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Abstrakt 
Předložená bakalářská práce sestává ze dvou částí. První částí je překlad vybraných kapitol 

populárně naučné knihy zeichnen heißt sehen od německé autorky, kreslířky Heike Kelter. 

Cílem této práce je vytvoření funkčně ekvivalentního překladu z němčiny do češtiny. Druhá 

část práce je věnována odbornému komentáři k tomuto překladu. V rámci odborného 

komentáře byl výchozí text analyzován podle modelu německé translatoložky Christiane 

Nord a její publikace Textanalyse und Übersetzen (1995). Dále se zabývá překladatelskými 

metodami a postupy, posuny a řešeními překladatelských problému, na které jsem při 

překladu narazila. 
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské 

posuny, překladatelské problémy, styl, text, lexikum, syntax, kreslit, vidět, rady 
 
 
 
 
Abstract 
The present bachelor’s thesis consists of two parts. The first is a translation of selected 
chapters from a popular science book zeichnen heißt sehen written by German author and 
painter Heike Kelter. The objective here is to create a functionally equivalent translation 
from German to Czech. The second part represents a detailed analysis of this translation 
based on the model of German translation studies scholar Christiane Nord and her book 
Textanalyse und Übersetzen (1995). In addition, I deal with different translation methods 
and approaches, translation shifts and solutions of problems that I encountered in the course 
of the translation. 
 
Keywords: translation, translation analysis, translation approaches, translation shifts, 
translation problems, style, text, syntax, lexis, drawing, seeing, instructions 
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Úvod 
Pro mou bakalářskou práci jsem jako výchozí text k překladu zvolila vybrané kapitoly 

z příručky zeichnen heißt sehen od německé autorky Heike Kelter. Ta je sama úspěšnou 

malířkou a kreslířkou, lektorkou na umělecké vysoké škole Weißensee v Berlíně a autorkou 
dalších publikací s tematikou kresby pro dospělé i děti. Předložená příručka vyšla roku 2013 

v nakladatelství Haupt ve Švýcarsku. 
Tématem výchozího textu je kresba a plošné vidění, jak napovídá i podtitul Mit dem 
flächigen Sehen zum dreidimensionalen Zeichnen – Plošným viděním k trojrozměrné kresbě. 

Cílem textu je informovat čtenáře o nové metodě plošného vidění, díky které může zlepšit 

své kreslířské dovednosti. Popisy postupů a způsobů použití potřebných pomůcek mu dávají 

přehledný a jasný návod, jak ovládnutí této metody dosáhnout. 
Tento text jsem k překladu zvolila především z vlastní záliby v kreslení, ke kterému mám již 

od dětství blízký vztah. Jelikož jsou publikace s podobnou tematikou na českém území 

převážně překlady z cizích jazyků, byl by i překlad celé předložené knihy reálnou 

překladatelskou zakázkou. 
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První částí je samotný překlad, který z důvodu 

rozsahu práce sestává pouze z vybraných kapitol. Vybrány jsou takové kapitoly, které na 
sebe i v takto menším rozsahu logicky navazují. Zahrnují část vlastního textu, praktické 

rady a tipy na konci knihy, které jsou jakousi sumarizací důležitých bodů probíraných 

v předchozích kapitolách a úvod a doslov, které dotváří logický rámec překladu. Druhou 
částí je odborný komentář, ve kterém se nejprve budu věnovat překladatelské analýze 

výchozího textu podle modelu Christiane Nord (1995), určím překladatelskou metodu 

a postupy, dále zmíním překladatelské problémy a jejich řešení, a nakonec se budu zabývat 

překladatelskými posuny, ke kterým při překladu došlo. Zde budu vycházet z kategorizací 

Jiřího Levého (1998) a Antona Popoviče (1975). 
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1. Překlad 
Předmluva 
Kreslit znamená vidět 
Kniha, kterou držíte, se vám pokusí ukázat, jak vidět svět zcela novým způsobem – 
kreslířským viděním.   
Toto vidění a s ním spojené postupy jsem objevila, protože jsem si vždy přála umět nakreslit 

to, co vidím. Jako studentka jsem po několika letech lekcí kresby na vysoké škole došla ke 

zjištění, že kreslené stále ještě nevidím správně, že výsledek se tomu, co vidím, pouze 

přibližuje. Tak začal dlouhý proces, v němž se mi tento nový způsob vidění postupně 

odhaloval. Zásadní bylo, když jsem si uvědomila, že svět musím vnímat už jako kresbu. 

A tak se zrodila schopnost vidět graficky, na základě poznatku, že plocha je výchozím 

bodem každé kresby. Snažila jsem se tedy všechno vidět už jako nakreslené nebo jako fotku 

a cíleně se snažím během vidění třetí, prostorovou dimenzi vypínat (pro rozlišení co je vedle 

sebe, nad nebo pod sebou). Když jsem změnila své myšlení a osvojila si příslušné techniky, 

bylo najednou kreslení hračka.   I vy budete od této chvíle moci vnímat svět jako plochu. Nejprve se naučíte vidět plošně 

a potom postupnou konstrukci kresby (s využitím našeho obvyklého způsobu vidění), 

perspektivní vidění a obzvlášť pak chápat důležitost ohniska. K vytvoření této metody mě 

vedla fascinace grafickým viděním a moje vášeň pro kreslířské řemeslo. Základními 

nástroji jsou pomůcky jako kreslířský hledáček a stěrač nebo šrafovací technika a použití 

ohniska.   
Vnímáte-li svět jako plochou kresbu, pak už je kreslení pouze přenášením viděného na 

papír. Protože jsem spoustu let vyučovala kresbu, měla jsem možnost s mnoha studenty 
zkoušet a dále rozvíjet různé způsoby přístupu. Některé jejich kresby se objevují i v této 

knize.   
Kniha je psána formou příručky. Je to kurs, který se přizpůsobí vašim zálibám 

a temperamentu. Tato metoda vám ukáže cestu, jejíž směr si určíte sami. Tento proces 

vysvětlíme na příkladu zátiší, aplikovat ho lze však na jakékoliv jiné téma. 
  
Přeji Vám příjemnou zábavu – dívejte se a kreslete. 
Heike Kelter 
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Úvod 
Plošné vidění 
Bylo pro mě velkým přínosem, když jsem si v posteli potmě v duchu črtal obrysy tvarů, které 

jsem předtím studoval – především ty, které mi připadaly obzvlášť těžké zachytit, a snažil se 

je uchovat ve vzpomínkách. Je to způsob, jak se zaryjí hluboko do mysli a uloží do paměti. 
       (Leonardo da Vinci) 
 
Jako lektorka kreslení jsem vypozorovala, že svět, který vidíme, spojujeme se zažitými 
a empirickými skutečnostmi. Vše, co vidíme, spojujeme s váhou, vůní, chutí a materiálem. 

Máme zažité poznatky o věcech, které nás obklopují, a cit pro prostorovost, tedy pro blízké 

a vzdálené. V průběhu života si každý člověk vytváří svůj individuální a na zkušenostech 
založený vztah ke světu a svému okolí, v němž žije a koná. Tyto zkušenosti utváří jeho 

vnímání světa a tím i individuální vidění.  
Kresba, to jsou pouze čáry a křivky. Ve snaze porozumět procesu kreslení jsem přišla na to, 

že chce-li člověk umět kreslit, musí svoji předlohu vidět pouze jako čáry a křivky. A tak 
jsem postupně zkoušela dívat se na okolní svět ryze kreslířským pohledem. 
Touto knihou bych vám chtěla ukázat, jak kreslířsky vidět, poskytnout vám metodu 

a řemeslný způsob, jak se naučit kreslit. Plošné vidění otvírá bránu do světa zobrazování 

a grafiky. 
Základní myšlenkou tedy je: Vidím-li svět jako kresbu, tedy jako plochou kostru složenou 

z křivek, je už vlastně všechno naprosto jednoduché, pak mi stačí to přenést na papír. 

Nejtěžší tedy je toto pro nás nové plošné vnímání přijmout, oprostit se od navyklého. Tento 

přístup je svým způsobem radikální, jelikož považuje kreslířské vidění za naprostý základ. 
 
 
 
 
        
       Albrecht Dürer, Kreslíř loutny, 1525 
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V první části knihy se naučíte, jak se na již osvojené zkušenosti a skutečnosti viditelného 

světa dívat jinak a porozumět plošnému vidění. Toto vidění a s ním spojený řemeslný postup 

nazývám metodou plošného vidění. Na konci knihy se kruh uzavírá. Vnímání okolního světa 

založené na našich zkušenostech a způsobu pozorování, použijete k tomu, abyste pomocí 

stínování, vnitřních linií a ohniska v kresbě znovu rozeznali realitu. 
Představím vám různé techniky a pomůcky, abyste tento proces urychlili a aby bylo možné 

prostorové křivky skutečně převést na plochu. Důležitou a klíčovou pomůckou při kreslení je kreslířský 

hledáček, který je ke knize přiložen.  
Tato kniha je určena začátečníkům, kteří se pokouší o své první kresby, ale i pokročilým nabízí nový 

úhel pohledu a možnost, jak vnímat již naučené trochu jinak. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, 

přesto se ale po osvojení si plošného vidění můžete individuálně rozhodnout, jakým směrem chcete 

svoji kresbu rozvíjet a pokračovat v příslušné kapitole. Abych vás povzbudila a vyzdvihla účinnost 
mé učební metody, použila jsem v knize kresby mých studentů. Vybrala jsem ty nejnázornější 

a v knize jsou zobrazeny jako náčrty v kroužkovém bloku. Na konci některých kapitol jsou i mé 

vlastní kresby sloužící jako studie, podle kterých se můžete orientovat. Navíc jsou jakýmsi náznakem 

dalších kroků, protože tyto kresby tvoří odstíny dané barvy a jsou na ně použity techniky popsané 

v dalších kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zátiší nakreslené pomocí vnějších linií, nejdůležitějších vnitřních linií, s hrubým šrafováním a naznačeným ohniskem. Nožem ořezaná tužka je díky dlouhé špičce citlivější a v rukách 

kreslíře variabilnější. 
 

Podstatou této knihy je naučit se vidět plošně, tedy kreslířským viděním. Pak vše uvidíte zřetelně 

a kreslení bude snadné. 
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Základy 
Materiál a pomůcky 
Papír 
Zásadní vliv na vaši zálibu bude mít volba vhodného papíru, proto bych vám chtěla pomoci 

několika radami, které by mohly usnadnit Vaše rozhodování při jeho koupi. Existují dva 

druhy papíru – průmyslově a ručně vyráběný. Ke kreslení používáme vždy průmyslově 

vyrobený papír. Podstatné vlastnosti papíru určuje jeho stupeň čistoty a hustota, které 

ovlivňují i jeho hmotnost.  
• Já vždy navrhuji používat papír střední kvality, tedy levnější bílý. Můžete použít 

i papír lehce nažloutlý 
• Trochu drsnější papír, ke kterému tužka lépe přilne, je také vhodnější. 
• Důležité je zvolit papír světlostálý, aby postupem času nezežloutl 
• Formát: střední velikost, tedy A3 nebo A2 
• Gramáž: 120-190 g/m² 
• Kdo chce, může použít i náčrtník 

Tužka jako materiál 
Ke kreslení tužkou budete potřebovat tužky různých odstínů černé (B/Black) a různé 

tvrdosti (H/Hard). Tužky jsou vyrobeny ze směsi grafitu a jílu. Čím více jílu tuha obsahuje, 

tím tvrdší a světlejší bude čára; čím méně jílu, tém bude měkčí, tmavší a dá se snadněji 

vygumovat. Na začátku se doporučuje tvrdost HB nebo 2B. Pokud Vám tento stupeň 

tvrdosti nevyhovuje, vyzkoušejte i tvrdost H nebo 4B. 
Ořezávejte tužky zásadně nožem, protože pouze tak odhalíte větší část tuhy (nejméně 1 cm, 

viz fotografie dole), kterou pak můžete pomocí brusného papíru ještě přiostřit. 
• Zpočátku používejte tužky tvrdosti HB nebo 2B. 
• Pořiďte si nůž na jejich ořezávání. 
• K naostření tuhy budete potřebovat brusný papír o zrnitosti 180 nebo jemnější. 

 

 

 

 
Nožem ořezaná tužka je díky dlouhé špičce citlivější a v rukách kreslíře variabilnější. 
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Hledáček 
Součástí této knihy je i hledáček. Ten si ale můžete vyrobit i sami. Potřebujete k tomu 
obdélník silnější fólie o velikosti A5, na který podle obrázku narýsujete permanentním 

černým fixem kříž a půlkruh.  
Hledáček je klíčovou pomůckou této knihy a mé teorie plošného kreslířského vidění. Plní 
několik různých funkcí, ke kterým se postupně dopracujeme. Nejdůležitější však je, že 

slouží jako pomůcka při učení se plošnému vidění. To je základem a předpokladem kreslení, 

protože svět, na který se hledáčkem díváme, už se nám jeví jako plochý. 
Další pomůcky 

• Kreslící podložka: Aby se vám lépe kreslilo a abyste si papír mohli připevnit, 

budete potřebovat podložku – tou může být například lehká dřevěná deska se 

svorkou. 
• Tvrdá bílá guma je při kreslení samozřejmě velice užitečná, především na 

opravování, ale také na prosvětlení šrafování vygumovanými linkami nebo na 

zvýraznění světlých míst a odlesků. 
• Plastická guma: Pomocí tvarovatelné, měkké plastické gumy můžete zesvětlovat 

větší plochy. Plastickou gumou se jako válečkem přejede přes požadované místo, 

a tím se ztenčí vrstva uhle. Je vhodná především pro jemnější čáry uhlem a nepatrné 

zesvětlování. 
• Skleněná tabulka: Opatřete si u sklenáře skleněnou tabulku o tloušťce cca 0,5 cm 

a velikosti odpovídající formátu A4. Přes tuto tabulku se budete dívat na kreslený 

objekt a přímo na sklo si načrtnete hrubé obrysy. 
• Smývatelný fix: Pokud budete kreslit na hledáček nebo na skleněnou tabulku, určitě 

využijete vodou smývatelný černý fix o tloušťce F. 

 

 

úhel 45° 
 

 

 

 

 

hledáček se používá 

nejrůznějšími způsoby 
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Vidění a plošné vidění 
 
Kdo chce kreslit, ten se nejdříve musí naučit vidět. 
       (Hugo Peters) 
Přirozené vidění 
Naše přirozená schopnost vidění je nutně formována zkušenostmi, které máme s okolním 

světem. Automaticky vidíme i další fenomény – vzdálenosti, hmotnosti, pachy, zkušenosti, 

preference. To si můžete ověřit tak, že shromáždíte předměty z různých materiálů 

a vyrovnáte je před sebe. Na několik jablek na stole budete jistě reagovat jinak než na 
sklenice, nářadí, vatu, jednu růži nebo 20 růží. Také je velice užitečné se na něco dívat, 

například na růži, a myslet přitom na kopretinu nebo na trávu. Narušuje to totiž naše 

přirozené zvyklosti a asociace, které s předmětem máme spojené. Pro kreslení, pro čáry na 

ploše, jsou však tyto zkušenosti druhořadé. 
 
Když se díváme na svět, vidíme samozřejmě naši trojrozměrnou, přístupnou a uchopitelnou 
skutečnost. Když se podíváme na kresby, které tuto skutečnost zobrazují, všechny věci 

okamžitě rozpoznáme. Je tomu tak především proto, že jsou zobrazeny trojrozměrně. 

V dobré kresbě samozřejmě vidíme vyobrazené předměty v jejich prostorové iluzi. Tato 

iluze, vytvořená kreslířskými technikami, v nás opět vyvolá ničím nerušený obraz a my si 
pomyslíme: „Ano, tady je nakreslené jablko, toto je člověk, toto je zátiší a toto krajina.“ 
 
K tomuto procesu dochází, přestože sama kresba je stále plochá. Způsob, jakým jsou linie 

vedeny nebo uspořádány, nám umožní rozeznat v nich známé věci. Chtěla bych však 

zdůraznit, že to jsou stále jen tahy po papíře, na dvojrozměrné ploše. K tomu, abych 
dokázala kreslit, mi tedy stačí, umět se na náš přirozený svět dívat jako na plochou kostru 

složenou z čar. 
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Plošné vidění 
Během kreslení jde tedy o přenesení trojrozměrné skutečnosti na plochu výkresu 

a znovuvytvoření této prostorovosti. Tato kniha vám ukáže, že tento proces začne 

v okamžiku, kdy uvidíte skutečnost jako plochou kresbu! K tomu jsou zapotřebí dvě 

schopnosti – metoda plošného vidění a s ním spojené praktické techniky, které vám umožní 

viděné přenést na papír. V této knize se naučíte záměrně změnit svůj úhel pohledu. 
• Naučíte se během vidění potlačit třetí, trojrozměrnou dimenzi. 
• Naučíte se předměty a celý viditelný svět vidět plošně a jako systém čar. 
• Naučíte se toto kreslířské vidění postupně přenášet na papír. 
• Naučíte se při kreslení postupovat logicky: od obrysu celku přes obrysy jednotlivých 

objektů až po vnitřní linie. 
• Naučíte se smysluplně používat šrafování. 
• Naučíte se, jak důležité je ohnisko. 
• Naučíte se pod naším vedením využívat kresby k zobrazení reality. 

 

 

Kreslení spočívá v tom, že vidíte svoji předlohu jako čáry uspořádané na ploše.  
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Přípravná fáze 
Umístění 

• Horizontální linie: Umístění je důležité pro stanovení vaší vlastní polohy. Určuje 

výšku vašich očí, která od nynějška tvoří horizont. Proto zde mluvíme o výšce očí či 

horizontální linii. Všechny linie ve výšce očí jsou horizontální (viz Horizont 

a horizontální linie, str. 56). 
• Velikost předlohy: umístěním stanovíte vaši vzdálenost od předlohy. Určíte tak 

i velikost předlohy na papíře. Nazýváme to též zorným polem. Všechno, co vaše oko 

zachytí v prostoru, když natáhnete paži a zakroužíte zápěstím, se nachází ve vašem 

zorném poli. 
• Perspektiva: umístěním určíte váš úhel vzhledem k předloze. Úhel, v jakém jste 

k předloze, určuje sklon, ve kterém držíte hledáček, namířený na předlohu. Váš úhel 

udává vaši polohu z hlediska perspektivy. Pokud sedíte čelem k předloze, máte 

perspektivu centrální. Jestliže sedíte před předlohou šikmo, vzniká perspektiva 

dvoubodová (viz Úběžný bod a perspektiva, str. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kresbě převážně oblých nádob je vidět průběh jednotlivých elips. U nádob na pití vidíte, 

jak se zvětšují nebo zmenšují otvory vzhledem k výšce vašich očí. 
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Tužka jako nástroj 
Tužka může být kromě kreslení použita jako nástroj k  

• zaměřování a skenování horizontál a vertikál 
• určování diagonál, nejprve s hledáčkem, později bez něho  

Natáhněte ruku a zavřete jedno oko. Tato poloha je velmi jednoduchá a dá se kdykoliv 
zopakovat. Pokud by byla ruka pokrčená, je obtížné znovu zachytit stejný úhel. Rozměrové 

poměry by rovněž nebyly stejné. Teď můžete zaměřovat, skenovat nebo používat stěrač. 
 
Zaměřování a skenování 
Zaměřování a skenování horizontálních nebo vertikálních linií slouží ke zjišťování 

lineárních poměrů, tzn. k vidění toho, co a kde se nachází na společné linii. Jak se zaměřuje a skenuje pomocí tužky a hledáčku se dozvíte v kapitole Zaměřování a skenování, str. 18. 
 
Stěrač 
Abychom viděli diagonály v perspektivních kresbách a dokázali sledovat jejich směr ve vztahu k horizontální linii, používáme tužku jako stěrač. Jak se používá tužka jako stěrač se 

dozvíte v kapitole Stěrač, str. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Tužkou se pohybuje podobně jako 

stěračem a používá se k vidění diagonál. 
 
        
       
 
Tuto kresbu kreslíř začal obrysem a doplnil ho některými vnitřními liniemi v ohnisku.  
V okrajových částech kresby je obrys už finální kresbou. 
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Při kreslení nějakého předmětu je nejdůležitější obrys; …protože obrys námětu se nemění.  
        (Leaonardo da Vinci) 
Práce s hledáčkem 
Držení hledáčku: základní poloha 
Aby kreslířský hledáček mohl plnit svoji funkci, držte ho v natažené ruce ve výšce čela, 
paralelně s ním nebo paralelně s horním okrajem vašeho papíru, jak je znázorněno na 

prvním obrázku. 
Pro průběh linií je úhel, který hledáček svírá, rozhodující. To si můžete ověřit tím, že sklon 

hledáčku záměrně měníte a už ho nedržíte paralelně s čelem nebo vaším papírem, ale 

naklopíte ho například doprava nebo doleva. Jiné držení hledáčku způsobí změnu poměrů 

linií ke kříži. 
Vyzkoušejte si kreslířský hledáček tak, že zavřete jedno oko a smývatelným fixem na něj 

nakreslíte obrysy toho, co vidíte. (viz str. 20 Kreslení na skleněnou tabulku) 
Plošné vidění s kreslířským hledáčkem 
Kreslířský hledáček budeme používat pro nejrůznější funkce. Nejprve s jeho pomocí, když 

se skrz něj budeme dívat, převedeme prostorovou skutečnost na plošné vidění. 
Dívání se přes hledáček 

• Snažte se dívat přimhouřenýma očima 
• Snažte se dívat jen jedním okem 
• Dívejte se přes hledáček a zaměřte se na něj více než na skutečnost, kterou kreslíte. 

 
 
 
        
 
  

Hledáček vždy držte 

paralelně s vámi, s vaším 

čelem nebo s náčrtníkem. 
 

Tento symbol by vás měl 

upozornit na plošné vidění. 

Nezapomeňte vždy zavřít jedno oko.  
 

Tento symbol napovídá, 

abyste měli připravený 

hledáček. Podle typu 

předlohy ho můžete používat 

jak na šířku, tak na výšku. 
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Mějte na paměti, že samozřejmě stále vidíte prostorově. Plošné vidění se automaticky 

spouští až poté, co provedete následující kroky. Ze začátku velmi pomáhá, když se zaměříte 

spíše na hledáček a na něm promítnuté linie než na samotnou předlohu. Přepnout na plošné 

vidění zpočátku nebývá jednoduché. Než uděláte první tahy, zkuste se nejprve dívat na 

kreslené věci pouze jako na jejich obrys – jako byste chtěli nakreslit hranici mezi kresleným 

objektem a jeho okolím (srov. Rozpoznávání a kreslení obrysů, str. 30) 
 
Zoomování a výřez 
Začínáte-li s kreslením, je vždy lepší vybírat spíše jednodušší náměty a předlohy, na kterých 

se snadno nacvičují základní principy. Později si můžete najít složitější kompozice. Když si 

vyberete nějakou předlohu, musíte se rozhodnout, zda na papír chcete přenést celkový 

pohled nebo jen výřez. 
Nyní si prohlížejte předlohu jako byste se na ni dívali z určitého místa přes okno. Hledáček 

držte tak, aby spojnice kolmic ukazovala na část předlohy, která má být středem vaší kresby. 

Rohy a okraje hledáčku tak ohraničují váš výřez. 
Měňte vzdálenost hledáčku od očí, zvětšujte a zmenšujte váš výřez. Teprve až najdete ten 

správný, najděte si místo, ze kterého vidíte vámi zvolený výřez v hledáčku s nataženou 

rukou. Vše, co se v této poloze v hledáčku nachází, by měl být váš ohraničený výřez. Takto 

je funkce hledáčku aplikována správným způsobem a výřez tak zůstane během kreslení 

neměnný. 
 
Zaměřování a skenování 
Zaměřováním a skenováním určujete rozměry a vztahy na ploše. Zaměřujte a skenujte 
obrazové charakteristiky ve vašem motivu tím, že mezi nimi naleznete horizontální 

a vertikální poměry. Držte hledáček před sebou, používejte horizontální linii a zjišťujte, jaké 

vzdálenostní poměry vám výřez nabízí. To samé platí pro polohu vertikální. 
Zaměřujete a skenujete tak, že průsečík kolmic na hledáčku držíte v odpovídající 

horizontální nebo vertikální poloze vůči předloze, a tím odhalíte vzdálenostní a jiné vztahy. 

Když zachováte sklon, můžete hledáčkem a tužkou pohybovat horizontálně i vertikálně – 
zjistíte tak, jaké body leží ve stejné horizontální či vertikální úrovni.  
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Jak postupovat? 
1. Vezměte hledáček a držte ho před sebou v základní poloze (str. 17).   
2. Podívejte se, co všechno leží v horizontální nebo vertikální linii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zjistěte, které společné body protíná horizontální nebo vertikální linie. Hledáček 

můžete použít i horizontálně. 
4. Pomocí hledáčku můžete Vaši předlohu náležitě naskenovat. Pohybujte hledáčkem 

nahoru a dolů, doleva a doprava. Pak ho přidržte na jednom bodu, podívejte se přes 

horizontální linii a zjistěte, co všechno se ještě v této úrovni nachází. 
5. Můžete také přiložit vertikální linii k okraji nějakého předmětu. Až tak učiníte, 

podívejte se, co je nahoře a co dole a jaké body leží na stejné úrovni. Často tak 

objevíte velmi překvapivé souvislosti. To platí především pro úroveň země. 
6. Pokud právě nepoužíváte hledáček, držte tužku ve správném úhlu (základní poloha) 

– vodorovně nebo svisle. Zavřete jedno oko. Nyní snadno uvidíte, kam tyto linie 

směřují a co všechno se nachází ve stejné úrovni. 
 
 
Důležité! 
Během zaměřování a skenování vždy držte hledáček v základní poloze, paralelně s vaším čelem. 
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Stanovení výšky očí a horizontální linie 
Vezměte si hledáček. S jeho pomocí teď můžete určit výšku vašich očí, a tak stanovíte 

i horizontální linii. 
Jak postupovat? 
1. Držte hledáček v natažené paži před sebou a dívejte se dopředu. 

 
 
 
 
 

 
 

2. Nyní zvedejte horizontální linii hledáčku. Jakmile se jeho horní hrana bude nacházet 

přesně ve výšce vašich očí, našli jste horizontální linii. Všechno, co leží na této linii, tvoří 
horizontální linii i ve vaší kresbě. 
 
Stěrač 
Stěrač slouží k přesnému určování diagonál. S jeho pomocí můžete perspektivní linie 

v prostoru prostě přenést do plochých diagonál. 
 
Jak postupovat? 

1. Držte tužku volně ve stále natažené paži, abyste určili směr diagonály. Tak 

dosáhnete neměnné pozice, do které se můžete kdykoliv vrátit. Levou rukou před 

sebou držte hledáček tak, aby vodorovná linie ve výšce vašich očí protínala výřez. 
2. Nyní na hledáčku (s jedním okem zavřeným) posouvejte tužku, kterou držíte v druhé 

ruce tak dlouho, dokud se (na hledáčku) nebude překrývat se sledovanými liniemi 

v prostoru. Tužku posouvejte jako stěrač tak dlouho, až budou diagonála na objektu 

a poloha tužky v jedné rovině. 
3. Nyní, když držíte diagonálu na hledáčku v neměnné poloze, můžete jednoduše 

položit hledáček na papír (rovnoběžně s jeho okrajem) a uvidíte, jak máte tuto linii 

nakreslit. 
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4. Tímto způsobem určíte směr diagonál a zjistíte, v jakých úhlech probíhají linie 

předlohy na ploše vůči průsečíku hledáčku. Uvidíte obrysy předmětů v poměru 

k protínajícím se kolmicím hledáčku – například úhel diagonály ve vztahu 

k vodorovné linii těchto kolmic. 
5. Porovnejte polohu diagonály stěrače vzhledem k úhlům vyznačeným na hledáčku. 
6. Pohybujte tužkou na hledáčku stále jako stěračem, dokud na ploše neuvidíte 

odpovídající diagonály. Držte náčrtník za tužkou, abyste ještě přesněji měřili 

a stanovovali diagonály během zaměřování, skenování nebo používání stěrače. Držte 

vaši kresbu zvednutou (ve správném úhlu vůči hledáčku) a přiložte tužku na horní 

okraj bloku. Tak můžete ověřit perspektivu ve skutečnosti a na papíře. 
7. Zkoumejte i vzájemné sklony mezi jednotlivými diagonálami, abyste mezi nimi 

mohli určit odchylky, například sklon nejvýše a nejníže položené diagonály. 
 

Důležité! 
Během zaměřování a skenování vždy držte hledáček v základní poloze, paralelně 

s vaším čelem. 
 
Dívání se přes hledáček 
Nejprve se skrz hledáček pouze dívejte. Do jedné ruky si vezměte tužku a hledáček 

(paralelně s čelem) do druhé a prohlédněte si přes něj celé vaše okolí. Přitom můžete tužkou 

na hledáčku sledovat průběh jednotlivých linií. Spíše než na realitu se soustřeďte na 
hledáček a na směr, kterým linie na ploše probíhají. Skutečnost pak uvidíte lehce rozostřeně 

a zaměříte se více na hledáček. Nemusíte se nijak zvlášť namáhat, zavřete pouze opět jedno 

oko a pokuste se více zaměřit na hledáček a osvojit si plošné vidění.  
Kreslířský hledáček vám pomůže tohoto vidění dosáhnout. Vodorovná a svislá linie na 

hledáčku slouží k orientaci jako kompas. Prohlédněte si přes hledáček vaše okolí. 

Naskenujte, co vidíte, a na hledáčku se pokuste najít odpovídající linie. Zjistěte, v jakém 

rozložení jsou diagonály, horizontály a vertikály vůči středovému bodu. Vyzkoušejte si 

také, co se stane, když hledáček držíte špatně (tedy ne paralelně s čelem), uvidíte, že linie 

směřují úplně jinam. 
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Kreslení na skleněnou tabulku nebo na hledáček 
Přichystejte si vodou smývatelný fix. Při tomto cvičení můžete na hledáček kreslit a poté 

kresby opět smazat. První cvičení můžete provádět pomocí smývatelného fixu i na skle. 
Držte hledáček nebo skleněnou tabulku paralelně před sebou tak, abyste přes ně dobře 

viděli. Nyní nakreslete linie vaší předlohy na hledáček, jak je tomu na obrázku. Zavřete 

jedno oko a obtáhněte obrys námětu. Následně položte pokreslený hledáček či skleněnou 

tabulku na papír. Při pohledu na tyto kontury se již objevuje prostorový obraz. Nyní si už 

můžete představit, jak bude vypadat vaše první kresba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocí tužky, kterou držíte na hledáčku před námětem jako stěrač, lze snadno najít průběh 

diagonál. 
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Od průsečíku hledáčku ke středu papíru 
 
 
 
 
 
 

        Připravte si hledáček 
Průsečík na vašem hledáčku slouží ke snadné orientaci v námětu i na papíře. Proto hledáček 

držte před sebou a zaměřte se na předmět vašeho námětu, který vás zajímá nejvíce. Nyní 

držte průsečík hledáčku na tomto předmětu a přibližujte a oddalujte rysku tak dlouho, dokud 
vám poměr námětu a pozadí nebude vyhovovat, tedy až do rohů hledáčku. 
Průsečík kreslířského hledáčku vám umožňuje určit a vždy znovu nalézt střed výřezu jak na 

předloze, tak na papíře. Pro zjednodušení navrhuji tento středový předmět použít jako střed 

i na papíře. To platí pro předlohy všeho druhu. Chcete-li například kreslit akt, nastavte 

průsečík na střed těla a v této výšce začněte kresbu. Na papíře samozřejmě můžeme střed 

posunout. Nejdůležitější předmět může, ale ne vždy musí, ležet uprostřed. V každém 

případě je průsečík dobrým východiskem i pro zaměřování, skenování a používání stěrače. 
Na straně 62 se ještě naučíte, jak lze pomocí průsečíku stanovit hlavní úběžník a tím 

centrální perspektivu.   
 
Tip: 
Když při dívání se jedním okem vyměníte oko, kterým se díváte, dejte si pozor, abyste 

také posunuli vertikální polohu. Uvidíte, jak se zaměřený předmět posouvá, když 

střídavě koukáte jedním nebo druhým okem. 
 
(obrázek) 
První zátiší překreslené na skleněnou tabulku, kreslené směrem od obrysů předmětů ve 

středu. 
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Metoda plošného vidění 
Je nezměrný rozdíl, když se na určitou věc díváme bez tužky v ruce a když se na ni díváme, 

zatímco kreslíme. Nebo ještě lépe řečeno, vidíme dvě naprosto odlišné věci. Našim očím se 

i důvěrně známý předmět jeví jako něco úplně jiného, když se ho pokoušíme nakreslit: 
uvědomíme si, že jsme ho vlastně nikdy neznali, že jsme ho nikdy skutečně neviděli. (…) 

Člověk tedy musí chtít vidět, a toto vidění je cílem a prostředkem kresby zároveň.  
          (Paul Valéry) 
 
V této kapitole představím dva různé způsoby, jak si plošné vidění osvojit. Potlačíme náš 

způsob vnímání založený na zkušenostech a naučíme se vnímat pouze konkrétní linie. 

Nejdůležitější je, učit se kreslit výhradně prostřednictvím vidění. Dozvíte se, jak potlačit 

faktor prostorové hloubky a namísto toho vnímat svět jako kostru složenou z čar, tedy 

dvourozměrně. Vypěstujete-li si zvyk nevidět námět trojrozměrně hned od začátku, pak 

bude kreslení naprosto snadné. V této fázi uvidíte na předloze všechny linie směřující 

nahoru, dolů nebo diagonálně a hraničící v jedné rovině. Pak už je kreslení jen pouhým 

přenášením.  
Meziprostory 
Jako první cvičení doporučuji učit se vidět a kreslit meziprostory. Naučíte se nevnímat 

jednotlivé předměty, ale soustředit se na plošné vidění linií. Kreslení meziprostorů 

a prázdných ploch vede k tomu, že se kreslíř naučí oprostit se od navyklého věcného vidění 

předlohy a vidět pouze linie. 
Kontury 
Když už jste si plošné vidění trochu zautomatizovali, měli byste začít s kreslením obrysů 

(kontur). Těmi může být buď celkový obrys námětu nebo seskupení kontur jednotlivých 

předmětů. Kreslením obrysu každá kresba začíná. Uvidíte, jak jedinečné někdy dokáží být 

obrysy větších zátiší nebo jednotlivých předmětů. 
 
Toto kreslení pouze v liniích je začátek kreslířského plošného vidění.  
 



25 
 

Vidění a kreslení meziprostorů 
Jak postupovat? 

1. Sestavte jednoduché zátiší obsahující co nejvíce meziprostorů, například stoličku na 

stole. Zaujměte základní polohu nebo, pokud sedíte, zachovávejte úhel vůči námětu. 

Ve stejném sklonu byste měli držet hledáček.  
2. Pomocí hledáčku vyberte a zaměřte výřez. Určete střed. Střed hledáčku by měl být 

i středem vašeho papíru. 
3. Jelikož prvním tahem určíte všechny další linie, měli byste začínat od vámi 

zvoleného středu v námětu, tedy uprostřed vašeho papíru.  
4. Zavřete jedno oko nebo obě přivřete. Zaměřte se na prázdné prostory uvnitř 

předmětů a mezi nimi. Pokuste se vidět prázdná místa jako jednotlivé plochy tvořící 

celek.   
5. Jako první začněte kreslit meziprostory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zde vidíte meziprostory vyznačené jako plochy. Nyní lze již s jistotou odhadnout 
prostorovost.  
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Vidění a kreslení kontur 
Pokud vám připadá obtížné vidět meziprostory izolovaně, zkuste obrácený proces: 

soustřeďte se pouze na kontury a všechny vnitřní linie vytěsněte. Obrysy vaší předlohy teď 

uvidíte plošně a překreslíte je na hledáček – jednotlivé kontury a celkový obrys. Přes 

hledáček uvidíte, kde spolu obrysové linie hraničí. 
 
 
 
Tento symbol by vám měl připomenout plošné vidění. 
 
Jak postupovat? 

1. Sestavte si kompozici. Zvolte tmavé předměty před bílým pozadím, například židli 

před bílou stěnou. Tak vás nebudou linie na předmětu (vnitřní linie) tolik rušit. 
2. Zaujměte polohu na kreslení, čelem k námětu. Dbejte na správný sklon k předloze 

a držte hledáček paralelně s vaším čelem (základní poloha).  
3. Hledáčkem vymezte výřez a zaměřte střed – ten by měl odpovídat středu papíru. 
4. Prvním tahem určujete veškeré následující proporce. Proto začněte v místě, kde jste 

si na předloze zvolili střed – ten ideálně odpovídá středu papíru. 
5. Zavřete jedno oko nebo obě přivřete. Sledujte vnější linii celkové kompozice. Snažte 

se méně vnímat vnitřní linie předmětů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyní kreslete pouze vnější linie – nejprve celé kompozice, poté vnější linie jednotlivých 

předmětů. 
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Jak kreslit meziprostory a kontury zároveň 
Pokud jste se dostali až sem, podařilo se vám naučený způsob vnímání nahradit plošným 

viděním. Podle toho, který z postupů je vám bližší, budete od nynějška kreslit buď nejprve 

meziprostory a poté kontury, anebo nejprve kontury a poté meziprostory. Můžete také začít 

konturami jednotlivých předmětů od středu až po vnější obrys. Jako bychom se celou dobu 

dívali mimo kreslené předměty. Zatím se nezaměřujeme na jednotlivé předměty jako 

takové, to bude následovat později. 
 
 
 
 
 
Pomocí hledáčku teď nakreslíte vše, co máte rádi. Podle kompozice předlohy ho používejte 

buď horizontálně, nebo vertikálně.  
 
 
 
Dívejte se a nyní již snadno vytěsníte třetí, prostorovou dimenzi.  
 
Jak postupovat? 

1. Sestavte si zátiší nebo vyhledejte jinou předlohu (portrét, akt, krajinu, architekturu). 
2. Zaujměte polohu na kreslení, čelem k námětu. Dbejte na správný sklon k předloze 

a držte hledáček paralelně s vaším čelem (základní poloha).  
3. Hledáčkem vymezte výřez a zaměřte střed – ten by měl odpovídat středu papíru. 
4. Prvním tahem určujete veškeré následující proporce. Začněte v místě, kde jste si na 

předloze zvolili střed – ten ideálně odpovídá středu papíru. 
5. Zavřete jedno oko nebo obě přivřete. Zejména zpočátku se vám často stane, že se 

budete navykle dívat prostorově. 
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6. Kreslete od jednotlivých částí po celky (nebo obráceně). Nejprve kreslete 

meziprostory předmětů (nejvíce uprostřed vaší kompozice), pak obrys. Poté 

postupujte k sousedícím předmětům a opět hledejte meziprostory, nakonec kontury. 
7. Další možností je nakreslit nejprve obrys celé vaší předlohy a poté pokračovat 

sledováním kontur jednotlivých předmětů a na závěr dokreslit zbývající 

meziprostory.  
8. Chcete-li, můžete změnit vaše umístění. 

 
TIP: 
Já vždy radím začínat konturami jednotlivých předmětů uprostřed papíru a odtud 
rozvíjet kresbu dál.  
 
Kreslením pomocí metody plošného vidění se rozumí vidět věci jako jednotlivé či 

komplexní kontury a jejich prázdné plochy. 
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Zátiší – zástupce všech témat  
Metoda plošného vidění, kterou se zde učíme, má tu výhodu, že se dá aplikovat na všechna 

témata, resp. předlohy. Ať kreslíte zátiší, krajinu, portrét nebo architekturu, vždy začínáte od 

středu a propracováváte se přes konkrétní kontury až k jednotlivým vnitřním liniím 

předmětů, krajin a modelů. 
Na následujících příkladech vidíte začátek kresby. Kresba začala od středu, přes kontury 

jednotlivých předmětů, a nakonec byly dokresleny viditelné pomocné meziprostory. Bylo-li 
potřeba, byly načrtnuty i jednotlivé vnitřní linie předmětů. 
 
Vidění není o nic menší realita než myšlení. 
(Hugo Peters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreslete výřezy, které vás baví, i když nejsou právě konvenční. 
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Portrét a akt 
U kreslení portrétu nebo aktu si hledáčkem zvolte výřez nebo do něj umístěte celou postavu. 

Zaměřte střed postavy nebo hlavy jako střed vašeho papíru. U aktu zaměřujte především 

vertikály a horizontály a postupujte podle kroků doporučených výše (str. 36). 
 
 
 
 
 
 
I hlava je zpočátku na papíře pouhou konturou, linií. 
(obrázek) 
Že se jedná o akt je patrné z obrysu. Zvlášť u kreslení aktu má smysl začínat od středu, 

protože ze zkušenosti lze tímto způsobem snadněji zachytit proporce. 
Krajina 
Máte-li možnost kreslit v přírodě, zvolte co nejjednodušší výřez a začněte od jednotlivých 

prvků krajiny. Kreslete od středu a vaše krajina bude postupně růst. Postupujte podle 

doporučení na str. 36, konturami a meziprostory. 
Následující obrázky ukazují, jak při kreslení krajin už pouhé linie meziprostorů a kontury 
vytváří pocit prostorovosti. 
 
 
 
 
 
Obrysy u kresby krajiny 
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Nakreslete obrysy konkrétních stromů, které se vám líbí, nebo předmětů, které jsou na 

obrázku v popředí. Všechno, co vám je prostorově bližší, může být na obrázku nakresleno 
stupňovitě konkrétněji (viz str. 106 Ohnisko). Toto u krajiny začíná již s výběrem obrysů. 
 
Architektura 
To, co jste se dosud naučili, si nyní vyzkoušejte v praxi na příkladu kresby architektury. 

Sedněte si před dům, do parku nebo se jednoduše dívejte z okna. Dobré cvičení je 

smývatelným fixem překreslit váš pohled z okna na okenní tabulku. U kreslení architektury 

je vhodné používat hledáček především na určování diagonál. 
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Praktické rady a tipy 
Následující podněty vycházejí z mých vyučovacích hodin a ze zkušeností s mými studenty. 

Jsou to metody, které vznikly během vášnivých debat v kroužku a během společného 

usilovného pátrání po správném způsobu vidění a kreslení. 
Správné vidění 

• Během práce s hledáčkem se na hledáček a tužku zaměřujte vždy o trochu více než 

na předlohu samotnou! 
• Pokud detaily na hledáčku během zaměřování a skenování příliš odvádí vaši 

pozornost, vložte za něj list papíru. Průsečík na hledáčku zůstane nadále pomůckou 

pro zaměřování. 
• Vytvořte kompozici v protisvětle, ve kterém předlohu uvidíte jasněji, abyste se 

mohli soustředit na to podstatné. 
• Když zaujmete pevnou pozici, tak si v místě konečků vašich prstů na nohou 

vyznačte na zemi čáru. Tím nejen že si s jistotou ověříte, zda hledáček držíte ve 

svislé poloze, ale také vám později pomůže najít vaše původní stanoviště, pokud ho 

jen na chvilku opustíte. 
• Zkontrolujte, zda hledáček držíte správně nakloněný. 
• Nevíte-li, jak dál, vždy se vracejte k obrysům nebo meziprostorům. 
• Pokud vám práce s hledáčkem působí potíže, použijte místo hledáčku bílý papír 

a tužkou pohybujte jako stěračem při horním okraji papíru. Ale stejně jako hledáček 

ho držte ve správné poloze vůči vám.  
• Jestliže s vaší kresbou nemůžete pohnout, podívejte se na linie hraničící s předměty 

a pokuste se nakreslit nejprve ty. 
• Čas od času se také podívejte mimo kreslenou předlohu. Na předměty a jejich vnější 

linie, meziprostory nebo hraniční linie se pokuste podívat z jiného úhlu. 
• Podívejte se na předlohu z okraje místnosti. 
• Držte vaši kresbu stejným způsobem, jako hledáček. Zaměřujte a používejte tužku 

jako stěrač při horním okraji náčrtníku. Nyní jednoduše zasuňte papír za tužku. 

Tímto způsobem nyní můžete zaměřené linie přenést na papír. 
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Perspektiva 
• Držte výkres vedle námětu a přebíhejte rychle očima od kresby k námětu a zpět. Až 

budete mít pocit, že vidíte oboje zároveň, podaří se vám snáze odhalit případné 

chyby! 
• Zdají-li se vám předměty zobrazené v perspektivě křivé, přizpůsobte nejprve vnější 

diagonály skutečnosti. Pak se ujistěte, zda je jejich směr vůči spodní diagonále 

logický. 
• Zkontrolujte vertikální a horizontální vztahy mezi liniemi. Když budete diagonály 

porovnávat, přiložte tužku k nejvýše položené diagonále dle principu stěrače 

a posouvejte jí směrem dolů k nejspodnější diagonále. Nyní vidíte, kam směřují. 

Všechny ostatní linie klesají nebo stoupají mezi nimi. 
• Porovnejte diagonály tak, že namísto hledáčku před sebe zvednete papír a na 

principu stěrače přenesete diagonály přímo – tužkou tedy zaměříte diagonálu na 

předloze a přenesete ji na kresbu prakticky jedna ku jedné, jako byste diagonálu 

předlohy zachovali i na vaší kresbě. Důležité je, abyste váš výkres drželi před sebou 

ve svislé základní poloze. 
• Vypadá-li v kresbě prostor podivně, zkontrolujte vnější diagonály stejným 

způsobem. Nejčastěji bývají příliš šikmé a měly by být nakresleny více naplocho 

nebo v architektuře příliš ploché a měly by být šikmější. 
 
Akt a portrét 

• Střed aktu, případně předlohy, najdete nejen hledáčkem, ale i zoomováním pomocí 

tužky. 
• Zoomovat znamená měnit vzdálenosti mezi měřidlem a předmětem tím, že ruku 

přibližujete a oddalujete tak dlouho, dokud nebudete moci spolehlivě zaměřit střed 

a poměry vzdáleností ostatních linií vzhledem k němu. 
• U kreslení aktu hledejte horní hranu hrudní kosti – tam, kde se sbíhají kosti klíční. 

Poté sledujte svislou linii vedoucí k nohám, na konec postavy. Tím získáte tzv. 

vztažnou křivku, podle které se můžete orientovat. 
• U portrétu jsou středem hlavy oči. Držte hledáček tak, aby byl průsečík kolmic mezi 

očima portrétovaného. Na papíře zaměřte rozložení stejným způsobem. 
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Zátiší a architektura 
• Držte vaši kresbu před sebou a rychle přebíhejte očima mezi kresbou a zátiším – 

snadno tak odhalíte nesrovnalosti. 
• Podle úrovně vašich očí nyní odhadněte, jak linie stoupají či klesají. 
• Častým jevem při kresbě zátiší je, že se stoly kreslí větší, než ve skutečnosti jsou; 

především plochy stolních desek jsou často užší v jejich optickém protažení. 
• Dávejte si pozor, kde spolu předměty hraničí a kde se jejich plochy překrývají. 
• Kreslete směrem od obrysů středových objektů. 
• Nesouhlasí-li na výkresu diagonály, než začnete opravovat, zkontrolujte výšku očí 

a ujistěte se, že jsou diagonály na ploše logicky vějířovitě rozloženy. 
• Velmi často je nejvýše položená diagonála o mnoho šikmější, než jste předpokládali 

(proto je lepší ji pro jistotu ještě přeměřit). 
• Kreslete, popř. opravujte diagonály odshora dolů. Často stačí upravit jen tu 

nejvrchnější. 
• Ploché části budov bývají často kresleny širší, než ve skutečnosti jsou. 

Šrafování 
• Při šrafování si podkládejte dlaň kreslířským hledáčkem, abyste si šrafování 

nerozmazali. 
• Rozlišujte mezi šrafováním v odstínech šedi a šrafováním se zachováním původního 

barevného odstínu.  
• K rozpoznání odstínů šedi na předloze přivřete oči. 
• Zvolte pouze jeden střední odstín šedi na všechny polotmavé až tmavé tvary. 

Další tipy 
• Zkuste jednou kreslit barevnými pastelkami, například červenou zátiší nebo krajinu 

modrou či zelenou. 
• Kreslete rudkou nebo uhlem. 
• Kreslete na barevné papíry a doplňte světelné efekty bílou barvou. 
• Kreslete na velké ale i docela malé formáty. 
• Pořiďte si náčrtník a kreslete kdekoliv jen můžete. 
• Pokuste se na všechno dívat plošným viděním i v každodenním životě. Objevíte, že 

jinak můžete vidět skutečně všechno. 
• Ve všedním životě používejte místo průhledného hledáčku k určení směru linií hranu 

novin, samozřejmě v základní poloze. 
• Nakreslete svůj pohled z okna jednoduše na okenní tabulku. 
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Doslov 
Tato kniha vám ukazuje jasný směr. Cestu k cíli však může doplnit vaše osobnost. Můžete 

se nechat vést vaším temperamentem a sami si vybírat prostředky a určovat způsoby, jak 

touto cestou půjdete. Můžete kreslit pouze čáry, šrafovat hodně nebo málo, používat velké 

kontrasty, kreslit lehkými, jemnými tahy a nešrafovat vůbec, kreslit velké, tmavé kresby, 

velmi malé a detailní nebo výrazné obrysy a podrobné detaily v ohnisku… 
Objevte svůj výtvarný temperament a rozhodněte se sami, jakou cestou se vydáte. 
V mých hodinách měl každý student možnost rozvíjet svou vlastní cestu, vlastní jazyk, který 

je na jednu stranu věrný předloze, ale zároveň je otevřený vlastním zájmům a záměrům. 
Najděte si svoji cestu. Přeji vám příjemnou zábavu! 
Heike Kelter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

2. Překladatelská analýza 
Podle Jiřího Levého (1998: 44) je překládání sdělováním: „Překladatel dešifruje sdělení, 

které je obsaženo v textu původního autora a přeformulovává (zašifrovává) je do svého 

jazyka.“ V této souvislosti Levý (1998) rozděluje překladatelovu práci na tři fáze – 1. 
pochopení předlohy, 2. interpretace předlohy a 3. přestylizování předlohy.  
Ke zmíněnému dešifrování a následné interpretaci překládaného textu nám dopomůže 

překladatelská analýza výchozího textu. Pro analýzu v této práci jsem si vybrala model 

německé translatoložky Christiane Nord a budu postupovat způsobem popsaným v její knize 

Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische 
Anwendung einer Übersetzungsrelevanten Textanalyse (1995). Podle jejího modelu se 

v následující části nejprve zaměřím na vnětextové faktory textu a následně na faktory 

vnitrotextové (1995: 40). Rovněž se v předložené analýze, především v kapitole týkající se 

záměru a funkce textu (doplnit správnou kapitolu), budu opírat o klasifikaci funkčních stylů 

Současné stylistiky (2008) a jejich kategorizaci podle Romana Jakobsona (1995). 
2.1. Vnětextové faktory 

2.1.1. Vysilatel 
Autorkou odborně-naučné publikace zeichnen heißt sehen je německá malířka a kreslířka 

Heike Kelter (narozena r. 1964). V současné době žije a působí v Berlíně, její publikace 

však vyšla roku 2013 ve švýcarském Bernu. Můžeme s jistotou říci, že Heike Kelter je 

autorkou a zároveň vysilatelem, tedy iniciátorem vzniku výchozího textu, protože již na 

prvních stránkách své publikace uvádí důvody, které ji vedly k napsání této knihy. Zmiňuje, 

že jako kreslířka a lektorka kresby se již dlouhá léta snažila objevit metodu, prostřednictvím 

které by bylo možné se naučit vidět předlohu plošně a tím zlepšit své kreslířské schopnosti 

a dodat jim pro kresbu nutnou prostorovost, tedy pocit třetí dimenze. 
Jak již bylo zmíněno, Heike Kelter je lektorkou kresby. Vyučuje kresbu na vysoké škole 

výtvarných umění Weißensee v Berlíně, ale často pořádá semináře představující její metody 

i na jiných uměleckých školách nejen v Německu. Předložený výchozí text je určen 

především dospělým čtenářům, Heike Kelter však ve stejném roce vydala knihu o kreslení 

s podobnou tematikou i pro dětské čtenáře pod názvem Lieblingszeichnungen. Kinder 
lernen Zeichnen mit dem flächigen Sehen. Mimo jiné v Berlíně roku 2010 pro mladé kreslíře 

založila úspěšnou výtvarnou školu KIKUFRI (Kinder Kunstatelier Friedenau).  
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Není pouze úspěšnou lektorkou a autorkou populárně-naučných uměleckých publikací, ale 

i uznávanou kreslířkou. Její autorské kresby a malby jsou k vidění na četných výstavách 

v Německu i v zahraničí. 
2.1.2. Intence a funkce textu 

Intencí neboli záměrem vysilatele výchozího textu je především seznámení čtenáře s novou 
metodou plošného vidění, aby si osvojili způsob vnímání okolního světa a zlepšení 

čtenářových kreslířských schopností. Sama autorka H. Kelter již v úvodu knihy explicitně 

vysvětluje svůj záměr a cíl obsahu své příručky. Ve výchozím textu najdeme hned několik 

příkladů klasifikace různých druhů intence podle Nordové (1995). Na předchozích řádcích 

jsem zmínila, že záměrem publikace je seznámit čtenáře s novou látkou by spadal do 
kategorie Darstellungsintention (intence zobrazovací) (Nord 1995: 55). Jelikož je autorka 

výchozího textu zároveň autorkou metody plošného vidění, bezpochyby zastupuje i druh 
intence Ausdrucksintention (i. výrazová) (ibid), nýbrž zmíněná metoda je autorčiným 

vlastním pohledem a názorem na zkoumané kreslířské vidění. Text splňuje i kritéria 

kategorie Apellintention (i. apelová) (ibid: 56) – snaží se dát čtenáři podnět k vlastnímu 

tvoření a zkoušení zkoumané metody.  
Podle Nord (1995: 56) patří ke zjištění vysilatelovy intence i jeho pomyslná role ve 

výchozím textu. Vysilatel se tak může stavět do role vševědoucí, informující a čtenářovi 

vzdálené či se za účelem získání si čtenáře přestylizuje do role čtenářovi bližší. V případě 

analyzovaného výchozího textu jde spíše o případ první – text je laděný spíše technicky 

a autorka si drží od čtenáře odborný odstup.  
Josef V. Bečka ve své publikaci Česká stylistika (1992) rozlišuje dva základní typy 

funkčních stylů – styl umělecký a odborný. Podle tohoto rozdělení spadá výchozí text do 

kategorie stylu odborného, podkategorii stylu populárně-naučného však blíže nespecifikuje. 

Podrobnější rozdělení funkčních stylů a bližší charakteristiku funkčního stylu populárně-
naučného najdeme v Současné stylistice Marie Čechové (2008: 224), která ho specifikuje 
jako styl, jehož komunikáty se obracejí k zájemci s nevelkými poznatky z daného oboru. 

Toto tvrzení je v případě výchozího textu odpovídající, jelikož v příručce jde o metodu 
zkoumanou a rozvedenou pouze autorkou Heike Kelter, určenou pro začínající kreslíře. 

Tomu se podřizuje jak výběr faktů, tak i zpracování. Použitá terminologie je omezena na 

nejnutnější míru a často doplňována vysvětleními. Jelikož je text jakousi příručkou, je jeho 

funkce podle rozdělení Romana Jakobsona (1995: 78-81) především informativní, tedy 

referenční a konativní nebo též apelová – má čtenáři dát podnět k vlastní tvorbě. Místy 
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můžeme vypozorovat funkci expresivní neboli emotivní, setkáme se s vlastními názory či 

hodnoceními autora, např. Ich rate immer dazu, […]. Mimo jiné v textu nacházíme i funkci 
metajazykovou – vysvětluje použitou terminologii z oblasti kresby.  

2.1.3. Adresát 
Adresát, tedy čtenář či recipient výchozího textu je bezpochyby velice důležitým, ne-li 
nejdůležitějším pragmatickým faktorem překladatelské analýzy (Nord 1995). Jelikož se 

jedná o výklad populárně naučný, je podle Josefa V. Bečky (1992) text formulován tak, aby 

jej mohl se zájmem a užitkem číst neodborník, který se nechystá vykládaný problém 

studovat, ale hledá pouze jeho přístupné vysvětlení. V případě předloženého textu je adresát 

neznámý, avšak předpokládá se, že je to německy mluvící jedinec, který se zajímá o téma 

zkoumané publikace, tedy kresbu, perspektivu, nové metody atd. Jak sama autorka na 

začátku knihy zmiňuje: Dieses Buch ist für Anfänger gedacht, die Ihre ersten 

Zeichenversuche unternehmen, es kann aber auch Fortgeschrittenen viele Anregungen 
bieten und Gewohntes unter einem neumen Aspekt erscheinen lassen. (VT, str. 3)  
Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, odborná terminologie je omezena jen na 

nejnutnější míru, recipient tedy může být laik a v oblasti kresby naprostý začátečník. 

Věková skupina adresáta není blíže určena, avšak na základě jazyka a formy textu můžeme 

vydedukovat, že je text určen dospělým, případně dospívajícím čtenářům, kteří jsou schopni 

pochopit technické postupy a porozumět použité odborné terminologii. 
2.1.4. Médium, místo a čas 

Publikace zeichnen heißt sehen vyšla ve švýcarském Bernu u vydavatelství Haupt, avšak 

nejznámější je v Německu, kde autorka působí a sama podle své knihy vyučuje a propaguje 
ji ve výtvarnických kruzích. Publikace vyšla pouze v tištěné formě jako paperback. Není 

dostupná on-line a v elektronické formě se nedá ani zakoupit. V tištěné podobě se však dá 

pořídit na většině nejznámějších on-line nákupních platformách v Německu jako je Amazon 

v sekci Freizeit & Hobby, na Ebayi, ale i v českém internetovém knihkupectví 

www.ucebnice.cz nebo přímo na webových stránkách nakladatelství Haupt. K dostání je 

podle údajů z webu i v kamenných knihkupectvích či ve specializovaných obchodech pro 

výtvarníky na území Německa, Švýcarska a Rakouska. Důvodem, proč knihu nelze pořídit 

v elektronické podobě, může být to, že s knihou zakoupíte i kreslířský hledáček vložený do 

kapsy na vnitřní straně obalu na konci knihy. Kreslířský hledáček je pevná průsvitná fólie 

s vyznačenou ryskou a úhlem o velikosti papíru A5 sloužící k zaměřování předlohy 
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a určování vzdálenostních vztahů mezi jejími jednotlivými částmi. Je klíčovou pomůckou 

k úspěšnému aplikování metody plošného vidění, bez hledáčku by příručka nemohla splnit 

svoji funkci. 
Na základě údajů, které sama autorka v první části knihy uvádí, víme, že podklady pro 

knihu sbírala po čas své praxe lektorky kreslení na berlínské vysoké škole a v soukromém 

ateliéru. Přesnou informaci, kdy se zkoumáním práce s kreslířským hledáčkem a následným 

sepisováním objevené metody začala, však neuvádí. Zkoumanou metodu ověřovala 

a konzultovala s žákyněmi a žáky navštěvujícími její kurzy, které nejednou v příručce 

zmiňuje. Dokonce v knize otiskla jejich kresby jako názorné příklady postupů či ukázky 

nesprávného aplikování nové metody. 
Jelikož kniha vyšla roku 2013, je psána současným jazykem. Nenajdeme v ní žádné 

archaismy, modernismy či výrazné odchylky, které by byly specifické pro danou dobu. 
 
2.2. Vnitrotextové faktory 

2.2.1. Téma a obsah  
Tématem publikace, jak už název zeichnen heißt sehen napovídá, je kresba a kreslířské 

vidění. Konkrétně jde o novou metodu plošného kreslířského vidění, kterou autorka 
vymyslela a v několika kapitolách se ji snaží čtenáři podrobně popsat a poskytnout mu 
návod, jakým způsobem ji i on může využít ke zlepšení svých kreslířských dovedností. 

Z podtémat a zároveň jednotlivých kapitol pak můžeme jmenovat například perspektivu, 
kompozici, ohnisko. První kapitoly seznamují čtenáře se základy kreslení a kreslířskými 

technikami, jejichž znalost je k úspěšnému zvládnutí zmíněné metody nezbytná. Před 

samotným představením metody plošného vidění rovněž čtenáři představí různé kreslířské 

pomůcky, jejich druhy a využití. Jelikož jde o příručku, jednotlivé kapitoly na sebe 

tematicky logicky navazují. Téměř každá kapitola sestává z teoretické a praktické části. 

V teoretické části je popsán technický postup, v praktické pak návrhy cvičení, která mají 

sloužit k osvojení si nových návyků plošného vidění. Popisy jednotlivých cvičení jsem do 

překladu nezahrnula, jelikož doplňují často i několik obrázků zaplňujících více stránek. 

Z důvodu rozsahu práce jsem je tedy vynechala. Koherenci textu práce to však nijak 

nenarušuje. V závěru autorka poskytuje cenné rady a tipy rozdělené podle kapitol v knize. 
Na úplném začátku a konci publikace nechybí ani autorčin úvod a doslov, ve kterém ke 

čtenáři promlouvá a shrnuje své záměry a cíle knihy. 
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2.2.2. Presupozice 
Přestože autorka sama na prvních stránkách své publikace zmiňuje, že je text určen 

začátečníkům, kteří se pokouší o své první kresby, zajisté i ona předpokládá, že i takový 

začátečník bude mít alespoň základní znalosti z oblasti kresby, perspektivy a umění obecně. 

V knize například nalezneme i několik citátů slavných umělců uvozujících novou kapitolu. 

Zmíněnými umělci jsou např. Leonardo da Vinci, Paul Valéry, August Wilhelm Schlegel. 

Jména těchto umělců však autorka neuvádí v širším kontextu, jejich znalost se tedy 
předpokládá též. Část použité terminologie autorka vysvětluje, avšak některé termíny, jako 

jsou Fluchtpunkt či Rötel, si v případě neznalosti čtenář musí dohledat. Rozdíly mezi 

presupozicemi německého a českého recipienta nejsou, jelikož ačkoliv originál textu 

pochází z německé jazykové oblasti, tématika je oblastně nezávislá. Situace pro čtenáře 

obou jazykových oblastí je tedy totožná a v překladu jsem tudíž nemusela pro českého 

čtenáře text ničím kompenzovat ani přidávat vnitřní vysvětlivku. 
2.2.3. Výstavba textu 

Výchozí text je podle rozdělení Marie Čechové (2008) horizontálně členěn na úvodní, 

střední a závěrečnou část. Dále pak na kapitoly a odstavce, na značném množství stránek je 

text ještě rozdělen do dvou sloupců. To především kvůli rozložení obrázků, které znázorňují 

jednotlivé kroky popsané v textu. Pod většinou obrázků jsou krátké popisky. V každé 

kapitole najdeme několik kratších odstavců rozlišených odlišným barevným podkladem, 

případně i malým obrázkem či symbolem, které čtenáře upozorňují na důležité body 

postupu nebo mu k probírané problematice dávají účinné tipy. Jelikož se jedná o příručku, 

velmi hojně se v textu setkáme s výčty, jejichž jednotlivé body jsou odděleny odrážkami. 

K přehlednosti popisu pracovního postupu slouží číslování jednotlivých kroků.  
Text není homogenní jednotkou, ale spíše kombinací několika subtextů – citátů, příkladů, 

cvičení, pracovních postupů a výčtů. 
2.2.4. Nonverbální prvky 

Nord (1995) rozděluje nonverbální prvky na tři typy. Ve výchozím textu najdeme ukázku 

každého z nich. Jedná se o nonverbální prvky s funkcí doprovodnou – textbegleitende 
Funktion (Nord 1995: 123). Do této první skupiny spadá například layout, tedy rozložení 

textu. Dalším typem jsou prvky s funkcí doplňující – textergänzende Funktion (libid: 124), 
kterou plní např. tabulky. Posledním typem jsou nonverbální prvky nahrazující část textu – 
textteilkonstituierende/textteilersetzende Funktion (libid). Těmi jsou např. obrázky 
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znázorňující technický postup, kterých je v knize hojné množství. Do skupiny 
nonverbálních prvků můžeme zařadit i mezery mezi odstavci či odražení jednotlivých textů, 

které v předloženém textu najdeme například u zmíněných citátů slavných výtvarníků 

uvozujících novou kapitolu. Každý z těchto citátů je od zbylého textu oddělen mezerami 

před i za textem, což podtrhuje jeho důležitost. Citáty jsou též jako jediný prvek v celé knize 

psány jiným typem písma, zbytek textu celé publikace je pak psán písmem jednotným.  
Mezi nonverbální prvky v textu řadíme i nadpisy a jejich odlišení od ostatního textu. 

V knize najdeme různé velikosti písma nadpisů podle jejich důležitosti. Největším písmem 

jsou napsány názvy kapitol, menším písmem pak nadpisy a podnadpisy a nejmenším vlastní 

text. Kniha neobsahuje žádné vysvětlivky pod čarou. Nadpisy a podnadpisy jsou též 

vyznačeny tučně. To platí i o již zmíněných krátkých upozorňujících textech označených 

TIPP či WICHTIG!. Ty jsou zároveň odlišeny jiným barevným podkladem a mají čtenáře 

upozornit na důležitost jejich obsahu nebo zamezit možné chybné aplikaci probíraných 

postupů.  
2.2.5. Suprasegmentální prvky 

Faktor suprasegmentálních prvků je poměrně úzce spjat s faktorem prvků nonverbálních. 

Obě dvě skupiny jsou nejazykového typu – mají doplňovat, vysvětlovat či posilovat 

verbalizovanou část textu. Suprasegmentální prvky jsou prvky textové výstavby za hranicí 
lexikálních a syntaktických segmentů, poskytující doplňkové informace o záměru vysilatele 

i dalších faktorech (Mraček 2009). Z výchozího textu tyto prvky můžeme demonstrovat na 

příkladu velkých počátečních písmen, která autorka užívá při oslovování čtenáře zájmenem. 

Vyjadřuje tak čtenáři úctu a text působí zdvořileji a profesionálněji. Dalším 

suprasegmentálním prvkem je například psaní kurzívou, což je použito u popisků obrázků, 

krátkých zdůrazňujících a upozorňujících okének a citátů. Kurzíva slouží především 

k odlišení těchto textů od ostatních částí. Co se interpunkce týče, není nijak neobvyklá. 

Setkáme se s několika vykřičníky ve zmíněných upozorňujících okénkách, které čtenáře 

mají upozornit na možnou chybu – FEHLER! Či WICHTIG! 
2.2.6. Lexikum 

Jak již bylo zmíněno, předložený výchozí text spadá do kategorie populárně naučného 

funkčního stylu. Charakteristikou tohoto stylu je snaha o popularizaci odborných poznatků 

a předání informací čtenářům, kteří se v daném oboru neorientují nebo mají jen základní 

poznatky (Tichá 2016: 17). Typické pro jazykovou výstavbu těchto textů je omezení 
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terminologie na nezbytnou míru, větší šíře vyjádření a doplňování vedlejšími informacemi 

(Čechová 2008). Co se týče terminologie, i Bečka (1992) zmiňuje, že populárně naučný 

výklad se vědeckým termínům nevyhýbá, ale užívá jen ty, které jsou nezbytně nutné 

k vystižení dané problematiky. Použití odborné terminologie ve výchozím textu odpovídá 

zmíněným charakteristikám. Setkáme se s terminologií převážně z oblasti výtvarného 

umění, konkrétně z oblasti kresby. Jedná se například o pojmenování kreslířských pomůcek: 
Dann wird der Knetradiergummi nur über die entsprechende Stelle gerollt, um etwas Grafit 
abzutragen. (VT, str. 5) 
Jazyk kreslířů sestává i ze značného množství sloves používaných v oblasti kreslířského 

řemesla (schraffieren, peilen, scannen). 
Protože tématem publikace není pouze kresba jako taková, ale především metoda plošného 

vidění, objevuje se v textu i terminologie z oblasti fyziky, především optiky (Fluchtpunkt, 
Zentralperspektive, Schnittpunkt). 
Jazyk použitý v publikaci zeichnen heißt sehen je spisovný, tedy Hochdeutsch. Podle 

Čechové (2008) může být vyjadřování v textech populárně naučného stylu i hovorovější, 

což se v knize též potvrzuje: 
Nach diesem Umdenken und den Dazugehörigen Techniken war es ein Leichtes zu 
zeichnen. (VT, str. 1) 
Přestože je obecně pro němčinu typické hojné využívání anglicismů (zoomen, scannen), 
v příručce se objevují jen zřídkakdy. V oblasti kresby je jazyk vcelku bohatý na německá 

pojmenování či internacionalismy (Perspektive, Konturen, Horizont, Fokus). 
Pro němčinu jsou na lexikální úrovni silně charakteristickým jevem kompozita. Ve 

výchozím textu se s nimi též nejednou setkáme.  
Dieses Nur-Linien-Sehen ist der Beginn des zeichnerischen flächigen Sehens. (VT, str. 14) 

2.2.7. Syntax 
Na rovině syntaktické výchozí text neobsahuje žádné neobvyklé konstrukce. Jelikož jde 

o příručku, jejíž velkou část tvoří návody a technické postupy, vyskytují se v nich spíše 

kratší věty. Často se jedná o věty jednoduché či souvětí o jedné až dvou větách vedlejších. 

Cílem této publikace je, aby čtenář snadno a spolehlivě pochopil popisovanou problematiku 

a postupy, proto je text redukovaný tak, aby byl především stručný a jasný. Potvrzuje se tím 



43 
 

domněnka M. Čechové ze Současné stylistiky (2008), v níž autorka uvádí, že věty v textech 
populárně naučného stylu jsou čtenáři přizpůsobeny nejen pomocí srozumitelného jazyka, 

ale i délkou vět. Následuje příklad často krátkých jednoduchých vět: 
Wählen und zoomen Sie einen Ausschnitt mit dem Visier. Fixieren Sie die Mitte. Die Mitte 
des Visiers soll der Mitte Ihres Blattes entsprechen. (VT, str. 15) 
Valná většina obsažených vět jsou věty rozkazovací zakončené tečkou, což je pro druh 
textu, jako je příručka či návod charakteristické. Věty nejčastěji začínají slovesem 

v imperativu.  
Beachten Sie Ihren Winkel zum Motiv, und halten Sie dann Ihr Visier parallel zu Ihrer Stirn 
(Grundposition). (VT, str. 16) 
V úvodní části knihy s názvem kapitoly Základy se setkáme se syntaktickým paralelismem. 

Jedná se o druh sugestivní opakovací figury, ve které se táž větná stavba opakuje v několika 

větách, tj. opakují se stejné nebo podobné syntaktické konstrukce, jež po sobě následují. 
Sie lernen, auf die dritte, die räumliche Dimension während des Sehens zu verzichten. 
Sie lernen, die Gegenstände und die gesamte sichtbare Welt flach und als ein Liniensystem 

zu sehen.  (VT, str. 6) 
Ve výchozím textu jsem nenarazila na další výjimečné stylistické figury, jakými by mohly 
být například rétorické otázky či elipsy – naopak, informace se nevynechávají, ale někdy až 

příliš často opakují, aby pro čtenáře vše bylo jasné a nemusel se v textu vracet, když 

jednotlivé kroky současně se čtením aplikuje při kreslení.  
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3. Překladatelská metoda a postupy 
V předchozí kapitole jsem provedla důkladnou překladatelskou analýzu, jež je základem pro 

další krok – určení vhodné překladatelské metody a postupů.  
Zmíněná analýza byla provedena podle modelu Christiane Nord (1995). Jak již bylo 

zmíněno v předcházející kapitole, podle komunikačního modelu Romana Jakobsona (1995) 

jsou převládajícími funkcemi výchozího textu funkce informativní neboli referenční 

a konativní čili apelová. Funkce apelová je zde vyjádřena přímo, text je adresován přímo 

čtenáři např. použitím imperativu. Cílem textu je dát příjemci podnět k určitým činům, 

v našem případě k praktické aplikaci popisovaných technických postupů. Tyto funkce musí 

být v překladu nutně zachovány. U překladu předložené publikace je tedy žádoucí 

především výstižně předat čtenáři sdělení výchozího textu. Pokud bychom na otázku 

věrnosti nahlíželi podle dvojí normy Jiřího Levého popsané v jeho knize Umění překladu 
(1963), přikláněli bychom se spíše k pólu normy reprodukční. To je v souladu 
i s příslušností textu do kategorie populárně naučné literatury, která spadá pod styl odborný 

– překlady textů odborného stylu obecně tíhnou k věrné reprodukci. Protipól normy 

reprodukční je norma uměleckosti, která klade do popředí především požadavek krásy. Na 
základě této dvojí normy můžeme překlad rozdělit na věrný a volný (Levý, 1963). V případě 

věrného překladu je tedy cílem dosáhnout co nejdoslovnější reprodukce výchozího textu, 

naopak volný překlad se snaží především o krásu, estetickou a myšlenkovou blízkost 

čtenáři. Obě tyto kvality jsou však obecně pro dobrý překlad nepostradatelné.  
V otázce reprodukční věrnosti se v knize Umění překladu (1963) J. Levého dále dočítáme 

o rozlišení tří pracovních postupů překladatele. Těmi jsou: překlad v pravém slova smyslu – 
pojem má v druhém jazyce jednoznačný ekvivalent, substituce – náhrada domácí analogií 

a transkripce neboli přepis. Překlad v pravém smyslu byl možný např. u odborné 

terminologie, kdy šlo čistě o pojmový význam. Odborné termíny jsem vyhledávala 

v literatuře týkající se kresby či online příručkách a konzultovala je s odborníky z dané 

oblasti. Postup substituce jsem použila například u překladu ustálených slovních spojení 

neboli frazeologismů.  
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3.1.Hypotetická překladatelská zakázka 
Po rozsáhlých rešerších na internetu a návštěvě kamenných obchodů s výtvarnými 

potřebami či městské knihovny v Praze jsem došla ke zjištění, že většina knih a příruček 

s tematikou kresby jsou texty přeložené. Jen velmi malé procento příruček kreslení pochází 

od tuzemských autorů. Proto by bylo zadání překladatelské zakázky na publikaci zeichnen 
heißt sehen a její následné vydání v českém prostředí reálné.  
Knihu by mohlo vydat například nakladatelství Svojtka&Co., které je známým vydavatelem 

knih o umění. Z těchto můžeme jmenovat například obsáhlou publikaci Kompletní škola 

kreslení, která je též překladem, v tomto případě však z anglického originálu. Nakladatelství 

Svojtka&Co. mimo jiné vydalo několik příruček, které tvoří kompletní řadu pod názvem 

Můžete kreslit cokoli, rovněž z anglického originálu.  
Autorka předložené publikace Heike Kelter též napsala obdobnou variantu této knihy, avšak 

pro děti, s názvem Lieblingszeichnungen: Kinder lernen zeichnen mit dem flächigen Sehen. 

Obě knihy vydalo švýcarské nakladatelství Haupt. Potenciální české nakladatelství by tedy 

mohlo koupit práva na obě publikace najednou a vydat je zároveň – pro dospělé kreslíře 

i děti.  
Aby publikace vyšla jiným způsobem než v knižní podobě, je vyloučené, jelikož je její 

součástí i kreslířská pomůcka – tzv. hledáček, který je k aplikaci zkoumaných metod 

nezbytně nutný. Proto nemůže být kniha publikována například v elektronické podobě na 

uměleckých platformách či blozích. 
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4. Překladatelské problémy a jejich řešení 
V této kapitole se budu zabývat již konkrétními překladatelskými problémy, na které jsem 

během překladu příručky narazila. Uvedu vždy příklad ve výchozím jazyce a způsob, jakým 

jsem překladatelský problém vyřešila. Ke komentáři jsem vybrala jen takové problémy, 

které jsem vyhodnotila jako zajímavé. Vybrané problémy dělím na lexikální, 

morfosyntaktické a problémy roviny suprasegmentální. 
4.1.Lexikální rovina 

4.1.1. Termíny 
Jelikož příručka patří do kategorie populárně naučných textů, jejichž hlavním zaměřením je 

čtenáře – neodborníka informovat o probírané problematice, je výklad psán co 

nejpřístupněji a sloh bývá přizpůsoben úrovni čtenářů (Bečka 1992). Proto se v textu 
nesetkáváme se složitými syntaktickými či gramatickými konstrukcemi, ale složkou, která 

při překladu působila největší problémy, bylo především nalezení ekvivalentní terminologie. 

Přestože bylo v předchozích kapitolách řečeno, že terminologie použitá v populárně 

naučných textech je omezena jen na nejnutnější míru, byla právě odborná pojmenování 

největší překladatelskou výzvou tohoto textu. Podle Čechové (2008) jsou termíny 

specifickou vrstvou lexikálních jednotek, většinou se jedná o substantivní pojmenování, 

méně pak slovesa a jiné slovní druhy. Z hlediska lexikologie se termínem rozumí takové 

pojmenování, které je v rámci disciplíny jednoznačným pojmenováním pojmu (Čechová 

2008: 218). Dále Čechová (2008) zmiňuje, že termín je v rámci oboru ustálený a je buď 

definován nebo fixován konvencí a bývá přesně identifikovatelný nezávisle na kontextu.  
Pro vyhledávání českých překladů termínů z oblasti kresby a perspektivy jsem využívala 

např. online portály zaměřené na kresbu a malbu, ale především jsem problematické termíny 

konzultovala s odborníky z oboru, jmenovitě s Ing. arch. Miroslavem Mejznarem či malířem 

a kreslířem Janem Salvetem a s dalšími.  
Uvedu překlady nejproblematičtějších termínů: 
(Zeichen)visier Pod tímto termínem se skrývá pomůcka přiložená ke zkoumané 

příručce. Je to tvrdá průhledná fólie o velikosti papíru A5, na které je 

vyznačený kříž ze dvou protínajících se kolmic a úhel. Slouží 

k zaměřování a určování velikostních poměrů a vztahů mezi předměty 

předlohy. Tuto pomůcku však autorka sama vyvinula, když zkoumala 

svoji metodu plošného vidění, proto pro ni ani neexistuje ekvivalentní 
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překlad, jelikož se na českém území doposud neobjevila. Po 
rozsáhlých rešerších na internetu, při kterých jsem na podobné 

pomůcky v českém prostředí nenarazila, jsem se rozhodla chybějící 

terminologii zkonzultovat s odborníky. Jelikož je Zeichenvisier 
klíčovou pomůckou, je o něm v knize řeč téměř nepřetržitě. Proto 

i překlad tohoto termínu byl velmi zásadní. Podle elektronického 

slovníku Lexicon kolektivu Lingea máme možnost německé slovo das 
Visier do češtiny překládat jako muška (na hlavni zbraně) či hledí, 
průhled (část přilby). Významově je české muška vystihující, jelikož 

pomocí mušky se též zaměřuje vzdálenější objekt, avšak slovo muška 
stále nese konotace spojené s oblastí střelných zbraní. Překlad slova 

Visier jako ryska se nabízel díky pravoúhlému kříži uprostřed fólie, 

avšak po konzultaci s Ing. arch. Miroslavem Mejznarem jsem došla 

k závěru, že takový termín by byl použitelný spíše v oblasti 
architektury či ryze technické kresby, kde by byla klíčová práce 

s pravým úhlem. Rozhodla jsem se pro překlad hledáček. Ve 
fotografii je hledáček součást fotoaparátu – díl, kterým se díváme na 

fotografovanou předlohu již výřezem. Jelikož nám fólie stejným 

způsobem určuje výřez a vyznačené protínající se kolmice ukazují 

střed podobně jako ve hledáčku fotoaparátu, přijde mi tento překlad 

nejpřesnější. 
Fokus Přestože jsem v nejedné internetové příručce objevila užívání 

přejatého termínu fokus i v češtině, ve svém překladu jsem se však 

držela českého ekvivalentu ohnisko. V českém prostředí slovo fokus 
patří spíše do oblasti fyziky či matematiky a nenese odpovídající 

význam. Ohnisko je část kresby, na kterou má být soustředěna 

největší pozornost, když se na kresbu díváme. 
Fluchtpunkt Při hledání vhodného překladu termínu der Fluchtpunkt jsem vybírala 

z několika možností, které mi nabídly různé příručky kreslení. 

V závislosti na odbornosti příručky jsem se setkala například s opisem 
bod perspektivního obrazu, ve kterém se sbíhají čáry. Vcelku hojně 

byl využíván téměř doslovný překlad úběžný bod. Já jsem se však 
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rozhodla pro termín úběžník, jelikož je nejodbornějším výrazem pro 

pojmenovanou věc a tím se hodí do stylu překládaného textu. 
Linie/n  Překlad německého slova die Linie/n v textu nejednou působil potíže. 

V češtině pro tento výraz nacházíme hned několik překladů, které se 

používají odlišně v závislosti na kontextu. Kromě českého linie 
můžeme jmenovat například čáry, tahy, črty, linky, křivky, … Jako 

příklad uvedu část textu, v níž jsou ve třech po sobě jdoucích větách 

v českém překladu použity tři různé výrazy namísto jednoho 

německého výrazu die Linie. 
So, wie die Linien gezeichnet oder angeordnet sind, führen sie dazu, dass wir in ihnen 

gewohnte Dinge erkennen können. Was ich Ihnen verdeutlichen möchte, ist, dass es letzten 

Endes nur Linien auf einem Blatt sind, Linien auf einer zweidimensionalen Fläche. Ich 
muss also nur dieses flächige Liniengerüst in unserer gewohnten Welt sehen können, um 

zeichnen zu können. (VT, str. 6) 
Způsob, jakým jsou linie vedeny nebo uspořádány, nám umožní rozeznat v nich známé věci. 

Chtěla bych však zdůraznit, že to jsou stále jen tahy po papíře, na dvojrozměrné ploše. 

K tomu, abych dokázala kreslit, mi tedy stačí, umět se na náš přirozený svět dívat jako na 

plochou kostru složenou z čar. (CT, str. 13) 
das zeichnerische Sehen/ der zeichnerische Blick 

V německém originálu je spojení das zeichnerische Sehen užíváno 

velmi hojně. V překladu jsem použila ekvivalent kreslířské vidění. 

V originálu se objevilo i spojení der zeichnerische Blick, které však 

označuje stejný fenomén. Proto jsem i zde použila překlad kreslířské 

vidění, jelikož české pohled (der Blick) nám dává spíš pocit 

krátkodobosti a podle názoru odborníka se ve spojení s adjektivem 
kreslířský v umělecké branži spíše nepoužívá. 

Z překladatelského hlediska považuji za zajímavý i způsob označení velikosti papíru. 

V obou jazykových oblastech je velikostní systém totožný, avšak německé označení DIN 

(A3, A4, …) by leckterému českému čtenáři mohlo připadat cizí.  
• Format: mittlere Größe, also DIN A3 oder DIN A2 (VT, str 4) 
• Formát: střední velikost, tedy A3 nebo A2 (CT, str 11) 
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Německý institut pro průmyslovou normalizaci (Das Deutsche Institut für Normung), vydal 
normu pod zkratkou DIN (Deutsche Industrie-Norm). Norma pro velikost papíru je založena 

na následujícím principu: Z výchozí velikosti DIN A0 o ploše 1 m² dostaneme menší 

velikost tím, že papír v přesně v polovině přeložíme. DIN A4 je tedy čtyřikrát přeložený 

DIN A0. 
4.1.2. Kompozita 

Jak již bylo zmíněno v překladatelské analýze podle Christiane Nordové v podkapitole 
Lexikum, výchozí text obsahuje četná kompozita, která jsou charakteristickým prvkem 

německé slovotvorby. Jsou to slova, která se skládají z jednoho nebo více volných morfémů 

a mohou být spojena konektorem. Němčina zná mnoho druhů složenin, nejtypičtějším 

a nejhojněji zastoupeným je ale substantivní kompozitum (Jakubů, 2014). Podle Česko-
německé srovnávací gramatiky Františka Štíchy (2003) se kompozita v němčině používají 

mnohem častěji než v češtině. Kompozit se v originálním textu objevovalo skutečně mnoho, 

jako příklad uvedu pouze některá z nich spolu s mými překladatelskými řešeními. 
Obzvláště velkou skupinou německých kompozit, jak bylo zmíněno v charakteristice výše, 

jsou kompozita složená ze dvou substantiv, tedy kompozita substantivní.  
Nejčastěji jsem první substantivum německé složeniny překládala českým adjektivem 
a druhé substantivum odpovídalo českému substantivu. 
Např. Flachsehen – plošné vidění 
 Glasscheibe – skleněná tabulka 
 Grundposition – základní poloha 
Ne vždy se však dá při překladu substantivních kompozit postupovat stejným způsobem. 

V případě německého kompozita Liniengerüst složeného též ze dvou substantiv, jsem 

nahradila druhé substantivum rovněž substantivem, první substantivum však přívlastkem 
neshodným. 
Ich muss also nur dieses flächige Liniengerüst in unserer gewohnten Welt sehen können, 

um zeichnen zu können. (VT, str. 6) 
K tomu, abych dokázala kreslit, mi tedy stačí, umět se na náš přirozený svět dívat jako na 

plochou kostru složenou z čar.  (CT, str. 13) 
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Setkáme se však i s kompozity složenými z více než dvou slov. Jako příklad uvedu 

v předchozích kapitolách již zmíněné das Nur-Linien-Sehen. Jelikož je toto kompozitum 

složené z i z jiných slovních druhů než substantiv, píšeme mezi jednotlivými slovy 

pomlčku. Český překlad jsem vyřešila opět substantivem a přívlastkem. 
Dieses Nur-Linien-Sehen ist der Bebinn des zeichnerischen flächigen Sehens. (VT, str. 14) 
Toto kreslení pouze v liniích je začátek kreslířského plošného vidění. (CT, str. 24) 

4.1.3. Anglicismy 
Jako anglicismy jsou označována slova, jež se do ostatních jazyků dostávají přejímáním či 

jsou podle angličtiny utvořeny (Horáková, 2016). Pokud bychom srovnali situaci anglických 

výpůjček v němčině a v češtině, dozvíme se, že němčina užívá anglicismů mnohem více než 

čeština, a to jak v psaném jazyce, tak v mluveném. Jedním z důvodů pro to může být i fakt, 
že němčinu a angličtinu řadíme do stejné jazykové skupiny, totiž rodiny 

západogermánských jazyků. Proto v němčině hojný výskyt anglických výrazů nepůsobí tak 

rušivě a nepřirozeně, jak tomu často bývá v češtině, kterou řadíme do skupiny jazyků 

slovanských.  
Tématem výchozího textu je kresba a plošné vidění. V těchto oblastech jsou oba jazyky 

poměrně bohaté na termíny ve vlastním jazyce.  
V případě anglicismů jsem v originálním textu narazila na slova jako je scannen nebo 
zoomen. Oba výrazy jsou slovesa přizpůsobená gramatice daného jazyka. Sloveso scannen 
jsem vždy do češtiny přeložila též přejatým slovem – skenovat, jelikož se v češtině používá 

běžně a každý čtenář ví, co představuje. Zatímco pro výraz zoomen jsem zvolila dva 
způsoby překladu, které závisely na kontextu: 
V prvním případu jsem výraz zoomen přeložila dvěma českými slovesy – přibližovat 

a oddalovat, která výraz zoomen významově vystihují. 
Halten Sie nun den Kreuzungspunkt Ihres Visiers auf diesen Gegenstand, und zoomen Sie 
nun so lange, bis Ihnen das Verhältnis von Objekt zu umgebendem Raum, also auch bis zu 

den Ecken des Zeichenvisiers, zusagt. (VT, str. 13) 
Nyní držte průsečík hledáčku na tomto předmětu a přibližujte a oddalujte rysku tak dlouho, 
dokud vám poměr námětu a pozadí nebude vyhovovat, tedy až do rohů hledáčku. (CT, str. 
23) 
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V případě druhém však zachovávám přejaté slovo i v češtině, tedy zoomovat. Zde je výraz 

hned v následující větě vysvětlen, proto mi jeho užití nepřipadá nikterak rušivé. 
Die Mitte des Aktes bzw. Eines Objektes finden Sie außer mit dem Zeichenvisier auch mit 

dem Bleistift, indem Sie zoomen. Zoomen bedeutet, das Verhältnis des Gegenstandes zum 

Messgerät zu ändern, indem Sie […]. (VT, str. 23) 
Střed aktu nebo předlohy najdete kromě hledáčku i zoomováním pomocí tužky. 
Zoomovat znamená měnit vzdálenosti mezi měřidlem a předmětem tím, že ruku přibližujete 

a oddalujete tak dlouho, dokud […]. (CT, str. 33) 
 

4.1.4. Internacionalismy 
V jazyce umělců se obecně často setkáme i s internacionalismy, což ani v předloženém textu 

není výjimkou. Z internacionalismů můžeme jmenovat například die Kontur – kontura či 

všudypřítomné die Perspektive – perspektiva. 
 
4.2. Morfosyntaktická rovina 
V této kapitole se zaměřím na překladatelská řešení z pohledu syntaxe a morfologie. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole Syntax, ve výchozím textu najdeme spíše věty jednoduché či 

souvětí bez většího počtu vět vedlejších. Přesto jsem narazila na velké množství případů, 

kdy si překlad za cílem zachování původního sdělení a přirozenosti vyžádal užití různých 

syntaktických a gramatických konstrukcí.  
 

4.2.1. Nominální vyjádření 
Ve větách výchozího textu často najdeme nominální konstrukce. V češtině je nejčastěji 

nahrazujeme užitím více sloves. V následujícím případě jsem první, nominální část věty 

verbalizovala – substantivum das Umdenken jsem nahradila slovesem a k substantivu 
Techniken jsem další sloveso přidala. 
 
Nach diesem Umdenken und den dazugehörigen Techniken war es ein Leichtes zu zeichnen. 
(VT, str. 1) 
Když jsem změnila své myšlení a osvojila si příslušné techniky, bylo najednou kreslení 

hračka. (CT, str. 8) 
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4.2.2. Infinitivní konstrukce 
Dalším pro němčinu charakteristickým prvkem jsou infinitivní konstrukce. Nejčastěji se 

v textu vyskytovala infinitivní konstrukce um + zu, kterou lze do češtiny překládat různými 

způsoby. 
V následujícím případě nahrazujeme konstrukci um + zu větou účelovou. 
Um Ihnen Mut zu machen und die Anwendung meiner Lehrmethode zu unterstreichen, 
sehen Sie viele Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern. (VT, str. 3) 
Abych vás povzbudila a vyzdvihla účinnost mé učební metody, použila jsem v knize kresby 
mých studentů. (CT, str. 10) 
Zatímco v tomto případě jsem infinitivy nahradila slovesnými substantivy: 
Beim Zeichenprozess geht es also darum, die dreidimensionale Wirklichkeit auf die Fläche 

eines Zeichenblattes zu übertragen und diese Räumlichkeit wieder herzustellen. (VT, str. 6) 
Při procesu kreslení jde tedy o přenesení trojrozměrné skutečnosti na plochu výkresu 

a znovuvytvoření této prostorovosti. (CT, str. 14) 
V textu též hojně najdeme infinitivní konstrukce typu zu + infinitiv. Tyto jsem do češtiny 

přeložila též infinitivem. 
Sie lernen, die Gegenstände und die gesamte sichtbare Welt flach und als ein Liniensystem 

zu sehen. (VT, str. 6) 
Naučíte se předměty a celý viditelný svět vidět plošně a jako systém čar. (CT, str. 14) 

4.2.3. Krácení komplexních souvětí 
Překladatel se ve své praxi často musí uchýlit ke kroku krácení komplexnějších souvětí, 

jelikož jazyk, do kterého překládá, se může po syntaktické stránce lišit. Němčina využívá 

dlouhých komplexních souvětí zpravidla více než čeština. Jelikož se však jedná o příručku, 

mohla by být dlouhá souvětí o velkém počtu vedlejších vět pro čtenáře nepřehledná a text 
by pak nesplnil svoji funkci (viz Překladatelská analýza, kapitola Intence a funkce textu). 
Přesto však výchozí text nemnoho delších souvětí obsahoval. 
Následující souvětí jsem pro lepší srozumitelnost rozdělila na souvětí kratší a jednu větu 

jednoduchou. 
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Wenn Sie die Diagonalen vergleichen wollen, legen Sie den Stift im Scheibenwischer-
Prinzip an die oberste Diagonale, und ziehen Sie nun den Stift herunter, um im Vergleich 
mit der untersten die Richtungsunterschiede zu sehen. (VT, str. 23) 
Když budete diagonály porovnávat, přiložte tužku k nejvýše položené diagonále dle principu 
stěrače a posouvejte jí směrem dolů k diagonále nejspodnější. Podle ní uvidíte, kam 

diagonály směřují. (CT, str. 33) 
4.2.4. Pasivum 

Ve výchozím textu najdeme slovesa ve valné většině v imperativu, který z překladatelského 

hlediska nepůsobil mnoho problémů. Na překlad náročnějším jevem je však trpný rod neboli 

pasivum. V němčině se nejčastěji objevuje v odborných textech, avšak setkat se s ním 

můžeme i v textech jiného druhu. Ve srovnání s češtinou je jeho výskyt mnohem běžnější, 

v češtině může jeho nadměrné užívání způsobit příznakovost. Helbig/Buscha (1993) 
v němčině rozlišuje dvě formy pasivu – Vorgangspassiv (průběhové pasivum) 

a Zustandspassiv (stavové pasivum). Ve výchozím textu se objevují obě zmíněné formy. Pro 

překlad německého pasiva do češtiny jsem použila různé způsoby. 
Aktivní tvar slovesa: 
Durch Ihren Winkel wird die perspektivische Situation festgelegt. (VT, str. 7) 
Váš úhel udává vaši polohu z hlediska perspektivy. (CT, str. 15) 
Opisné pasivum: 
Nach Bedarf wurden auch schon vereinzelt die Innenlinien der Objekte gezeichnet. (VT, str. 
18) 
Bylo-li potřeba, byly načrtnuty i jednotlivé vnitřní linie předmětů. (CT, str. 29) 
V textu bylo použit i Zustandspassiv, tedy pasivum stavové. To jsem přeložila též pomocí 

opisného pasiva: 
So, wie die Linien gezeichnet oder angeordnet sind, führen sie dazu, dass wir in ihnen 

gewohnte Dinge erkennen können. (VT, str. 2) 
Způsob, jakým jsou linie vedeny nebo uspořádány, nám umožní rozeznat v nich známé věci. 
(CT, str. 13) 
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4.2.5. Konstrukce se zájmenem „man“ 
Německou konstrukci se zájmenem „man“ do češtiny nelze přeložit žádným ekvivalentním 

jevem. V němčině se používá se ve spojení s 3. os. sg. a vyjadřuje neurčitý, všeobecný 

podmět. Překlad konstrukce s „man“ jsem řešila následujícími způsoby: 
So lernt man, den Blick vom Gegenständlichen abzulenken und sich auf das flächige Sehen 

von Linien zu konzentrieren. (VT, str. 14) 
Naučíte se tak nevnímat jednotlivé předměty, ale soustředit se na plošné vidění linií. 
(CT, str. 24) 
Man kann die perspektivischen Linie nim Raum förmlich in die flächige Diagonale ziehen. 
(VT, str. 11) 
S jeho pomocí můžete perspektivní linie v prostoru prostě přenést do plochých diagonál. 
(CT, str. 20) 
V obou případech jsem použila překlad pomocí druhé osoby plurálu, protože tak věty 

logicky zapadají do kontextu dané pasáže. 
4.2.6. Téma, réma, aktuální členění větné 

Aktuální členění větné je dáno kontextovými vazbami a umožňuje širokou škálu 

významových rozdílů. Podle Čechové (2008) je v kontextu výpověď přechodem od známé 

informace – téma, k informaci nové – réma. V neutrálním pořadí je v češtině nová 

informace umisťována na konec. V němčině toto nemusí vždy být pravidlem.  
V překladu jsem měnila slovosled v poměrně velkém počtu vět. 
Hier gibt es je nach Reinheitsgrad und Papierdichte, die sich auch in der Grammzahl 
ausdrückt, erhebliche Unterschiede. (VT, str. 4) 
Podstatné vlastnosti papíru určuje i jeho stupeň čistoty a hustota, které ovlivňují i jeho 
hmotnost. (CT, str. 11) 
Es fällt anfangs nicht ganz leicht, auf das flächige Sehen unzuschalten. (VT, str. 10) 
Přepnout na plošné vidění zpočátku nebývá jednoduché. (CT, str. 18) 
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4.3. Nonverbální, suprasegmentální rovina 
4.3.1. Obrázky 

V případě překládané knihy jsou obrázky neodmyslitelnou součástí textu, jelikož znázorňují 

popisované postupy a v mnoha případech na ně autorka v textu přímo odkazuje. Z důvodu 

rozsahu jsem však do práce zahrnula jen některé z nich. Na místech, kde jsem obrázek 

vynechala, jsem přidala poznámku, že tam v originále obrázek patří. Popisky k obrázkům 

jsem však přesto zachovala všechny. 
4.3.2. Velká a malá písmena 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, z hlediska psaní velkých a malých 

počátečních písmen je zajímavý především samotný název na obalu knihy. Proč autorka 

v použila pouze malá písmena, což odporuje pravidlům německé gramatiky, se mi bohužel 

nepodařilo zjistit. Můžeme však předpokládat, že tomu tak je z grafických a estetických 

důvodů. V úvodu knihy (VT, str. 1) pak píše velké počáteční písmeno pouze u slova 
Zeichnen, avšak slovo Sehen, které by podle gramatických pravidel němčiny mělo být též 

velké, ponechala stejným způsobem, jako na obalu, malé. Podle internetové jazykové 

příručky se oficiální názvy děl v češtině píší zpravidla s velkým počátečním písmenem, 

v překladu jsem se však rozhodla pro zachování grafiky originálu, velká a malá písmena 

tedy používám na stejných místech stejným způsobem, jako autorka v originálu. 
4.3.3. Grafika, formátování 

K přehlednosti a orientaci v textu též přispívá vhodně zvolená grafika. Jak již bylo zmíněno, 

v textu je až na výjimky citátů slavných umělců použit stejný styl písma. Velikost písma je 
též jednotná, vlastní text je psaný menším písmem, nadpisy v závislosti na jejich důležitosti 

pak písmem větším. Zajímavé je i rozložení textu do sloupců, které jsem však ve svém 

překladu z důvodu přehlednosti nezachovala. Pokud by se jednalo o skutečnou 

překladatelskou zakázku, jistě bych se snažila co nejvíce dodržet rozložení výchozího textu 

se všemi obrázky a grafickými prvky.  
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5.  Překladatelské posuny 
V této kapitole se budu zabývat konkrétními překladatelskými posuny. Je však třeba 

předeslat, že uvedu pouze vybrané příklady. V předloženém překladu vzniklo velké 

množství různých posunů, avšak všechny tyto změny není v této kapitole možné obsáhnout. 

Obecně jsou překladatelské posuny důsledkem některých postupů. Může jít o posun 
významu či stylu. Posuny však nejsou nutně negativní, naopak mohou být i žádoucí a často 

nevyhnutelné. 
Popovič v díle Originál / preklad (1983) dělí překladatelské posuny na čtyři skupiny: 

• konstitutivní posun – objektivní, nezbytný posun, který vzniká v důsledku rozdílů 

mezi jazyky originálu a překladu 
• individuální posun – dán idiolektem překladatele 
• tematický posun – může k němu dojít například náhradou reálií či idiomů za prvky 

cílového jazyka 
• negativní posun – vzniká neporozuměním či nepochopením textu, jediný 

jednoznačně chybný posun 
Dále pak v díle Teória uměleckého prekladu (1975) dělí překladatelské posuny na posuny 

na rovině makrostylistické a mikrostylistické. Ze skupiny posunů na rovině makrostylistické 

jsou to aktualizace, lokalizace a adaptace. Na rovině mikrostylistické, tedy po stylistické 

stránce textu, definuje následující posuny: stylistická neboli výrazová nivelizace, zesilování, 

proměna, substituce, kompenzace, typizace a individualizace. 
Levý (1998) rozlišuje posuny v trojím směru. První posun vzniká mezi obecným 

a specifickým pojmenováním, druhý mezi pojmenováním stylisticky neutrálním 

a pojmenováním expresivním a poslední posun mezi opakováním a obměnami slovního 

označení. 
V následující části uvedu některé z výše zmíněných překladatelských posunů a demonstruji 
je na konkrétních příkladech, které vznikly během procesu překladu. 
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5.1.Substituce 
U překladatelského posunu, který Popovič (1975) nazývá substitucí, se jedná o funkční 

náhradu nepřeložitelných prvků, kterými můžou být nejen slova, ale i vyšší jednotky jako 
například idiomy či frazeologická spojení. Ty do cílového jazyka převádíme na prvky 

s přibližně stejnou hodnotou a snažíme se zachovat význam daného idiomu nebo spojení. 

Jedná se o konstitutivní posun, tedy objektivní a nutný. 
Nach diesem Umdenken und den dazugehörigen Techniken war es ein Leichtes zu zeichnen. 
(VT, str. 1) 
Když jsem změnila své myšlení a osvojila si příslušné techniky, bylo najednou kreslení 

hračka. (CT, str. 8) 
V češtině nenajdeme přímý ekvivalent ke slovu Leichtes, avšak české hračka, mu 
významově odpovídá a hodí se do kontextu věty. 
5.2.Intelektualizace 
V některých větách předloženého textu bylo třeba čtenáři vysvětlit logické souvislosti. 

Jedná se zde o individuální posun, jelikož to bylo mé vlastní stylistické cítění, co mne 

přimělo k těmto krokům.  
V následujícím případě jsem doplnila informace, které už byly známé z předchozích kapitol. 

Jelikož se ale jedná o příkladovou větu z poslední kapitoly Praktické rady a tipy, kde 
autorka pouze v krátkosti shrnuje důležité body z celé knihy, působí věta jako lehce 

vytržená z kontextu. Proto jsem cítila potřebu doplnit vysvětlující informace. 
Halten Sie das Visier mit dem Kreuz zwischen die Augen. (VT, str. 23) 
Držte hledáček tak, aby byl průsečík kolmic mezi očima portrétovaného.  (CT, str. 33) 
V tomto případě jsem větu zlogičtěla z důvodu koheze.  
Die Grundidee ist: Wenn ich die Welt schon als Zeichnung, dass heißt als flaches 

Liniengerüst sehen kann, […]. (VT, str. 2) 
Základní myšlenkou tedy je: Vidím-li svět jako kresbu, tedy jako plochou kostru složenou 

z čar, […]. (CT, str. 9) 
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5.3.Výrazové oslabování 
V překladu jsem se nevyhnula ani posunu, který ve svých publikacích popisují oba zmínění 

teoretici překladu Levý (1998) i Popovič (1975), výrazovému oslabování. Došlo k němu 

především v místech, kde jsem nenašla vhodný ekvivalent, který by v cílovém jazyce zněl 

přirozeně, proto jsem použila výraz výrazově slabší. 
Nehmen Sie das Visier zu Hilfe, und erobern Sie nun alles, was Ihnen Freude macht. 
 (VT, str. 17) 
Pomocí hledáčku teď nakreslíte vše, co máte rádi. (CT, str. 27) 
Es brachte mir keinen geringen Gewinn, als ich im Dunkel im Bett liegend im Geist die 
Umrisse derjenigen Formen nachzeichnete, die ich zuvor studiert hatte – besonders 
derjenigen, von denen ich den Eindruck hatte, sie seien am schwersten zu erfassen und in 
der Erinnerung zu behalten. (VT, str. 2) 
Bylo pro mě velkým přínosem, když jsem si v posteli potmě v duchu črtal obrysy tvarů, které 

jsem předtím studoval – především ty, které mi připadaly obzvlášť těžké zachytit, a snažil se 
je uchovat ve vzpomínkách. (CT, str. 9) 
5.4.Vynechávání 
Nejednou jsem přikročila k úplnému vynechání výrazu, který mi v textu připadal 

nadbytečný a jeho vypuštění nezpůsobilo ztrátu informace či jakoukoliv jinou významovou 

změnu.  
V následující větě jsem vynechala celé spojení die Augen zu Sehschlitzen zu verengen, 
protože v češtině pro slovo Sehschlitzen neexistuje známý ekvivalent a celé toto spojení 

vyjadřuje to samé, co v případě této věty slovo blinzeln. Slovo blinzeln se do češtiny dá 

přeložit buď jako mžourat či mhouřit oči nebo mrkat. Po konzultaci s Ing. Arch. 
Miroslavem Mejznarem jsem ale druhou variantu překladu vyloučila, jelikož kreslíři při 

vyměřování vzdálenostních a jiných vztahů pomocí tužky nemrkají, ale pouze přivírají oči. 
Versuchen Sie, die Augen zu Sehschlitzen zu verengen und zu blinzeln. (VT, str. 9) 
Pokuste se dívat přimhouřenýma očima. (CT, str. 17) 
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Die wesentliche Erkentniss lag darin, dass mir bewusst wurde, dass ich die Welt schon als 
eine Zeichnung wahrnehmen musste. (VT, str. 1) 
Zásadní bylo, když jsem si uvědomila, že svět musím vnímat už jako kresbu. (CT, str. 8) 
Zde jsem vynechala překlad slova die Erkenntniss, jelikož jeho český ekvivalent zjištění by 
větě nepřinášel žádnou další informaci a působil by přebytečně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření funkčně ekvivalentního překladu vybraných 

kapitol populárně naučné publikace o kreslířském vidění zeichnen heißt sehen německé 

autorky Heike Kelter. K tomuto překladu jsem v další části práce připojila odborný 

komentář sestávající ze čtyř částí. První z těchto částí byla překladatelská analýza, 

následovalo určení překladatelské metody a postupů, třetí pak popis řešení překladatelských 

problémů a poslední částí byla typologie překladatelských posunů a jejich příklady posunů 

vzniklých při překladu. 
Největší úskalí při překladu publikace představovala použitá terminologie, pro jejíž některé 

složky v češtině neexistoval ekvivalent a bylo nutné vymyslet termín vlastní. Jelikož se 

jedná o příručku, bylo důležité brát velký zřetel na praktickou funkci textu, kterou je 

poskytnutí čtenáři návod, jak si osvojit kreslířské vidění. Proto jsem se při překládání 

soustředila na zachování přehlednosti a srozumitelnosti textu, ale i terminologické přesnosti, 

abych tuto funkci splnila. Během procesu překladu došlo k nemalému počtu konstitutivních 

a individuálních posunů.  
Překlad publikace zeichnen heißt sehen mi přinesl řadu překladatelských zkušeností 

a faktických poznatků ze světa kresby. 
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Příloha – výchozí text 


