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Zadání 
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským 

komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově 

charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké 

stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké 

problémy jste v textu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy 

a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe 

a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého 

překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem 

použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. 
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Abstrakt 
 

Bakalářská práce obsahuje čtyři přeložené kapitoly z knihy Promise of a Pencil. 

Práce se skládá ze dvou částí: V první části je samotný překlad, v té druhé jsou 

potom vysvětlené postupy uplatněné při samotném překladu a zdůvodněná 

překladatelská řešení. V některých případech byla navržena alternativní řešení 

spolu se zdůvodněním, proč překladatel tato řešení zavrhl. To vše bylo provedeno 

na základě podrobné analýzy výchozího textu a s pomocí odborné literatury. 
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Abstract 
 

This bachelor’s thesis contains the translation of four chapters of the book called 

The Promise of a Pencil. The work is divided into two parts: the first being the 

translation itself and the second being a commentary. The commentary describes 

methods used during the translating process and explains the reasons behind the 

chosen solutions. In some examples, possible alternatives were included, together 

with an explanation of why those alternatives were not used in the end. Thorough 

analysis of the original text together with reference books were used in the whole 

process. 
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Úvod 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit překlad čtyř kapitol z knihy The 

Promise of a Pencil od autora Adama Brauna a tento překlad okomentovat. 

Překládaná kniha je na pomezí autobiografie, příručky pro 

sebezdokonalování a příručky pro začínající podnikatele. 

Text lze klasifikovat jako populárně-naučný, převažují prvky autobiografie. 

Pro překlad jsem si jej zvolila z toho důvodu, že mě osobnost Adama Brauna 

velmi zaujala a chtěla jsem se dozvědět více informací o jeho nadaci. Dále 

nabízí množství zajímavých překladatelských problémů, kterými se budu 

muset při překladu zaobírat. 

První částí je samotný překlad daných čtyř kapitol výchozího textu (kapitola 

1-4). Rozhodla jsem se překládat tyto první kapitoly právě proto, že v nich 

autor vysvětluje svou motivaci k založení dané nadace. Druhou částí je pak 

komentář obsahující překladatelskou analýzu výchozího textu dle modelu 

Christiane Nordové a rozdělení do funkčních stylů Romana Jakobsona. 

V následující kapitole jsou pak popsány jednotlivé překladatelské problémy 

společně s konečnými řešeními. V další podkapitole uvádím typologii 

posunů podle Antona Popoviče shrnutá Editou Gromovou. 
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TEXT PŘEKLADU 
 

 

PROČ BÝT NORMÁLNÍ 

 

Přestože jsme si nikdy neměli oficiálně přidělené židle u jídelního stolu, 

věděli jsme, kam si během pátečních večeří sedat. Můj táta sedával v čele, já 

a bratr po jeho pravici, sestra a máma po jeho levici. Obvykle se k nám 

připojilo pár přátel a členů širší rodiny. Každý týden se složení trochu měnilo, 

ale vždy probíhala zapálená debata. A velmi často ten zápal přicházel právě 

z čela stolu. 

Můj otec byl v mém rodném městě známý jako děsivý táta. Nadmíru 

intenzivně trénoval a provozoval téměř každý sport – basketbal, baseball, 

americký fotbal – exceloval ve všech. Měl pocit, že děti v našem městě jsou 

rozmazlené a dával jim to najevo: „Přestaňte se chovat jako slečinky!“ křičel 

na dvanáctileté děti z mého basketbalového týmu. Když nás chválil, dělal to 

uváženě a ta pochvala už něco znamenala. Chtěl, abychom si ji zasloužili – 

tvrdošíjností a vytrvalostí při práci. Kvůli tomu ho většina dětí milovala a 

zároveň se ho obávala. Byl to autoritář ze staré školy a klidně to dával najevo. 

Jak jsme se sourozenci rostli do puberty, vymyslel nám hesla. Ta používal, 

aby nás varoval, že se chystáme překročit hranici, kterou nebylo radno 

překročit. Tato hesla používal v hovoru, u stolu i na veřejnosti a říkal tím 

„Tohle je vaše poslední varování, víc už neprovokujte.“ Můj starší bratr Scott 

byl typický prvorozený syn a rád zpochybňoval tátovu autoritu. Jeho heslo 

bylo Pohár. Moje bylo Zmrzlina a mladší sestra Líza byla Šlehačka. Když 

jsme všichni zlobili, rozčilovali mámu a koledovali si o výprask, tátovi 

stačilo zakřičet „Pohár, Zmrzlina, Šlehačka!“ a my jsme okamžitě přestali. 

Když nad tím tak přemýšlím, to, že naštvaně křičel „Pohár, Zmrzlina, 

Šlehačka!“ ho v očích mých kamarádů reputace „děsivého táty“ nejspíš 

nezbavilo. 

Už tehdy jsme věděli, že jeho bláznivá povaha a přísná disciplína jsou jenom 

projevy drsné lásky. Chtěl z nás dostat to nejlepší – a to se mu povedlo. 

Žádný trenér mi nedával zabrat víc. Poslední den konání Státního šampionátu 

pro čtrnáctileté mě nechal odehrát tři hry s vysokou horečkou, protože věděl, 

jak moc jsem chtěl turnaj vyhrát. Ve sklepě postavil kužely, abych mohl po 

večeři trénovat driblování potmě. A výsledek stál za to. Když tak uvažuju, co 

mě a mé sourozence motivovalo nejvíc, dá se to vše shrnout do jediného 
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hesla, kterým nám táta dával povolení i příkaz lišit se od ostatních. Moc rád 

nám připomínal, že „Braunovi jsou jiní“. 

 

Se sourozenci jsme věděli, že někteří rodiče ve městě své děti odměňují za 

dobré známky. Mohlo to být 100 dolarů za áčko/jedničku, 75 dolarů za 

béčko/dvojku, 50 dolarů za céčko/trojku a tak dál. Když jsem rodiče poprosil 

o nějakou formu odměny za své studijní výsledky, okamžitě mou žádost 

zamítli. 

„Paul Mazza teď za dobré známky dostal sto padesát dolarů. Můžu něco 

dostat já?“ ptal jsem se. 

„Braunovi jsou jiní. Máš naše uznání,“ odpověděli. 

O Chanuce jsme nedostávali dárky po celých osm dní, ale jen po čtyři. 

Namísto toho, abychom dostávali dárky ty další čtyři dny, jsme si vybrali 

charitu, kam rodiče naším jménem poslali peníze. Když jsme se zeptali, proč 

je polovina našich dárků k Chanuce příspěvky na charitu a ne dárky, rodiče 

jen odpověděli „Protože Braunovi jsou jiní.“ 

Většina našich přátel si hrála se špičkovými technologiemi a videohrami, 

zatímco nám říkali, ať si přečteme knihu nebo si jdeme hrát ven. Na naše 

stížnosti a protesty jsme vždy dostali stejnou odpověď: „Braunovi jsou jiní.“ 

Táta si nemyslel, že jsme lepší; chtěl, abychom na sebe měli vyšší nároky. 

Tuto větu máma s tátou nepoužívali jen, aby ospravedlnili odlišný způsob 

výchovy, ale aby nás ocenili, když zvolíme méně prošlapanou cestu. Když 

jsme se zastali šikanovaného spolužáka, pochválili nás, když nám řekli „A 

víš, proč jsi to udělal? Protože Braunovi jsou jiní.“ Pro děti není nic 

důležitějšího než uznání rodičů a my jsme brzy toužili žít podle vzorů, které 

nám naši rodiče definovali. 

Když jsme byli na druhém stupni základní školy a na střední a šli jsme večer 

na párty, táta řekl „Pamatujte na Tátova pravidla“. Tátova pravidla 

znamenala „Nedělejte nic, co byste neudělali, kdyby se táta díval. Chovejte 

se, jako by vedle vás táta celou dobu stál.“ 

Tato očekávání dokonalosti se stala pilíři, na kterých byly vystavěny naše 

hodnoty, a naše hodnoty pak ovlivňovaly naše rozhodnutí. Sloužily jako 

neustálá připomínka, že abychom docílili výjimečných věcí, je třeba mít na 

sebe výjimečné nároky, bez ohledu na to, co si myslí ostatní. Táta dokonce 

objednal SPZ s nápisem YBNML, což podle mých vyděšených kamarádů 
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z druhého stupně znamenalo „why be an animal“ – „proč být zvíře“. 

Skutečný význam byl mnohem výstižnější: „why be normal“ – „proč být 

normální“. 

 

Tátova náročnost a víra v sílu nekonformnosti bezpochyby pramení ze 

zážitků jeho rodičů. Když bylo mé babičce Evě (my jí říkáme babča) čtrnáct 

let, spolu s dvaceti sedmi členy její rodiny včetně maminky a dvanáctileté 

sestry ji vyštvali z domova v Maďarsku. Pak je společně s dalšími Židy 

umístili do ghetta, odkud byli transportováni v dobytčácích do 

nejobávanějšího koncentračního tábora, do Osvětimi. Hned po příjezdu je 

postavili do řady před doktory z tábora a následně poslali doleva, nebo 

doprava. Celou babčinu rodinu poslali doleva, ale protože ona byla 

práceschopná, doktor trval na tom, aby šla doprava. Protože to byla 

vystrašená mladá dívka, plakala a odmítala matku a sestru opustit. Nacističtí 

strážní ji zbili do bezvědomí. Když se vzbudila, prosila ostatní vězně, aby jí 

řekli, kde najde rodinu. Pochmurně ukázali ke komínům. Celá její rodina byla 

poslána do plynových komor, zabita a zpopelněna v den příjezdu do 

Osvětimi. 

Po šesti měsících v táboře, kdy babča přežila kruté podmínky a každý den 

viděla umírat nespočet lidí, byla transportována do nového koncentračního 

tábora. Podle ní „byl tábor Bergen-Belsen ještě horší než Osvětim. Tam 

člověk přijel jen umřít.“ Ale babča věřila, že na ni po válce její otec bude 

čekat a víra, že musí přežít, aby mu zůstal alespoň jeden člen rodiny, jí 

dodávala sílu přečkat každý další den. To jí pomáhalo přežít podmínky, ve 

kterých ostatní umírali. 

Když byla v Bergen-Belsenu osm měsíců, válka skončila a američtí vojáci ji 

z tábora osvobodili. Byla tak zesláblá, že se nedokázala sama najíst, což jí ve 

výsledku zachránilo život, protože ji ostatní krmili natolik pomalu, aby si její 

žaludek opět zvykl na pevnou stravu. Vyhladověla téměř k smrti a nehodlala 

dovolit, aby se to samé stalo jejím vnoučatům. Byla téměř posedlá 

sledováním, jak jíme. Často strávila dny přípravou kuřecího vývaru, bůčku, 

zmrzlinových sendvičů a čokolád, aby nám v pátek večer nacpala břicha. 

Jakmile jsme dojedli jeden chod, objevila se další obrovská porce. „Ještě je 

dezert, andílci,“ řekla a pochvalně kývla. 

Jakmile se babča zotavila, vydala se na onu dlouho očekávanou cestu do 

Maďarska za otcem. Zatímco se ostatní s radostným pláčem vítali se svými 

milovanými, ona zůstala na budapešťském nádraží sama. Její otec nepřišel. 
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Byl zabit v pracovním táboře v Rusku. Nepřišel nikdo. Zničená zavolala 

tomu jedinému rodinnému příslušníku, který dle ní mohl být naživu, svému 

strýci, a on jí nabídl, že se o ni postará. 

O několik let později babče strýc nabídl, že ji seznámí se svým kamarádem 

Josephem, který také přežil holokaust. Přežil rok v koncentračním táboře 

Dachau, kde byli zabiti jeho otec a mladší bratr. Díky přesvědčení, 

vytrvalosti a společnému chápání ztráty si vytvořili hluboké pouto. Joseph 

Braun Evu brzy požádal o ruku a ona po svatbě porodila dívku a chlapce. 

Chlapec, Ervin Braun, je můj otec. Když v roce 1956 propukla maďarská 

revoluce, naplánovali útěk přes vnější hranice do bezpečí Spojených států. 

Dědeček (kterému jsme říkali apu) nejdříve trasu vyzkoušel a sám v noci 

utekl přes maďarské hranice a pak se vrátil pro svou matku, sestry, ženu a 

děti. 

Poté, co se načerno dostali na loď přeplněnou imigranty a strávili třináct dní 

na cestě přes Atlantik do New Yorku, strávil můj otec se svou rodinou první 

noc na americké půdě v židovském uprchlickém táboře. S pomocí podpůrné 

organizace si našli jednopokojový byt v brooklynské čtvrti Crown Heights. 

Můj dědeček jako zubní technik vyráběl umělé zuby a babička pracovala ve 

výrobně oděvů. Deset let pracovala za pouhý dolar denně a v hrozných 

podmínkách pletla oblečení, aby mohly její děti a v budoucnu vnoučata vést 

lepší život. 

 

Můj táta se naučit mluvit anglicky bez přízvuku tak, že pečlivě studoval, jak 

Američané vyslovují jednotlivá slova v televizních pořadech, jako například 

The Lone Ranger nebo The Little Rascals. Jako výborný student přeskočil 

osmý ročník a začal chodit na Bronx High School of Science. Jeho rodiče se 

tolik báli, že se zraní, že mu nechtěli podepsat povolení, aby mohl hrát 

v místních sportovních týmech. On namísto toho počkal, až rodiče odejdou 

do práce, a pak se vyplížil na městská hřiště hrát basketbal nebo americký 

fotbal. 

Kam až tátova paměť sahá, chtěli z něj mít rodiče úspěšného zubaře. Po 

absolvování tří let na vysoké se rozhodl nastoupit na školu zubního lékařství 

na Pensylvánské univerzitě, kde potkal ženu, která později dala jeho životu 

nový směr: mou matku Susan, dívku z prostého venkovského města 

Catskills. Její otec Sam utekl z Polska před perzekucí těsně před vypuknutím 

holokaustu, ale zemřel, když bylo mámě jedenáct. Její matka Dorothy ji 
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vychovala s důrazem na morálku a občanskou zodpovědnost. Mámino 

oblíbené slovo je integrita, vlastnost, které se naučila cenit si nejvíc. 

Když byla máma v prváku na Pensylvánské, šel táta o prvním víkendu na 

univerzitní večírek, kde potkal její starší sestru Lynn. Den nato si myslel, že 

Lynn viděl scházet po schodech a zavolal na ni jménem. Ale nebyla to Lynn, 

byla to moje máma Susan. Naprosto ho ignorovala, čímž ho samozřejmě 

zaujala. Začal o ni usilovat a po první schůzce řekl kamarádům „S tou holkou 

se ožením.“  Dokonce to napsal na kus papíru a tuto zprávu si v lahvi postavil 

na krbovou římsu, kde zůstala, dokud ji matce na svatbě neukázal. 

Jakmile byli mí rodiče připravení zahájit praxe zubaře a ortodontistky, 

sepsali seznam věcí, kterých si cení nejvíc, a podle toho se rozhodli, ve 

kterém z okolních měst se usadí. Nejdůležitějším kritériem bylo vzdělání 

a Greenwich v Connecticutu měl nejlepší veřejné školy. Město bylo také plné 

dobrovolníků, po čemž toužila máma, a velmi rozmanité, což bylo něco, 

čemu chtěl táta vystavit své děti. Rodiče dostali půjčku na koupi pozemku 

v tradičně dělnické čtvrti Cos Cob, italské části města obývané pracovníky, 

kteří v padesátých letech vystavěli ve městě vily. Nastěhovali jsme se, když 

jsem byl malý, a právě tady jsem získal nejranější vzpomínky. 

 

Na střední škole už jsem hrál basketbal celoročně. Jednou o víkendu se 

k našemu týmu kvůli letnímu turnaji ve městě Albany připojili dva vysocí 

Afričané. Nad ostatními se tyčili – Sam měřil sto devadesát osm centimetrů 

a Cornelio dvě stě šest centimetrů –, ale já okamžitě vycítil jejich vřelost a 

laskavost. Byli z Mosambiku a přátelé od dětství a do Států se společně 

vydali za vzděláním. 

Během toho víkendového turnaje jsme se rychle spřátelili. Na cestě z Albany 

domů se Sam a Cornelio zeptali, jestli by u nás mohli strávit těch pět dní do 

dalšího víkendového turnaje. Vzhledem k tomu, že jsme často hostili 

spoluhráče, přátele i rodinu, okamžitě jsme souhlasili. Ale po skončení 

druhého turnaje se táty zeptali „Můžeme u vás zůstat i tenhle týden?“ 

Sam a Cornelio měli žít ve Philadelphii, kde bydleli už osm měsíců. Ale 

dělali vše pro to, aby se tam nemuseli vrátit – ani pro své věci. Když jsme se 

ptali proč, řekli nám, že je do Ameriky nalákali pod falešným příslibem 

skvělého vzdělání. Jejich rodiny za cestu zaplatily 1 000 dolarů, ale po 

příjezdu do Spojených států je poslali do provizorního bytu ve slumech 

v Jižní Philadelphii. „Škola“, do které měli chodit, se skládala z jediné 

místnosti v zadní části zchátralého kostela. Na začátku každého školního dne 
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přišel učitel, pětadvaceti přítomným chlapcům rozdal učebnice a odešel. 

Škola byla prostě zástěrkou pro podvodníka, který se vydával za 

basketbalového trenéra, aby nabral hráče. Nalákal je do Států a pak je poslal 

na nějakou vysokou školu, která měla smlouvu s jedním z výrobců 

sportovních bot, podle toho, který výrobce zaplatil víc. Pokud se hráč dostal 

do NBA, sponzorující výrobce z něj profitoval, ale žádné z těch dětí 

nedostalo pořádné středoškolské vzdělání. 

Druhý týden jejich pobytu u nás doma byl můj bratr doma z vysoké a vzal 

Sama a Cornelia na veřejnou greenwichskou střední, do které jsem chodil já. 

Oči se jim rozzářily. Cestovali tisíce kilometrů, aby mohli chodit do výborné 

školy. Viděli, že mají šanci splnit si svůj americký sen, a požádali nás, 

abychom se jich ujali jako jejich zákonní zástupci ve Spojených státech, aby 

mohli chodit na zdejší veřejnou střední. 

Vzhledem ke své historii imigranta se táta s příběhem kluků hluboce 

ztotožnil. Přespávaly u nás už stovky dětí, ale na Samovi a Corneliovi bylo 

něco jedinečného. Oba byli upřímní a skromní a ztělesňovali ten druh 

integrity, které si naše rodina tak váží. Mou mámu a sestru si úplně získali a 

Scott, který se měl na podzim vracet do Emory v Atlantě, byl tou myšlenkou 

obzvlášť nadšený. 

Jednoho večera mě rodiče poprosili, jestli by si se mnou mohli o samotě 

promluvit. Řekli mi o prosbě kluků, abychom je přijali do naší rodiny, a řekli 

mi, že konečné rozhodnutí je na mně. „Bude na tobě postarat se o ně, učit je 

a pomoct jim přizpůsobit se ve škole. Na podzim si navíc budeš dávat 

přihlášky na vysoké, takže víme, že jsi pod velkým tlakem, a tohle rozhodnutí 

nejvíc ovlivní právě tebe. My ostatní jsme ochotní ujmout se jich, ale 

rozhodnutí je na tobě.“ 

Pokud někteří z vašich předků přežili holokaust, vyrostete s vědomím, že 

kdysi vaše rodina přišla o všechno. Jediné, co jim pomohlo přežít a následně 

radikálně změnit život, byla silná vůle, pomoc ostatních a odhodlání 

vzdělávat se. Sam a Cornelio ukázali, že jejich silná vůle a touha po vzdělání 

je obrovská. Jenom potřebovali trochu pomoct. Kdysi dávno lidé, kteří 

neměli co získat, pomohli mé rodině a já teď měl šanci pomoct také. 

Později toho večera jsem rodičům řekl, že se chci kluků ujmout i já. Rodiče 

se brzy stali Samovými a Corneliovými opatrovníky na území Spojených 

států. Kluci začali spolu se mnou a mou sestrou chodit na greenwichskou 

střední – a stali se z nich naši dva noví bratři. 
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Naše šabatové páteční večeře vypadaly se dvěma obrovskými Afričany 

tyčícími se u stolu trochu jinak, ale skutečná proměna, která se v naší rodině 

stala, byla mnohem zásadnější. Rodiče dali klukům neuvěřitelnou příležitost 

změnit životní směr, ale oni nám toho dali mnohem víc. Změnili nás. 

Rozhodně změnili mě. 

Poprvé jsem začal plně chápat, že mimo města a čtvrti, které jsem znal, je 

obrovský svět. Začal jsem přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby byly role 

obrácené a namísto nich jsem v Mosambiku vyrůstal já. Uvažoval jsem, jestli 

bych měl taky odvahu odejít z domova a vydat se do neznámé země. 

Čím víc jsem se dozvídal o překážkách, které museli překonat, tím víc jsem 

chápal, jaké vlastnosti jsou zapotřebí, aby člověk změnil svou životní dráhu. 

Sam a Cornelio jako jediní ze svých přátel a rodin opustili ten způsob života, 

který se od nich očekával. Neřídili se normami svých vrstevníků. Rozhodli 

se být jiní. A zároveň dokázali, že díky snaze, oběti a práci je obrovská 

osobní proměna možná. 

 

 

OPUSŤTE KOMFORTNÍ ZÓNU 

 

Ať vyrostete kdekoli, vaše okolí je vaším metrem. Přestože mí rodiče jsou 

zubař a ortodontistka, spousta rodičů mých přátel pracuje jako investiční 

bankéři, investiční manažeři a generální ředitelé podniků. Už jako děti jsme 

věděli, že se během místních zápasů v americkém fotbale mezi rodiči v davu 

většinou najde pár multimilionářů. Jakmile jsem plně pochopil, že rodiče 

některých mých přátel vydělávají obrovské částky, zatímco jiní vydělávají 

hodně málo, má láska k soutěžení a číslům brzy přerostla v novou posedlost 

– k Wall Street. Už na střední škole jsem si umanul, že budu pracovat ve 

finančnictví a stanu se miliardářem. 

Na střední jsem si zřídil účet na E*TRADE, abych mohl nakupovat a 

prodávat akcie Gapu a Nike. V šestnácti už jsem o letních prázdninách 

pracoval v hedgeovém fondu a snažil se o finančnictví naučit vše, co jsem 

mohl. V devatenácti jsem pracoval ve fondu, který investuje do akcií jiných 

fondů, a jel do New Yorku, ne proto, abych zhlédl nějaké představení nebo 

si na St. Mark´s Place koupil napodobeniny luxusních hodinek, ale proto, 

abych navštívil newyorskou burzu a strávil nějaký čas na obchodním parketu. 



14 

 

Během těchto let se mi také vyvinul podnikatelský instinkt a rozjel jsem 

rychle po sobě několik malých podniků.  

Moje první placená práce ve dvanácti letech byla manuální, uklízel jsem 

lidem na dvorech a stěhoval jim nábytek za šest dolarů na hodinu. Ale brzy 

jsem zjistil, že s rozmachem eBay můžu vypalovat a prodávat raritní CD 

živých koncertů za 40 dolarů za kus. Okamžitě jsem přestal přenášet lidem 

zahradní lehátka do sklepů a brzy jsem vydělával tisíce dolarů za rozesílání 

cédéček po celé zemi. Rodiče nám jasně řekli, že žádný svěřenecký fond mít 

nebudeme. Pokud jsme něco chtěli, museli jsme pracovat a sami si to zaplatit. 

Takže mi nikdy nestačilo mít jen jednu normální práci. Když se měl rozjet 

nějaký malý podnik, neustále jsem uvažoval, jak to udělat. 

Touha stát se investičním bankéřem mě přivedla ke studiu ekonomie na 

Brownově univerzitě. Spousta škol mi nabízela místo, abych u nich mohl hrát 

basketbal, ale já si vybral Brown, protože jsem si mohl splnit sen hrát v první 

lize a zároveň s tím se soustředit na vlastní studijní zájmy. Okamžitě jsem 

začal navštěvovat hodiny sociologie, managementu a podnikání, včetně 

Strojírenství 90 (láskyplně přezdívaného Stroj 90) s profesorem Barrettem 

Hazeltinem, toho stejného předmětu, který studovali zakladatelé Nantucket 

Nectars, firmy vyrábějící přírodní šťávu. Každý student měl za úkol sepsat 

podnikatelský plán pro svou případnou firmu a já jsem se tehdy začal 

dozvídat o formální stránce světa podnikání. 

Má cesta za lukrativní prací ve finančnictví pokračovala velmi dobře; byl 

jsem student a sportovec a směřoval jsem k životu, po kterém jsem vždy 

toužil, se spoustou aut, lodí a s luxusním domem. Na kampusu jsem měl 

několik různých zaměstnání, basketbalový tým mířil k jedné z nejlepších 

sezón ve školní historii a zdálo se, že mi všechno vychází. Rodina a přátelé 

si mysleli, že mi jde vše podle plánu, ale já si začal pokládat stále méně 

otázek týkajících se peněz a stále více těch týkajících se jejich smyslu. 

 

Na konci svého druhého roku na univerzitě jsem se s kamarádem Lukem 

vydal na nedalekou kolej podívat se na film Baraka – Odysea země. „Ten 

film je ta nejkrásnější věc, co jsem kdy viděl, a změní ti pohled na svět,“ řekl 

mi. 

Baraka znamená v mnoha jazycích „požehnání“. Ve filmu vystupují neherci 

a snímek nemá ani příběh, takže zpočátku jsem netušil, co se tam děje, ale 

věděl jsem, že je to velkolepé. Byla to série záběrů scén z celého světa, 

ukazující ohromující geografické zázraky spolu s tradicemi a zvyky 
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domorodých kultur. Film zabíral dvacet čtyři zemí – mohutné ruiny 

v Indonésii, vražedná pole v Kambodže, chaos a barvu Indie. 

Jedna scéna mě obzvlášť zaujala. Začala davem lidí, kteří se brodili špinavou 

vodou řeky, modlili se a přinášeli oběti. Jeden muž na ramenou nesl cosi 

zdobného a z toho vycházel kouř. Žena nabrala do třesoucích se dlaní vodu, 

zjevně z úcty k té svaté vodě. Podél celého nábřeží hořely ohně. 

V posledních vteřinách záběru se objevilo cosi ohořelého. Chvíli mi trvalo, 

než jsem to poznal, ale pak mi to došlo. Na jedné straně byl obličej, na druhé 

noha. Spalovali tam člověka. 

Cítil jsem se, jako by mě někdo nakopl. Neměl jsem tušení, kde to bylo 

natočeno nebo co se tam odehrávalo, ale věděl jsem, že to bylo skutečné a že 

to mělo nějaký duchovní význam. Hlavou mi vrtala jediná myšlenka: Pokud 

se všechno, co teď v tom filmu vidím, někde na planetě právě teď děje, zrovna 

teď, když sedím na kolejním pokoji, pak ta místa musím navštívit a vidět to 

na vlastní oči. Jak jsem jen mohl vyrůst v Connecticutu, vychodit školu na 

Rhode Islandu a pak se přestěhovat do New York City, aniž bych kromě své 

kultury poznal i další? 

Ten film jsem si koupil a zval další, aby se na něj přišli podívat. Při každém 

sledování jsem objevil něco nového a cítil čím dál větší touhu prozkoumat 

rozsáhlá území mimo mé do sebe zahleděné okolí. 

Hledal jsem na webu, kde se natáčela ta scéna se svatou řekou, a zjistil, že je 

to Váránasí, spirituální hlavní město Indie. Město leží na levém břehu 

nejsvatější řeky Indie, Gangy. Řeka je považována za boha samotného a 

podle hinduistických legend bylo město založeno bohem Šivou. Mladší 

hinduisté ve svatých vodách smývají své hříchy, zatímco starší a nemocní 

doufají, že ve Váránasí zemřou a docílí tak nirvány. Věděl jsem, že tam 

musím jet. 

S vědomím, že potřebuju čas pro sebe, jsem odešel z basketbalového týmu a 

začal prozkoumávat svou spiritualitu a víru. Chtěl jsem pochopit, proč bych 

měl věřit ve své náboženství oproti jiným, takže jsem začal každý týden 

navštěvovat rabína a studovat Tóru. Také jsem začal trávit čas v knihovně 

a zkoumat rozdílné víry a spirituální přesvědčení a každý týden jsem pročítal 

texty týkající se různých náboženství: taoismu, hinduismu, křesťanství, 

buddhismu, islámu a tak dál. Spíš, než abych spoléhal na to, že vše, co mě 

naučili je pravda, jsem k tomu přistoupil opačně a rozhodl se, že za své 

přijmu jen ty předpoklady, kterým budu věřit sám. 
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Zatímco střední škola mě učila přizpůsobit se, vysoká mě učila, že je 

v pořádku – dokonce žádoucí – zpochybňovat vše, co jsem si myslel, že vím. 

Otevřelo mi to oči. Poprvé jsem začal zkoumat a své zvláštnosti a jedinečné 

záliby a radovat se z nich. Četl jsem knihy jako Na cestě, 1984 a A přesto říci 

životu ano a každá z nich rozvíjela osobnost a podporovala mě v objevování 

mého poslání. Z muziky jsem namísto moderního popu začal poslouchat 

umělce, jejichž texty měly stejnou moc jako hudba, což byli třeba Bob Dylan, 

Richie Havens a Van Morrison. Jejich texty se staly mým Písmem. Začínal 

jsem chápat, že úspěch v životě není o tom, uspokojovat očekávání druhých, 

ale o osobním naplnění. Když je vám kolem dvaceti, je to akorát čas přijmout 

člověka, kterým se máte stát, a bojovat za to. Díky knihám, které jsem četl, 

muzice, kterou jsem poslouchal, a pozdně nočním konverzacím s přáteli i 

cizinci jsem si začal utvářet vlastní identitu, odlišnou od rozmarů a očekávání 

druhých. 

Tolik osobních změn mě přivedlo k myšlence strávit příští rok v zahraničí. 

Vyhledal jsem si různá místa v Indii, jižní Africe a jihovýchodní Asii. 

Nakonec mi táta nabídl jinou alternativu: „Měl by ses podívat na Semestr na 

moři, Semester at Sea [SAS]. Jeden můj pacient se odtamtud právě vrátil 

a nemůže si to vynachválit.” 

Přestože jsem byl nejprve skeptický, čím víc jsem zkoumal jejich program, 

tím nadšenější jsem byl z možnosti navštívit deset různých zemí a potom 

poprvé samostatně cestovat s ruksakem na zádech. 

Toužil jsem po výzvě. Jakkoli zvláštně to zní, chtěl jsem vědět, jaké to je, 

zažít skutečné nepohodlí. Tolik lidí, které obdivuju – muzikantů, umělců, 

spisovatelů – vytvořilo svá nejlepší díla ne když byli šťastní a spokojení, ale 

když strádali. Většina mých milovaných písní byly hymny inspirované 

válkou, neopětovanou láskou nebo občanskou vzpourou. 

Spousta z nás strávila celý svůj život v jedné neměnné bublině – 

obklopujeme se lidmi se stejnými názory, kteří mluví jako my a dívají se na 

věci stejně jako my. Bojíme se tohle známé prostředí opustit, což je 

přirozené, ale díky zkoumání neznámého se přestaneme soustředit na 

nálepky, které definují, jací jsme, a zjistíme, kdo jsme. 

Následující měsíc jsem si podal přihlášku na SAS a byl přijat. Kromě rodičů 

jsem to nikomu neřekl, protože jsem věděl, že někteří mí přátelé ze střední a 

vysoké by se chtěli přidat. Ty přátele jsem měl moc rád a vážil jsem si jich, 

ale na téhle cestě jsem chtěl být sám. Chtěl jsem vidět, jak se budu chovat 

bez toho, aby moje minulost řídila kroky k mé budoucnosti. 
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Dny před odjezdem jsem si do deníku nervózně naškrábal „Životní zážitek 

začíná… nechám tu všechno, své předsudky, očekávání, pohodlí, přátele a 

rodinu. Nevím přesně, jak mě následujících 100 dní ovlivní, ale vím, že mě 

změní.“ 

Skutečné sebeobjevování začíná tam, kde končí vaše komfortní zóna, a ta má 

měla skončit o dost dřív, než jsem čekal. 

 

 

VĚŘTE, ŽE VÁŠ ŽIVOT MÁ SMYSL 

 

Malým okénkem, kterým jsem před pouhými pár hodinami pozoroval 

desetimetrové vlny vzdouvající se jako hory v dáli, do mé kajuty pronikl 

východ slunce. Vzbudil jsem se v posteli, kterou v noci cosi smýklo napříč 

místností, a tu místnost už jsem nepoznával. Můj malý šatník se zásuvkami, 

které jsem zalepil páskou, abych nemusel poslouchat, jak se dokola otvírají 

a zabouchávají, ležel převrácený na bok. Podlahu pokrývalo oblečení 

a učebnice. Můj opečovávaný Canon SD300 ležel rozbitý na zemi. Podíval 

jsem se na svého spolubydlícího Jareta, který je běžně tak optimisticky 

naladěný a který si věčně zuřivě píše do deníku. Byl bledý a zkamenělý 

strachy. Nemohl jsem přijít na to, co se děje, ale věděl jsem, že to nebude nic 

dobrého. 

Aspoň už mě nebolela hlava. 

Zapomněl jsem si sbalit prášky na bolest hlavy, takže jsem si předchozí noc, 

když jsem dostal příšernou migrénu, vzal Ambien, abych usnul. Léky na 

spaní pro mě nebyly nic nového; kvůli insomnii je beru už od střední. Ambien 

mě ke spánku neukolébal; srazil mě do tvrdé dřímoty a v té mě udržoval 

navzdory všemu. 

„Co se tu sakra stalo?“ zeptal jsem se Jareta. Pokusil jsem se vstát a pokoj se 

naklonil ke straně. Zuby nehty jsme se drželi postelí. 

„Posledních pár hodin bylo šílených,“ řekl s panikou v očích. Já jsem si 

z toho nepamatoval nic, ale jeho prý ve tři ráno vzbudily těžké předměty 

klouzající přes naši kajutu – šatníky, postele, stoly –, takže se vydal na 

chodbu, protože si myslel, že tam to bude nejbezpečnější. Většina lidí z naší 

chodby udělala totéž. Po hodině se Jaret vrátil do našeho pokoje, aby odříkal 

pár modliteb, sepsal pár svých myšlenek a zkontroloval, jestli jsem v 
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pořádku. Zatímco se svět kolem nás hroutil, Ambien podle všeho fungoval, 

jak má. 

 

Třináct dní před tím jsem se nalodil ve Vancouveru v Britské Kolumbii na 

MV Explorer, a nemohl jsem se dočkat, až Semestr na moři začne. Během 

sta dní jsme měli obeplout zeměkouli a otevřít své smysly kulturám čtyř 

kontinentů. Měla to být nejdůležitější cesta našeho života. 

Ale jen co jsme vypluli z přístavu směrem na Jižní Koreu, dostali jsme se na 

rozbouřené moře. Přes ledový okraj Pacifiku se hnaly vzdušné proudy 

tlakové níže a bouřily vody kolem nás. V zimě se starší lodě Semestru na 

moři plavily většinou dražší, ale bezpečnější cestou napříč Tichým oceánem, 

ale naše zbrusu nové plavidlo se chystalo přeplout podél severního okraje 

Pacifiku. 

Jak se s každým dalším dnem houpání lodi zhoršovalo, studenti začali 

polykat Kinedryl jako lentilky, aby ulevili zvedajícím se žaludkům. Přesto 

panovala dobrá nálada. Klopýtali jsme z hodiny na hodinu a trochu křečovitě 

vtipkovali o hledání rovnováhy. Když nám u oběda sklouzly talíře ze stolů, 

nadšeně jsme se rozesmáli. Tohle bylo dobrodružství. Na palubě 

2 400tunového plavidla poháněného mocným dvoumotorem nás bylo 650 

vysokoškolských studentů. Byli jsme nepřemožitelní. 

Neměli jsme televizi a internet byl drahý a pomalý, takže jsme každý večer 

pořádali akce, abychom se zabavili. Četli jsme průvodce Lonely Planet, hráli 

deskové hry našeho dětství, jako třeba Monopoly a Scrabble, nebo celé 

hodiny debatovali o kytaristech a o Bohu. 

Den po dni se bouře zhoršovaly, ale my jsme měli naprostou důvěru 

v lodního kapitána Buzze, šedovlasého námořníka s jižanským přízvukem. 

Když dal kapitán Buzz rozkaz, my jsme poslechli. A když řekl, že v pořádku 

proplujeme zvedající se bouří, věřili jsme mu. 

Každý den nám kapitán Buzz sděloval novinky týkající se počasí a seznam 

souřadnic lodi. Mapy Google zatím ještě nebyly součástí našeho 

každodenního života, takže si studenti úzkostlivě zapisovali zeměpisnou 

šířku a délku naší aktuální pozice a pak s jejich pomocí na skutečné mapě 

určovali polohu lodi. Odpoledne se ke kapitánu Buzzovi na interkomu přidal 

správce, který měl na starost studentský život, ale toho jsme zatím ještě 

nepotkali. Ten nám poskytoval informace o lodním řádu a akcích. Kvůli jeho 

pozdně večernímu konejšivému hlasu v rádiu jsme mu začali říkat Hlas. 
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Zazněl dlouhý tón, aby získal naši pozornost – bim bam – a pak se celou lodí 

rozezněl Hlas. 

„Dobré odpoledne, vítejte u odpoledních zpráv,“ prozpěvoval, ačkoli mohl 

říkat Posloucháte Hlas, rádio, kde je víc hudby než mluvení… Když kapitán 

Buzz ani Hlas neměli obavy, my taky ne. 

 

Téměř dva týdny jsme bez ustání slýchali cinkot příborů a šoupání židlí, jak 

se vody bouřily víc a víc. Těsně před východem slunce našeho třináctého dne 

na moři, zatímco jsem byl hluboce omámený Ambienem, naše loď vplula asi 

dvanáct set kilometrů od pobřeží Aljašky do tří velkých systémů bouří. 

Krátce po tom, co jsem se probudil, z reproduktorů zapraskal Hlas. 

Bim bam. 

„Dobré ráno.“ Hlas zněl, jako by v noci vůbec nespal. „Počasí je velmi 

špatné, a proto žádáme, abyste si všichni oblékli záchranné vesty a zůstali ve 

svých kajutách. 

S Jaretem jsme se na sebe podívali, nervózně se usmáli a prohledali šatník, 

abychom našli naše neforemné neonové vesty. Ten večer, kdy jsme vypluli 

z Vancouveru, se všichni studenti cvičně seskupili na „shromaždištích“, kde 

jsme se měli sejít v případě nouze. Odtamtud jsme nacvičovali nalodění do 

záchranných člunů zavěšených zvenčí na trupu lodi. Oblékli jsme si 

záchranné vesty a rozpustile na nich zapnuli majáčky a pošťuchovali se ve 

snaze během naší první noci na cestě působit zajímavě. Bylo to, jako bychom 

byli znovu prváci – nikdo nevěnoval instruktáži větší pozornost. 

Tentokrát to nebyl nácvik, ale přesto jsme nebrali instrukce vážně. Jakmile 

jsme se s Jaretem navlékli do záchranných vest, postavili jsme se na matraci 

a okénkem jsme pozorovali stále větší a větší vlny. Hodinu jsme se na lodi 

s odlivem a přílivem houpali jako kovbojové, kteří na poutích jezdí na 

nezkrocených koních, když jsme ucítili, jak se celá loď otřásla. 

Něco se stalo,“ řekl Jaret. 

Ještě jsme to nevěděli, ale společná síla tří bouřek vytvořila 

osmnáctimetrovou nebezpečnou vlnu, která se přes oceán hnala na naši loď. 

Zepředu narazila do plavidla. Jak se voda valila přes příď, roztříštila 

neprůstřelná skla oken na lodním můstku a zaplavila hlavní napájecí zdroj. 

Ledová voda zkratovala elektrické vedení, takže motory přestaly pracovat a 

navigační zařízení se vypnulo. 
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Bim bam. 

Hlas zněl, jako by právě sprintem uběhl maraton. Lapal po dechu mezi 

každým naléhavým sdělením. 

„Dámy a pánové. Přesuňte se do pátého podlaží a výše! Nepoužívejte výtahy. 

Pomozte ženám a dětem po schodech. Mějte oblečené záchranné vesty a 

okamžitě se přesuňte na příslušná shromaždiště!“ 

Když mi došlo, v jaké jsme situaci, zprudka jsem vydechl. Žluč se mi dostala 

ze žaludku do krku, nohy se mi roztřásly a já už neměl sílu stát. 

Podle toho, co jsem si pamatoval ze cvičení, se z lodi dalo dostat jedině 

v záchranných člunech. Za těchto podmínek jsme se nemohli dostat ven, 

abychom se do nich nalodili, a nafukovací rafty by se téměř okamžitě 

převrhly. Neexistoval žádný dobrý únikový plán. 

Dneska umřu, pomyslel jsem si. Do dvou hodin se utopím v ledové vodě. 

Ztratil jsem pevnou půdu pod nohama. Jak se to mohlo stát? 

Ta loď se určitě potopí, pomyslel jsem si, a já s tím nic nezmůžu. Cítil jsem, 

jak začínám panikařit. Ale proč? To proto jsem žil? Abych zahynul uprostřed 

oceánu? Zavřel jsem oči, položil tyto otázky té vyšší síle, ke které jsem se 

vždycky modlil, a náhle mě zaplavil klid. 

Na sto procent jsem byl přesvědčený, že můj čas ještě nepřišel. Byl to pocit, 

jaký jsem ještě nezažil. Náhle jsem nezvratně věděl, že mám v životě udělat 

víc než zmizet v mrazivých vodách. Můj příběh nebude mít titulek „21letý 

mladík zmizel na moři“. Nebudou se za mě zapalovat svíčky a nebude 

existovat žádný stipendijní fond s mým jménem. Nebyl jsem si jistý, jaký 

úděl mám, ale najednou jsem věděl, že nějaký je a že jsem ho ještě nenaplnil. 

Stejně rychle, jako jsem si předtím pomyslel, že umřu, jsem náhle došel 

k přesvědčení, že přežiju. 

Jen jsem musel přijít na to, jak. 

Znovu jsem se podíval lodním okýnkem, abych věděl, proti čemu stojím. 

Byli jsme skoro dvanáct set kilometrů daleko od pevniny, v Severním 

Pacifiku, v zimě – a divoce do nás narážely vlny. Podchlazení bylo 

samozřejmostí a jednou z mála rad, co jsem si zapamatoval z instruktáží, 

bylo vzít si na sebe při evakuaci do vody teplé oblečení s dlouhými rukávy. 

Abych se udržel v teple, hodil jsem na sebe tepláky na basket s logem 

Brownovy univerzity a mikinu s kapucí. V tu chvíli do mé kajuty vtrhli mí 

přátelé Dave a Reed. 
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Daveův otec byl pastor, takže Dave byl hodně, hodně zbožný. Texasan Reed 

byl skutečný jižanský gentleman. A Jaret byl křesťan ze Stillwateru 

v Oklahomě, který Boha přijal nedávno. Takže nejen že jsem měl kolem sebe 

novou partu kamarádů, ale ti měli z rodiny navíc ještě vštípené, jak by se měl 

správný chlap chovat. 

„Venku zuří masová hysterie, lidi se tam společně modlí a všichni si myslí, 

že umřeme,“ řekl Reed. S Davem trval na tom, že ať se stane cokoli, naším 

úkolem je tvářit se statečně a odvést ostatní po schodech do pátého a šestého 

podlaží. 

„Nehledě na to, jak zlé to bude,“ řekl Reed, „my čtyři musíme vypadat 

naprosto klidně a že jsme přesvědčení, že se z toho dostaneme. Lidi od nás 

budou čekat, že je povedeme, takže ať to bude sebehorší, musíme se tvářit 

statečně.“ 

Než jsme se vydali do toho blázince na chodbě, převlékl jsem se do lehkého 

trička s dlouhým rukávem a světle khaki kalhot, jediných, co jsem si sbalil. 

Pokud chci přežít, musím plavat; a pokud chci plavat, nepůjde to v silných 

teplákách, které nasáknou vodou. 

Podíval jsem se zpříma do zrcadla a vyhrnul si tričko, abych odhalil tetování 

na hrudníku. Před dvěma lety jsem si nechal vytetovat pozpátku, 

s obrácenými písmeny nápis Ani Ma´amin, hebrejsky „Já věřím“, abych ho 

mohl každý den v zrcadle přečíst. Jsou to první dvě slova modlitby, díky 

které budete v dalším životě odměněni vykoupením, pokud v tomto činíte 

dobré skutky. Když jsem si to tetování nechal udělat, choval jsem úctu k moci 

víry a byl jsem přesvědčen, že člověku dokáže pomoci překonat nejtemnější 

chvíle, ale teď byla víra ve vyšší moc moje jediné záchranné lano. 

Ani Ma´amin. Opakoval jsem si ta slova, modlil se k těm, kteří na mě dohlíží, 

a pak vyšel ven čelit hysterii. 

Přidal jsem se k Reedovi, Jaretovi a Daveovi a za neustálého pohupování lodi 

jsme společně pomáhali lidem dostat se do vyšších podlaží. Když byli všichni 

bezpečně nahoře, vyšel jsem do uzavřené části šestého podlaží, posadil se a 

opřel se o výtahy. Studenti se začínali seskupovat po dvou a pevně se svírat 

v medvědích objetích a doufali, že společně budou mít sílu se uprostřed 

zmítání lodi udržet na místě. Zůstal jsem nablízku Jaretovi a Reedovi, 

zatímco jsem držel v náručí dívku sedící vedle mě. Po mé levici se začal 

hypnoticky pohupovat a plakat čtyřicátník, který na MV Exploreru pracoval 

už roky. V jedné ruce přitom svíral Bibli a v druhé korálky růžence. Pokud 
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on je tak vyděšený, je to opravdu zlé. Zavřel jsem oči a přejel si rukou po 

písmenech na hrudníku. 

Bim bam. 

Kapitán Buzz. Řekl, že musíme tu bouřku přetrpět, a personál se mezitím 

vynasnaží poradit si s na ovladačích způsobenými škodami, které zapříčinily 

vypnutí motorů. Nezmínil, že zároveň vyslal na pobřežní stráž nouzové 

volání a záchranný tým je na cestě. 

A zatímco jsme čekali na instrukce, pláč, modlitby a křik pokračovaly. Já 

jsem se postavil před jídelnu. Studenti se chytali tyčí, zábradlí a druhých, aby 

se udrželi na místě, a doufali, že se plavidlo nepřevrhne docela. Loď se 

nakláněla na jednu stranu, až jsme byli téměř paralelně s vodou, a pak se 

naklonila stejně na stranu druhou a do toho o podlahu jídelny hrozivě skřípaly 

příbory a rozbité nádobí. Nejsem si jistý, co nahánělo větší strach – vědět, že 

jsme vydáni na milost moři, nebo sledovat, jak se v závislosti na úhlu náklonu 

za okny objevuje voda, nebo obloha. 

O několik hodin později se skupina studentů rozhodla, že musíme najít 

způsob, jak se z této smrtící pasti dostat. Věděli jsme, že musíme čluny 

sundat z jeřábů umístěných venku. Do tři metry široké spojovací chodby 

s bytelným zábradlím vedly dřevěné dveře. Možná, kdybychom se pevně 

drželi, bychom se mohli dostat k záchranným člunům? Někdo navrhl, že 

bychom to měli zkusit. Jeden z námořníků otevřel dveře a vítr je velkou silou 

rozrazil dokořán. 

„Zavřete dveře! Zavřete dveře!“ křičeli studenti.  

V tu chvíli se zrovna loď nakláněla. Jak se náklon zvyšoval, zdvihlo nás to 

do vzduchu. Otevřené dveře pod námi zely jako otvor k smrtícím vodám 

dole. K těm dveřím začali klouzat studenti. Kdyby upadli, sjeli by do mrazivé 

oceánské vody. Křik zesílil. 

Chytili jsme se jeden druhého, abychom nespadli, a když se MV Explorer 

naklonil na druhou stranu, jednomu z námořníků se podařilo chňapnout kliku 

a zavřít dveře. Vyčerpaně jsme se zhroutili. 

Po několika hodinách se zmítání lodi zklidnilo a kapitán Buzz znovu získal 

kontrolu nad prvním motorem; o pět hodin později naskočil i ten druhý. Nedá 

se říct, že by motory zrovna předly, ale otřásaly se a chvěly, a to byl pokrok. 

Začali jsme být optimističtí. Lodní zaměstnanci začali rozdávat pečivo 

k večeři a ten den starý chleba nám zklidnil žaludky a nervy. Konečně, po 

sedmi hodinách ve vestách, se Hlas ozval znovu. 
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Bim bam. 

„Dámy a pánové, už se můžete bezpečně vrátit do svých kajut. Buďte prosím 

trpěliví, než zjistíme, jak vyřešíme dnešní událost. Loď je ošklivě poškozená, 

takže dávejte pozor na rozbité sklo a věnujte prosím pozornost dalším 

informacím.“ 

Na cestě zpět do kajuty jsem si s údivem a obavami prohlížel trosky. Police 

v knihovně, kde dřív stály Frommerovy cestopisné knihy a atlasy světa, byly 

prázdné nebo prasklé. Stoly byly rozbité na padrť a podlaha byla pokrytá 

úlomky skla. Velké starodávné piano v Hlavní hale bylo převrácené 

a roztříštěné. 

Na okamžik jsem si představil, jak se otřesení studenti vzbouří – jak zničí 

kajuty, jak budou požadovat rezignaci kapitána Buzze a ukončení Semestru 

na moři. Namísto toho nás události toho dne sblížily. Neštěstí lidi častěji 

spojí, než aby je zlomilo. 

V následujících čtyřiadvaceti hodinách o bouři nikdo moc nemluvil. Upadli 

jsme do stavu tichého sebezkoumání. Když se někdo rozplakal, ostatní ho 

začali utěšovat. Někteří studenti sami začali opravovat knihovnu a sbírat 

rozbité sklo. Další si psali do lodních deníků nebo přes satelitní telefon volali 

domů, aby ujistili rodiče, že jsou v pořádku. Následující den jsem procházel 

kolem dvou kluků, kteří hráli stolní hru, a slyšel, jak někdo přede mnou říká: 

„Děláte si prdel? Hrajete Lodě? To jako vážně?!“ Takhle jsem se za 

posledních pár týdnů nenasmál. Byla to úleva, necítit už strach. 

 

O pár dní později jsme přistáli na Honolulu, protože motory byly příliš 

poničené, než abychom dopluli až do původní destinace v Jižní Koreji. 

Jakmile jsem vstoupil na zem, padl jsem na kolena a políbil horký chodník. 

Při pohledu na mávající rodiny a zářivé úsměvy hula tanečnic mi poskočilo 

srdce. Byl jsem v bezpečí. 

Ale taky mě to navždy změnilo, protože nyní jsem věděl, že můj život má 

smysl. Po té katastrofě jsem prozřel. Když jsem čelil smrti, něco hluboko 

uvnitř mě se bránilo. Byl jsem tu z nějakého důvodu. Díval jsem se, jak se 

v dáli pohupuje MV Explorer – otlučený, ale stále plovoucí na hladině, a 

znovu jsem přejel rukou po svém tetování, tentokrát, abych poděkoval. 
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KAŽDÁ TUŽKA ZNAMENÁ PŘÍSLIB 

 

Díky neskutečnému úsilí ze strany administrativních pracovníků byla hlavní 

kancelář Semestru na moři schopná zajistit, aby semestr v zahraničí nezrušili, 

a postarali se, abychom mohli pokračovat dále, zatímco budou na MV 

Exploreru probíhat opravy. A jak jsme tak cestovali od jedné zastávky ke 

druhé a bydleli v hotelech a penzionech, spousta studentů nasbírala v každé 

zemi suvenýry. Někteří si schovávali skleničky-panáky, na kterých bylo 

v místním jazyce vyryté jméno města. Jiní si kupovali čepice nebo nechávali 

lahve od piva. Další fotili plyšáky před významnými památkami. Byli jsme 

vysokoškoláci, a každý z nás si hledal něco, podle čeho by si pamatoval, co 

kde získal. 

A přestože já jsem nechtěl suvenýry, které jen zabírají místo, chtěl jsem sbírat 

něco, na co bych mohl později vzpomínat a čeho bych si mohl vážit. Než 

jsem se nalodil, rozhodl jsem se, že se v každé zemi zeptám dítěte „Představ 

si, že můžeš mít cokoli na světě; co si budeš přát?“ Tak budu mít příležitost 

sblížit se s alespoň jedním dítětem v každé zemi. Nechám děti napsat 

odpověď a až se vrátím, z jejich odpovědí sestavím mapu. Čekal jsem, že 

uslyším „televizi s plochou obrazovkou“, „iPod“, nebo „rychlé auto“. Čekal 

jsem, že dostanu spoustu odpovědí, které budou stejné jako věci, které jsem 

jako dítě chtěl já – nejnovější hračky, nablýskané auto, nebo nový velký dům. 

Když ke mně na Havaji přistoupila roztomilá holčička a zeptala se, jestli 

můžeme být kamarádi, bez zaváhání jsem souhlasil. „Ale nejdřív se tě musím 

zeptat na něco velmi důležitého,“ řekl jsem. „Představ si, že můžeš mít cokoli 

na světě; co bys chtěla?“ 

Položila si prst na bradu a významně se podívala na maminku. „Tancovat,“ 

kývla sebevědomě. 

Zasmál jsem se. „Ne, myslím tím, kdybys mohla mít úplně cokoli na světě, 

co by sis přála?“ 

Usmála se, když doopravdy pochopila mou otázku. „Tancovat!“ odpověděla 

znovu s radostí. 

„Páni, to je pěkné,“ zazubil jsem se. Upřímnost v její odpovědi byla 

odzbrojující. Vzpomněl jsem si na nejšťastnější chvíle ve svém životě a 

uvědomil si, že spousta z nich byla spojená se spontánním tancem – když 

jsem byl poprvé na koncertě Michaela Jacksona, když jsme tátovi ke 

čtyřicátým narozeninám uspořádali oslavu jako překvapení, když jsme 
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každoročně pořádali školní ples, a spousta dalších. To nejryzejší štěstí je 

dostupné každému, bez ohledu na společenské postavení, uznání nebo 

hmotná přání. Očividně jsem se měl co učit, pokud jde o to, jak nezkaženě se 

na svět dívají lidé, které jsem během cestování potkával, takže jsem se 

rozhodl spíš otázky pokládat, než se na ně snažit odpovídat. Umět důkladně 

naslouchat je mnohem cennější dovednost, než moc mluvit. 

V Pekingu jsem se u vchodu do chrámu v Zakázaného městě zeptal jedné 

holčičky, co by si nejvíc ze všeho přála, a ona odpověděla „Knihu.“ 

„Vážně? Můžeš chtít cokoli,“ naléhal jsem. 

„Knihu.“ 

Její maminka mi vysvětlila, že holčička zbožňuje školu, ale nemá vlastní 

knihy. Jejím snem bylo vlastnit něco, co já považuju za samozřejmost. 

V hongkongském Kau-Lungu jsem se zeptal malého chlapce, co by si přál. 

Jeho starší bratr otázku přeložil a pak přeložil i odpověď: „Kouzlo.“  

U řeky Mekong ve Vietnamu jsem se zeptal šestileté nesmělé dívky, co by si 

přála ona. Tiše odpověděla, s očima upřenýma dolů do hnědé blátivé země. 

„Chtěla bych, aby byla maminka zdravá. Je nemocná a celý den leží v posteli 

a já bych chtěla, aby mě držela za ruku, až půjdu do školy.“ 

Měsíc po začátku cesty jsem se probudil za východu žhavě rudého slunce 

nad přístavem Čennaí v Indii. Myslel jsem na to, jak se dostanu do Váránasí. 

Řeka Ganga je ve Váránasí jednou z nejšpinavějších na světě – je těžce 

znečištěná průmyslovým i lidským odpadem -, ale je zároveň nejposvátnější. 

Už od chvíle, kdy jsem viděl onu scénu v Barace – Odyseji země, jsem se 

chtěl projít po jejím břehu, a příhoda s tou obří vlnou mé přání jen posílila. 

Během těch dlouhých hodin, kdy jsem nevěděl, jestli přežiju, jsem se modlil 

víc než kdy předtím. A pocit, že musím udělat víc – že mám určité poslání – 

jen sílil. Teď jsem jen musel zjistit, co přesně to je. Myslel jsem si, že bych 

to mohl zjistit u Gangy, té nejposvátnější vody hinduismu a jednoho 

z nejspirituálnějších míst na světě. 

 

Hned první večer v Indii jsem dostal příšernou horečku. Když jsme 

následujícího rána dorazili na letiště, měl jsem už nad 39 stupňů. Nechal jsem 

všechny projít bezpečnostní kontrolou, sám jsem mezitím sbíral sílu a bál se, 

že pokud zjistí, jak špatně mi je, na výlet mě nepustí. S těžkým batohem na 
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zádech jsem špatně viděl a když jsem se dostal na řadu, abych prošel 

detektorem kovu, sklopil jsem zrak a uviděl, jak se mi zamotaly nohy. 

Pak už jsem ležel na zádech a koukal, jak nade mnou křičí indský člen 

ochranky. Omdlel jsem. Za každou paži mě chytl jeden sekuriťák a společně 

mě zvedli. Blouznil jsem a myslel, že mě vedou do vězení. Namísto toho mi 

sundali batoh, položili ho na pás, aby projel rentgenem, a provedli mě rámem. 

Na druhé straně mi batoh navlékli a nasměrovali mě k bráně. 

Když jsem k bráně dorazil, přistoupil ke mně jeden ze studentů a zvolal: 

„Kde jsi byl? Celá skupina tě všude hledala! A co to máš s obličejem? Jsi 

jako stěna. A máš propocené tričko.“ 

Řekl jsem mu, že jsem před chvílí omdlel. „Nikomu to neříkej,“ poprosil 

jsem. Nic mi nezabrání v návštěvě Váránasí. Protože mi bylo špatně, rozhodl 

jsem se, že až ke Ganze dorazím, očistím se v ní. Usoudil jsem, že hůř už mi 

být nemůže, takže posvátná voda může jen pomoct. 

V následujících dnech horečka polevila. Večer jsme šli na vlakové nádraží 

v Ágře, kde jsem byl svědkem něčeho, co jsem v životě neviděl: dav bosých 

dětí, špinavých od hlavy k patě, žebral o peníze a jídlo. Děti byly příliš malé 

na to, aby byly samy. Viděl jsem žebrat čtyřleté děti s půlročními miminky 

v náručí. Bolest v jejich tvářích byla zdrcující. 

Předem nás varovali, že pokud dáme dětským žebrákům peníze, vlastně tím 

utvrzujeme šéfy pouličních gangů, aby děti znovu a znovu posílali do ulic 

v nekonečném cyklu. Někteří z nás koupili dětem něco k jídlu, ale i tak jsme 

se cítili bezmocní a skleslí. Nevěděl jsem, jak pomoct. Celou noc jsem byl 

vzhůru a přemýšlel o tom, co jsem viděl. 

Druhého dne jsme šli do pevnosti v Ágře, ohromujícího rudého chrámu na 

dohled od Tádž Mahalu. Ale já jsem architektuře kolem sebe nedokázal 

věnovat pozornost. V mysli jsem se vracel ke vzpomínkám na děti žebrající 

na ulici a rozhodl jsem se, že jednomu z nich položím svou otázku. Neměly 

vůbec nic. Kdyby mohly mít cokoli, co by chtěly? 

Zatoulal jsem se od skupiny a vyhledal malého chlapce s velkýma hnědýma 

očima, který předtím žebral, ale teď seděl o samotě. Když jsem k němu 

přistoupil, abych si s ním promluvil, přišel k nám muž, aby nám překládal. 

Vysvětlil jsem mu, že mám pro chlapce otázku. Že se v každé zemi ptám 

jednoho dítěte, kdyby mohlo mít cokoli na světě, co by to bylo? Že chci 

vědět, co by chlapec chtěl, kdyby mohl mít cokoli? Pár vteřin o tom 

přemýšlel, potom s jistotou odpověděl: 
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„Tužku.“ 

„Jsi si jistý?“ zeptal jsem se. Neměl rodinu, nic, a přesto bylo jeho přání tak 

obyčejné. 

Přišli k nám další muži a začali nám skákat do řeči. Pobízeli ho: „Můžeš si 

přát cokoli. Mohl by ti to splnit!“ 

Chlapec své přání nezměnil: „Tužku.“ 

V batohu jsem měl žlutou tužku číslo 2. Vytáhl jsem ji a dal mu ji. 

Když jsem mu ji předával, obličej se mu rozzářil. Díval se na ni, jako by to 

byl diamant. Muži mi vysvětlili, že chlapec nikdy nehodil do školy, ale viděl, 

jak tužkami píší jiné děti. To, že nikdy nebyl ve škole, mě šokovalo. Až pak 

mi začalo docházet, že to je pro spoustu dětí na celém světě každodenní 

realita. Mohlo by něco tak malého, jako tužka, základ vzdělání, umožnit 

dětem přístup k jejich potenciálu? 

Pro mě byla ta tužka psací pomůcka, ale pro něj to byl klíč. Byl to symbol. 

Byly to dveře k jeho kreativitě, zvídavosti a možnostem. Každý významný 

vynálezce, architekt, vědec i matematik začínal jako dítko s pouhou tužkou. 

Ten obyčejný kus dřeva a grafitu mu mohl umožnit zkoumat svět ve svém 

nitru. 

Až do té chvíle jsem si vždy myslel, že jsem příliš mladý na to, abych změnil 

svět. Říkali mi, že pokud nemůžu přispět velkou sumou na charitu, nemůžu 

pomoct nikomu změnit život. Ale tím, že jsem jednoduše jednomu dítěti 

věnoval jednu tužku, jsem tuto domněnku vyvrátil. Uvědomil jsem si, že i 

velké vlny začínají jako malé vlnky. To je ono, pomyslel jsem si. Místo toho, 

abych dětem dával peníze, nebo nic, jim budu na cestě rozdávat tužky a pera. 

Dalšího dne jsme s desítkami dalších studentů a s několika profesory kolem 

padesáti a šedesáti let vyrazili na pětidenní výlet do Váránasí. Dorazili jsme 

tam během Šivarátrí, festivalu na počest hinduistického boha Šivy, 

„znovustvořitele“. Kvůli této svaté události přišly do města stovky tisíc lidí. 

Plánovali jsme, že se nejprve vydáme na obchůzku během západu slunce a 

za východu slunce následujícího dne a během té že se podíváme na spalování 

těl v Ganze. Náš průvodce Vanay byl obzvláště duchovně založený a během 

večerní procházky nám vysvětlil, že díky spálení na břehu Gangy se můžete 

v dalším životě posunout rovnou do nirvány. Ale kremace na břehu řeky je 

velmi drahá a většina lidí si celý obřad nemůže dovolit – chudí často balí své 

zesnulé do kusu látky a posílají je po proudu. Všechno že to uvidíme ráno. 
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Skupina, která tam byla o den dříve, nám poslala nádherné fotografie nábřeží 

řeky osvíceného zapálenými svíčkami, ale já jsem to nechtěl zažít jenom 

zpoza fotoaparátu. Chtěl jsem se do toho ponořit. Chtěl jsem se vykoupat ve 

vodě stejně jako místní. 

Zeptal jsem se Vanaye: „Jak moc je špinavá?“ 

„Z biologického hlediska je špinavá hodně,“ odpověděl. „Ale pokud je 

posvátná, a já věřím, že ji Bůh stvořil, proč by mi Bůh ubližoval?“ 

Poté se Vanay sehnul, do dlaně nabral říční vodu a pořádně se napil. Všem 

na lodi poklesla brada. Já uvnitř zářil. Našel jsem spřízněnou duši. 

Toho večera jsem při večeři tiše řekl pár svým přátelům, že se chystám při 

prohlídce zítra ráno vlézt do Gangy. Rychle se to rozneslo a přišel za mnou 

jeden z dohlížejících profesorů. „Nedovolíme to,“ řekl. „Pokud do té vody 

vlezete, těžce onemocníte a možná i chytíte nějakého parazita a zemřete. 

V žádném případě tam nesmíte.“ 

Řekl jsem mu, že si jeho rady vážím, ale rozhodnu se sám za sebe. 

Následujícího rána jsem se vzbudil a pod rifle jsem si oblékl kraťasy, abych 

v příhodný čas mohl skočit do řeky. Znovu jsem potkal dohlížejícího 

profesora, a ten mi připomněl: „Pokud tam vlezete, nepustíme vás do 

autobusu.“ Jeho manželka, také profesorka, se do toho vložila: „Je to 

nebezpečné. Pokud z té vody onemocníte, což se stane, necháme vás tady.“ 

„Nechci být drzý, ale nejste mí rodiče,“ řekl jsem rozhodně. 

Než jsme nastoupili do autobusu, přistoupil ke mně Vanay. „Spousta lidí si 

dělá starosti. Slyšel jsem, že chcete vlézt do vody. Proč?“ 

„Je to nejposvátnější vodní plocha na Zemi,“ odpověděl jsem a cítil se přitom 

jako ohraná deska. „Chci se pomodlit a meditovat na jednom z Bohu 

nejbližších míst. Nejsem sice hinduista, ale podle mě je každé místo, kde se 

lidé tak vášnivě modlí, posvátné.“ 

Položil mi ruku na rameno. „To je moc dobře. Ale neskákejte tam jen tak… 

Po obchůzce vám ukážu, na kterém místě byste měl vlézt do vody.“ 

Poskočilo mi srdce. Měl jsem spojence. 

Během ranní prohlídky jsme viděli, jak se lidé všech věkových kategorií 

koupají v řece. Jeden muž splýval na vodě a meditoval, další učil své děti 

ranní rituály. 
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Když jsme dorazili zpět ke břehu a ostatní ze skupiny fotili okolní budovy, 

Vanay na mě kývl a ukázal mi k pár schodům vedoucím do vody. Diskrétně 

jsem poodstoupil a svlékl se do kraťasů. Sešel jsem na břeh a do řeky. Celý 

jsem se ponořil a aniž bych nad tím přemýšlel, potopil jsem i hlavu a otevřel 

ústa a nechal do nich vtéct vodu, stejně jako dělám ve vaně nebo bazénu. 

Vynořil jsem se a vodu vyplivl, aniž bych přemýšlel nad tím, že jsem možná 

udělal chybu, když jsem si do úst vpustil nejsvětější – a biologicky 

nejšpinavější – vodu na světě. Teď už to zpět vzít nešlo. 

Jakmile jsem byl ve vodě po ramena, zavřel jsem oči a pomodlil se. Když 

jsem o deset minut později vylezl z vody, postarší šaman v šafránově žlutém 

hávu a oranžovém turbanu vyplněném kaskádou bílých vlasů na mě zavolal: 

„Proč jste lezl do Gangy?“ 

Řekl jsem mu to a on vzal mou ruku do své. Vytáhl klubko zářivě červeného 

a žlutého provázku a dvakrát mi ho omotal kolem zápěstí. Zavřel oči a 

odříkal modlitbu ochrany a dobré vůle a pak mi řekl, že to je svatý provázek 

z Váránasí. 

Kolem nás se shromáždil hlouček indských chlapců. Společně jsme šli 

několik bloků, ale než se odpojili, poprosili mě o peníze. Namísto toho jsem 

sáhl do kapsy a vytáhl několik tužek. Každému z chlapců jsem jednu dal. 

Změna v nich byla okamžitá. Začali kreslit na kusy papíru, které jim dal 

majitel jednoho obchodu, procvičovali si písmena a chlubili se jimi ostatním. 

Bylo to jejich nové pojetí svobody a nezávislosti. Dojalo mě, jak malý počin 

může těm, kteří toho měli tak málo, otevřít cestu k možnostem, úvahám a 

souvislostem. V mysli mi začaly létat nápady, ale donutil jsem se zchladit 

své nadšení. Ale ať jsem se snažil, jak jsem chtěl, obrázek toho chlapce 

držícího tužku jsem z hlavy dostat nedokázal. 
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KOMENTÁŘ 
 

Překladatelská analýza originálu 

 

Pro překlad své bakalářské práce jsem zvolila text ze stran 21-90. 

V komentáři jsou uvedeny odkazy na konkrétní příklady z textu tak, že 

v závorce je uvedeno O (originál) či P (překlad), následováno číslem 

příslušné stránky, popř. stránek. 

Při překladatelské analýze jsem postupovala podle modelu Christiane 

Nordové – Nord (2005). 

Překládaný úsek je delší, než dvacet normostran – je to ze dvou hlavních 

důvodů: text není přespříliš složitý a teprve v pozdějších kapitolách se 

dozvídáme, proč se kniha jmenuje právě takto. Poslední překládaná kapitola 

je tedy z hlediska pochopení knihy (a jejího titulu) velmi důležitá. 

Veškeré příklady zde v komentáři odlišuji od zbytku textu kurzívou. 

V případě, že byl kurzívou psán výňatek z textu, je tento úryvek v komentáři 

naopak psán běžným fontem. Tučně vyznačuji slova, kterých se má 

poznámka týká. 

 

Vnětextové faktory 

 

Autor 

 

Tato publikace byla vydána ve Spojených státech amerických. Veškerý 

výtěžek z prodeje je věnován neziskové organizaci Pencils of Promise 

(https://pencilsofpromise.org/). Tu v roce 2008 založil autor této knihy, 

a právě o počátcích organizace, od první myšlenky až k realizaci samotného 

projektu, v této monografii pojednává. 

Pencils of Promise (PoP) poskytuje vzdělání dětem z rozvojových zemí – 

například staví školní budovy, nebo školí učitele, a tím dává dětem šanci na 

lepší budoucnost. K datu odevzdání práce organizace postavila více než 460 

škol, připravila více než 890 učitelů a poslala do školy více než 86 000 dětí. 

Autor Adam Braun v knize vysvětluje, co stálo za zrodem myšlenky založit 

PoP, a spolu s tím vypráví svůj životní příběh. Příznačný titul - The Promise 

https://pencilsofpromise.org/
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of a Pencil: How an Ordinary Person Can Create Extraordinary Change 

napovídá, že svět může změnit každý, kdo se pro tu myšlenku opravdu 

nadchne a dovede ji do konce. 

 

Čas, místo a médium 

 

Kniha The Promise of a Pencil: How an Ordinary Person Can Create 

Extraordinary Change vyšla poprvé ve Spojených státech amerických 

v březnu 2014 a lze ji sehnat jak v papírové, tak elektronické podobě. 

Papírová verze má 288 stran, mně dostupná elektronická verze má stran 509. 

kniha je rozdělena do 30 kapitol („Manter“), kde každá kapitola začíná 

skutečně jakýmsi autorovým mottem. Pouze závěrečná třicátá kapitola již 

mantru neobsahuje, jedná se o epilog. Kromě klasických třiceti kapitol kniha 

obsahuje též Úvod a Poděkování. Publikace není doplněna ilustracemi, 

přesto zaujme grafikou. 

 

Adresát 

 

Tato kniha je určena komukoli, koho zajímá téma sebezdokonalování, 

motivace a cesty k úspěchu. Je také vhodná jako studijní materiál v oblasti 

zakládání firem a neziskových organizací a jejich vedení. Kniha obsahuje 

množství kulturních narážek, z nichž mnoho je nepřenosných do nové 

kultury. Tyto narážky jsou většinou použity pro dokreslení vyprávění a pro 

děj nejsou klíčové. Z tohoto důvodu je knihu bez větších problémů možno 

přeložit do dalších jazyků tak, aby i neanglofonní čtenáři mohli čerpat 

z informací v knize uvedených. 

 

Funkce textu 

 

Převažujícími funkcemi dle klasifikace Romana Jakobsona (1995) jsou 

funkce referenční a poetická. Autor chce předat čtenáři poselství, informace, 

chce ho obohatit o nové znalosti a zároveň mu čtivou formou říci i něco 

o sobě samém a své rodině (funkce referenční). Při vyprávění k tomu 

využívá umělecké prostředky – například aliteraci: Out of catastrophe 

emerged clarity. (O; 72) (funkce poetická). Další velmi významnou funkcí je 

funkce expresivní, obzvláště na začátku knihy (autor vysvětluje své 
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myšlenky a pocity): How could I grow up in Connecticut, attend college in 

Rhode Island, and then move to New York City without seeing other cultures 

besides my own? (O; 47). V překládaných kapitolách zatím převládají spíše 

funkce poetická a expresivní (jedná se o začátek knihy, „úvod“ do děje), ale 

v pozdějších kapitolách se autor více a více zabývá informováním čtenáře 

o fungování neziskové organizace, a tedy více užívá funkce referenční. 

V textu se také objevuje funkce konativní, zejména se jedná o řečnické 

otázky – Could something as small as a pencil, the foundation of an 

education, unlock a child’s potential? (O; 63). Autor každou kapitolu doplnil 

mottem, které se dá také charakterizovat jakožto funkce konativní – obrací 

se na čtenáře a nutí ho zamyslet se – Know that you have a purpose (O; 54). 

 

Vnitrotextové faktory 

 

Téma a obsah textu 

 

Tématem této publikace je autorovo vyprávění o počátcích neziskové 

organizace PoP, od prvního nápadu až po stavbu prvních škol. Čtenář se 

postupně dozvídá, jaké zážitky Adama Brauna ovlivnily a následně 

motivovaly k založení PoP. Je to tedy částečně životopis, částečně jakýsi 

návod pro začínající podnikatele, a částečně se jedná o publikaci s tématem 

sebezdokonalování. V kapitolách, které jsem překládala, se dozvídáme zatím 

pouze o prvopočátcích myšlenky, ale v průběhu dalších kapitol se postupně 

přesouváme ke stále konkrétnější vizi. 

V první kapitole autor vypráví o svém raném dětství a výchově, díky níž 

dokáže ocenit, co pro něj udělali jeho předci. Tatáž výchova je také důvodem, 

proč si přeje oběť svých prarodičů uctít tím, že sám pomůže někomu dalšímu. 

V druhé kapitole rozebírá svá studijní léta a vysvětluje, že se rozhodl 

pracovat ve finančnictví, právě proto, aby mohl pomáhat. V té samé kapitole 

se ale zároveň seznamuje s filmem, který změní jeho pohled na věc a 

motivuje ho k cestování po světě. O cestování pojednává třetí a čtvrtá 

kapitola. V nich už se dozvídáme, jak ho zážitky změnily. 

 

Členění a grafika textu 
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Celý text se, jak již bylo řečeno výše, skládá ze třiceti kapitol, úvodu 

a závěrečného poděkování. Před samotným textem je také obsah a, protože 

se jedná o elektronickou podobu knihy, na několika stránkách jsou uvedeny 

informace týkající se dané publikace a převodu do formátu pdf. Kromě 

fotografie obálky také dokument obsahuje několik slov chvály, která o knize 

píší recenzenti. 

Překládaný úsek se skládá ze čtyř na sebe navazujících kapitol, přičemž první 

překládaná kapitola je zároveň první kapitolou celé knihy. Před názvem 

každé kapitoly (resp. mottem doprovázejícím danou kapitolu) je pokaždé 

stránka obsahující pouze heslo Mantra doplněné číslem – např. Mantra 1 (O; 

20). na následující straně je již motto následované samotnou kapitolou. Dále 

je text dělen do odstavců a bloků, kdy bloky jsou od sebe oddělené třemi 

hvězdičkami. Toto oddělení signalizuje význačnější změnu vyprávění/scény 

v rámci jedné kapitoly. Názvy kapitol jsou uvedeny v kapitálkách. 

V pasážích, kde se jedná o autorovy řečnické otázky nebo myšlenky, je často 

používaná kurzíva: But why? Is this what my time here was meant for? For 

me to perish in the middle of the ocean? (O; 62-63); If everything I’m seeing 

in this film is actually happening somewhere on the planet, right now, at this 

very moment while I’m sitting in this dorm room, then I need to go to these 

places and see this with my own eyes (O; 47); You’re listening to the Voice, 

with more music and less talk radio (O; 59). Kurzívu však autor používá také 

při citování názvů televizních seriálů – The Lone Ranger (O; 31), filmů – 

Baraka (O; 45) či knih – On the Road (O; 49), u popisu svého tetování – Ani 

Ma´amin (O; 66) a v názvu lodi, na které se plavil – MV Explorer (O; 56). 

Dále kurzívu najdeme u interjekcí – bing bong (O; 58). Posledním příkladem 

užití kurzívy je snaha zdůraznit určitý výraz, aby si jej čtenář opravdu všiml 

– My mother’s favorite word is integrity, as it’s the quality she was raised to 

value most (O; 32-33); We fear leaving those familiar surroundings, which 

is natural, but through exploration of the unfamiliar we stop focusing on the 

labels that define what we are and discover who we are (O; 51); “[…]Keep 

your life jackets on, and get to your muster stations immediately!“ (O; 62). 

 

Koheze a koherence textu 

 

Přestože autor během vyprávění skáče v čase (například v první kapitole je 

takovýchto skoků hned několik, a tyto pasáže se převážně týkají minulosti 

autorových rodičů a prarodičů), čtenář není ani v nejmenším zmatený – 
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s orientací v textu mu pomáhají výše zmíněné bloky textu. Tyto 

retrospektivní pohledy čtenáři vysvětlí kontext, který je pro vyprávění 

nezbytný.  

 

Úroveň lexikální 

 

V textu se nacházejí termíny z oblasti sportu, převážně basketbalu – NBA (O; 

36); Division I (O; 44). 

Vzhledem k náboženství, ve kterém byl autor vychováván, v textu nalézáme 

množství termínů z judaismu – Shabbat (O; 39); Hanukkah (O; 24); ale také, 

protože autor objevoval i jiné víry, jsou zde termíny jako praying (O; 46); 

Hindu; Shiva; nirvana; rabbi; Torah a názvy jednotlivých náboženství 

Taoism; Hinduism; Christianity; Buddhism; Islam (vše O; 48); born-again 

Christian (O; 64); sacred (O; 87); shaman (O; 88) a další. 

Zajímavostí je, že se v textu objevuje G-d – autor naschvál vynechává 

samohlásku o a nahrazuje ji pomlčkou (O; 57) – i god – v tomto případě jako 

označení hinduistického boha – tedy jednoho z mnoha (O; 48). Tento úkaz 

dále rozebírám v sekci Překladatelské problémy a jejich řešení. 

V rámci vyprávění o minulosti svých prarodičů Braun užívá také termíny, 

jako např. ghetto (O; 27); cattle cars (O; 27); concentration camps (O; 27); 

Nazi (O; 27); gas chambers (O; 28); work camp (O; 29); Holocaust (O; 30); 

Hungarian Revolution (O; 30); immigrants (O; 31), nebo refugee camp (O; 

31). 

Ve druhé kapitole nacházíme množství termínů z oblasti financí, mezi nimi 

též investment banker; hedge-fund manager, CEO (vše O; 42); E*TRADE; 

shares; fund of funds; trading floor (vše O; 43); trust funds; economics (vše 

O; 44). 

Braunovi rodiče pracují v oblasti zdravotnictví, takže v textu nalezneme i 

několik termínů z této oblasti – dentist (O; 32) a orthodontist (O; 33). 

v dalších kapitolách při zmínce o svém zdravotním stavu operuje i s termíny 

fever; faint; delirious (O; 79) nebo parasite (O; 86). 

V souvislosti se zdravotním stavem je třeba zaměřit se na úkaz, který by při 

překladu mohl působit potíže – 103-degree temperature (O; 79). Ve 

Spojených státech amerických se totiž měří teplota ve Fahrenheitech, ne 
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v Celsiích. Při překladu do češtiny je nutné převést 103 F na stupně Celsia – 

39,4444℃. V překladu jsem toto číslo zaokrouhlila – nad 39 stupňů (P; 20). 

Rozdílné jednotky měření teploty ale nejsou jedinou proměnnou – aby si 

čtenář lépe představil vzdálenosti, stopy a míle jsem převedla na metrickou 

soustavu – sixty-foot rogue wave (O; 61) versus desetimetrové vlny (P; 12); 

seven hundred miles (O; 64) – dvanáct set kilometrů (P; 14). Je pravda, že 

míle si český čtenář většinou dokáže přibližně představit; ale stopy už jsou 

na převod v hlavě složitější, takže v rámci zachování stejného jednotkového 

systému jsem převedla obojí. „Stopy“ a „míle“ zde mají funkci čistě 

referenční, proto není kulturní kontext tak důležitý. 

Autor často používá kulturní narážky, které jsou ne vždy pro českého čtenáře 

pochopitelné. V takovýchto případech bude docházet k překladatelským 

problémům. Jedná o názvy seriálů – The Lone Ranger (O; 31), či třeba o 

slavný citát – band of brothers (O; 64), který nalezneme ve hře Williama 

Shakespeara Henry V (Jindřich V.). Ve hře král před důležitou bitvou 

promlouvá ke svým vojákům a zazní právě toto slovní spojení.1 

Protože se druhá kapitola zabývá studiem na vysoké škole, objevují se zde 

termíny jako sophomore (O;45); freshman (O; 60), nebo třeba dorm (O; 45). 

V téže kapitole je také velké množství námořnických termínů: cabin; 

porthole (O; 54); cruise ship; port; rough seas; east-to-west route; North 

Pacific crossing (O; 56); vessel; twin engines (O; 57); coordinates; 

longtitude; latitude (O; 58); life jackets (O; 59); lifeboats (O; 60); ebb; flow; 

bridge (O; 61); davits (O; 68); dock (O; 71) a další. 

Dále v ní nalezneme odbornější výrazy meteorologické, jako například low-

pressure air currents (O; 56) nebo storm systems (O; 59). 

 

Úroveň morfologická 

 

Text je napsán v minulém vyprávěcím čase. Pouze v přímé řeči přecházíme 

do času přítomného, popřípadě budoucího:“We are encountering severe 

weather, so we’re asking everyone to put on your life jackets and stay in your 

rooms. We’re experiencing extremely large swells, so this is merely a 

                                           

1St Crispin's Day Speech. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/St_Crispin%27s_Day_Speech 

https://en.wikipedia.org/wiki/St_Crispin%27s_Day_Speech
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precaution to ensure the safety of all passengers. Once again, we are asking 

you to put on your life jackets and stay in your rooms.” (O; 59-60); “You will 

get extremely ill if you go in the water and possibly catch a parasite that will 

kill you. You absolutely cannot go in.” (O; 86). Nejčastější slovesný způsob 

je indikativ. 

 

Úroveň syntaktická 

 

V textu nalezneme krátké věty i dlouhá souvětí; krátké věty mají zpravidla 

za cíl navodit pocit akce, tedy že děj ubíhá velmi rychle. V případě delších 

souvětí se většinou jedná o popisy událostí, krajin i pocitů autora: To my left, 

a ship worker in his midforties who’d been traveling with the MV Explorer 

for years started hypnotically rocking and crying while clutching his Bible in 

one hand and rosary beads in the other. (O; 66-67). Z důvodu lepší 

přehlednosti jsem ovšem z delších souvětí občas tvořila několik vět kratšího 

rozsahu. 

 

 

Překladatelské problémy a jejich řešení 

 

Úroveň lexikální 

 

Na úrovni lexikální bylo třeba věnovat pozornost termínům. Přestože jsou 

tyto odborné výrazy často obecně známé, je třeba se ujistit o jejich správnosti. 

V předchozí části jsem vypsala několik oblastí, kde byla kontrola zapotřebí. 

Text originálu například uvádí He coached and played nearly every sport 

with unmatched intensity: basketball, baseball, football—he dominated them 

all. (O; 21), kde autor zjevně mluví o fotbalu americkém, nikoli evropském 

– ten by v textu byl jako soccer. Z tohoto důvodu jsem větu přeložila jako 

Nadmíru intenzivně trénoval a provozoval téměř každý sport – basketbal, 

baseball, americký fotbal – exceloval ve všech. (P; 6). 

Přesuneme-li se k termínům z oblasti náboženství, narazíme hned na několik 

překladatelských problémů. Prvním je And Jaret was a born-again Christian 

from Stillwater, Oklahoma. (O; 64). termín „born-again“ značí, že člověk se 

na víru obrátil až jako dospělý jedinec, nebo relativně nedávno: na stránce 
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Wikipedie, věnované tomuto termínu, se v sekci „History and Usage“ píše: 

According to J. Gordon Melton: Born again is a phrase used by many 

Protestants to describe the phenomenon of gaining faith in Jesus Christ. It is 

an experience when everything they have been taught as Christians becomes 

real, and they develop a direct and personal relationship with God.2 

V češtině se mi uspokojivé synonymum najít nepodařilo a doslovný překlad 

„znovuzrozený křesťan“ čtenáře spíše zmate. Rozhodla jsem se proto 

význam spíše opsat: A Jaret byl křesťan ze Stillwateru v Oklahomě, který 

Boha přijal nedávno. (P; 19). Také bylo nutné soustředit se na autorovo 

označení Boha – G-d (O; 57). Autor nepíše celé jméno pravděpodobně kvůli 

druhému přikázání – Nevezmeš jména Božího nadarmo. Česká republika 

však většinou tento způsob zmínky Boha nepovažuje za porušení přikázání, 

a proto jsem se rozhodla výraz překládat jako Bůh (P; 19). Dalším termínem, 

a částečně též i reálií, je festival slavený v Indii – Šivarátrí (O; 84), jehož 

jméno je odvozené od indského boha-ničitele Šivy. V angličtině je kompletní 

jméno tohoto svátku Maha Shivaratri, ale autor v knize píše pouze 

Shivaratri. Rozhodla jsem se tedy pro stejný postup a namísto plného jména 

Mahášivarátrí použít kratší, ale přesto používaný název Šivarátrí3. 

Z oboru ekonomie bylo zapotřebí důkladně prověřit hned několik termínů. 

K tomu jsem využívala množství slovníků, tištěných i online. velmi 

užitečným se ukázal být například Anglicko-český obchodní slovník4, kde 

jsem velkou část termínů nalezla. Mezi nimi například shares z následující 

věty: In middle school I opened an E*TRADE account to buy and sell shares 

of Gap and Nike. (O; 43). V Obchodním slovníku je tento termín přeložen 

jako akcie, a věta tedy v překladu vypadá takto: Na střední jsem si zřídil účet 

na E*TRADE, abych mohl nakupovat a prodávat akcie Gapu a Nike. (P; 13). 

Ve stejném slovníku jsem vyhledala výraz trust funds, přeložený jako 

svěřenecké fondy. Anglický originál a český překlad věty tedy znějí takto: 

My parents made it clear to us that we weren’t going to have any trust funds 

waiting for us one day. (O; 44), Rodiče nám jasně řekli, že žádný svěřenecký 

fond mít nebudeme. (P; 13). V další větě bylo termínů hned několik: 

Although my parents were a dentist and an orthodontist, many of my friends’ 

parents were investment bankers, hedge-fund managers, and CEOs. (O; 

42). Český překlad prvního termínu je pouhý kalk, investiční bankéř, ale již 

                                           

2Born again. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Born_again  
3 MAHÁŠIVARÁTRÍ: VELKÁ ŠIVOVA NOC. Mantrovníci: písničky pro duši [online]. -: -, 2017 [cit. 

2018-05-10]. Dostupné z: www.gajatri.net/sym/sivaratri.html 
4 ZÁVADA, Dušan. Anglicko-český obchodní slovník. Praha: Orbis, 1955. Zahraniční obchod (Orbis). 

http://www.gajatri.net/sym/sivaratri.html
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u druhého je zapotřebí ujistit se o významu a překladu „hedge fund“. 

V češtině se ve spojení s kalkovaným „fondem“ používá počeštělé 

adjektivum „hedgeový“. V přesném překladu je to tedy manažer hedgeových 

fondů, což by ovšem běžného čtenáře, málo zběhlého ve světě finančnictví, 

velmi mátlo. Rozhodla jsem se tedy do jisté míry význam této funkce 

vysvětlit pomocí lépe pochopitelného investiční manažer. Jako poslední je 

ve výčtu zmíněn CEO, neboli „Chief executive officer“. Ten se do češtiny 

překládá jako generální ředitel podniku. Celá věta tedy zní Přestože mí 

rodiče jsou zubař a ortodontistka, spousta rodičů mých přátel pracuje jako 

investiční bankéři, investiční manažeři a generální ředitelé podniků. (P; 

13). A v neposlední řadě bych chtěla více rozebrat následující větu: When I 

was nineteen, I worked at a fund of funds and went to New York City, not to 

see a show or buy knockoff watches on St. Mark’s Place, but to visit the New 

York Stock Exchange and spend time on the trading floor. (O; 43). Fund of 

funds se do češtiny překládá opět jako kalk, tedy fond fondů. Stejně jako u 

výše zmíněného manažera hedgeových fondů zde ale beru v potaz čtenářovo 

pohodlí – ne každý čtenář by si dokázal fond fondů představit. Proto jsem se 

zde rozhodla namísto termínu uvést jeho definici: fond, který investuje do 

akcií jiných fondů. Z internetového slovníku FXstreet.cz5 jsem zjistila, že 

trading floor se překládá jako obchodní parket. Následným hledáním jsem si 

řešení potvrdila. V překladu tedy věta zní takto: V devatenácti jsem pracoval 

ve fondu, který investuje do akcií jiných fondů a jel do New Yorku, ne proto, 

abych zhlédl nějaké představení nebo si na St. Mark´s Place koupil 

napodobeniny luxusních hodinek, ale proto, abych navštívil newyorskou 

burzu a strávil nějaký čas na obchodním parketu. (P; 13). 

Při překládání bylo zapotřebí se zamyslet také nad výrazy, jako je například 

sophomore (O; 45). To je označení pro studenta druhého ročníku na střední 

nebo vysoké škole, tedy druháka. V originále zní celá věta takto: As my 

sophomore year was coming to a close, I went to a nearby dorm to watch a 

movie called Baraka with my friend Luke. (O; 45). V tomto kontextu je slovo 

„sophomore“ použité jakožto adjektivum, a toho jsem se držela i při 

překladu: Na konci svého druhého roku na univerzitě jsem se s kamarádem 

Lukem vydal na nedalekou kolej podívat se na film Baraka – Odysea země. 

(P; 13). Další možností bylo třeba „na konci druháku na vysoké“, ale 

vzhledem k vážnému tématu, který následuje, jsem se rozhodla pro 

formálněji znějící variantu. Naopak v případě výrazu freshman (O; 60) autor 

chce navodit atmosféru lehkovážnosti a bezstarostnosti, když píše It was like 

                                           

5 https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu+trading-floor.html 

https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu+trading-floor.html


39 

 

freshman year all over again, and nobody paid much attention to the 

instructions we were given. (O; 60). Říká, že jakožto student prvního ročníku 

si užíval život, aniž by se přehnaně staral o realitu. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla pro neformálně znějící Bylo to, jako bychom byli znovu prváci – 

nikdo nevěnoval instruktáži větší pozornost. (P; 17). 

V sekci námořnických termínů bylo několik výrazů, které si vyžádaly 

podrobnější průzkum. Jedná se především o dvě různé trasy lodí: east-to-west 

route a North Pacific crossing (obojí O; 56). Na webových stránkách 

Semester at Sea6 jsem hledala informace o těchto trasách, abych se ujistila o 

správnosti překladu – oficiální český název tyto dvě trasy nemají. Nakonec 

jsem se rozhodla s ohledem na čtenáře a jeho pohodlí názvy tras substituovat 

jejich popisem, tzn. During winter the older Semester at Sea ships usually 

sailed the more expensive, but safer, east-to-west route, but our brand-new 

vessel would attempt a North Pacific crossing. (O; 56) jsem přeložila takto: 

V zimě se starší lodě Semestru na moři plavily většinou dražší, ale 

bezpečnější cestou napříč Tichým oceánem, ale naše zbrusu nové plavidlo 

se chystalo přeplout podél severního okraje Pacifiku. (P; 17). Dalšími 

důležitými termíny byly jednotlivé části plavidla. Zamyslet jsem se musela 

ve větě Sunrise seeped into my cabin through a small porthole, where just 

hours earlier I watched thirty-five-foot swells rise like mountains in the 

distance. (O; 54). Podle online slovníku Lingea7 je „porthole“ (kulaté) 

okénko (trupu letadla či lodi). Speciální český název takovéto okénko nemá, 

našla jsem pouze názvy „lodní okénko“ a „kajutní okénko“. Ve větě navíc 

následuje i termín „cabin“ („kajuta), proto by adjektivum v překladu „kajutní 

okénko“ působil nadbytečně, až rušivě. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

pro následující řešení: Malým okénkem, kterým jsem před pouhými pár 

hodinami pozoroval desetimetrové vlny vzdouvající se jako hory v dáli, do 

mé kajuty pronikl východ slunce. (P; 16). Další důležitou částí lodi je bridge 

(O; 61), neboli „kapitánský/lodní můstek“. Samotný „můstek“ použít nelze, 

čtenáře by zmátl. Při překladu jsem tedy přihlédla k originálu: And as the 

wall of water rushed over the bow, it shattered the bulletproof windows of 

the ship’s bridge and flooded the main power supply. (O; 61), na jehož 

základě jsem se rozhodla pro následující překlad: Jak se voda valila přes 

příď, roztříštila neprůstřelná skla oken na lodním můstku a zaplavila hlavní 

napájecí zdroj. (P; 19). Poslední částí lodi, kterou bych chtěla více rozebrat, 

                                           

6Semester at sea [online]. Colorado: Institute for Shipboard Education, 2018 [cit. 2018-05-10]. Dostupné 

z: https://www.semesteratsea.org/ 
7Porthole. In: Lingea [online]. Brno: -, - [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/porthole  

https://www.semesteratsea.org/
https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/porthole
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je davits (O; 68). Zde jsem musela konzultovat několik slovníků, abych se 

ujistila o správnosti svého překladu. V online slovníku Merriam-Webster8 je 

k pojmu následující definice: a crane that projects over the side of a ship or 

a hatchway and is used especially for boats, anchors, or cargo. Nejvhodnější 

se tedy zdá překlad „člunový jeřáb“. V originále však zní věta takto: We knew 

we had to get the boats down from the davits, which were outside. (O; 68). 

„Boats“ v tomto případě značí „čluny“ visící na „člunových jeřábech“. 

Abych zabránila nadměrnému opakování slova „člun“, rozhodla jsem se větu 

přeložit takto: Věděli jsme, že musíme čluny sundat z jeřábů umístěných 

venku. (P; 21). Takto je jasné, jaké jeřáby má autor na mysli, a k opakování 

nedochází. 

V oblasti meteorologie se objevil jeden výraz, který bych ráda více rozebrala: 

Low-pressure air currents swept across the icy northern rim of the Pacific, 

churning the waters around us. (O; 56) Zde mě napadly dvě možnosti řešení 

– „vzdušné proudy nízkého tlaku“ a „vzdušné proudy tlakové níže“. A ačkoli 

lze v češtině použít obě možnosti, druhá je častější, a proto jsem nakonec 

zvolila ji: Přes ledový okraj Pacifiku se hnaly vzdušné proudy tlakové níže 

a bouřily vody kolem nás. (P; 17) 

Dále je při překladu nutno zaměřit se na označení prarodičů autora, babičky 

zvané Ma (O; 27) a dědečka, Apu (O; 30). Obě označení jsou neformální, a 

onu neformálnost je třeba zachovat. „Babička“ a „Dědeček“ se tedy do 

kontextu nehodí. Stejně tak jsem se chtěla vyhnout neformálnímu, ale 

běžném „Babi“ a „Děda“, protože tato dvě oslovení se v angličtině převážně 

objevují jako „Grandma“ a „Grandpa“ V prvním případě mě napadlo velmi 

neformální oslovení babča, které jsem se rozhodla použít (P; 9). Oslovení 

pro dědečka, které by se v češtině běžně používalo, jsem však nenalezla, 

proto jsem se rozhodla zachovat originální apu (P; 10), pouze s tím rozdílem, 

že je psáno s malým počátečním písmenem, stejně jako se s malým 

počátečním písmenem píše „babča“. 

Zajímavým jevem jsou také kódová jména autora a jeho sourozenců – 

jednotlivá slova Cream, Ice a Sundae (O; 22) jsou následně spojena v Ice 

Cream Sundae, „zmrzlinový pohár“ (O; 23). V překladu bohužel ztrácíme 

jedno slovo, a proto toto řešení nelze použít. Musela jsem se tedy uchýlit 

k překladu doslovnému – Pohár, Zmrzlina a Šlehačka (P; 6). Zde však nastal 

další problém, a to v rodech – v případě chlapců byla v originále použita 

                                           

8Davit. In: Merriam-Webster [online]. -: Merriam-Webster, Incorporated, 2018 [cit. 2018-05-10]. 

Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/davit 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/davit
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slova mající v češtině rod ženský, a naopak. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla zaměnit označení bratra a sestry vypravěče tak, aby alespoň ve dvou 

případech ze tří rod odpovídal. Originální pasáž His code word was Cream. 

Mine was Ice, and my younger sister, Liza, was Sundae. If we were all 

misbehaving, upsetting my mother and about to catch a spanking, my dad 

just had to yell “Ice Cream Sundae!” (O; 22-23) jsem tedy přeložila takto: 

Jeho heslo bylo Pohár. Moje bylo Zmrzlina a mladší sestra Líza byla 

Šlehačka. Když jsme všichni zlobili, rozčilovali mámu a koledovali si 

o výprask, tátovi stačilo zakřičet „Pohár, Zmrzlina, Šlehačka!“ (P; 7). 

Další vtipnou slovní hříčkou je personalizovaná SPZ: My dad even went so 

far as to order license plates that read YBNML, which my scared middle 

school friends always assumed meant “why be an animal.” The real meaning 

was much more apt: “why be normal.” (O; 26). V této hříčce je bohužel 

přesný překlad naprosto nemožný, právě kvůli dvěma možným způsobům 

čtení značky. Rozhodla jsem se tedy nakonec zanechat zde původní anglické 

„možnosti“ (vzhledem k charakteru vyprávění předpokládáme, že čtenář ví, 

že čte překlad, a nebude tedy zmatený) a pouze je doplnit českým překladem 

obou vět: Táta dokonce objednal SPZ s nápisem YBNML, což podle mých 

vyděšených kamarádů z druhého stupně znamenalo „why be an animal“ – 

„proč být zvíře“. Skutečný význam byl mnohem výstižnější: „why be normal“ 

– „proč být normální“. (P; 8). 

Je nutné pozastavit se i u této věty: They got a loan to buy a property in Cos 

Cob, the historically bluecollar, Italian part of town that was inhabited by 

the service workers who built the town’s mansions in the 1950s. (O; 34). 

Bluecollar je označení pro manuálně pracující, tedy dělníky (proti bluecollar 

stojí jakožto úředníci tzv whitecollar). 

Originální text je psán víceméně spisovným jazykem a prvky hovorové 

angličtiny se objevují převážně v přímé řeči; v té autor občas sklouzává až 

k jazyku vulgárnímu: “Stop being such lily-white-bread pussies!” (O; 22). 

V tomto případě je však výraz směřován k dvanáctiletým dětem a jeho účel 

je děti motivovat, proto jsem se rozhodla intenzitu oslabit: „Přestaňte se 

chovat jako slečinky!“ (P; 6). Naopak v dalším případě oslabovat nebylo 

zapotřebí: “Are you fucking kidding me? You’re playing Battleship? 

Seriously?!” (O; 71). Zde je výraz jakožto nevěřícné zvolání, jehož český 

ekvivalent „Děláte si prdel? Hrajete Lodě? To jako vážně?!“ (P; 21) má 

naprosto stejnou funkci. 
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Úroveň morfologická 

 

Na úrovni morfologické jsem nalezla dva hlavní problémy, kterými bych se 

chtěla zabývat více. 

První nalezneme v této větě: After completing college in three years, he chose 

to attend the University of Pennsylvania for dental school, where he’d meet 

a woman who would change the trajectory of his life: (O; 32). Zde se jedná 

o vyjádření budoucnosti v minulosti9. Při překladu se nabízelo několik 

různých možností, přičemž jednou je například „kde potkal ženu, která dá 

jeho životu nový směr“. Toto řešení by však mohlo být zavádějící (čtenář by 

mohl pochopit, že autorův otec na nový směr stále čeká). Rozhodla jsem se 

tedy nakonec pro toto řešení: Po absolvování tří let na vysoké se rozhodl 

nastoupit na školu zubního lékařství na Pensylvánské univerzitě, kde potkal 

ženu, která později dala jeho životu nový směr: (P; 10). 

Druhým problémem je vyprávění průvodce ve čtvrté kapitole: Our guide, 

Vanay, was extremely spiritual, and during the sunset tour he explained that 

cremation on the banks of the Ganges allowed direct access to nirvana in the 

afterlife. But riverside cremation was expensive, and most could not afford 

the full ceremony—the poor often wrapped their dead loved ones in cloth and 

floated them down the river. We would see all of this the following morning. 

(O; 84-85). Jedná se o nepřímou řeč, a proto je zapotřebí při překladu dávat 

pozor na slovesné časy. Namísto minulého času, který převažoval 

v originále, tedy v češtině použijeme čas přítomný, popřípadě budoucí (v 

posledním slovese): Náš průvodce Vanay byl obzvláště duchovně založený a 

během večerní procházky nám vysvětlil, že díky spálení na břehu Gangy se 

můžete v dalším životě posunout rovnou do nirvány. Ale kremace na břehu 

řeky je velmi drahá a většina lidí si celý obřad nemůže dovolit – chudí často 

balí své zesnulé do kusu látky a posílají je po proudu. Všechno že to uvidíme 

ráno. (P; 26). 

 

Úroveň syntaktická 

 

                                           

9 Future in the past. In: Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018 

[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-

in-the-past 

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-in-the-past
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/future/future-in-the-past
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Na syntaktické rovině jsem se při překladu nejčastěji uchylovala 

k rozdělování dlouhých anglických souvětí do několika kratších. Dělala jsem 

tak s ohledem na čtenářovo pohodlí a pro jeho lepší porozumění: To my left, 

a ship worker in his midforties who’d been traveling with the MV Explorer 

for years started hypnotically rocking and crying while clutching his Bible in 

one hand and rosary beads in the other. (O; 66-67). Po mé levici se začal 

hypnoticky pohupovat a plakat čtyřicátník, který na MV Exploreru pracoval 

už roky. V jedné ruce přitom svíral Bibli a v druhé korálky růžence. (P; 20). 

V jiných případech jsem určité informace z jednoho dlouhého souvětí 

přesunula do následující věty: When she was fourteen, my grandmother Eva 

(known to us as Ma) and twenty-seven family members including her mother 

and twelve-year-old sister were forced from their home in Hungary and 

placed in a ghetto with the other Jews from their town. From there, they were 

transported in cattle cars to the most feared of concentration camps, 

Auschwitz. (O; 27) – Když bylo mé babičce Evě (my jí říkáme babča) čtrnáct 

let, spolu s dvaceti sedmi členy její rodiny včetně maminky a dvanáctileté 

sestry ji vyštvali z domova v Maďarsku. Pak je společně s dalšími Židy 

umístili do ghetta, odkud byli transportováni v dobytčácích do 

nejobávanějšího koncentračního tábora, do Osvětimi. (P; 9). Výsledné věty 

znějí v češtině přirozeněji a jsou přehlednější. 

Při překladu jsem se dlouze zamýšlela nad překladem následující věty: We 

stumbled from class to class and made bad jokes about “finding our sea 

legs.” (O; 57). Studenti zde žertují – dle online slovníku má „getting your sea 

legs“ dva významy: zvyknout si na pohyb lodi a zvyknout si na něco 

nového10. V češtině můžeme takovýmto způsobem „hledat rovnováhu“: 

Klopýtali jsme z hodiny na hodinu a trochu křečovitě vtipkovali o hledání 

rovnováhy. (P; 17). 

Pozornost jsem věnovala také té pravděpodobně nejdůležitější otázce: “If 

you could have anything in the world, what would you want most?” (O; 75). 

Snažila jsem se ji přeložit tak, aby se dala v nezměněné podobě položit 

chlapci i děvčeti. Výsledné řešení zní tedy takto: „Představ si, že můžeš mít 

cokoli na světě; co si budeš přát?“ (P; 23). Ne vždy jsem však tuto otázku 

přeložila stejně, v závislosti na pohlaví dotazovaného dítěte formu otázky 

občas pozměňuji: „Představ si, že můžeš mít cokoli na světě; co bys chtěla?“ 

(P; 23). Dětské odpovědi pak na otázku přirozeněji navazují. 

                                           

10 Get (one's) sea legs. In: The free dictionary [online]. -: Farlex, 2018 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

https://idioms.thefreedictionary.com/get+sea+legs 

https://idioms.thefreedictionary.com/get+sea+legs
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Reálie 

 

V originálním textu se vyskytuje velké množství reálií spojených s výchozí 

kulturou. Jde o názvy filmů a seriálů, ale též známých osobností a 

amerických toponym. V České republice však nejsou moc známé, pokud 

vůbec. Proto bylo zapotřebí mnohdy dodat vnitřní vysvětlivky, aby čtenář 

pochopil, na co autor naráží. With the assistance of a relief organization, they 

found a one-bedroom apartment in Crown Heights, Brooklyn. (O; 31). 

Americký čtenář zde ví, že Crown Heights je čtvrť v Brooklynu, ale český 

čtenář takovouto znalost nutně mít nemusí, proto jsem se rozhodla vložit 

vnitřní vysvětlivku: S pomocí podpůrné organizace si našli jednopokojový 

byt v brooklynské čtvrti Crown Heights. (P; 10). O pár řádků níže je tato 

věta: He was a star student, skipping eighth grade and attending Bronx High 

School of Science. (O; 31-32). Z kontextu jasně vyplývá, že je toto název 

školy, a proto není nutné žádné vysvětlivky vkládat: Jako výborný student 

přeskočil osmý ročník a začal chodit na Bronx High School of Science. (P; 

10). Jiný postoj jsem však zaujala v tomto případě: During the first weekend 

of my mother’s freshman year at UPenn, my dad went to a college party 

where he met her older sister, Lynn. (O; 33). UPenn označuje Univerzitu 

v Pensylvánii, což by ovšem běžný český čtenář na rozdíl od amerického 

nevěděl. Rozhodla jsem se proto pro tento překlad: Když byla máma v prváku 

na Pensylvánské, šel táta o prvním víkendu na univerzitní večírek, kde potkal 

její starší sestru Lynn. (P; 10). Z přívlastku „univerzitní“ vedle substantiva 

„večírek“ je jasné, že Pensylvánská je právě „univerzita“. Velmi podobně 

jsem postupovala v následujícím případě: In their second week staying at our 

house, my brother was home from college and drove Sam and Cornelio to 

Greenwich High School, the public school I now attended. (O; 36). Opět 

jsem zde použila adjektivum, tentokrát greenwichský ve spojení s typem 

školy, „střední“: Druhý týden jejich pobytu u nás doma byl můj bratr doma 

z vysoké a vzal Sama a Cornelia na veřejnou greenwichskou střední, do 

které jsem chodil já. (P; 11). V následující větě byly reálie dokonce dvě: 

When I was nineteen, I worked at a fund of funds and went to New York City, 

not to see a show or buy knockoff watches on St. Mark’s Place, but to visit 

the New York Stock Exchange and spend time on the trading floor. (O; 43). 

St. Mark´s Place je velmi známá newyorská ulice, což by ovšem český čtenář 

nemusel vědět. Navzdory tomu jsem se rozhodla nevkládat vysvětlivky, 

protože ty by plynutí děje zbytečně narušily – ve skutečnosti pro vyprávění 

místo samotné není až tak důležité. New York Stock Exchange je v českém 
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prostředí známá jako newyorská burza, a proto zní překlad takto: 

V devatenácti jsem pracoval ve fondu, který investuje do akcií jiných fondů, 

a jel do New Yorku, ne proto, abych zhlédl nějaké představení nebo si na St. 

Mark´s Place koupil napodobeniny luxusních hodinek, ale proto, abych 

navštívil newyorskou burzu a strávil nějaký čas na obchodním parketu. (P; 

13). dalším překladatelským problémem se ukázal být název předmětu, který 

autor studoval na vysoké: I immediately began taking courses in sociology, 

management, and entrepreneurship, including Engineering 90 

(affectionately known as Engine 90) with Professor Barrett Hazeltine, the 

same class that gave rise to the juice company Nantucket Nectars. (O; 44). 

Ani po prostudování sylabu daného předmětu na stránkách Brownovy 

univerzity11 mi nebylo jasné, z jakého důvodu je za názvem číslovka 90. 

Rozhodla jsem se proto pro kalkový překlad – Strojírenství. Následující 

zkratka, kterou studenti pro předmět používali, pak šla do češtiny přeložit 

jako Stroj: Okamžitě jsem začal navštěvovat hodiny sociologie, 

managementu a podnikání, včetně Strojírenství 90 (láskyplně přezdívaného 

Stroj 90) s profesorem Barrettem Hazeltinem, toho stejného předmětu, který 

studovali zakladatelé Nantucket Nectars, firmy vyrábějící přírodní šťávu. (P; 

13-14). V té samé větě se následně objevil další problém – název firmy 

Nantucket Nectars – a stručná vysvětlivka ohledně její historie. VV rámci 

těchto hodin mívají studenti za úkol vymyslet plán týkající se založení nové 

firmy. Před autorem tyto hodiny absolvovali také dva zakladatelé výše 

zmíněné společnosti, a právě toto autor vysvětluje. 

Příklady v Česku ne příliš známých televizních seriálů nalezneme v této větě: 

My dad learned to speak English without an accent by diligently studying the 

way Americans pronounced words on television shows such as The Lone 

Ranger and The Little Rascals. (O; 31) Pro samotné vyprávění však 

samotné seriály nejsou natolik důležité, jejich funkce zde je pouze ilustrační. 

Výše ve větě navíc autor sám píše, že se jedná o seriály, čímž vložil vnitřní 

vysvětlivku sám. Proto jsem překládala takto: Můj táta se naučit mluvit 

anglicky bez přízvuku tak, že pečlivě studoval, jak Američané vyslovují 

jednotlivá slova v televizních pořadech, jako například The Lone Ranger 

nebo The Little Rascals. (P; 10). 

                                           

11 Detailed Course Information: ENGN 0900 - Managerial Decision Making. In: Brown 

University [online]. Providence: Brown University, 2013 [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

https://selfservice.brown.edu/ss/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201420&subj_code_in=EN

GN&crse_numb_in=0900 

https://selfservice.brown.edu/ss/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201420&subj_code_in=ENGN&crse_numb_in=0900
https://selfservice.brown.edu/ss/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201420&subj_code_in=ENGN&crse_numb_in=0900
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Dalším problémem pro českého čtenáře by mohl být systém známkování na 

amerických školách. Hodnocení má totiž podobu písmen od A do F, kde 

A odpovídá české jedničce a F české pětce. Ne každý to ale ví, proto jsem se 

rozhodla pro jistotu k písmenu za lomítko přiřadit odpovídající číslo: This 

could mean up to $100 for an A, $75 for a B, $50 for a C, and so forth. (O; 

24) - Mohlo to být 100 dolarů za áčko/jedničku, 75 dolarů za béčko/dvojku, 

50 dolarů za céčko/trojku a tak dál. (P; 8). 

V textu nacházíme též názvy léků: I’d forgotten to pack my Excedrin PM, so 

the night before when a horrific migraine took hold of me, I swallowed an 

Ambien to knock me out. (O; 55). Excedrin PM je lék proti bolesti hlavy. U 

nás na stejném principu funguje například Ibalgin. Kdybych však v překladu 

použila české léčivo, pro čtenáře by to bylo příliš matoucí – ve Spojených 

státech takový lék není. U nás je naopak neznámý právě Excedrin. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla název léku generalizovat a popsat pouze jeho 

vlastnosti: Zapomněl jsem si sbalit prášky na bolest hlavy, takže jsem si 

předchozí noc, když jsem dostal příšernou migrénu, vzal Ambien, abych 

usnul. (P; 16). Naopak Ambien je v České republice sehnatelný lék, proto 

nebylo zapotřebí jeho název nahrazovat. Jen o pár řádků dál však nalézáme 

další lék v zajímavé frázi: As the ship’s swaying increased with each passing 

day, students began popping Dramamine like Skittles to quell their queasy 

stomachs. (O; 57). Zde se jedná o určitou nadsázku, vtip. Rozhodla jsem se 

tedy zachovat jinak než v předchozím případě a nepopisovat účinky u nás 

neprodejného léku. Namísto toho jsem jej nahradila u nás známým 

Kinedrylem. Vtip tkví v tom, že studenti polykali prášky proti nevolnosti, 

jako by to byly bonbony – ve Spojených státech jsou velmi známou značkou 

bonbonů Skittles, u nás jsou spíše známější Lentilky. V tomto případě je 

hlavní funkcí fráze pobavit, proto jsem si dovolila tento překlad: Jak se s 

každým dalším dnem houpání lodi zhoršovalo, studenti začali polykat 

Kinedryl jako lentilky, aby ulevili zvedajícím se žaludkům. (P; 17). 

Za povšimnutí stojí následující věta: In middle school I opened an 

E*TRADE account to buy and sell shares of Gap and Nike. (O; 43). 

Z kontextu je pochopitelné, že se jedná o společnost zabývající se nákupem 

a prodejem akcií, proto jsem se rozhodla nezasahovat do proudu vyprávění a 

vnitřní vysvětlivky nevkládat: Na střední jsem si zřídil účet na E*TRADE, 

abych mohl nakupovat a prodávat akcie Gapu a Nike. (P; 13). 

Do této kategorie zahrnu též toponyma, jelikož se ve výchozím a cílovém 

jazyce často píší rozdílně. Jedním z nich je Kowloon (O; 77), městská oblast 

v Hongkongu. V češtině ji lze psát jako Kowloon i Kau-Lung, ale druhá 
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varianta je o něco lépe známá, proto jsem se při překladu přiklonila právě 

k ní (P; 24). Další úpravu jsem provedla v tomto případě: In Beijing, I asked 

a girl near the entrance to the Forbidden Temple what she most wanted in 

the world, and she said, “A book.” (O; 77). Autor má na mysli chrám 

v Zakázaném městě – nejedná se o „Zakázaný chrám“. Z toho důvodu jsem 

se rozhodla pro následující překlad: V Pekingu jsem se u vchodu do chrámu 

v Zakázaného městě zeptal jedné holčičky, co by si nejvíc ze všeho přála, a 

ona odpověděla „Knihu.“ (P; 24). 

 

Typologie překladatelských posunů 

 

Během překladu došlo k posunům. Nyní některé z nich popíšu, a to podle 

práce Antona Popoviče12, kterou ve své publikaci shrnula Edita Gromová13. 

Posuny dělíme na konstitutivní, individuální, tematické a negativní. 

Negativní posuny jsou pro překlad nežádoucí a já si žádných takových ve 

svém překladu nejsem vědoma. 

Konstitutivní posuny vycházejí z odlišných struktur dvou jazyků, jsou tedy 

nutné. Při překladu jsou využívány převážně při převodu participií a gerundií, 

nebo z důvodu rozdílných temporálních systémů. After six months in the 

camp, surviving brutal conditions and watching countless others die next to 

her each day, Ma was transported to a new concentration camp. (O; 28). Po 

šesti měsících v táboře, kdy babča přežila kruté podmínky a každý den viděla 

umírat nespočet lidí, byla transportována do nového koncentračního tábora. 

(P; 9).; In their second week staying at our house, my brother was home from 

college and drove Sam and Cornelio to Greenwich High School, the public 

school I now attended. (O; 36) Druhý týden jejich pobytu u nás doma byl můj 

bratr doma z vysoké a vzal Sama a Cornelia na veřejnou greenwichskou 

střední, do které jsem chodil já. (P; 12). Při překladu jsem je nahrazovala 

vedlejšími větami, popřípadě podstatnými jmény. Dále se pak jedná 

o příklady vět v pasívu. V angličtině se pasívum používá častěji než 

v češtině, proto jsem mnohdy překládala pomocí verba v aktivu: When she 

was fourteen, my grandmother Eva (known to us as Ma) and twenty-seven 

family members including her mother and twelve-year-old sister were forced 

from their home in Hungary and placed in a ghetto with the other Jews from 

                                           

12 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran. 1975. 293 s. 
13 GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-

80-8094-627-2. 



48 

 

their town. From there, they were transported in cattle cars to the most 

feared of concentration camps, Auschwitz. (O; 27) – Když bylo mé babičce 

Evě (my jí říkáme babča) čtrnáct let, spolu s dvaceti sedmi členy její rodiny 

včetně maminky a dvanáctileté sestry ji vyštvali z domova v Maďarsku. Pak 

je společně s dalšími Židy umístili do ghetta, odkud byli transportováni 

v dobytčácích do nejobávanějšího koncentračního tábora, do Osvětimi. (P; 

9). Jak jsem již zmínila výše, pasívum v češtině není tak běžné, jako 

v angličtině, ale přesto se využívá. Z toho důvodu jsem se rozhodla 

v posledním případě pasívum zachovat.  

Individuální posuny vycházejí z překladatelovy interpretace a jsou tedy 

projevem jeho idiolektu. Řadu z nich jsem zmínila již v kapitole 

Překladatelské problémy a jejich řešení. Jedná se například o vnitřní 

vysvětlivky, kterými jsem doplňovala některé reálie, nebo třeba užívání 

synonym. Jedná se například o následující ukázky: This could mean up to 

$100 for an A, $75 for a B, $50 for a C, and so forth. (O; 24) - Mohlo to být 

100 dolarů za áčko/jedničku, 75 dolarů za béčko/dvojku, 50 dolarů za 

céčko/trojku a tak dál. (P; 8).; My dad even went so far as to order license 

plates that read YBNML, which my scared middle school friends always 

assumed meant “why be an animal.” The real meaning was much more apt: 

“why be normal.” (O; 26). - Táta dokonce objednal SPZ s nápisem YBNML, 

což podle mých vyděšených kamarádů z druhého stupně znamenalo „why be 

an animal“ – „proč být zvíře“. Skutečný význam byl mnohem výstižnější: 

„why be normal“ – „proč být normální“. (P; 8). 

K tematickým posunům dochází v případě náhrady reálií, které při překladu 

nahrazujeme prvky, které mají v cílové kultuře stejnou funkci: může jít 

o převod stop a mílí na metry a kilometry, nebo například v tomto případě: 

As the ship’s swaying increased with each passing day, students began 

popping Dramamine like Skittles to quell their queasy stomachs. (O; 57). - 

Jak se s každým dalším dnem houpání lodi zhoršovalo, studenti začali 

polykat Kinedryl jako lentilky, aby ulevili zvedajícím se žaludkům. (P; 17). 
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Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pokud možno adekvátní překlad 

čtyř kapitol z knihy The Promise of a Pencil od autora Adama Brauna a text 

následně doplnit o komentář obsahující zdůvodnění překladatelových řešení 

problémů. To vše bylo provedeno na základě analýzy výchozího textu podle 

modelu Christiane Nordové. Na závěr jsem uvedla příklady jednotlivých 

posunů, ke kterým při procesu překládání došlo. 

Při překladu se ukázalo, že největším problémem je intertextovost. Jedná se 

o reálie, které jsou do české kultury mnohdy nepřenosné. Bylo tedy nutné 

provést důkladnou rešerši. Zajímavou výzvou bylo také převádění slovních 

hříček. Velkým přínosem pro mě byla také možnost překládat delší text, 

jelikož je to prvním kokem k překladu ještě rozsáhlejších textů, což je něco, 

čemu bych se chtěla v budoucnu věnovat. 

Pravděpodobně není možné se v procesu překládání vyhnout určitým ztrátám 

a posunům, ale mým cílem bylo snažit se je v tomto textu minimalizovat. 

Doufám, že se mi podařilo tři roky studia translatologie zužitkovat 

a vědomosti načerpané za tu dobu náležitě využít tak, aby výsledný překlad 

působil na českého čtenáře co nejpřirozeněji. 
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Příloha 1 – Výchozí text 
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