárnému výsledku.  

 

Ryby, mušle a korýši 

Jak odsolit tresku 

Na odsolení (nasolené) tresky budete potřebovat dva dny, během nichž bude potřeba 

měnit vodu přibližně každých 6 hodin. Aby bylo maso jemnější, můžete poslední den 

nahradit vodu mlékem. 

Jak očistit rybu a zbavit ji šupin 

Rybu položte na pracovní plochu, která by měla být dobře pokrytá potravinovou fólií 

nebo pytlem na odpadky, aby nedošlo k jejímu poškrábání. Pomocí velkých kuchyňských 

nůžek rybě ostříhejte hřbetní a prsní, případně břišní ploutve (obr. 1) a (obr. 2). Tupou 
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hranou nože oškrabejte šupiny od ocasu směrem k hlavě (obr. 3). Šupiny škrabejte 

postupně, abyste nevynechali žádnou část těla. Nakonec rybu opláchněte. 

Jak vyvrhnout rybu 

Nožem z ryby vyjměte žábry a nařízněte břicho, abyste z něj mohli vyvrhnout vnitřnosti. 

Jak získat rybí filety 

Nařízněte rybu od hlavy (respektive od žaber) a odkrojte filet podél kostry (obr. 1). 

Položte jednu ruku na bok ryby, aby vám nevyklouzla. Pomocí nože vytáhněte břišní a 

zadní kůstky (obr. 2). Odříznutý filet položte na pracovní plochu kůží dolů a odkrojte ji 

táhlým pohybem nože mezi kůží a masem (obr. 3). 

Jak předpřipravit krevetu nebo raka 

Krevetu položte na pracovní plochu a chytněte ji za hřbetní ploutev (konec „ocasu“) (obr. 

1) a pohyby nahoru a dolů ji uvolněte. Jakmile je ploutev uvolněná, opatrně ji odtáhněte 

od těla společně s černým střívkem, které je k ní připojené (obr. 2). 

Jak správně uvařit raky ve vodě 

Raky je nutné připravovat v co nejmenším množství vody tak, aby byli sotva ponoření. 

Voda musí vřít klokotem.  

Jak vyloupat syrové krevety 

Při vyloupávání krevet musíte začít odtržením hlav. Dále špičkou nůžek oddělte maso od 

krunýře, abyste mohli ocas uvolnit jednoduše odtažením. Špičatým nožem lehce nakrojte 

maso v oblasti hřbetu a vytáhněte černé střívko. 

Jakým způsobem uvařit humra aby netrpěl 

Humra je vždy nutné vařit živého. Aby netrpěl, když ho ponoříte do vařící vody nebo 

když ho půlíte, je lepší ho nejdříve nechat 15 minut v mrazáku, aby ztuhnul a znecitlivěl. 

Jak správně uvařit humra v solené vařící vodě 

Osolenou vodu v hrnci přiveďte k varu. Ponořte do ní humra a vyčkejte, než voda začne 

znovu vřít, teprve potom začněte měřit dobu vaření. Mimochodem, nemusíte se bát vodu 

pořádně osolit, protože korýši si při vaření vezmou jen tolik soli, kolik potřebují. 
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Doba vaření a množství vody závisí na váze humra. Pokud váží 500 g, nechte ho vařit 10 

až 12 minut v 1,5 litru vody. Na kilového humra budete potřebovat 16 až 20 minut varu 

a 3 litry vody. 

Jak otevřít mušli svatého Jakuba 

V jedné ruce v utěrce pevně držte mušli (plochou stranou nahoru), abyste čepelí 

vykosťovacího nože (pevný nůž s krátkou čepelí) mohli vniknout mezi části lastury (obr. 

1). Odloupněte její plochou část pákovým pohybem (obr. 2). Polévkovou lžící vyjměte 

sval a srdíčko. Rukou nebo špičatým nožem s krátkou a širokou čepelí odstraňte části, 

které nejsou jedlé (žaludek, chmýří, atd.), aby vám zbylo jen srdíčko a sval. Dobře je 

umyjte a nechte je okapat na savém papíru. 

Jak otevřít ústřice 

V jedné ruce a v utěrce pevně držte ústřici, plochou stranou nahoru a kulatou částí od těla 

(obr. 1). Asi ve dvou třetinách do lastury z pravé strany zasuňte nožík na ústřice, 

odloupněte vrchní část mušle a oddělte od ní sval, zatímco rukou, ve které držíte lasturu, 

provádíte pákový pohyb. Ústřici otevřete, vylijte z ní vodu a položte ji na servírovací tác. 

Jak očistit srdcovky 

Aby se srdcovky zbavily písku, vložte je na dvanáct hodin do cedníku ve velkém hrnci 

s osolenou vodou. Pravidelně je míchejte, aby ze sebe vypustily všechen písek. Před 

přípravou je krátce propláchněte. 

Jak očistit slávky 

Slávky oškrábejte čepelí nože a odkrojte z nich chmýří, které vyčuhuje z mušle, ale 

netahejte za něj. Před vařením je propláchněte. 

Maso a drůbež 

Jak dobře propéct hovězí roštěnou  

Odhadnout správný čas pro propečení roštěnky je těžké, hlavně když jde o větší kus masa. 

Nejdřív ji proto opečte na pánvi z obou stran, aby se maso zatáhlo, a poté ji několik minut 

pečte v troubě. 
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Jak nakrájet hovězí roštěnou s kostí 

Pečínka je obvykle pro několik lidí, proto je nutné ji před podáváním naporcovat. Abyste 

ji mohli pokrájet, položte ji na prkénko a vyjměte kost. Potom maso našikmo nakrájejte 

na plátky.  

Jak správně opepřit steak 

Pro přípravu dobře opepřeného steaku je nutné použít drcený pepř. Nestačí jím však maso 

posypat, jinak by při pečení opadal. Nejlepším způsobem je drcený pepř nasypat na talíř, 

steak na něj položit a silně přitlačit, zrníčka se tak vtlačí do masa. 

Jak nenechat vychladnout plátky rostbífu 

Aby plátky rostbífu při krájení nevychladly, nepokládejte je hned na servírovací tác. 

Rostbíf je naopak potřeba nakrájet na krájecím prkénku a plátky od sebe neoddělovat, 

aby se o sebe opíraly. Poté nakrájený rostbíf celý přesuňte na servírovací tác pomocí 

dlouhé špachtle, kterou ho zespodu nadzvednete. 

Jak správně nakrájet slaninu 

Abyste slaninu nakrájeli co nejlépe, ukrojte z ní několik 5 mm širokých plátků a nakupte 

je na sebe, aby získala přibližně svůj původní tvar. Vzniklý blok nakrájejte příčně na šířku 

5 mm na tvar hranolků. Ty pak nakrájejte na kousky. 

Jak blanšírovat slaninu 

Tímto postupem můžete odsolit a odtučnit kousky slaniny, které tak půjdou lépe opékat 

na pánvi. Vložte je na 2 až 3 minuty do vroucí vody a pravidelně je míchejte. Pak je slijte 

a nechte vychladnout pod tekoucí studenou vodou. Poté je na pánvi opékejte na malém 

množství tuku. 

Jak nakrájet vepřovou panenku na medailonky 

Maso nejprve připravte k použití odstraněním všech nejedlých částí (tuk, blány, vazy). 

Panenku nakrájejte na plátky tlusté asi 2 cm. Z jedné panenky můžeme obvykle získat asi 

dvanáct medailonků. 
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Jak docílit toho, že jelito při vaření nepopraská 

Jelito musí být před vařením propíchnuté. Je ale lepší ho propíchnout jiným nástrojem 

než vidličkou, protože ta má hroty příliš blízko u sebe a vpichy by mohly způsobit 

roztržení jelita během varu. Použijte raději jehlu na špízy. 

Jak zploštit plátek masa 

Pokud se vám zdá, že je váš plátek masa moc vysoký, můžete jej položit na pracovní 

plochu, přikrýt pečicím papírem a rozválet válečkem na těsto. 

Jak nakrájet plátky masa 

Drůbeží prsa nebo telecí kýtu položte na pracovní plochu. Položte ruku, ve které nedržíte 

nůž, na maso, a nožem ho nařízněte (obr. 1). Odříznutý kus masa jednou rukou chytněte 

a odtahujte ho směrem od zbytku, druhou rukou pokračujte v krájení (obr. 2). Plátek by 

měl být co nejtenčí. 

Jak obalit řízek 

Plátek masa obalte v mouce, pak ho smočte v rozšlehaném vejci a nakonec obalte ve 

strouhance. 

Jak snadno připravit masový závitek 

Abyste si usnadnili práci, vložte plátek masa do varné mísy, poklaďte jej náplní, maso 

zabalte a pak ho z mísy vytáhněte. Než ho svážete provázkem, obalte ho plátkem slaniny. 

Jak svázat masový závitek 

Masový závitek nejdříve obtočte potravinářským provázkem. Poté provázek překřižte a 

závitek obtočte do kříže (obr. 1). Závitek znovu otočte a provázek překřižte úhlopříčně 

(obr. 2). Pokračujte stejným způsobem, dokud závitek nebude úplně svázaný (obr. 3). 

Jak předpřipravit drůbeží maso 

Drůbež položte na pracovní plochu, uřízněte konce křídel, nohy, nařízněte krk, vytáhněte 

měkké části (tzn. hrtan a vole) a rozkrájejte ho i s hlavou. Drůbež opalte, abyste se zbavili 

zbytků opeření. Můžete k tomu použít buď flambovací pistoli nebo plynový hořák. Dále 

nařízněte řitní otvor, prstem oddělte tuk a vytáhněte ho. Poté vyjměte droby (žaludek, 

srdce, játra, z těch ještě opatrně vyřízněte žlučový váček). Nakonec odřízněte anální 

otvor. 
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Jak pošírovat drůbež 

Díky pošírování bude drůbeží maso měkčí. Velké množství tekutiny (vývar s bílým 

vínem, vývar nebo vodu a koření) vlijte do hrnce, ponořte do něj drůbež, zakryjte 

pokličkou a přiveďte k varu. Na mírném ohni vařte 30 minut, pak vodu slijte a drůbež 

vložte do pekáče. Dobu pečení spočítejte podle váhy: 40 minut na kilo masa při 150 °C 

(stupeň 5 plynové trouby). 

Jak rychle svázat drůbež 

Díky svázání drůbež při vaření nezmění svůj tvar. Potravinářský provázek protáhněte pod 

tělem na úrovni křídel (obr. 1), navrchu jej překřižte (obr. 2), přetáhněte ho přes stehna a 

pevně ho zavažte (obr. 3).  

Jak rozkrájet syrovou drůbež 

Drůbež položte na pracovní desku. Nejprve pomocí nože s dlouhou širokou čepelí oddělte 

stehna. Drůbež si tedy položte na bok, zatáhněte za stehno a podél kostry odkrojte maso 

tak, abyste odhalili kloub a uvolnili stehenní kůstku (obr. 1). Nožem s krátkou čepelí 

protáhněte pohyb, abyste mohli vykrojit biskup, nejlepší část masa z celé drůbeže, a 

potom dokončete odkrojení stehna. U druhé nohy postupujte stejně. 

Následně drůbež položte na břicho. Nožem s dlouhou širokou čepelí nakrojte maso podél 

celého trupu (obr. 2), abyste uvolnili prsa s křídly. Podél hrudní kosti nechte čepel nože 

po žebrech „klouzat“ tak, abyste od sebe oddělili obě prsa. Jakmile narazíte na křídlo, 

máte odkrojený prsní sval (obr. 3). Drůbeží prsa s křídly položte na pracovní plochu a 

odkrojte letky pomocí nože nebo sekáčku (obr. 4). 

Jak vykostit drůbeží stehno, abyste ho mohli nadívat 

Položte stehno na pracovní plochu odkrojenou částí vzhůru. Špičkou malého nože oddělte 

dlouhou stehenní kost a odkrojte ji na úrovni kloubu. Vyprostěte krátkou stehenní kost až 

po spojení s chrupavkou. V tomto místě kost okrojte, abyste přerušili vazy. Stehno 

naplňte nádivkou podle svého gusta. 

Jak rozkrájet pečenou drůbež 

Drůbež položte na bok. Pomocí vidličky a nože s dlouhou širokou čepelí odkrojte stehno 

a nezapomeňte přitom na biskup (obr. 1). Stehno rozkrojte napůl. Druhé stehno odkrojte 

stejným způsobem. Nyní z drůbeže na obou stranách odkrojte prsní svaly řezem podél 
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hrudní kosti (obr. 2). Oddělte letky a prsní řízky s prvním dílem očištěného křídla 

rozkrojte na dva kusy. Nakrájené maso položte na servírovací tác a podávejte ještě teplé. 

Jak připravit a orestovat kachní prsa 

Odstraňte odřezky, malé nervy, blanky a přebývající maso po stranách (obr. 1). Maso 

nakrojte do kříže (obr. 2) a dejte si pozor na to, abyste ho neprořízli. Prsa okořeňte (jen 

tu stranu, kde je maso) a kůží dolů je vložte na rozpálenou pánev (bez tuku). Opékejte je 

7 až 10 minut na mírném ohni, odstraňte přebývající tuk, otočte maso, okořeňte jej i 

z druhé strany a opékejte další 3 až 4 minuty na vyšší teplotu. Kachní prsa zabalte do 

alobalu a před podáváním je nechte 8 minut odpočinout. 

Jak rozkrájet kachní prsa 

Opečená prsa položte na krájecí prkénko. Nožem s dlouhou širokou čepelí šikmo odkrojte 

patku (špičatou část). Zbytek prsu rozkrájejte šikmo. Nakrájené plátky rozprostřete na 

servírovací tác tak, jak jste je nakrájeli. Okamžitě podávejte. 

Jak odstranit žilky z husích jater 

Vezměte do rukou husí játra a zatáhněte za laloky tak, aby se dobře otevřely. Špičkou 

škrabky na brambory nejdříve opatrně odstraňte největší žilky, menší žilky pak odstraňte 

stejným způsobem. Vložte játra na 30 minut do mísy se studenou vodou a s kousky ledu. 

Pak je nechejte okapat na kousku savého papíru. 

Jak ochutit paštiku z husích jater po francouzsku 

Na jednu paštiku budete potřebovat 6 g soli a 1 g pepře na 500 g jater. Také můžete přidat 

40 až 60 ml koňaku. Ať už paštiku připravujete podle jakéhokoli receptu, nebojte se přidat 

půl lžičky cukru na 500 g jater, zachovají si tak hezkou barvu. 

Jak upéct paštiku z husích jater po francouzsku 

Francouzská paštika se peče ve vodní lázni po dobu 30 minut na přibližně 180 °C, podle 

velikosti mísy. Před podáváním nechte odpočinout 1 hodinu při pokojové teplotě. 

Jak vytvarovat husí játra na pošírování „v utěrce“ 

Čistou vlhkou utěrku rozložte na pracovní plochu a na kraj položte játra, která pevně 

zarolujte do utěrky. Zavažte je potravinářským provázkem. Vařte ve vývaru na mírném 
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ohni po dobu 25 až 30 minut. Po okapání je nechte vystydnout, utěrku ještě víc utáhněte 

a nechte je 48 hodin v lednici. 

Jak naporcovat čerstvá husí játra 

Oddělte od sebe jednotlivé laloky. Dobře nabroušený nůž s dlouhou širokou čepelí 

ponořte do horké vody a poté jím laloky nakrájejte na plátky o tloušťce 8 až 10 mm. 

Osolte a opepřete je a poté bez tuku opékejte na dobře rozehřáté pánvi. Kousky často 

otáčejte, dokud nebudou z obou stran dobře opečené. Podávejte se salátem. 

 

Omáčky a vývary 

Jak ochutit olivový olej 

Ochucení olivového oleje je jednoduchý, ale dlouhodobý proces. Do oleje vmíchejte 

vonné koření podle vlastního výběru (můžete použít například chilli papričku, česnek, 

bazalku, tymián, atd.) a nechte ho v lahvi macerovat dva nebo tři týdny. 

Jak získat čistý vývar 

Abyste získali ten nejčistší vývar, je potřeba tekutinu přivést k lehkému varu. Pomocí 

spodní strany naběračky nahrňte pěnu a další nečistoty na povrchu vývaru ke straně hrnce, 

abyste je mohli snadněji sebrat. 

Jak získat čistý vývar pomocí savého papíru 

Počkejte až se vývar začne lehce vařit a poté na jeho hladinu položte savý papír, který 

„pochytá“ pěnu a další nečistoty. Postup opakujte, dokud to bude potřeba. 

Jak správně použít bujón v kostce 

Bujón v kostce je nejlepší nechat rozpustit v misce s horkou vodou a až poté jej použít 

v přípravě jídla. Vývar už je osolený, proto dávejte pozor při dochucování. 

Jak odtučnit vývar 

Pro odtučnění vývaru je nejlepší trik nechat ho přes noc v ledničce. V chladu se tuk 

„srazí“, a budete ho tak moct snadněji odebrat. Pokud na to nemáte dost času, můžete do 

vývaru vhodit několik kostek ledu, a pak ho odtučnit. 
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Jak z polévky vylovit svazek bylinek  

Svazek bylin na vyvaření do polévky by v ní neměl zůstávat několik hodin. Vylovit ho z 

vařící směsi ale není nic jednoduchého. Trik spočívá v tom, že svazek před varem 

přivážete potravinářským provázkem k uchu hrnce. Tak ho budete moct jednoduše 

vytáhnout. 

Jak připravit svazek bylinek do polévky 

Do kousku bílé části listu pórku zabalte několik lístků petržele, pár snítek tymiánu a 

bobkové listy (obr. 1). Podle chuti můžete přidat i kousek řapíkatého celeru. Svazek 

zavažte (obr. 2). 

Jak správně připravit želatinu 

Jednotlivé plátky musí být nejdřív namočené, až pak je můžete použít do připravovaného 

pokrmu. Je nutné je nechat v misce studené vody nejméně tři minuty. Vymačkejte z nich 

vodu a nechte je rozpustit na mírném ohni v připravované tekutině. 

Jak na dobrou marinádu na jistotu 

Obvykle se marináda připravuje tak, že se do prázdné mísy naskládají ingredience 

k marinování a na ně se dá marináda, výsledkem je ale obvykle nestejnoměrné ochucení. 

Abyste tomu předešli, dejte všechny ingredience do sáčku na mražení. Hermeticky ho 

uzavřete a zatřeste s ním tak, aby se všechny suroviny hezky promíchaly. 

 

Těsta 

Jak dobře uvařit pláty na lasagne 

Pro správnou přípravu lasagní musíte nejdříve uvařit těstovinové pláty ve velkém 

množství vroucí osolené vody. Při vyjímání těstovin z vařící vody je třeba dbát na to, 

abyste je neroztrhli a ještě se nespálili. Jejich slévání v cedníku se nedoporučuje. 

Slévání těstovin usnadňují speciální hrnce, jejichž součástí je cedník, který po uvaření 

těstovin stačí z hrnce vyjmout, a tak je scedit. Pokud takové vybavení nevlastníte, 

vytvořte si sami cedník tak, že natřikrát přeložený alobal s dírkami položíte na dno, jeho 

okraje přitom musí přesahovat horní hranu hrnce. Jakmile máte takto improvizovaný 

cedník hotový, můžete pláty vařit tak, jak jste zvyklí. 
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Jak rozválet těsto na dort 

Nejprve si moukou posypejte vál a potom těsto pomocí válečku na těsto vyválejte do 

tvaru dortové formy (obvykle jde o kruh). Abyste během válení zachovali kulatý tvar 

těsta, pootočte ho po každém potahu válečkem o čtvrtinu. 

Jak těstem pokrýt dno těstovinové formy  

Jakmile máte těsto vyválené podle rozměrů formy, naviňte ho na váleček a položte na 

formu. Rukou na těsto zatlačte a prsty ho nalepte ke krajům formy, abyste zpod něj 

vyhnali veškerý vzduch. Poté válečkem přejeďte po okrajích formy a okrojte tak 

přebývající těsto.  

 

RECEPTY 

Těsta 

Těstíčko na obalování 

Na 250 ml - Čas přípravy: 10 minut - Doba na odležení: 30 minut 

250 g hladké obilné mouky, 1 vejce, 2 polévkové lžíce olivového oleje, sůl 

Postup: 

V míse smíchejte rozklepnuté vejce a olivový olej, postupně přidávejte mouku, špetku 

soli a 250 ml vody. Mísu přikryjte utěrkou a nechte odstát 30 minut. Poté směs použijte 

k obalení ovoce nebo zeleniny, které následně usmažíte ve větším množství rozpáleného 

oleje. 

Odpalované těsto 

Na 250 g – Čas přípravy: 10 minut – Doba pečení: 10 minut 

150 g hladké mouky, 80 g másla, 4 vejce, špetka soli 

Postup:  

Na kousky nakrájené máslo, sůl a 250 ml vody vložte do hrnce a přiveďte k varu. Jakmile 

je máslo rozpuštěné, sejměte hrnec z ohně a za stálého míchání vsypte naráz všechnu 

mouku. Míchejte dohladka.  
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Hrnec vraťte na plotýnku a míchejte těsto, dokud se nebude odlepovat od stěn hrnce. 

Jakmile těsto trochu zchladne, vmíchejte jedno rozšlehané vejce. Směs dobře promíchejte 

a přidejte postupně druhé a třetí rozšlehané vejce, nakonec polovinu čtvrtého. Směs 

zpracovávejte dohladka. Druhou polovinu rozšlehaného vejce použijte k potření 

bochánků nebo „banánků“, které vytvarujte na plechu. Pečte po dobu uvedenou ve vašem 

receptu.  

Tip: Během pečení raději neotvírejte troubu. Že je pečivo z odpalovaného těsta hotové 

poznáte, jakmile se nafoukne a začne zlátnout. 

Listové těsto 

Na 500 g – Čas přípravy: 1 h 10 minut – Doba chlazení: 1 h 30 minut 

200 g hladké mouky, 70 g rozpuštěného másla, 150 g vychlazeného másla, špetka soli 

Postup:  

Mouku vsypte do mísy a udělejte z ní horu, do které prstem vyhlubte důlek. V menší 

misce smíchejte rozpuštěné máslo, sůl a 80 ml vody. Tuto směs nalijte do důlku v mouce 

a konečky prstů vše promíchejte. Z těsta vytvarujte kouli, nařízněte do ní kříž a obalte ji 

potravinářskou folií. Vložte ji na 30 minut do ledničky.  

Těsně před tím, než těsto vytáhnete z ledničky, si připravte vychlazené máslo. Vložte ho 

mezi dva kusy potravinářské folie a válečkem ho vyválejte na čtverec o šířce 10 cm a 

tloušťce asi 1 cm.  

Těsto vyjměte z lednice a na pracovní ploše ho vyválejte do tvaru kříže. Střed i strany 

kříže musejí mít stejný rozměr jako vyválená placka másla (10 cm). Máslo položte do 

středu kříže a překryjte ho všemi čtyřmi stranami. Lehce posypte moukou. 

Rozválejte těsto tak, abyste získali obdélník o rozměrech 30 × 10 cm. Složte ho natřikrát 

do tvaru čtverce. Pootočte ho o čtvrt kola ve směru hodinových ručiček. Posypte ho 

moukou a opět ho vyválejte na obdélník o rozměrech 30 × 10 cm. Složte ho natřikrát tak, 

abyste získali čtverec, a nechte na 30 minut odpočinout v ledničce.  

Vyjměte těsto z lednice. Vyválejte ho tak, abyste získali obdélník o rozměrech 30 × 10 

cm. Složte ho natřikrát tak, abyste opět získali čtverec. Pootočte ho o čtvrt kola po směru 

hodinových ručiček. Poprašte ho moukou a rozválejte do tvaru obdélníku o rozměrech 30 
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× 10 cm. Složte ho natřikrát tak, abyste získali čtverec a obalte ho potravinářskou folií. 

Nechte ho 30 minut odpočinout v ledničce. 

Ještě jednou těsto vyjměte z ledničky. Rozválejte ho tak, abyste získali obdélník o 

rozměrech 30 × 10 cm. Složte ho natřikrát do tvaru čtverce a pootočte o čtvrt kola ve 

směru hodinových ručiček. Poprašte ho moukou a rozválejte do tvaru obdélníku o 

rozměrech 30 × 10 cm. Složte ho natřikrát do tvaru čtverce a zabalte do potravinářské 

folie. Před použitím skladujte v ledničce. 

Těsto na pizzu 

Na 330 g – Čas přípravy: 20 minut – Doba pro uležení: 1 h 

250 g hladké mouky, 1,5 sáčku droždí, 1 polévková lžíce olivového oleje, špetka soli 

Postup: 

Droždí rozpusťte v 250 ml vlažné vody. Do mísy nasypte mouku do tvaru hory a prstem 

do ní udělejte důlek. Do toho vlijte rozpuštěné droždí, olivový olej a vsypte sůl. Vše dobře 

promíchejte, z těsta vytvarujte kouli, mísu přikryjte utěrkou a nechte hodinu kynout.  

Křehké těsto 

Na 375 g – Čas přípravy: 20 minut 

250 g hladké mouky, 125 g másla, 1 vejce, špetka soli, špetka cukru 

Postup: 

V míse smíchejte mouku, sůl a cukr. Konečky prstů vpracujte na kousky nakrájené máslo. 

Směs vytvarujte do hory, prstem v ní udělejte důlek a rozbijte do něj vejce. Opatrně 

míchejte od středu ke kraji a poté těsto několikrát rozmáčkněte dlaní, dokud nebude mít 

homogenní strukturu. 

Těsto vytvarujte do koule, obalte ji potravinářskou folií a před použitím skladujte 

v chladu. 

Těsto na francouzský chleba 

Na 250 g – Čas přípravy: 25 minut – Doba pro uležení: 2 hodiny 

250 g hladké mouky, 4 g droždí, 150 ml vody, 5 g soli 
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Postup:  

Droždí nechte rozpustit ve vlažné vodě. Smíchejte mouku a sůl a vlijte do něj droždí 

s vodou, vzniklé těsto hněťte 15 minut. Vytvarujte z něj kouli, přikryjte ho čistou utěrkou 

a nechte asi hodinu kynout.  

Několikrát do těsta uhoďte pěstí, abyste z něj vyhnali všechen vzduch. Rozkrájejte ho na 

několik kusů a nechte ještě jednu hodinu odležet. Před pečením na něm udělejte zářezy.  

Těsto také můžete zpracovat v kuchyňském robotu.  

Omáčky a vývary 

Přepuštěné máslo 

Na přibližně 220 g – Čas přípravy: 5 minut, Doba vaření: 5 minut 

250 g másla 

Postup:  

Máslo nakrájejte na menší kousky a bez míchání ho pomalu nechte rozpustit ve vodní 

lázni. Pomocí polévkové lžíce z povrchu sesbírejte sýrovinu (to je bílá „pěna“, která 

„plave“ na hladině). Rozpuštěné máslo (pouze tuk, tedy tu část, která je zlatavě žlutá) 

opatrně přelijte do jiné nádoby tak, aby bílá tekutina (syrovátka) zůstala v původní 

nádobě. Pokud se vám nedopatřením povede spojit máslo a syrovátku, nezoufejte. 

Jednoduše nechte máslo ztuhnout v chladu, a potom od něj budete moct syrovátku 

oddělit.  

Přepuštěné máslo odolává vysokým teplotám a nikdy se nepřipálí.  

Je ideální pro přípravu ryb, drůbeže i masa.  

Bylinkové máslo 

Na 100 g – Čas přípravy: 10 minut 

100 g změklého slaného másla, 15 g čerstvých nasekaných bylinek (například estragon, 

pažitka, kerblík), 10 g nasekané šalotky 

Postup: 
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V míse vidličkou vpracujte do másla bylinky a šalotku. Pomocí potravinářské folie máslo 

vytvarujte do válečku a nechte ho ztuhnout v ledničce. Podávejte se zeleninou, s masem 

nebo rybami. 

Máslo na šneky 

Na 100 g – Čas přípravy: 10 minut 

100 g změklého slaného másla, 15 g nadrceného česneku, 12 g nasekané petrželky, špetka 

pepře 

Postup:  

V míse vidličkou vpracujte do másla česnek, pažitku a pepř. Pomocí potravinářské folie 

máslo vytvarujte do válečku a nechte ho ztuhnout v ledničce. Před podáváním máslo 

nakrájejte na kolečka. 

Máslo podle šéfkuchaře 

Na 100 g – Čas přípravy: 10 minut 

100 g slaného másla, 15 g nasekané petrželky, 1 polévková lžíce citronové šťávy, špetka 

pepře 

Postup: 

V míse vidličkou třete máslo. Když je hezky utřené, vpracujte do něj petrželku, pepř a 

citronovou šťávu. Pomocí potravinářské folie máslo vytvarujte do tvaru válečku a nechte 

ho ztuhnout v ledničce. Podávejte s drůbeží, masem nebo rybou. 
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1 Překladatelská analýza 

V první části tohoto komentáře se budu zabývat překladatelskou analýzou zdrojového 

textu. Nejdříve definuji funkční styl textu a poté uvedu základní funkce podle Romana 

Jakobsona1. Dále se budu podrobněji zabývat vnětextovými a vnitrotextovými faktory 

podle definice Christiane Nordové2, budu však hovořit pouze o těch, které jsou pro tuto 

práci relevantní.  

Všechny konkrétní příklady uvedu pro lepší přehlednost kurzívou. Citace z originálu 

budou v textu označeny v závorce se značkou O a číslem strany v originálu (například O, 

9), citace z překladu pak budou se značkou P a číslem strany překladu (například P, 14). 

Pokud budou stát samostatně, závorky uvádět nebudu.  

 

1.1 Stylistické zařazení textu 

Funkční styl textu lze definovat jako odborný, konkrétně populárně-naučný. 

Problematika základních postupů v kuchyni je představena srozumitelně tak, aby jí 

porozuměl i čtenář, který s vařením nemá předchozí zkušenosti. Ze znaků odborného 

stylu, které jsou uvedeny v příručce Čeština pro překladatele3, se v textu nachází pevně 

stanovená kompozice textu, horizontální i vertikální členění textu (grafické rozlišení 

nadpisů podle jejich úrovně, doprovodné nákresy u některých návodů ke zpracování 

surovin) či odborné termíny z oblasti gastronomie.  

Z hlediska Jakobsonových funkcí v textu převládají referenční a konativní funkce, jelikož 

všechny návody i recepty jsou psané v imperativu, čímž se autor obrací na čtenáře. Na 

začátku knihy autor explicitně oslovuje čtenáře (Souvenez-vous d’abord que c’est en 

respectant les saisons que vous pourrez profiter des produits les meilleurs., O, 7). Na 

některých místech v textu se vyskytuje i metajazyková funkce, jde zpravidla o autorovo 

vysvětlení čtenáři (např. Utilisez un couteau d’office (un petit couteau pointu) pour retirer 

le haut […], O 25), nebo upřesnění uvedené informace (např. Parez la viande en retirant 

                                                 
1 JAKOBSON, Roman a Miroslav ČERVENKA. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. Artes et 

litterae. ISBN 80-85787-83-0. 
2 NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a 

model for translation-oriented text analysis. Amsterdam u.a: Rodopi, 1991. ISBN 9051833113. 
3
HOUŽVIČKOVÁ, Milena a Jana HOFFMANNOVÁ. Čeština pro překladatele: základy teorie, 

interpretace textů, praktická cvičení. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-

80-7308-405-9. 
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toutes les parties non comestibles (gras, membrane, nerf)., O 37). Stejnou funkci plní 

nákresy u některých návodů zpracování surovin. Na několika místech se v textu objevuje 

i funkce expresivní. 

 

1.1 Vnětextové faktory 

1.1.1 Autor 

Autorem překládané publikace je francouzský novinář a spisovatel Thierry Roussillon. 

Zabývá se psaním o gastronomii, dosud vydal 25 knih s recepty a návody na vaření4, v 

současné době pracuje jako šéfredaktor plátku Cuisine Actuelle5. Mezi jeho další 

publikace patří například Recettes à moins de deux euros6, Un étudiant, ça mange 

énormément7, Fondues, raclettes et plats flambés8 nebo Ma cuisine sur canapé9. Vydal i 

publikace zaměřené na marockou kuchyni, například Le petit livre de recettes du Maroc10, 

kterou napsal ve spolupráci s Majid El Kattabim. 

 

1.1.2 Komunikační záměr 

Kniha je rozdělena do tří částí včetně úvodu, ve kterém autor čtenáři radí, jakým 

způsobem si vybrat ty nejlepší suroviny ke zpracování a předkládá mu i jakýsi seznam 

základního vybavení a trvanlivých potravin, které by žádnému kuchaři neměly 

v domácnosti chybět. Následuje část, v níž je uvedeno celkem 100 postupů k přípravě 

surovin určených k následnému zpracování. 

Největší část knihy je věnována celkem 300 základním receptům francouzské kuchyně, 

na nichž si čtenář může rovnou vyzkoušet dříve uvedené postupy. Knihu uzavírá 

čtrnáctistránkový glosář, v němž jsou uvedeny a náležitě vysvětleny pojmy, které nemusí 

být začínajícímu kuchaři jasné. 

                                                 
4 Babelio, 2017: Livres de Thierry Roussillon [online]. [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: 

https://www.babelio.com/auteur/Thierry-Roussillon/96582/bibliographie 
5 Cuisine actuelle [online]. [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://www.cuisineactuelle.fr/ 
6 ROUSSILLON, Thierry. 130 recettes à moins de 2€. Paris: First éd, 2014. ISBN 9782754057493. 
7 ROUSSILLON, Thierry, PHOTOGRAPHIES DE GUILLAUME CZERW a STYLISME DE JULIE 

SCHWOB. Un étudiant, ça mange énormément. Paris: Éd. First, 2011. ISBN 9782754022699. 
8 ROUSSILLON, Thierry. Fondues, raclettes et plats flambés. Montréal: Éditions de l'Homme, 2007. 

ISBN 9782761922661. 
9 ROUSSILLON, Thierry. Ma cuisine sur canapé. Paris: Larousse, 2006. ISBN 9782035604903. 
10 ROUSSILLON, Thierry a MAJID EL KATTABI. Le petit livre de recettes du Maroc. Paris: First 

Editions, 2005. ISBN 9782754000314. 
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Autorovým cílem tedy je vysvětlit čtenáři, jakým způsobem má postupovat při prvních 

krocích v kuchyni a rovnou mu nabízí i recepty, na nichž si tyto postupy může vyzkoušet. 

Všechny suroviny obsažené v knize jsou ve Francii snadno dostupné. Jelikož se jedná o 

kuchařku pro začátečníky, autor nepojednává o skladbě jídelníčku. 

 

1.1.3 Adresát 

Předpokládaný adresát má zájem o vaření, konkrétně o francouzskou kuchyni, kulinářské 

znalosti ale nejsou nezbytné, neboť autor všechny postupy vysvětluje od základu. Jelikož 

se jedná o průvodce prvními kroky v kuchyni, knihu mohou využít ti, kdo se chtějí naučit 

kulinářskému umění ve francouzském stylu, ale doposud se s ním nesetkali nebo o něm 

nemají dostatek teoretických informací.  

Kniha je zamýšlena pro francouzské čtenáře, kteří se chtějí naučit vařit klasické recepty 

své země. Je však vhodná i pro cizince, kteří mají zájem o francouzskou kuchyni. Jediný 

problém by mohl nastat s dostupností potřebných surovin, protože například v České 

republice jsou některé výrobky hůře dostupné než ve Francii. 

 

1.1.4 Čas, místo, médium 

Překládaná kniha Les essentiels de la cuisine française vyšla v roce 2012 ve 

francouzském nakladatelství Éditions First. Toto nakladatelství založené v roce 2004 se 

zaměřuje na různá témata publikací, jedním z nich je právě kuchyně. Ve spolupráci 

s Thierry Roussillonem již vydalo několik publikací o vaření, například Petit livre de jus, 

smoothies et milk-shakes11 ze série Petit livre de nebo některé již výše zmíněné knihy.  

Překládaná publikace byla jednou z prvních knih zamýšlené série Les essentiels de 

nakladatelství Éditions First, jež však nakonec čítala pouhé dvě publikace. Druhá kniha 

této série je rovněž zaměřena na francouzskou kuchyni, přesněji francouzské dezerty, a 

nese název Les essentiels de la pâtisserie12. 

                                                 
11 ROUSSILLON, Thierry. Petit livre de jus, smoothies et milk-shakes. Paris: Ed. First, 2017. ISBN 

9782412025628. 
12 MARGAILLAN, Florent. Les essentiels de - La Pâtisserie. Paris: Ed. First, 2012. ISBN 

9782754038843. 
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V textu je zřejmé výrazné zaměření na francouzského čtenáře. Svou povahou však není 

věnována specificky ani mladým ani starším čtenářům, zřejmě proto neměla takový 

úspěch jako jiné kulinářské publikace Thierry Roussillona.  

Překládaná kniha vyšla pouze v tištěné podobě, na rozdíl od některých autorových 

publikací, které jsou dostupné pro čtečky Kindle.  

 

1.2 Vnitrotextové faktory 

1.2.1 Téma a obsah 

Tématem knihy je vaření, autor čtenáře v úvodu knihy instruuje, jak má nejlépe vybrat 

suroviny, z nichž bude později vařit, a také uvádí základní vybavení a trvanlivé potraviny, 

které by v kuchyni neměly chybět. 

V první části této příručky jsou návody na přípravu surovin k následnému zpracování, 

autor nejdříve popisuje postupy spojené s ovocem, pokračuje zeleninou, sekcí o rybách, 

mušlích a korýších, následuje část o masu a drůbeži. Poslední kapitola je věnována 

postupům souvisejícím s omáčkami a vývary. Cílem tohoto úseku knihy je seznámit 

čtenáře se základními triky a postupy, jež využije při přípravě francouzských jídel.  

Druhou a nejobsáhlejší část publikace tvoří recepty vhodné pro začátečníky v kuchyni, 

kteří si chtějí vyzkoušet postupy z první části knihy. V rámci bakalářského překladu jsem 

z tohoto úseku přeložila první část věnovanou těstům a několik receptů z druhé části 

věnované omáčkám a vývarům.  

U každého receptu je uveden počet porcí, respektive množství výsledného pokrmu, pokud 

se jedná o omáčky, dále čas potřebný k předpřípravě ingrediencí a doba potřebná k 

samotnému vaření nebo pečení. Na dalším řádku zpravidla začíná seznam ingrediencí, 

jednotlivé položky jsou od sebe odděleny puntíkem v polovině výšky řádku, nejsou tedy 

seřazeny pod sebe, jak tomu bývá v některých jiných kuchařkách. Následuje návod 

k přípravě receptu. 

Na konci publikace se nachází čtrnáctistránkový glosář obsahující výrazy a termíny, u 

kterých autor nepočítá s tím, že by byly známé začínajícímu kuchaři. Následuje už jen 

rejstřík všech návodů i postupů seřazený podle témat a abecedy. 
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1.2.2 Presupozice 

Autor nepředpokládá, že by čtenář měl předchozí zkušenosti s vařením, předpokládá však 

všeobecný přehled v oblasti základního kuchyňského vybavení, protože jej nijak 

podrobně nepopisuje. Nejdůležitějším předpokladem je zájem o vaření, konkrétně o 

francouzskou kuchyni. Autorovým cílem je předat čtenáři základní triky a postupy, jež 

by začínající kuchař měl mít v hlavě při pohybu v kuchyni.  

Lexikum není příliš náročné, v textu se nevyskytují odborné pojmy a všechny názvy 

náčiní a jídel jsou z každodenního života. Na konci knihy je glosář, ve kterém jsou 

uvedeny pojmy, které začátečníkovi nemusejí být hned jasné. 

 

1.2.3 Členění textu, grafická úprava a neverbální prvky 

První část mnou překládaného úseku knihy, kde se nacházejí návody na zpracování 

surovin, je rozdělená do pěti podkapitol, jež se dělí na další odstavce, z nichž každý je 

věnovaný jedné činnosti. Jednotlivé odstavce jsou obvykle několik řádků dlouhé, popis 

činností je tedy stručný, ale jasný. Některé postupy, které jsou složitější na vysvětlení, 

jsou doplněny jednoduchými nákresy s odkazy v textu, což čtenáři umožňuje snadněji 

porozumět způsobu zpracování.  

V části knihy, jež je věnována receptům, je dělení textu odlišné. Autor recepty rozdělil 

do deseti tematických kategorií pro snazší orientaci. U jednotlivých receptů je uveden 

nejdříve název jídla, následuje orientační množství porcí (podle typu receptu) a celková 

doba přípravy. Autor dále předkládá seznam ingrediencí i s množstvím surovin ve formě 

souvislého textu, jednotlivé suroviny jsou odděleny puntíkem. Poté následuje návod, jak 

daný pokrm připravit. V této části knihy autor předpokládá, že je čtenář obeznámen 

s postupy uvedenými v první části knihy. Z důvodu dodržení požadované délky 

překladu jsem z této části knihy překládala pouze několik stránek.  

Obě hlavní části, z nichž se kniha skládá, jsou uvedeny samostatnou stránkou 

s jednoduchou ozdobou a nadpisem v ozdobném bezpatkovém fontu. Každá kapitola je 

rozdělena do dalších podkapitol, nadpisy jsou v textu výrazně odděleny a jsou 

v ozdobném fontu větší velikosti než normální text. Tyto podkapitoly se dále dělí na 

zpravidla několik řádků dlouhé odstavce, jež jsou odděleny nadpisy ve stejném fontu jako 

text, jsou ale napsány větším a tučným písmem.  
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1.2.4 Lexikum 

Vzhledem k tomu, že kniha je zamýšlena pro čtenáře, kteří s vařením teprve začínají, se 

slovní zásoba řadí do français standard, text je prostoupený odbornými termíny z oboru 

kulinářství. Mezi českou a francouzskou kuchyní jsou všeobecně nemalé rozdíly, proto 

se liší i lexikální rovina v této oblasti. Ve francouzském originále se například vyskytují 

výrazy, jejichž český protějšek neexistuje, jako například slovesa zester (O, 13), historier 

(O, 13), a další.  

Na konci knihy se nachází čtrnáctistránkový glosář s výrazy, které by čtenáři nemusely 

být jasné. Jedná se převážně o slovesa, některá z hesel jsou však podstatná jména, 

například julienne (O, 21), u nějž autor uvádí i obvyklé rozměry, na něž se krájí. 

Skutečnost, že mnou překládaný úsek knihy glosář neobsahuje, několikrát ovlivnila mé 

rozhodování při volbě výrazu v cílovém jazyce. 

Na některých místech v textu autor užívá hovorovou francouzštinu, například při použití 

slova lapalissade (O, 8) nebo výrazu Le coup de main est facile à prendre. (O, 13). 

 

1.2.5 Morfologie a syntax 

Text je psaný výlučně v přítomném čase, a vzhledem ke své povaze je psaný převážně 

v rozkazovacím způsobu. Jak jsem již zmínila v kapitole Stylistické zařazení textu, autor 

se na začátku knihy několikrát obrací na čtenáře, čímž s ním naváže kontakt, který dále 

udržuje pomocí imperativu. 

Větná struktura je přehledná, souvětí nejsou příliš dlouhá a až na několik výjimek nebylo 

nutné měnit jejich délku. V úvodu knihy, když autor čtenáři vysvětluje, jak má nakupovat 

a co by v domácnosti kuchaře nemělo chybět, jsou souvětí obvykle delší než v kapitolách 

s návody k přípravě potravin nebo v receptech. 

 

1.2.6 Interpunkce 

V knize se hojně vyskytují závorky, ať už jako metajazykový prostředek (některé kulaté 

závorky) nebo odkazování k ilustracím (hranaté závorky). Na několika místech se rovněž 

objevují tři tečky, zejména v úvodu a jednou v části věnované návodům. Otazník se 

v textu neobjevuje ani jednou, vykřičník je využitý jen zřídka, převedení jeho výrazové 
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hodnoty do češtiny bylo řešeno výrazovou záměnou. Dvojtečku autor využil pouze na 

několika místech v úvodu publikace. 
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2 Typologie překladatelských problémů 

2.1 Nadpisy 

Jedním z prvních překladatelských oříšků, se kterými jsem se při překladu setkala, byl 

překlad nadpisů. Ve francouzském originálu začínají všechny nadpisy od kapitoly Triky 

a techniky, kromě několika výjimek, slovesem v infinitivu a pokračují předmětem. Tato 

konstrukce v češtině působí nepřirozeně, proto jsem je systematicky převedla způsobem 

Jak + infinitiv + předmět, a to i v případech, kdy bylo nutné přistoupit k výrazové 

záměně.  

 O, 12 Découper un ananas 

 P, 10 Jak nakrájet ananas 

 

2.2 Výjimky v nadpisech v originálu 

Odchylky ze šablony Infinitiv + předmět jsou ve zdrojovém textu několika typů. První 

z nich se v textu objevuje opakovaně, celkem osmkrát, a jedná se o přidání adverbia bien 

na první pozici v nadpisu. Pro zachování významu jsem do českého nadpisu na druhé 

místo přidala podle kontextu dobře (celkem čtyřikrát) nebo správně (rovněž čtyřikrát). 

O, 35  Bien cuire une côte de bœuf 

P, 19 Jak dobře propéct hovězí roštěnou 

 

 O, 33 Bien poivrer un steak 

 P, 20 Jak správně opepřit steak 

 

Druhou výjimkou z pravidelných nadpisů je otázka, která se objevuje na konci kapitoly 

o přípravě zeleniny. Vzhledem k její sémantické hodnotě jsem ji zachovala i v českém 

překladu.  

 O, 29 Faut-il faire tremper les lentilles avant de les faire cuire ? 

 P, 17 Je nutné čočku před vařením namáčet? 

 

Další nepravidelností je počáteční konstrukce pour que, autor na tomto místě 

pravděpodobně nenašel lepší způsob vyjádření zamýšleného významu. Jelikož nevidím 

jiné vysvětlení, rozhodla jsem se v cílovém textu nadpis pozměnit tak, aby nevybočoval 
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ze zavedené šablony. Vzhledem k použité výrazové záměně se tímto nadpisem budu 

zabývat i v příslušné kapitole. 

 O, 28 Pour que des légumes secs n’éclatent pas à la cuisson 

 P, 17 Jak nerozvařit luštěniny 

 

Poslední odchylkou ze šablony nadpisů je použití výrazu comment v nadpisu odstavce, 

ve kterém autor vysvětluje jak znecitlivět humra, aby netrpěl při ponoření do vařící vody 

zaživa. Tento jev si vysvětluji tak, že se autor snažil odlišit dva podobné po sobě jdoucí 

nadpisy odstavců, ve kterých mluví o vaření humra, aby čtenář nebyl zmatený. Prvním 

nadpisem je Comment cuire un homard sans le faire souffrir (O, 32), za nímž 

bezprostředně následuje odstavec uvedený slovy Bien cuire un homard à l’eau bouillante 

salée (O, 33). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla od sebe oba nadpisy odlišit i v českém 

překladu.  

 O, 32 Comment cuire un homard sans le faire souffrir 

 P, 18 Jakým způsobem uvařit humra aby netrpěl 

 

 O, 33  Bien cuire un homard à l’eau bouillante salée 

 P, 18 Jak správně uvařit humra v solené vařící vodě 

 

2.3 Rovina morfologická a syntaktická 

Jak jsem již uvedla v kapitole Morfologie a syntax, výchozí text nevykazuje výrazné 

známky syntaktické náročnosti, příliš dlouhá souvětí se vyskytují jen v úvodní kapitole. 

V dalších kapitolách se naopak občas vyskytují příliš krátké věty, které v češtině působí 

příliš dynamicky.  

Při překladu jsem nenarazila na výrazné morfologické problémy, zdrojový text 

neobsahuje prostředky, jež jsou při překladu do češtiny problematické. Na morfologické 

rovině jsem proto řešila pouze výrazovou záměnu u slovesa moci/moct. 

 

2.3.1 Rovina morfologická 

Jediný dílčí problém, který jsem řešila na morfologické rovině, byl rozdíl mezi moci a 

moct. U sloves typu péct se můžeme setkat s koncovkou –i buď ve starší literatuře, nebo 
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ve vyšším stylu13. Jelikož jde o publikaci psanou moderním jazykem, na několika místech 

se v ní vyskytují expresivní výrazy a jejím cílem není na čtenáře působit jako literatura 

vyššího stylu, rozhodla jsem se v překladu použít nižší variantu moct. 

 

2.3.2 Rovina syntaktická 

Délka souvětí 

Jak jsem již uvedla, na začátku knihy se nachází několik dlouhých souvětí, která jsou 

v českém textu nepřehledná a rušivá, proto jsem se rozhodla je rozdělit. Ve francouzském 

originálu je toto souvětí rozděleno dvojtečkou, což je sice logické, vzhledem k tomu, že 

autor dvojtečkou uvádí enumeraci, v češtině je to v kontextu ale nevhodné i z důvodu 

aktuálního větného členění. Toto dlouhé souvětí jsem proto rozdělila na dvě kratší. 

O, 8: C’est un peu en fonction du goût de chacun, mais pour cuisiner facilement, 

il est recommandé d’avoir toujours sous la main un certain nombre de produits de 

base : huile, vinaigre, moutarde, farine, sucre, chocolat, vanille, épices sèches 

diverses, du lait de coco, pâtes, riz, sel, poivre, bouillon cubes, thons en conserve 

ou tomates pelées pourront ainsi garnir un placard. 

P, 9: V tomto ohledu tak trochu záleží na osobní chuti, ale pro snadné vaření je 

praktické mít vždy při ruce pár základních surovin, jako jsou olej, ocet, hořčice, 

mouka, cukr, čokoláda, vanilka, koření a kokosové mléko. Ve spíži můžete mít 

v zásobě i těstoviny, rýži, sůl, pepř, bujón, tuňáka v plechovce nebo loupaná 

rajčata. 

 

Na několika místech se v textu naopak objevují krátké věty, které v češtině působí rušivě 

a příliš dynamicky, což není žádoucí. V následujícím příkladu jsem se rozhodla spojit dvě 

krátké věty do jednoho souvětí, aby text v cílovém jazyce působil přirozeně. 

 O, 18 Après cuisson, les légumes verts perdent de leur éclat. Ils ternissent.  

 P, 12 Po uvaření zelenina často ztrácí svou barvu a přichází o lesk. 

 

                                                 
13 Internetová jazyková příručka ÚJC AV CR. [online]. © 2008-2015. [cit. 2017-07-22]. Dostupné z: 

http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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Vzhledem k syntaktické rozdílnosti obou jazyků jsem změnila rozdělení vět v případě, 

kdy by bez této změny věta v cílovém jazyce, vzhledem ke stylistice, působila 

nepřirozeně. 

O, 12 Vous pouvez également évider l’ananas entier. Pour cela, laissez-le debout 

après l’avoir épluché et plantez le couteau dans le fruit, avant de le tourner 

autour du cœur.  

P, 10 Také můžete vykrojit celý ananas najednou - po oloupání ho nechte stát na 

jedné z plošek, zasuňte do něho nůž a obkružte jím tvrdý střed. Vzniklý 

váleček pak vytáhněte. 

 

Mise en relief 

Jedním z francouzských syntaktických prostředků, které nemají v češtině ekvivalent, je 

mise en relief. Používá se pro zdůraznění informace obsažené v dané výpovědi: 

O, 32 C’est à feu très vif qu’il faut faire cuire les écrevisses, et dans un minimum 

d’eau. Les écrevisses doivent être à peine couvertes. 

P, 18 Raky je nutné připravovat v co nejmenším množství vody tak, aby byli 

sotva ponoření. Voda musí vřít klokotem.  

 

2.4 Rovina lexikální 

Jak jsem již uvedla v analýze originálu, v textu se vyskytují odborné termíny z oblasti 

kulinářství, některé z nich mají jasný český ekvivalent, zatímco u jiných jsem musela na 

základě kontextu vybírat z několika možných termínů v cílovém jazyce, případně 

přistoupit k výrazové záměně, aby byl výchozí text pro českého čtenáře co nejčitelnější. 

 

2.4.1 Systematické problémy při překladu 

Měrné jednotky 

Jelikož je překládaný text částečně příručkou pro začátečníky v kuchyni a částečně 

kuchařkou, od začátku do konce se v něm vyskytují měrné jednotky, jež jsou v případě 

objemu jiné než v češtině. Tento jev jsem cílovému čtenáři přizpůsobila tak, že jsem 

centilitry převáděla na mililitry, které jsou v českém prostředí obvyklejší. 
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 O, 44 Vous pouvez également ajouter 4 à 6 cl de cognac. 

 P, 23 Také můžete přidat 40 až 60 ml koňaku. 

 

Nože  

V české laické veřejnosti nejsou známé odborné názvy nožů tolik, jako ve Francii, proto 

jsem názvy jednotlivých druhů nožů zpravidla převáděla opisem. 

O, 43 Utilisez un couteau éminceur pour couper une entame (côté pointe) en 

biais. 

P, 23 Nožem s dlouhou širokou čepelí šikmo odkrojte patku (špičatou část). 

 

2.4.2 Konkrétní problémy při překladu termínů 

Blanchir a pocher 

Při překladu jsem stála před rozhodnutím, jak naložit s kulinářskými termíny blanchir a 

pocher, které jsou přejaté do češtiny z francouzštiny, ale jejichž český ekvivalent 

neexistuje a přejatý výraz není perfektně usazený v českém slovníku14. Tyto výrazy by 

bylo vhodné vysvětlit buď v přidaných infoboxech, nebo v glosáři na konci publikace, 

kde se nacházejí i ve francouzském originálu.  

Vzhledem k tomu, že cílový čtenář má vědět, že se jedná o původně francouzskou 

příručku vaření, jsem se rozhodla tyto výrazy přeložit pomocí počeštěných slov. K tomuto 

rozhodnutí mi pomohla i skutečnost, že jsem takto počeštěné výrazy našla i v české 

kuchařce z roku 1978, z čehož jsem usoudila, že se v českém prostředí objevují již 

dostatečně dlouho. Čtenář se navíc dozví význam těchto výrazů z textu příslušného 

návodu. Přesto bych je zařadila do případného glosáře na konci knihy i s náležitým 

vysvětlením jejich významu. 

 O, 37 Blanchir des lardons 

 P, 20 Jak blanšírovat slaninu 

                                                 
14 K tomuto závěru jsem došla vlastním mini výzkumem, kdy jsem se osob ve svém okolí, které nemluví 

francouzsky, ptala, co znamenají slovesa blanšírovat a pošírovat, a z jejich odpovědí jsem usoudila, že 

tento výraz sice je přejatý do češtiny, jeho význam však není pevně usazený. 

Zároveň jsem v česky psaných kuchařkách hledala recepty, v nichž se tyto postupy vyskytují, a vždy jsem 

tato slovesa našla s vysvětlením nebo odkazem na něj. V korpusu syn2015 je několik výskytů u obou těchto 

sloves. 
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 O, 39 Pocher une volaille entière 

 P, 21 Jak pošírovat drůbež 

 

Citronner 

Spisovný český ekvivalent francouzského slovesa citronner neexistuje, v nespisovné 

češtině lze tento význam vyjádřit pomocí výrazu citronovat/ocitronovat. Nespisovný 

výraz je v odborném textu však nepřípustný, a protože se navíc jedná o nadpis, nehodí se 

ani významově, neboť by pro českého čtenáře byl zavádějící. Proto jsem se tento výraz 

rozhodla přeložit podle popisovaného postupu, čímž byl zachován autorem zamýšlený 

význam. 

 O, 15 Citronner une pomme 

 P, 11 Jak docílit toho, aby jablko nezhnědlo 

 

Émincer 

Význam francouzského výrazu émincer je značně vágní, proto bylo nutné jej do češtiny 

přeložit různými termíny tak, aby byl jeho význam jednoznačný. To bylo důležité 

zejména z toho důvodu, že se sloveso émincer často vyskytuje v nadpisech, z nichž čtenář 

musí bez problému poznat, jakou činnost autor popisuje. Ve dvou případech jsem proto 

přistoupila k étoffement v kombinaci s dilucí, tedy konkretizaci významu za pomoci 

většího počtu slov než v originálním textu. Vždy jsem se rozhodovala na základě 

kontextu, tedy na základě toho, jakou činnost autor reálně popisuje. 

 O, 18 Émincer un oignon ou une échalote 

  P, 13 Jak nakrájet na plátky cibuli nebo šalotku 

 

 O, 24 Émincer une carotte 

 P, 14 Jak rozkrájet mrkev na čtvrt kolečka 
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Historier 

Jak jsem již zmínila, francouzská kuchyně se od té české liší v mnoha ohledech, mimo 

jiné i způsobem přípravy pokrmů. Ve francouzské kuchyni se tak setkáváme s postupy, 

které v české kuchyni nejsou používané, nebo jen velmi málo. Jedním z nich je ozdobné 

rozkrojení ovoce, ve francouzštině označovaném výrazem historier, jehož ekvivalent v 

češtině neexistuje, proto bylo nutné jej v překladu vyjádřit opisem.  

 O, 13 Historier une orange ou un citron 

 P, 11 Jak ozdobně rozkrojit pomeranč nebo citron 

 

Peler (un agrume/un melon) à vif 

Dalším příkladem, kdy v češtině neexistuje ekvivalent k francouzskému výrazu, je peler 

(un fruit) à vif. Toto slovní spojení označuje způsob zbavování kůry ovoce, při němž je 

odstraňována veškerá jedlá i nejedlá kůra tak, aby celý povrch ovoce tvořila pouze 

dužnina. Český ekvivalent loupat je v tomto případě nedostačující, protože plně 

nevystihuje význam francouzského slovního spojení. Uvedený výraz se v překládané 

části originálu vyskytuje dvakrát.  

 O, 14 Peler un agrume à vif et lever les suprêmes 

 P, 10 Jak „oloupat“ citrusy 

 

V češtině je sloveso oloupat v souvislosti s citrusy úplně obvyklé, proto jsem se po 

konzultaci s vedoucí práce rozhodla jej použít v českém překladu, ale v uvozovkách. Ty 

mají čtenáři naznačit, že nejde o klasické loupání. Vše potřebné je pak uvedeno 

v odstavci, který po nadpisu následuje. 

Slovní spojení peler à vif se v knize objevilo i ve spojení s melouny, ty jsou však jiné než 

druh, který je nejobvyklejší v českém prostředí, tedy meloun vodní. Výraz melon ve 

francouzštině nejčastěji označuje plody, jež v češtině nazýváme meloun cukrový. Od 

melounu vodního, jež se českému mluvčímu vybaví, když se řekne „meloun“, se liší 

velikostí, barvou i chutí. Uvedený postup zbavování kůry se hodí pouze pro menší druhy 

melounů, které lze uchopit do jedné ruky. Označení meloun cukrový by pro českého 

čtenáře ale mohl být zavádějící a příliš odborný název, proto jsem se po konzultaci 

s vedoucí práce rozhodla přeložit melon jako malé druhy melounů: 
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O, 16 Peler à vif un melon 

P, 11 Jak zbavit kůry malé druhy melounů 

 

Julienne 

Francouzský výraz julienne postupně přechází i do češtiny, dosud v ní však není 

dostatečně zakotven15. Vzhledem k tomu, že ve mnou překládané publikaci nejsou 

infoboxy, ve kterých bych vysvětlení mohla uvést, rozhodla jsem se tento výraz přeložit 

českým ekvivalentem nudličky a do závorky vepsat i francouzský výraz julienne, protože 

uvedený český výraz má širší význam (u francouzských julienne jsou i předepsané 

rozměry, zatímco české nudličky jsou spíše všeobecné označení tvaru bez ohledu na 

rozměr), pro českého čtenáře je tak výraz dostatečně srozumitelný a zároveň není 

zavádějící.  

 O, 22 Tailler une carotte en julienne 

 P, 14 Jak rozkrájet mrkev na nudličky (julienne) 

 

Vzhledem k rozsahu bakalářského překladu není již zmiňovaný glosář součástí mojí 

práce, pokud by ho však čtenář měl k dispozici, bylo by vhodnější v cílovém textu nechat 

pouze výraz julienne, aby se tak podtrhl kontext francouzské gastronomie, a poté tuto 

kulturní referenci náležitě vysvětlit. 

 

Noircir 

Z českého úhlu pohledu rozkrojené jablko nečerná, ale hnědne. Ve francouzštině je 

sloveso noircir všeobecným výrazem pro změnu barvy ovoce po rozkrojení, zatímco 

v češtině používáme sloveso zhnědnout nebo zčernat, podle toho, jak se plod po 

rozkrojení doopravdy zbarvuje. Proto jsem k překladu tohoto výrazu přistoupila podle 

kontextu různě ve dvou případech, přičemž jsem respektovala české jazykové zvyklosti. 

 

                                                 
15 Usuzuji tak na základě vlastního hledání v českých kuchařkách, z toho v jedné české kuchařce, která 

obsahuje francouzské recepty. V kuchařkách, kde se tento výraz objevil, byl vždy doplněn vysvětlením 

v infoboxu. V korpusu syn2015 není ani jeden výskyt tohoto slova v kontextu vaření. 
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O, 15 Une fois pelée, la chaire de la pomme a tendance à noircir au contact de 

l’air.  

P, 11 Jablko má po oloupání při kontaktu se vzduchem tendenci hnědnout. 

 

O, 17 Citronnez le fond afin qu’il ne noircisse pas. 

P, 12 Srdíčko pokapejte citronem, aby nezčernalo. 

 

Tourner  

Francouzské sloveso tourner je v kuchyňském kontextu ve francouzštině 

polysémantické, v češtině však přesný ekvivalent neexistuje, jelikož používáme 

konkrétnější výrazy. Proto jsem při překladu tohoto slovesa dbala zejména na 

srozumitelnost daného postupu v češtině a v překladu jsem tak výsledný výraz přeložila 

na základě kontextu. Tématu překladu nadpisů se podrobněji věnuji v příslušné kapitole. 

O, 17 Tourner un artichaud 

P, 12 Jak okrájet artyčok tak, abyste získali srdíčko 

 

O, 21 Tourner une carotte 

P, 13  Jak rozkrájet mrkev na malé válečky 

 

Champignons 

Ve francouzské kultuře a kuchyni se pojmem champignons rozumí téměř vždy houby, 

které v češtině nazýváme žampiony. V české kuchyni se často vaří z hub lesních, zejména 

sušených, které jsou ve Francii samozřejmě také známé, ale méně používané. Proto jsem 

se při překladu tohoto výrazu rozhodla ve dvou případech pro zpřesnění významu, tedy 

étoffement.  

 O, 25 Nettoyer des champignons 

 P, 15 Jak očistit žampiony 

 

Jelikož jsem se vždy rozhodovala na základě reálného významu, v jednom případě jsem 

v překladu použila výraz houby. 
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 O, 26 Utilisez des champignons déshydratés 

 P, 15 Jak využít sušené houby 

 

Tagliatelles 

V originálním textu se objevil i italský výraz tagliatelle, který označuje tvar těstovin. 

Vzhledem k trendu zdravého vaření současné doby je však tento termín používaný i pro 

označení plochého nudlovitého tvaru zpracované zeleniny, jako v uvedeném příkladu. 

Tento výraz je v českém prostředí natolik známý, že jsem se rozhodla jej zachovat.  

 O, 26 Réaliser des tagliatelles de courgette 

 P, 15 Jak vytvořit cuketové tagliatelle 

 

Poisson rond 

Základní dělení ryb ve frankofonním světě je poisson rond („kulatá ryba“) a poisson plat 

(„plochá ryba“), zatímco v českém prostředí ryby dělíme na sladkovodní a mořské. 

Vzhledem k tomu, že si tyto dva typy dělení významově neodpovídají, rozhodla jsem se 

přistoupit k nivelizaci a vynechat tak přívlastek rond, jelikož zde nehrozila změna 

významu. 

 O, 30 Habiller et écailler un poisson rond 

 P, 17 Jak očistit rybu a zbavit ji šupin 

 

Châtrer  

Doslovný překlad tohoto nadpisu by českého čtenáře s největší pravděpodobností šokoval 

a odradil od popisované činnosti, proto jsem se rozhodla výraz châtrer volně přeložit jako 

předpřipravit. Tento význam považuji, vzhledem k následujícímu návodu, za dostatečný. 

Slovník spisovného jazyka16 českého výraz předpřipravit sice neobsahuje, v českém 

prostředí je však v kontextu kuchyně často používané. 

  

                                                 
16 Slovník spisovného jazyka českého [online]. © Ústav pro jazyk český v. v. i.2011. [cit. 2017-07-22]. 

Dostupné z: http://ssjc.ujc.cas.cz/. 

http://ssjc.ujc.cas.cz/
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O, 31 Châtrer une langoustine ou une écrevisse 

 P, 18 Jak předpřipravit krevetu nebo raka 

 

Sot-l’y-laisse 

Význam tohoto výrazu se podle francouzských výkladových slovníků liší. Definice 

uvedená ve slovníku Larousse 17 zní „Morceau délicat qui se trouve de chaque côté de la 

carcasse au-dessus du croupion d'une volaille.“, zatímco podle slovníku synonym Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales18 je sot-l’y-laisse synonymem slova 

croupion. Jelikož je v českém prostředí za nejlepší část masa považován takzvaný biskup 

a toto pojmenování navíc odpovídá definici v druhém zmíněném slovníku, rozhodla jsem 

se tento výraz použít i ve svém překladu. 

O, 42 Détachez la cuisse à l’aide d’une fourchette et d’un couteau éminceur en 

n’oubliant pas le sot-l’y-laisse, à la base de la cuisse [fig. 1]. 

P, 22 Pomocí vidličky a nože s dlouhou širokou čepelí odkrojte stehno a 

nezapomeňte přitom na biskup (obr. 1). 

 

Foie gras 

Tato francouzská delikatesa má svůj český protějšek, paštiku, a to je zřejmě důvod, proč 

v českém prostředí není výraz foie gras příliš známý. Z toho důvodu jsem se po 

konzultaci s vedoucí práce rozhodla toto slovní spojení převést jako paštika, ale 

s poznámkou po francouzsku, aby bylo zřejmé, že nejde o českou paštiku, ale o 

francouzskou verzi pokrmu. 

 O, 44 Assaisonner une terrine de foie gras 

 P, 23  Jak ochutit paštiku z husích jater po francouzsku 

 

 

                                                 
17Larousse Dictionnaire de français [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
18 Le dictionnaire de synonymes du laboratoire CRISCO [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://cnrtl.fr/synonymie/ 
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Bouquet garni 

Takzvaný bouquet garni je svazek bylinek, který se ve francouzské kuchyni přidává do 

polévky. V českém prostředí se bylinky před přípravou obvykle nesvazují, přesto jsem se 

rozhodla při převodu zachovat původní význam. Vzhledem k tomu, že se jedná o reálii 

z francouzského stylu vaření, by bylo možné výraz bouquet garni v cílovém textu 

zachovat nezměněný za předpokladu, že by v knize byl prostor na vysvětlení jeho 

významu. 

 O, 46 Récupérer un bouquet garni 

 P, 24 Jak z polévky vylovit svazek bylinek 

 

2.5 Rovina textová 

2.5.1 Lokalizace  

Vzhledem k odlišnosti české a francouzské kulinářské kultury v této kapitole uvedu 

několik konkrétních příkladů, kdy jsem při převodu francouzských reálií uznala za 

vhodné přistoupit k lokalizaci, a to za účelem zvýšení srozumitelnosti překládaného textu 

a jeho přizpůsobení českým zvyklostem při vaření. 

 

Moulin à légumes 

Uvedená pomůcka je ve Francii často používaná k přípravě zeleninových pyré nebo kaší, 

v českém prostředí ale není známá. V textu o ní autor hovoří v návodu na přípravu dobré 

bramborové kaše, k čemuž se v Česku používá šťouchadlo. Proto jsem se rozhodla tyto 

dva výrazy zaměnit. 

O, 28 Le mieux reste encore d’écraser les pommes de terre à la fourchette ou au 

moulin à légumes. 

 P, 16 V ideálním případě brambory rozmačkejte vidličkou nebo šťouchadlem. 

 

Lardons 

Tento výrobek je ve Francii prodáván v jiné podobně než v České republice, proto 

neexistuje jednoduchý a jednoznačný překlad tohoto výrazu. Doslovný překlad do češtiny 

je špek, to je však pro českého čtenáře zavádějící, protože pod tímto pojmem se rozumí 
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vepřový podkožní tuk, obvykle bez okolní tkáně, což neodpovídá francouzským lardons, 

které jsou obvykle částečně libové. Fakticky se v českém prostředí nejvíce podobají 

takzvané anglické slanině, i tento pojem je však zavádějící, protože ta už je vždy uzená, 

zatímco francouzské lardons mohou být i pouze solené, tedy v syrovém stavu. Nakonec 

jsem se rozhodla pro převod pomocí výrazu slanina, který je podle mého názoru nejblíže 

francouzskému originálnímu výrazu. 

 O, 36 Bien découper les lardons 

 P, 20 Jak správně nakrájet slaninu 

 

Pâte 

V překládané části knihy, která je věnována receptům, se několikrát objevují názvy jídel, 

jež v českém prostředí také existují, ale pod jiným jménem. V těchto případech jsem vždy 

respektovala české zvyklosti a převáděla jsem je tak, aby jim český čtenář bez problému 

porozuměl, jako v následujících příkladech: 

 O, 54 Pâte à frire 

 P, 26 Těstíčko na obalování 

 

 O, 57 Pâte brisée 

 P, 28 Křehké těsto 

 

Trochu jiným případem je těsto na chleba, protože francouzský chleba v českém prostředí 

neexistuje, proto jsem do nadpisu přidala přívlastek francouzský. Opravdový francouzský 

chléb je v českém prostředí známý jako bageta, ve francouzském pekárenství je však 

mezi baguette a pain rozdíl v těstě. 

 O, 58 Pâte à pain 

 P, 28  Těsto na francouzský chleba 
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Éclaires 

Ve Francii jsou éclaires známým a oblíbeným dezertem, jenž v českém prostředí nemá 

žádný ekvivalent. Proto jsem se rozhodla tento výraz zaměnit za označení tvaru, do něhož 

se éclaires tvarují, a označila jsem jej uvozovkami. 

 

O, 55 Utilisez le reste d’œuf battu pour badigeonner les choux ou les éclaires 

que vous dresserez sur la plaque du four. 

P, 26 Druhou polovinu rozšlehaného vejce použijte k potření bochánků nebo 

„banánků“, které vytvarujte na plechu. 

 

Vypuštění segmentů 

Za účelem přizpůsobení cílového textu čtenáři jsem na některých místech v překladu 

záměrně vynechala informace, které jsem však uvedla na jiném místě, aby nedošlo 

k nežádoucí nivelizaci.  

V následujícím příkladu byla motivem vynechání stylistika cílového jazyka, doslovný 

překlad by pro cílového čtenáře byl navíc zavádějící. Vedlejším důvodem byla i 

skutečnost, že výraz forme d’ogive se na stejné straně originálu objevil ještě jednou. 

O, 21 Utilisez un petit couteau d’office pour arrondir les angles des quartiers 

[fig. 2], puis le reste du morceau afin de lui donner une forme d’ogive 

[fig. 3]. 

P, 13 Pomocí malého špičatého nožíku okrájejte rohy vzniklých hranolků (obr. 

2) a poté i zbytek čtvrtin podle obrázku (obr. 3). 

 

Z důvodu kulturní odlišnosti jsem vynechala i narážku na dětský pořad, který byl ve 

Francii velmi populární, v českém prostředí však tento prostředek nemá ekvivalent. 

Nahradila jsem jej proto méně konkrétním výrazem. 
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O, 29 En fait, il n’est pas rare d’obtenir une sorte de magma de lentilles, entre 

purée et « gloubi-boulga » non identifié. 

P, 17 Není neobvyklé, že na konci vaření je z čočky něco mezi hustou čočkovou 

kaší a neurčitou mazlavou hmotou. 

 

V českém prostředí jsou korýši ve vaření sice obvyklí, avšak méně než ve Francii, což je 

zřejmé mimo jiné i z nabídky těchto živočichů v obchodech. Ve francouzském prostředí 

jsou běžně k dostání takzvané gambas, což jsou větší druhy krevet, v českém obchodě 

tito živočichové k dostání ale nejsou. Proto jsem se při převodu rozhodla výraz gambas 

vynechat. 

 O, 32 Décortiquer des crevettes ou des gambas à cru 

 P, 18 Jak vyloupat syrové krevety 

 

Příprava slávek v českém prostředí není příliš obvyklá, a proto cílový čtenář překladu 

s největší pravděpodobností nebude mít představu o tom, co všechno je nutné udělat před 

jejich vařením. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla nadpis převést pouze částečně, aby 

příliš komplikovaný titulek neodradil nezkušeného kuchaře od přečtení postupu. Všechny 

informace jsem však zachovala v popisu přípravu, k němuž se nadpis vztahuje. 

 O, 35 Nettoyer, ébarber et gratter des moules 

 P, 19 Jak očistit slávky 

 

2.6 Nedostatečnost originálního textu 

V originálním textu jsem na několika místech narazila na popis postupů, který byl těžko 

srozumitelný a dalo by se proto předpokládat, že čtenář cílového textu, tedy začátečník 

v kuchyni, bude mít problém daný úsek pochopit. Na takových místech jsem na základě 

vlastních zkušeností do textu přidala doplňující informace, které nezměnily jeho význam, 

podle mého názoru však přispěly k jeho srozumitelnosti. Mimo jiné se jedná o následující 

dva příklady: 
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O, 19 L’oignon ainsi quadrillé, il ne reste plus qu’à le détailler une nouvelle fois 

pour obtenir des petits dés. 

P, 13 Takto připravenou cibuli ještě rozkrájejte úhlopříčně, abyste získali malé 

kostičky. 

 

O, 28 Pour éviter que la peau des légumes secs éclate, il faut procéder à une 

cuisson lente à petits frémissement. 

P, 17 Aby se slupka při vaření neprotrhla a luštěniny se tak nerozvařily, je třeba 

vodu přivést k mírnému varu. 
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3 Překladatelské postupy 

V této části krátce představím vybrané překladatelské postupy podle Evy Janovcové19 a 

uvedu příklady ze svého překladu. Jde o následující postupy: transpozice, modulace, 

dvojice koncentrace-diluce a étoffement-dépouillement. 

 

3.1 Transpozice 

Transpozice slovního druhu spočívá ve vyjádření sémantického obsahu jiným slovním 

druhem v cílovém textu než v originálu. V uvedeném příkladu jsem se rozhodla 

nepřeložit text doslovně, i když by to bylo stylisticky únosné, protože v českých 

kuchařkách je obvyklejší tato formulace20. Uvedený příklad je zároveň modulací činnost 

↔ výsledný stav. 

O, 21 Pelez et lavez la carotte. Coupez-la en 3 tronçons [fig. 1] et coupez chacun 

des tronçons en quartiers. 

P, 13 Omytou a nakrájenou mrkev rozkrojte na tři kusy (obr. 1) a každý z nich 

podélně rozkrojte na čtvrtiny. 

 

Při syntaktické transpozici mění větné členy svou funkci, může dojít k transpozici 

vedlejší věta ↔ větný člen, tak jako v následujícím příkladu. 

O, 14 Retirez toutes les petites peaux blanches qui pourraient subsister, puis 

prenez le fruit dans la main qui ne tient pas le couteau. 

P, 11 Odstraňte případné zbylé části bílé kůry a vezměte ovoce do ruky, ve které 

nedržíte nůž. 

  

O, 25 Coupez le pied terreux en biais, et essuyez les champignons dans un linge 

humide. 

P, 15 Nejprve šikmým řezem odkrojte část nohy, která byla v zemi, a poté houbu 

otřete vlhkým hadříkem. 

 

                                                 
19 TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 

Jazykové učebnice pro veřejnost. ISBN 8004226191. 
20 Usuzuji tak z vlastních zkušeností a z českých kuchařek, do kterých jsem nahlédla. 
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3.2 Modulace 

Překladatelský postup modulace spočívá v obměně ve výpovědi, k níž dochází z důvodu 

změny úhlu pohledu nebo hlediska tak, aby byl text v cílovém jazyce přirozený a 

gramaticky správný.  

Typy modulace jsou například modulace antonymická, modulace konkrétní ↔ abstraktní, 

modulace aktivum ↔ pasivum, modulace na základě synekdochy nebo modulace činnost 

↔ výsledný stav.  

V uvedeném příkladu jsem při převodu provedla lexikální antonymickou modulaci. 

 O, 36 Comment conserver chaudes des tranches de rosbif ? 

 P, 15 Jak nenechat vychladnout plátky rostbífu 

 

 O, 7 Sur le marché, la règle relève également du bon sens. 

 P, 9 Při nakupování jsou pravidla stejně důležitá jako zdravý rozum. 

 

3.3 Koncentrace a diluce 

Koncentrace označuje překladatelský postup, při němž dochází k zúžení textu, tedy 

k tomu, že obsah několika slov vyjádříme v cílovém jazyce jedním slovem.  

O, 36 Afin que les tranches de rosbif ne refroidissent pas au moment de la 

découpe, il ne faut pas les disposer immédiatement sur un plat de service. 

P, 15 Aby plátky rostbífu při krájení nevychladly, nepokládejte je hned na 

servírovací tác. 

Při diluci naopak dochází k „rozředění“ textu, v tom případě je jednoslovný výraz 

převeden do cílového jazyka pomocí více slov. 

O, 18 Reculez bien les doigts après chaque coup de couteau. 

P, 12 Nezapomeňte po každém ukrojeném plátku posunout prsty o trochu 

dozadu. 

 

O, 28 Pour éviter que la peau des légumes secs éclate, il faut procéder à une 

cuisson lente à petits frémissements. 

P, 17 Aby se slupka při vaření neprotrhla a luštěniny se tak nerozvařily, je třeba 

vodu přivést k mírnému varu.  
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Poslední uvedený příklad bych ráda podrobněji okomentovala. V tomto případě jsem se 

s ohledem na cílového čtenáře rozhodla prostřednictvím diluce přidat do textu 

metajazykovou funkci. Jak jsem zmínila v úvodní části práce, adresátem překládané 

knihy je začátečník v kuchyni, který, podle mé vlastní zkušenosti, nemusí nutně vědět, že 

protržení slupky luštěnin znamená jejich rozvaření, i když se to zdá logické. Vzhledem 

k tomu, že jsem originální nadpis Pour que des légumes secs n’éclatent pas à la cuisson 

(O, 28) přeložila jako Jak nerozvařit luštěniny (P, 17), bylo nutné v textu zachovat 

informaci o protržení slupky luštěnin, proto jsem se místo výrazové záměny rozhodla 

právě pro toto řešení. 

 

3.4 Étoffement a dépouillement 

Překladatelský proces s názvem étoffement spočívá v nahrazení vágního výrazu slovem 

plnovýznamovým. Tento problém jsem řešila například v kapitole Konkrétní problémy 

při překladu termínů se slovesem émincer. Jelikož francouzské sloveso cuire má v češtině 

hned několik významů, rozhodla jsem se vybrat ten, který je podle návodu k přípravě 

nejblíže k zamýšlenému významu. 

 O, 43 Parer et cuire un magret de canard  

 P, 22 Jak připravit a orestovat kachní prsa 

 

Dépouillement je opak étoffement, jedná se tedy o nahrazení plnovýznamového výrazu 

slovem se slabším významem nebo slovem vágním. Často se týká předložek, jako 

v následujícím příkladu: 

 O, 27 Réussir une purée de légumes 

 P, 16 Jak na zeleninové pyré 
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4 Překladatelské posuny 

4.1 Výrazová záměna 

Prostředek výrazové záměny je při překladu využíván pro dosažení stylistické 

ekvivalence v originálu a cílovém jazyku. Vzhledem k odlišnostem používání 

stylistických prostředků francouzštiny a češtiny není vždy možné v překladu zachovat 

stylistickou věrnost. Z tohoto důvodu překladatel využívá prostředků výrazové záměny, 

které spočívají v tom, že stylistický prostředek v originálu, který není možné na stejném 

místě uvést v cílovém jazyce, bude v překladu vynahrazen na jiném místě, a/nebo jiným 

stylistickým prostředkem, aby nedošlo k nežádoucí nivelizaci. 

O, 16 Si vous n’avez pas de presse-agrumes sous la main, enveloppez la moitié 

de l’agrume dans une gaze ou un linge propre avant de la presser pour 

recueillir le jus… sans les pépins. 

P, 11 Pokud tuto pomůcku nemáte při ruce, obalte půlku citrusu kouskem gázy 

nebo čisté látky a pak ho vymačkejte, abyste získali vytouženou šťávu bez 

jader. 
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Závěr 

Předmětem této bakalářské práce byl překlad vybraných úseků publikace Les essentiels 

de la cuisine française francouzského novináře Thierry Roussillona. Kniha je rozdělena 

na dvě části, v první je uvedeno celkem 100 technik a triků na přípravu potravin před 

jejich použití při vaření, v té druhé se pak nachází 300 receptů z francouzské kuchyně. 

Ve své práci jsem přeložila úvod, všech 100 technik a několik receptů. 

První část této práce tvoří samotný překlad. Ve druhé části byla uvedena překladatelská 

analýza textu, nejprve bylo představeno jeho stylistické zařazení, následovala analýza 

vnětextových a vnitrotextových faktorů. V kapitole Typologie překladatelských 

problémů jsem se zabývala morfologicko-syntaktickou, lexikální a textovou rovinou 

překladu, uvedla jsem zde i vybrané příklady. Dále jsem představila překladatelské 

postupy a posuny, ke kterým při procesu došlo. 

Konkrétní řešení jsem vždy volila s maximálním ohledem na cílového čtenáře, se 

záměrem zachovat informativnost a komunikativnost sdělení, aniž by došlo ke ztrátě na 

stylistické úrovni. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Naskenovaný text originálu 


