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Zadání 

Překlad zadaného textu (vybrané kapitoly) v rozsahu 20 NS, k datu obhajoby nepublikovaného 

v českém překladu, doprovozený překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 NS podle 

předepsané struktury, včetně „fiktivního zdání“. Další náležitosti podle Opatření děkana (zvl. 

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, čl. 4) dále pokyny ke 

struktuře práce i komentáře na webových stránkách ÚTRL. Vypracování úkolu předpokládá 

konzultace s odborníky k tématu. Ke každému vázanému exempláři práce připojte dvě kopie 

výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.  
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá překladem a překladatelským komentářem dvou vybraných kapitol 

z publikace On Writing and Worldbuilding: Volume I (2019). Autorem je Timothy 

Hickson. První z kapitol se věnuje předjímání, jeho druhy a využití, druhá tvorbě 

polyteistických náboženství a jejich zákonitostmi. Autor příklady ilustruje na dílech 

fantastiky. 

Následuje překladatelský komentář skládající se ze dvou částí: analýzy výchozího textu 

a přehledu překladatelských problémů a jejich řešení. 

 

Klíčová slova 

Překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, fantastika, fantastická 

literatura 

 

Abstract 

This thesis is dealing with translation of two selected chapters from On Writing and 

Worldbuilding: Volume I (2019) and a commentary of said translation. The book was 

written by Timothy Hickson. The former chapter is dedicated to foreshadowing and its 

subtypes, and its uses whereas the latter discuses polytheistic religions, its creation, and 

general rules. The author uses examples from fantastical literature as a mean 

to demonstrate described techniques.  

 Following is a commentary of the translation consisting of two parts: analysis 

of the original text and the overview of translation problems and their solutions. 

 

Key words 

Translation, translation analysis, translation problems, fantastic literature, fantastic 
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Seznam použitých zkratek  

VT – výchozí text 

CT – cílový text  
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Úvod 

Předmětem naší bakalářská práce je překlad a následná analýza překladatelských řešení 

dvou kapitol z knihy On Writing and Worlbuilding: Volume I. Knihu napsal mladý 

novozélandský autor, Timothy Hickson, známý je zejména díky svému YouTube kanálu 

Hello Future Me, který od roku 2015 více než 100 miliónů shlédnutí. 

 V první části práce nalezneme samotný překlad, v té druhé si text zanalyzujeme 

pomocí Překladelské analýzy Christiane Nordové, při určování jazykových funkcí jsme 

se řídili rozdělením Romana Jakobsona. Po analýze následuje rozebrání překladatelských 

problémů, a to s pomocí publikací Umění překladu (od Jiřího Levého), K teorii a praxi 

překladu (od Dagmar Knittlové) a dalších zdrojů. 

 Kniha je určená zájemcům o kreativní psaní, zejména těm zajímající se 

o fantastiku, nebo o jeden z jejích druhů – ať už sci-fi, fantasy či mnohá další. 

 Téma jsem si vybrala, jelikož již několik let znám autorovu tvorbu a považuji ji 

za velice zajímavou a poučnou. Mezi mé zájmy patří právě kreativní psaní a fantastika, 

které se v této knize propojují. Dovoluji si říct, že se můj zájem o fantastiku při překladu 

projevil hlavně v pečlivosti, s jakou jsem vyhledávala ustálené překlady mnohdy 

i jednotlivých slov, jelikož jsem si jako příznivce tohoto žánru vědoma, jaký význam již 

existující překlady mají a že si je nejeden čtenář či divák s sebou nosí v srdci, a proto 

jejich dodržení bylo nesmírně důležité. 
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1. Text překladu 

ČÁST IV 

PŘEDJÍMÁNÍ 

Avengers: Age of Ultron – Joss Whedon 

Stranger Things – bratři Dufferovi 

Harry Potter a Kámen mudrců – J. K. Rowlingová 

Save the Cat – Blake Snyder 

Undertale – Toby Fox 

Hra o trůny – G. R. R. Martin 

Stařec a moře – Ernest Hemingway 

Macbeth – William Shakespeare 

Pán prstenů – J. R. R. Tolkien 

Avatar: Legenda o Aangovi – Michael DiMartino a Bryan Konietzko 

Temný rytíř – Christopher Nolan (režie a scénář) a Jonathan Nolan (scénář) 

Harry Potter a Ohnivý pohár – J.K. Rowlingová 

 

Předjímání není ani tak součást příběhu, ale jeden z nástrojů, kterým jej tvoříme. Většina 

lidí si nejspíš dovede udělat obrázek, oč jde, nicméně vědět, kde je předjímání potřeba 

a jak ho provést efektivně, je něco úplně jiného. 

 Podstatou předjímání je využití scén na počátku příběhu tak, abychom vzbudili 

v divácích očekávání nebo aby sloužily jako klíč k pozdějším událostem. 

Ve filmu Avengers: Age of Ultron režiséra Josse Whedona Tony Stark představí Ultrona, 

umělou inteligenci schopnou dohlížet na celou planetu a bránit lidstvo před hrozbami. 

Svůj nejnovější vynález popíše jako „mír už za nás“. Odkazuje tím na slova Nevilla 

Chamberlaina, která pronesl poté, co v roce 1938 podepsal dohodu s Adolfem Hitlerem 

a nacistickým Německem. 

 Tento mír trval přibližně jedenáct měsíců. 

 Diváci, kteří citát poznali, by neočekávali mír, ale válku, jakou svět ještě neviděl. 

I tak není předjímání jen zajímavým tvůrčím detailem, za kterým se čtenář může 

ohlédnout. Může vám, jako spisovatelům, pomoci příběh strukturovat, udat jeho tón 
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a psát smysluplnější závěry. Předjímat lze bezpočtem způsobů, ale my se budeme 

soustředit na šest nejběžnějších: předscéna (prescene), nestandardní popis (irregular 

description), Čechovova zbraň, symbolismus, nestandardní jednání (irregular action) 

a proroctví. 

 

Předscéna 

 Předscénou je scéna na počátku děje, menší verze mnohem důležitějšího 

okamžiku, který následuje později v ději. V jedné z úvodních scén seriálu Stranger 

Things bratrů Dufferových hrají hlavní postavy Dungeons and Dragons. V této hře musí 

porazit Demogorgona, nesmírně mocnou nestvůru z jiné dimenze. Zbytek řady pak bojují 

proti přesně takové nestvůře. Tato předscéna předjímá děj, který se odehraje později, tím, 

že napodobuje, co se stane.  

 

Nestandardní popis 

Nestandardní popis vyzdvihuje něco, čemu by normálně nebyla věnována pozornost – 

dozvíme se více detailů, než by bylo běžné. Nejtypičtějším známým příkladem je jizva 

Harryho Pottera v románu Harry Potter a Kámen mudrců, kde nalezneme tuto pasáž: 

„Jediné, co se Harrymu na jeho vlastním obličeji zamlouvalo, byla velice tenká jizva 

na čele, která svým tvarem připomínala blesk. Pokud se pamatoval, měl ji odjakživa, 

a první otázku, na kterou si vůbec dokázal vzpomenout, položil tetě Petunii, když se 

jí zeptal, jak k té jizvě přišel.“ 

Za normálních okolností bychom se o jizvě tolik podrobností nedozvěděli. Každý 

nějakou máme. Nestandardní popis čtenáři napovídá, že se mu v minulosti přihodilo něco 

tajemného, ale také předjímá napětí, které v budoucnu vzejde z Harryho vztahu 

k Voldemortovi. 

 Na rozdíl od skutečného světa, kde vidíme a slyšíme všechno kolem nás, 

ale ne všechno je důležité; při psaní je autor nucen vědomě si vybírat, co uvede a co ne. 

To znamená, že pokud chceme smysluplný příběh, který bude soustředit čtenářovu 

pozornost na věci, které mu chceme ukázat, musí mít každý odstavec svůj účel. 
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Nestandardní popis přitáhne čtenářovu pozornost a signalizuje mu, že daná věc bude 

později hrát roli.  

 Jak tedy napsat nestandardní popis? Zatímco běžné rysy často jen vyjmenujeme, 

prvek, který chceme vyzdvihnout, může dostat vlastní větu nebo odstavec. Čím blíže 

se k výčtu nachází, tím jasnější kontrast mezi nimi bude. Například popisu Harryho jizvy 

předchází věta: „Harry byl hubený v obličeji, měl vyčnělá kolena, černé vlasy a zářivě 

zelené oči“. Ani jedna z těchto věcí není vyznačena jako zvlášť důležitá, jelikož jsou jen 

součástí výčtu. O jizvě se ale nejenom dozvíme, jaký k ní má hrdina vztah, ale navíc tvoří 

její popis samostatnou větu. 

 Druhým způsobem, jak něco odlišit, je nechat postavu, aby se k něčemu chovala 

jinak než k ostatním věcem. Možná o ní něco řekne, možná se bojí, že o ni přijde, anebo 

k ní jednoduše bude mít smíšené pocity. 

 

Čechovova zbraň 

Čechovova zbraň je pravděpodobně nejpoužívanější a nejdůležitější druh předjímání. 

Název je odvozen z citátu Antona Čechova, který podotknul, že: „Pokud se v prvním 

dějství objeví na stěně zbraň, v dějství posledním se z ní musí vystřelit.“ Abychom 

parafrázovali scénáristu Davida Trottiera ve Snyderově knize Save the Cat: „Šálek kávy 

není natolik důležitý, abychom jej popisovali, pokud v něm není jed.“ 

 Princip Čechovovy zbraně spočívá v tom, že má-li mít něco později významnou 

roli, měli bychom to předjímat již z kraje – zbraň se na stěně objeví v dějství prvním, 

ačkoli bude použita až ve třetím. Většinou se jedná o něco konkrétního, obvykle jde 

o předmět, ale může to být cokoli, co se vrátí do děje později. 

 V počítačových hrách jde o naprosto běžnou záležitost – hráč objeví zdánlivě 

nedůležitý předmět nebo schopnost, nicméně později pro ně najde využití. V hře 

Undertale, jejímž autorem je Toby Fox, si v pavoučím stánku můžete zakoupit jídlo, které 

pak můžete použít, abyste utekli z boje s pavoučím bossem Muffet.  Tento předmět se 

může zdát na první pohled neužitečný, ale předjímá setkání s pavouky a také dává najevo, 

jakou hrou se Undertale snaží být – takovou, kde máte i jiné možnosti než pozabíjet 

všechno, co vám stojí v cestě. Čechovova zbraň nám mnohdy umožňuje vyřešit konflikt 

smysluplně, platí to zejména ve sci-fi a fantasy. Když předem uvedeme prvek magického 
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systému, technologie anebo něčeho jiného, čtenář bude chápat, jaké může mít v příběhu 

využití. Později tak nemá pocit, že konflikt byl vyřešen pomocí deus ex machina. 

  

Symbolismus 

 Předjímání se může pohybovat kdekoliv na škále, která má na jednom konci 

Anakina, jak říká, že ho ten jedijský výcvik bude stát ruku a nohu, a na druhém tajuplné 

verše Koránu. Na rozdíl od předscény či Čechovovy zbraně, kterých si čtenář většinou 

všimne, symbolismus bývá nenápadnější. Krásně to vidíme na mém oblíbeném příkladu 

– úvodní scéně G.R.R. Martinova románu Hra o trůny. Starkové náhodou narazí 

na mrtvého zlovlka (jehož mají ve znaku), který zahynul při rdoušení jelena (symbolu 

rodu Baratheonů). Vzájemná smrt je symbolem, kvůli kterému bude čtenář očekávat 

válku, která nejen pohltií oba rody, ale také kvůli ní zemřou téměř všichni Starkové 

a většina rodu Baratheonů. 

 Symboly mohou být vnitřní nebo vnější: 

1. Mezi vnější symboly patří ty nám běžně známé – například, že ležatá 

osmička značí nekonečno. Jsou užitečné, pokud si autor přeje předjímání 

zvýraznit, a bude tedy odkazovat na věci, které čtenáři obvykle znají. 

2. Vnitřní symboly pochází ze světa, který autor vytvořil, jako to, že Starci 

jsou zlovlci. Vnitřní symboly mohou být nenápadnější nebo si s nimi lze 

více vyhrát, protože závisí na vědomostech, které čtenář získá jen z knihy 

samotné. 

 Existují vnější symboly jejichž význam je naprosto zřejmý – temná mračna 

znamenají, že se stane něco zlého, a vrány ohlašují smrt. Mnohem zajímavější tak může 

být použití nenápadných symbolů, které lze interpretovat vícero způsoby. 

 Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak využít symbolismu když předjímáme, 

je opakování symbolu v průběhu děje, což se nazývá motiv. Právě díky opakování si jej 

čtenář všimne a zapamatuje. Ve své novele Stařec a moře Ernest Hemingway opakovaně 

přirovnává svého hlavního hrdinu ke Kristovi, symbolu sebeobětování, čímž předjímá, 

že hlavní postava na konci obětuje svůj život ve prospěch ostatních. 
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 Samozřejmě že nemůžeme zapomenout na nejoblíbenější druh předjímání v žánru 

fantasy: proroctví, vize a sny, které jsou často plné metafor a symbolů. Technicky se jedná 

o předjímání, ale rozhodně se blíží té přímočařejší části škály. Většina postav 

nezpochybňuje důležitosti proroctví, a i kdyby snad ano, čtenář určitě pochyby nemá, 

takže předpovědět, že „jeden z vašeho společenstva zemře při sledování komunistické 

propagandy“ děj ani tak nepředjímá, jako mu udává jasný směr. I přesto je ve fantastické 

literatuře dobrých příkladů jak máku, třeba ve Shakespearově divadelní hře Macbeth. 

Proroctví o tom, že Macbethovi neublíží nikdo, „koho žena porodila“, má zásadní vliv 

na jeho rozhodování v průběhu hry. Předjímání nejenže divákovi napovídá, že Macbeth 

bude zabit, ale také říká, kdo to udělá1. 

 

Nestandardní jednání 

Když se chování postavy začne vymykat dosavadní charakteristice, čtenář se začne ptát 

proč. Skvělým příkladem je trilogie románů Pán prstenů od J.R.R. Tolkiena, kde se jindy 

veselý, milý a přátelský Bilbo rozlítí, když jej Gandalf požádá, aby s sebou nebral Jeden 

prsten. Tento nezvyklý okamžik předjímá, jaké napětí nás v příběhu čeká – postavy 

se budou potýkat s mocí Jednoho prstenu; a také předjímá větší zlo, kterým je samotný 

Temný pán Sauron. Na tuto taktiku nejčastěji narazíme v mysteriózních liniích děje, kde 

se chování postavy vysvětlí až poté, co je záhada odhalena.  

 

Další metody předjímání 

 Předjímání lze provést i pouhou formulací, jako když Catelyn ve Hře o trůny 

prohlásí, že: „Někdy měla pocit, jako by se její srdce proměnilo v kámen.“ Toto předjímá 

její pozdější proměnu v Paní Kamenosrdce.  Jindy mají postavy přehnané starosti nebo 

 
1 Zde by bylo na místě poznamenat, že mnozí považovali odhalení, že Macbetha zabije muž, 

který se narodil císařským řezem, za poměrně velké zklamání. Jedním z nich byl také J. R. R. Tolkien. 

Částečně ho to inspirovalo při psaní zkázy Černokněžného krále Angmaru. Černokněžný král čelil 

podobnému proroctví ohledně své smrti, a tak Tolkien považoval za příhodnější, aby jej zabili žena, Éowyn, 

a hobit.a Také se mu nelíbilo, jak Shakespeare naplnil proroctví, které Macbethovi říkalo: „Nikdo 

tě neporazí do těch dob, než Birnamský les dá se na pochod na Dunsinan.“  Cítil se být podveden, 

že ve výsledku šlo jen o vojáky nesoucí větve. A tak se zrodil Poslední pochod Entů na Železný pas, pozn. 

aut. 

 
a Tolkien si zde pohrává s dvouznačností anglického slova „man“, které může označovat zástupce 

mužského pohlaví, ale také znamenat „člověk“, pozn. překl. 
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žertují o tom, co by se mohlo stát – v kresleném seriálu Avatar: Legenda o Aangovi Aang 

zadoufá, že Duchové: „spustí šílený drtivý útok Duchů na Národ ohně“ A hle, 

v posledním dílu Duch oceánu rozseká námořnictvo Národa ohně na malinkaté kousíčky. 

Těchto důvtipných obratů si čtenář všimne zpravidla až když čte knihu podruhé. 

Efektivně můžeme předjímat mnoha způsoby, některé jsou nenápadnější než jiné 

a některé jsou zase vynalézavější. Styl vyberte podle toho, jakého účinku chcete 

dosáhnout. 

 

Narativní struktura, tón a smysluplný závěr  

 Narativní struktura 

 Předjímání autorovi umožňuje především vyzdvihnout některé z dramatických 

linií příběhu.  Tento důraz způsobí, že čtenář bude s napětím očekávat, jaké důležité 

dramatické události jej čekají – ať už rozvod, vražda nebo politické machinace – a o jaký 

druh příběhu se bude jednat. Tyto významné události budou tvořit rámec příběhu. 

Obvykle se nachází na konci prvního, druhého nebo třetího dějství.  

 Na začátku filmu Temný rytíř, který natočil Christopher Nolan, Harvey Dent 

pronese tuto slavnou větu: 

 “Můžu umřít jako hrdina, nebo se dožít toho, že se ze mě jednou stane padouch.“ 

 Divákovi není jasné kým, kde, kdy, jak nebo proč se předpověď naplní, ale bude 

očekávat, že se tato myšlenka stane klíčovou v rozvíjení napětí v příběhu, což se na konci 

druhého dějství ukáže být pravdou, když se sám Henry Dent, hrdina Gothamu, stane 

padouchem jménem Two-Face. 

 Předjímání ukazuje čtenáři tvar toho, co přijde, víc ale neodhalí. Drží příběh 

pohromadě, v příběhu, vytváří očekávání dramatických okamžiků v prvním, druhém 

a třetím dějství čímž je propojuje. Příběh bude působit víc pohromadě, když čtenář 

předem očekává, co by se mohlo stát. Nicméně to neznamená, což je důležité, 

že prozradíme, co se stane. Že bychom řekli, co bude zdrojem napětí v příběhu. 

Ať už by to byl rozpad vztahu, vyřešení záhady nebo příjezd Putina v čele armády 

medvědů. Předjímání je čtenářovým průvodcem. 

  



15 

 

 

Tón 

 Předjímání umožňuje autorovi položit základy pro pozdější změnu tónu. 

V knize Harry Potter a Ohnivý pohár jedna z prvních vět zní: 

 „Stará jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk, ho pálila pod prsty, 

jako kdyby se jí někdo právě dotkl doběla rozpáleným drátem.“ 

Toto je předscéna, která, navzdory veselému a bezstarostnému začátku točícího se kolem 

Mistrovství světa ve famfrpálu, předjímá mnohem temnější tón, který v příběhu zavládne 

nedlouho po útoku Smrtijedů. Tato změna tónu reprezentuje změnu tónu celé série – 

udává se, že Harry Potter a Ohnivý pohár značí konec rozpustilých a odlehčených 

příběhů, a začíná temná éra plná spiknutí. Tato věta navíc funguje jako předscéna jednoho 

ze zatím nejtemnějších okamžiků série. Tím, že o Harryho jizvě říká, že „ho pálila pod 

prsty, jako kdyby se jí někdo právě dotkl doběla rozpáleným drátem“ tak napodobuje 

vyvrcholení příběhu, kde: 

„Harry cítil, jak se chladná špička dlouhého bílého prstu dotkla jeho čela, a myslel, 

že se mu hlava rozskočí bolestí.“ 

Čtenáře může dramatická změna tónu vyvést z míry, pokud přijde zničehonic. 

To neznamená, že by dějové zvraty měly být předvídatelné, ale často zapůsobí nejvíce, 

když je provází změna tónu. Pokud ale samotnou změnu tónu nic nepředjímá, tak událost, 

která změnu vyvolá, může působit odtržená od příběhu. Předjímání změny tónu vzbudí 

čtenářovu pozornost a ten pak bude očekávat důležitou událost. Dostaneme tak napětí 

do těch částí knihy, které jsou méně napínavé. 

Smysluplný závěr 

 Které události je ale třeba v dobrém příběhu předjímat, je úplně jiná otázka. 

Předjímání není v zásadě jen o předání informací čtenáři. Ať už zvolíte jakýkoliv typ, 

ať už jej využijete kvůli tónu či struktuře narativu, skutečně nezbytné je předjímání pouze, 

abychom uvěřili neočekávanému. Zbytek jsou z velké části jen kosmetické úpravy. 

Smysluplný závěr je takový, ze kterého má čtenář pocit, že řešení problému dávalo smysl 

a předjímání v tom hraje zásadní roli.  
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 To také znamená, že o čím důležitější událost se jedná, tím vícekrát musí být 

v příběhu předjímána. Změnám tónu k uvěřitelnosti nejvíce pomohou předscény, 

odhalení vraha je uvěřitelnější díky nestandardnímu jednání, nezpochybnitelné 

vyvrcholení konce dějství má na svědomí symbolismus a způsob, jakým hlavní hrdina 

později použije předmět k vyřešení problému, je uvěřitelný díky nepravidelnému popisu 

předmětu (obvykle v kombinaci s Čechovovou zbraní). 

  

Shrnutí 

1. Zaprvé, způsobů, jak předjímat je mnoho: předscéna, symbolismus, Čechovova 

zbraň, nepravidelný pocit, nepravidelné jednání, proroctví. Každý má své 

přednosti. 

2. Zadruhé, předjímání pomáhá utvořit strukturu narativu – díky němu očekáváme, 

co v budoucnu vyvolá napětí.  Drží první, druhé a třetí dějství pohromadě. 

3. Zatřetí nám předjímání může pomoci stanovit tón a vzbudit pozornost a napětí 

v méně dramatických částech příběhu. 

4. A začtvrté, ačkoliv existuje mnoho míst, kde předjímání funguje, skutečně 

nezbytné je abychom uvěřili neočekávanému – ať už půjde o změnu tónu, dějové 

zvraty či rozřešení zápletky.  
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ČÁST XII 

POLYTEISMUS 

Píseň ohně a ledu – G. R. R. Martin 

Avatar: Legenda o Aangovi – Michael DiMartino, Bryan Konietzko 

Dračí kopí – Margaret Weis, Tracy Hickman 

Cesta králů – Brandon Sanderson 

Američtí bohové – Neil Gaiman 

Malí bohové – Terry Pratchett 

Bohové Olympu – Rick Riordan 

The Elder Scrolls – Bethesda 

Mythopoeia – J.R.R. Tolkien 

Lovci duchů – Eric Kripke 

Elénium – David Eddings 

Princezna Mononoke – Hayao Miyazaki 

Fullmetal Alchemist: Ocelový alchymista – Hiromu Arakawa 

mytologie o Cthulhu – H. P. Lovecraft 

 

Zajímavá a komplikovaná náboženství jsou v žánru fantasy stálicí. V této kapitole 

se zaměříme na náboženství polyteistická, ve kterých narazíme na více než jednoho boha. 

Ze západních náboženství můžeme jako příklad uvést řecký a norský panteon 

a z východních hinduismus a japonský šintoismus. O náboženství, jeho tendencích 

a místu v historii zde padne mnoho obecných tvrzení, ke kterým by čtenáři měli 

přistupovat opatrně. Každá kapitola, která vznikla adaptací scénáře k YouTube videu, 

vyžaduje stručnost a styl, které ne vždy dokáží téma náležitě vystihnout. Nicméně jsem 

si dal záležet, abych byl nestranný a držel se faktů. Navíc vám doporučuji si při vytváření 

vlastního náboženství dohledat více informací. Toto složité téma si rozdělíme na dvanáct 

podtémat: 

1. Věrouka 

2. Variace ve věrouce 

3. Šíření polyteistických náboženství 

4. Náboženství a kultura 
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5. Polyteismus a magické systémy 

6. Náboženství a politika 

7. Náboženství a ekonomika 

8. Narativní napětí a mythopoeia 

9. Náboženské prvky a modely 

10.  Od nadřazených po nadpozemské 

11.  Vývoj postav 

12.  Bohové neexistují 

 

Věrouka 

Většina autorů si při tvorbě náboženství uvědomuje, že náboženství potřebuje nějakou 

formu věrouky. Především je ale při vytváření náboženské filozofie zásadní pochopit 

jedno – náboženství je složité. Každé má věrouku, hodnoty nebo náboženskou filozofii 

a většina zdrojů o tvorbě náboženství, na které jsem narazil, se zaměřuje na to, 

že by náboženství „mělo“ odpovědět na tři otázky: 

1. Jak byl stvořen svět? 

2. Jak se máme jeden k druhému chovat? 

3. Co se stane, až zemřeme? 

 Křesťanství učí, že Bůh stvořil nebe a zemi, s lidmi bychom měli jednat tak, jako 

oni jednají s námi a půjdeme buď do nebe, nebo do pekla. Nemyslete si ale, že jsou tyto 

otázky ke tvorbě náboženství nutné. Nejenže se jedná o značně omezující přístup, ale také 

se do něj nešťastným způsobem promítá evropská perspektiva. V knižní sérii Píseň ledu 

a ohně od G.R.R. Martina víra v Mnohotvárného boha s sebou nese i přesvědčení, že smrt 

je požehnání, ne prokletí. Jak svět vzniknul a kam půjdeme, až zemřeme, se ale 

nedozvíme a o tom, jak bychom se měli chovat k jiným, toho říká jen velice málo. Tyto tři 

otázky zůstaly téměř nezodpovězeny, a přesto se jedná o zajímavé náboženství. 

 Ačkoliv se velká část světových náboženství soustředí na tuto trojici otázek, vaše 

fiktivní náboženství na ně odpovídat nemusí – může se zaměřit pouze na jednu z nich 

nebo úplně na něco jiného. Náboženství se netočí jen kolem této trojice, a to, 

že se jí necháte omezovat, může, a nemusí, vést k tomu, že budou působit jako kopie, jako 

byste jen vyplnili předpřipravený formulář. 
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Variace ve věrouce 

Je velmi nepravděpodobné, že by se všichni příslušnici dané náboženské skupiny shodli 

na tom, v co přesně věří nebo jestli mají odpovědi na výše zmíněné otázky, a to může 

při vytváření vašeho světa hrát zásadní roli. Nemusí se shodnout na interpretaci 

náboženských textů, jestli uznávat či neuznávat některé proroky, nemusí se shodnout 

v tom, které hodnoty jsou důležitější anebo z bezpočtu dalších důvodů. I kdyby samotní 

bohové sestoupili na zem a vysvětlili, jak to mysleli, pravděpodobnost, že by to všichni 

pochopili stejně, se prakticky blíží nule. 

 Tohle ještě umocňuje samotná povaha polyteistických náboženství, jelikož 

je běžné, aby jednotliví bohové představovali různé principy, hodnoty a představy. 

V knižní sérii Dračí kopí Majere představuje víru a meditaci, zatímco Kiri-Jolit odvahu 

a hrdinství. Neexistuje jediná společná náboženská instituce, autorita nebo skupina. Místo 

toho má Majere jen velmi málo věřících, většina z nich jsou mniši a kněží, zatímco Kiri-

Jolit má velkou skupinu vyznavačů, a to hlavně válečníků. Náboženství je zde provázané 

s ekonomikou – kontinent Ansalon je často zamořený válkou a nepokoji. Jelikož se tolik 

lidí živí jako vojáci, bůh válečníků má zde větší podporu. A kdo může říct, že tyto různé 

sekty ve skutečnosti nevyznávají odlišné interpretace stejného boha? 

 Podle toho, čeho si vaše fiktivní společnost cení, mohou být někteří bohové 

považováni za důležitější, což může ovlivnit, kolik politického, kulturního a finančního 

vlivu daná skupina má, a do jaké míry jsou ve společnosti zakořeněny jejich tradic 

a praktiky. 

 Co ale společnost vede k tomu, aby některé věci, a tedy některé bohy, 

upřednostňovala? Často se na to zjednodušeně pohlíží jako na věc morálky, hodnoty jako 

jsou moudrost nebo odvaha, zejména pokud je autorova společnost válečnická civilizace 

„ala Sparta“, z historie však víme, že je to mnohem složitější. Mytologie v seriálu Avatar: 

Legenda o Aangovi se s tím potýká znamenitě. 

  

 Geografie 

Mnohdy to jednoduše souvisí s tím, jaké nástrahy skýtá kraj, ve kterém lidé žijí. Epizoda 

Paní s hlinkou pojednává o malé říční vesnici odkázané pouze na ryby, které vesničani 

uloví v řece Ťiang Chuej. Proto dávají před ostatními duchy přednost Paní s hlinkou, 
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duchu sladké vody, který chrání řeku. Většinu Egypta tvoří suchá a vyprahlá oblast, takže 

v dobách egyptského panteonu lidé uctívali Hapiho, boha Nilu, který byl odpovědný 

za každoroční záplavy zajišťující dobrou sklizeň a dostatek vody. Je snadné se soustředit 

na velké neurčité morální zásady nebo společenské cnosti jako je čest, odvaha 

a sounáležitost, ale obyčejného rolníka bude více zajímat, jestli uživí rodinu. Pokud bude 

výhodnější přinést oběť bohu lesa než bohu cti, je velmi pravděpodobné, že to udělá. 

Nejenže potřeby obyčejných lidí budou více souviset s doménou takového boha, ale ten 

bude nejspíše oplývat mocí nutnou k uskutečnění jejich cílů, což je bude motivovat k jeho 

uctívání.  A právě díky tomuto získává ve společnosti jeden z bohů výsadní postavení.  

 Ekonomika 

Ve staré čínské mytologii Cchan-šen, bůh hedvábí, své význačné postavení získal díky 

tomu, jak moc bylo pro prosperitu národa zásadní ovládat trh s hedvábím. Došli k závěru, 

že musí být božského původu. 

 Kultura 

V seriálu Avatar: Legenda o Aangovi Vodní kmeny uctívají duchy Měsíce a Oceánu, 

od kterých se naučili ovládat vodu. Považují je za symboly rovnováhy, spolupráce, jinu 

a jangu, které hrají významnou roli v jejich náboženské filozofii. Několikrát se dozvíme, 

jak klíčová je pro Vodní kmen komunita a jak to tito duchové skvěle vystihují. 

 Autor může současně předvést rozmanitost božstev a kultury tak, že ukáže, 

jak se v daném národě liší interpretace bohů u jednotlivých skupin. Společnost může 

z celého panteonu upřednostňovat nebo uctívat jen skupinu bohů, z ekonomických, 

politických nebo geografických důvodů, i když pro to není v jejich mytologii nutně 

důvod. Jedna postava může být sice technicky vzato hlavou panteonu, ale jiný bůh může 

být pro lidi důležitější. Tak jako náboženství tvaruje společnost, tak společnost pomáhá 

rozhodovat, jakou formu bude náboženství mít.  

 Když tvoříte náboženství, kolik variant by měla mít vaše víra? Tři důležité faktory 

ke zvážení: 

1. Území 

2. Počet věřících 

3. Stáří náboženství 
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 Čím menší území, tím méně variací – je nepravděpodobné, aby na stejném místě 

vzkvétaly dvě odlišné interpretace. Proto se jednotlivé směry křesťanství liší z velké části 

také geograficky: protestanství má pevně v rukou severní Evropu, tak jako katolictví jižní 

Evropu a pravoslaví východní Evropu. S tím souvisí i to, že čím méně věřících, tím menší 

pravděpodobnost, že se neshodnou na hlavních principech a hodnotách. Je méně lidí, 

které můžete přesvědčovat a není jednoduché se odtrhnout, pokud by s vámi odešlo jen 

pár stoupenců. 

 Ačkoliv by si někdo mohl myslet, že čím mladší náboženství je, tím méně času 

mělo na to čelit výzvám a vyvíjet se, na jeden protichůdný element by se nemělo 

zapomínat. Vznik náboženství provází velká nejistota, jelikož musí být vyjasněny věci, 

které nebyly v prvopočátku řádně vysvětleny či stanoveny. Rané křesťanství nemělo Bibli 

– svou sbírku svatých textů – ani ústřední institucionální orgán, který by mu dal pevnou 

strukturu. Pokud má vaše mladé náboženství hodnoty, ve které věří, jako „miluj bližního 

svého“, má už jasno v tom, jak budou strukturované jeho orgány a jaká moc, jaký výklad 

nebo jaké duchovní dary jim budou přisouzeny? Starší náboženství mělo mnohem víc 

času na to si tyto věci ujasnit. Neznamená to, že tomu tak nutně bude, ale je 

to pravděpodobnější.  

 

Jak se polyteistická náboženství šíří? 

Na tuto otázko nedokážeme s jistotou odpovědět, jelikož se polyteistická náboženství 

buďto nešířila, nebo společnosti, které je praktikovaly, měly jen málo písemných 

záznamů týkajících se jejich víry a náboženských praktik. Proto je obtížné pravdivě 

zobecnit „jak“ se šíří. Nevykládejte si to tak, že se vaše náboženství musí šířit, nebo 

alespoň ne stylem „slyšte slovo Boží“. Proselytismus aneb cílené získávání nových 

věřících, je relativně nový trend, který se ujal pouze u židovsko-křesťanských 

náboženstvích, ale jelikož nyní dominují světu, bylo by snadné, nicméně zavádějící, brát 

je jako normu. Mnoho polyteistických náboženství nevyžadovalo změnu víry a ani 

ji neviděli jako morální povinnost. Mohli si myslet, že jejich náboženství je to jediné 

pravé, ale jejich zásady ho nenařizují šířit. Místo toho bylo přijetí náboženství spíše 

podmínka ke začlenění se do společnosti. 

 Ačkoliv se tolik nespoléhali na proselytismus, polyteistická náboženství se i tak 

šířila. Nejjednodušším příkladem je bůh války Quirinus, který je v římských mýtech také 
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spojován s pšenicí špaldou. Quirina původně uctíval národ Sabinů, kteří prohráli válku 

se sousedními Římany. Sabinové se začlenili do Římské republiky, Quirinův kult se stal 

součástí rané římské mytologie a propojil se s mýtem o Romulovi, jednom ze zakladatelů 

Říma. 

 Přechod lidí k polyteistickému náboženství je mnohem hladší, když jsou jejich 

božstva a víra do nového pantheonu začleněny a lidé se jich tak nemusí zcela zřeknout. 

Pokud je v panteonu už tak velké množství bohů a pokud se navíc už jejich počet 

v minulosti měnil, může být přirozené, že věřící nechají ostatní přidat své vlastní bohy. 

A naopak pokud je bohů jen málo, třeba dva nebo tři, věřící budou méně nakloněni tomu 

přidat nové bohy, protože se všichni shodnou na tom, že žádné další neuznávají. 

 

Vztah náboženství a kultury 

Asi nejtěžší je při budování vašeho světa předat čtenáři informace, aniž byste ho jimi 

zaplavili. Vynikajícím způsobem, jak to provést, je ukázat, jak je ovlivněn každodenní 

život obyčejných lidí. Jinými slovy – kultura. Například říkáme „pozdrav pánbůh“, když 

někdo kýchne. Je to pozůstatek dávných náboženských praktik, které dnes mají jen malý 

praktický význam, ale stále je říkáme. 

 V románu Cesta králů Brandona Sandersona přikládá vorinismus velkou 

důležitost genderovým rolím: muži jsou vůdci a válečníci, zatímco ženy jsou badatelky 

a umělkyně. Proto by měly umět číst a psát pouze ženy, zatímco muži ne. Jeden z hlavních 

důsledků je, že ženy dominují akademickému světu. To ony studují historii, matematiku, 

přírodní vědy, což silně ovlivňuje politické rozložení moci ve společnosti, ve vztahu 

k genderu a ekonomice. Ženy jsou inženýrky, politické poradkyně, inovátorky 

společnosti a je jim dovoleno zastávat vysoké pozice. Voronismus však také klade velký 

důraz na cudnost. Od žen se očekává, že budou nosit rukavici na „kryté“ ruce. 

Společenská pravidla zakazují podívat se do ženské rukavice. Co je ale ještě důležitější, 

normální občan nebude rozumět všem nuancím svého náboženství – pasážím v latině 

a liturgickým obřadům – ale těm částem, které ovlivňují jejich každodenní život: způsob 

jakým mluví, držení těla, ranní rituály – ty reprezentují ty nejzákladnější a nejstálejší 

představy daného náboženství, aniž bychom je konkrétně zmínili. 
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 U polyteismu může být zajímavé ukázat, jak se liší každodenní rutina mezi 

stoupenci různých bohů. Jak polyteismus funguje v běžném životě smrtelníků, bývá 

spojené s tím, co jim náboženství dává a co bere: čeho se vzdávají a co získávají? Možná 

je to věčný život, možná věčná zásoba koblih nebo možná musí zabít vlastní děti. 

Náboženství využívá věcí, kterých si obyčejný člověk cení, kterých je ochoten se vzdát 

a kvůli kterým budou chtít pokračovat v uctívání, aby je získal. Které věci to jsou, záleží 

na společnosti, místě a věku. 

 

Polyteismus a magické systémy 

Ve fantasy světech nejsou systémy magie nic zvláštního a propojit je s polyteistickým 

náboženstvím je nesmírně běžná záležitost2. Pokud nemůže být o existenci bohů pochyb 

a jsou v kontaktu s lidmi, pak není neobvyklé, aby magie pocházela od nich, jako je tomu 

v Eléniu od Davida Eddingse. V této trilogii polyteistická náboženství přisuzují každému 

z bohů jiný druh moci, někteří tak ovládají život, jiní smrt, oheň nebo přírodu. Spojením 

s bohem nebo jeho uctíváním získáte určité typy magie. Polyteismu nám umožňuje skvěle 

si pohrát s omezeními, slabinami a cenou magie, tak jak jsme to probírali v částech XI, X 

a IX. Možná že kromě moci získáte od boha také jeho slabinu, možná bůh určuje, jak 

velkou mocí může člověk oplývat, nebo musíte uzavřít dohodu, zaplatit cenu – třeba 

vlastní duši, což vídáme v seriálech jako jsou Lovci duchů. Podobně ovládají-li bohové 

magii daného světa, podléhá jejich rozhodnutím a náladám. Pokud jsou opravdu 

temperamentní, pak její spolehlivost či stálost nic nezaručuje. Možná v tom hrají roli 

obětiny. Možností jak naložit s božskou magií je nekonečně mnoho. 

 

Vztah náboženství a politiky 

Vztah náboženství a politiky je dlouhý a komplikovaný, my se ale zaměříme pouze na pár 

faktorů, které jsou při vytváření polyteistického náboženství zvlášť relevantní. Zaprvé 

náboženství bylo často využíváno k posvěcení politické autority, jako když čínský císař 

vládl díky „Mandátu nebes“. Zadruhé, náboženství je s politickými autoritami často 

v rozporu, například během Boje o investituru v roce 1077, kdy se papež Řehoř VII. 

 
2  Ačkoliv knižní série Píseň ohně a ledu je skvělým příkladem, kde bohové zřejmě nejsou skuteční, 

ale i přesto je magie zdánlivě získávána spojením s nimi, pozn. aut. 
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a císař říše římské Jindřicha VI. přeli o právo jmenovat biskupy. Nakonec se císař plahočil 

několik dnů Evropou ve sněhové bouři, aby si u papeže vyprosil odpuštění.  

 Na rozdíl od toho ve společnostech, které vyznávají polyteistická náboženství, 

se politické autority tolik nespoléhají na náboženské posvěcení práva vládnout, 

ani s náboženstvím nepřicházejí tak do sporu jako monoteistická náboženství. 

Polyteismus má totiž tendence vytvářet náboženskou decentralizaci3, to proto že tvoří 

spíše menší frakce, jelikož skupiny lidí upřednostňují jednoho nebo vícero bohů. Politická 

autorita, ať už král nebo císař, ovládá celou zemi. Monoteismus je vzácnější než 

polyteismus, ale v historii to byl častěji on, kdo jako jednotná skupina nebo několik 

sjednocených frakcí dokázal získat podporu a peníze a vybudovat širokou síť institucí, 

díky kterým se mohl postavit politickým mocnostem v zemi. Proto mezi těmito dvěma 

mocnostmi vzniká určitý svazek, jako tomu bylo u křesťanství, islámu, judaismu 

a zoroastrismu, kde náboženská moc potvrzuje právoplatnost té sekulární. 

 Naopak je méně pravděpodobné, že malé polyteistické frakce s vlastními 

hierarchiemi získají onu podporu, peníze a širokou síť institucí, které by potřebovaly, aby 

se dokázaly postavit politickým mocnostem. Málokdy totiž mají centralizovanou moc. 

V poznámkách pod čarou najdete významné výjimky z tohoto pravidla. Naopak mají 

frakce tendenci uplatňovat moc na menší území nebo města. Například jak Atény, tak 

Sparta uznávaly celý řecký panteon, ale Atény vyzdvihovaly Athénu a kladly důraz 

na moudrost, zatímco Sparťané si zvolili Apollóna a Artemis a zdůrazňovali lov, poezii 

a lukostřelbu4. 

 

Vztah náboženství a ekonomiky 

V G. R. R. Martinově knižní sérii Píseň ledu a ohně víra v Sedm5 hraje v ekonomice roli 

záchranné sítě. Vidíme to několikrát, prostřednictvím pobytu Brienne v septu, chováním 

 
3 Toto zobecnění byste měli brát opravdu jako zobecnění. Z důvodů, ke kterým se hned dostanu, je pravda, 

že většinou tomu tak je, ale najde se dostatek příkladů významných polyteistických figur, díky kterým 

se rozhodně nejedná o pevné pravidlo. Například faraoni často odvozovali své právo vládnout z egyptského 

pantheonu, ať už byli inkarnací bohů, či měli jejich požehnání. Postavení pontifa maxima v římské 

společnosti bylo postavení nesmírně vlivné (ačkoliv ne politicky), zejména v nepřítomnosti světského 

představitele, pozn. aut. 
4 Ano, Áres byl důležitý, ale vzpomínáte si, jak jsme si říkali, že nakonec to nejdůležitější jsou každodenní 

starosti obyčejného rolníka? Mnohem více je zajímal Apollón, který byl spojován se sluncem a hudbou, 

a Artemis, bohyně lovu, což jim zajistilo jídlo, pozn. autora 
5 Jinak také známá jako špatně okopírovaný katolicismus, pozn. autora. 



25 

 

Nejvyššího vrabčáka a dalších střípků informací v sérii.  Díky této roli v ekonomice 

čtenář vidí, že víra v Sedm si cení skromnosti a starosti o chudé, staví se proti 

marnotratnosti a má silný smysl pro spravedlnost. 

 Polyteismus obvykle rozděluje své vyznavače do skupin, které upřednostňují 

některé hodnoty a bohy, a jeden ze způsobů, jak zapojit všechny různé bohy a jejich 

filozofie do vaší společnosti je ukázat, jaký budou mít vliv na ekonomiku. Frakce, která 

uctívá boha války, by spravovala místní domobranu, frakce boha spravedlnosti by měla 

na starosti soudy, nebo frakce boha obchodu by půjčovala peníze těm, kteří je potřebují. 

Vraťme se k příkladu s technicky vzato monoteistickou vírou v Sedm – každý ze sedmi 

božích aspektů hraje ve společnosti svou roli. Válečníkovi synové brání víru a věřící, 

Tiché sestry , které zaštiťuje Cizinec, se starají o mrtvé, nemocné a umírající. Rozdělení 

ekonomických a společenských rolí mezi polyteistické frakce umožňuje ukázat, jaké 

hodnoty a přesvědčení se váží ke každému z bohů, aniž bychom je museli výslovně uvést. 

Jedná se vlastně o nejjednodušší formu slavné spisovatelské poučky: nevysvětluj, ale 

předveď. 

 

Narativní napětí a mytopoeia 

V roce 1931, J.R.R. Tolkien napsal báseň pro svůj spisovatelský klub Inklings, jehož 

členem byl také významný autor fantasy C. S. Lewis. Nazval ji „Mythopoeia“ a byla 

o tvorbě mýtů a psaní příběhů zasazených do smyšlené mytologie. Tolkienova Středozem 

má mytologický základ, stejně jako díla H. P. Lovercrafta. Ačkoliv je to dosud běžný 

význam tohoto slova, v poslední době se z se začalo používat k popisu příběhů, kde 

bohové získávají moc z uctívání, modliteb nebo pozornosti, které jim věnují jejich 

vyznavači a v závislosti na tom mohou sílit nebo slábnout6. Představte si, že Zeus zhroutil, 

ztloustnul a stěží vstane z postele, protože pro něj lidé nezabili dost ovcí – 

a to je mytopoeia. Ztělesněním této myšlenky je slavné knižní dílo Neila Gaimana 

Američtí Bohové, kde staří bohové jako Odin a Loki umírají a noví bohové, jako bůh 

internetu7, získávají na síle, protože v ně lidé věří víc. U monoteismu je takový příběh 

méně častý, ale ne zcela nemožný. To proto, že v monoteismu obvykle bývá vševědoucí, 

 
6  Na tento význam mě upozornily zejména příběhy, které píše Michael Kirkbride pro The Elder Scrolls.  

Této myšlenky využívá celá herní série znamenitě a doporučuji ji každému se zálibou ve fascinujících 

herních příbězích, pozn autora. 
7 Internet: bůh, jehož atributem je „to jsem určitě někde četl“, pozn. autora. 
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všemocná, všudypřítomná božská postava. Pokud by bylo možné jeho postavení 

zpochybnit, proč je tedy jediným bohem? 

 Tento koncept bývá běžně zdrojem konfliktu v příbězích o polyteismu. 

Ve fantastické knize Terryho Pratchetta Malí bohové se bohové snaží přimět 

své vyznavače, aby podrývali ostatní bohy a oni sami si udrželi a znásobili svou moc. 

Na druhou stranu, pokud se lidé bojí, že jejich bůh umírá, budou přirozeně přemýšlet 

o možnostech, jak získat více věřících, obětí a uctívání. To může být problém u boha 

války, kterého drží při životě pouze násilí. Jestli bohové žijí a umírají v závislosti 

na uctívání, autor musí zhodnotit, jak to ovlivní vztahy mezi jednotlivými frakcemi, které 

upřednostňují různé bohy pantheonu. 

 Dalším aspektem mytopoeiy je, že může jít oběma směry – nejenže bohové žijí 

jen díky víře, ale také se doslova mění podle toho, čemu jejich uctívači věří. V knižní 

sérii Ricka Riordana Bohové Olympu se střetnou názory dvou skupin o tom, 

jací by bohové měli být. Bohové tak prakticky zešílí a nemohou jakkoliv zasahovat, 

což má dopad jak na příběh, tak lidi kolem8.  

  

Náboženské prvky a modely 

Při tvorbě fiktivního světa se přirozeně inspirujeme tím skutečným, věcmi které známe 

a rozumíme jim, aby působil opravdověji. Proto může být jednoduché napodobovat 

modely známých polyteistických náboženstvích jako je řecký, římský nebo norský 

panteon a vytvořit podle nich své vlastní. To ještě komplikuje skutečnost, že o struktuře 

dalších polyteistických náboženstvích mnoho nevíme, protože se dochovalo jen málo 

záznamů. Tato náboženství mají společných bezpočet prvků, tři z nich jsou ale extrémně 

běžné: 

1. základ tvoří generační mytologie 

2. nalezneme zde rodiny bohů – manžele, manželky, syny, dcery a tak dále 

3. bohové se často chovají jako lidé 

 Toto platí pro šintoismus, norskou, chetitskou, řeckou, aztéckou nebo etruskou 

mytologii a mnoho dalších. Na používání těchto prvcích není nic špatného, ale k odlišení 

 
8 Tato série má značně neuspokojivý závěr, pozn. autora. 
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svého polyteistického náboženství se můžete inspirovat dalšími náboženskými modely, 

ať už u panteismu, monoteismu, dualismu, animismu, šamanismu a dalších. Zajímavý 

mix monoteismus a polyteismu najdeme v knižním univerzu Brandona Sandersona, 

tzv. Kosmíru, kde se původní bůh rozdělil na šestnáct jiných bohů – každý z nich je tak 

trochu samostatná bytost, zároveň ale tvoří celek. V Tolkienově mytologii je Eru Iluvatar 

monoteistický jediný pravý Bůh, ale andělské bytosti, známé také jako Valar, mají prvky 

polyteismu, jelikož fungují jako rodinný panteon s manžely, manželkami, syny a dcerami. 

Také se chovají více jako lidé, zatímco Eru je mnohem abstraktnější. V Lovecraftových 

mýtech o Cthulhu najdeme fascinující mix šamanismu a polyteismu: kontakt s bohy 

buďto šílenství vyžaduje, nebo ho přivodí. Série Dračí kopí je poutavým spojením 

dualismu a polyteismu (nebo spíše trinitarismu?): neexistuje nejvyšší bůh, ale jsou zde tři 

skupiny bohů – dobří, nestranní a zlí, kteří existují v neustálé rovnováze a konfliktu. 

Než byla irská mytologie anglicizována/poangličtěna, mísil se v ní pozoruhodným 

způsobem polyteismus a dualismus – najdeme v ní dvě skupiny božských bytostí – 

většinou hodné Tuatha Dé Danann a Fomoriany, kteří byli hlavně bohy ničení. 

 

Od nadřazených po nadpozemské 

V některých panteonech najdeme bytosti, které se považují dokonalejší a výrazně 

nadřazené lidem, a skutečně to tak vypadá, zatímco v jiných se setkáváme se skupinou 

nadpozemských a odtažitý duchů, kteří, tak jako ve filmu Princezna Mononoke 

a v seriálu Avatar: Legenda o Aangovi, představují přírodní síly. Vaše polyteistické 

náboženství může být jedním extrémem spektra, anebo spíš někde uprostřed. Možná 

existují duchové, kteří dokonce věří, že smyslem jejich existence je lidem sloužit. 

 Mějte na paměti, že pokud se na prvky z našich známých panteonů budete 

spoléhat příliš, vaše fiktivní náboženství budou působit neoriginálně, jelikož vaši bohové 

budou jen náhražky za Dia nebo Poseidona, i když se přesné schopnosti, jména, gender 

nebo vzhled budou trošku lišit. Když přimícháte prvky monoteismu, mysticismu, 

dualismu, šamanismu, animismu nebo uctívání předků a taky zvážíte, jak na polyteismus 

nahlíží východ a západ, to vše může vašemu náboženství dodat punc jedinečnosti. 
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Vývoj postav 

Ve fantasy příbězích se postavy často narodí ve společnosti, jejíž nedílnou součástí 

je dominantní náboženství. Důležité je, že pokud má toto náboženství hodnoty nebo víru, 

jak bychom se měli chovat k ostatním, mělo by se to odrazit v charakteru většiny postav. 

Pokud se tak nestane, náboženství není skutečnou nedílnou součástí společnosti. To nám 

dává dva způsoby vývoje postav: 

1. Postavy nemusí být ochotné jednat určitým způsobem. Příkladem je Scar z mangy 

Fullmetal Alchemist: Ocelový alchymista, jehož náboženství mu zakazuje 

provozovat alchymii, což je rozložení a opětovné složení hmoty. Musel tedy přijít 

na způsob, jak to obejít, což udělal tak, že hmotu rozkládal, aniž by ji znovu složil. 

To ale také znamená, že mnohé postavy, které vyrostly ve stejné společnosti, 

mohou mít podobné morální zásady, což už není tak zajímavé, nicméně je důležité 

si uvědomit, jaká rozmanitost morálních zásad panuje ve nábožensky hluboce 

založených zemích jako jsou Spojené státy nebo i ve středověké Evropě. 

2. Také to může vést k napětí – postava je nucena dělat věci, které se příčí jejím 

morálním zásadám, a musí je přehodnotit nebo se ještě více zatvrdit. Příběh 

Daredevila je toho plný. Matt Murdock opakovaně zpochybňuje svou víru, 

pochybuje o Bohu a potýká se s touhou nezabíjet – zásada, ke které přimknul díky 

silnému náboženskému přesvědčení. 

 Pokud postava nepovažuje hodnoty převažující náboženství za své, možná by měl 

autor vysvětlit, co ji k tomu na rozdíl od ostatních vedlo. Může jít jednoduše o vzpouru, 

o to, že nemá ráda náboženství nebo že prostě není přesvědčena. Z historie známe příběhy 

lidí, kteří náboženství z těchto důvodů zavrhli, ačkoliv bylo tehdy na vrcholu. 

 S polyteismem se tomu můžete snadno vyhnout, jelikož různí bohové mohou mít 

zcela odlišné hodnoty a postavy si tak můžou vybrat boha, který se jim zlíbí. Nebo vaše 

dominantní náboženství nemá pravidla určující, jak by se měl člověk chovat, možná 

se soustředí na jiné otázky, což umožní vašim postávám, které vyrostly obklopeny 

stejným náboženstvím, mít odlišné morální zásady. 
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Bohové neexistují 

Nesmíme zapomenout, že to lze provést i jinak – ve vašem světě bohové neexistují, 

ale lidé věří že ano. Určitým způsobem je to pro spisovatele mnohem zajímavější téma, 

kterým se mohou zabývat, jelikož se zakládá na tom, že vliv náboženství se zcela odvíjí 

od psychologie vašich postav. Tedy na tom, co podle víry bohové dělají, říkají nebo 

za co trestají. Pokud svou víru nemají s čím objektivně srovnat, může být náboženství 

ve správných rukou krutým a zároveň užitečným nástrojem. Anebo to, jestli bohové 

existují nebo ne, může zůstat tajemstvím. 

Shrnutí: 

1. Ačkoliv se mnoho skutečných náboženstvích snaží odpovědět na tři otázky – 

jak byl stvořen svět, jak se máme jeden k druhému chovat a co se stane, 

až zemřeme – vaše fiktivní náboženství se jimi zabývat nemusí. 

2. V polyteistických náboženství bývají náboženské hodnoty velmi různorodé, 

protože se lidé dělí do skupin, které upřednostňují některé bohy z geografických, 

kulturních a ekonomických důvodů. Rozmanitost se také odvíjí od území, počtu 

věřících a stáří náboženství. 

3. Polyteistická náboženství jsou přizpůsobivější a jsou schopné pohlcovat jiná 

náboženství, díky čemuž se vyvíjejí. 

4. Jedním z nejlepších způsobů, jak vytvořit vlastní náboženství, je ukázat, 

jaký má kulturní dopad na každodenní život obyčejných lidí. 

5. Polyteistická náboženství se nedostávají do sporu s místními silami tolik jako 

monoteistická náboženství (i když to neznamená, že nemohou), protože jejich 

náboženská moc je obvykle decentralizovaná a rozdělená do několika skupin. 

6. Skvělým způsobem, jak představit pestrost hodnot a přesvědčení, které se váží 

k jednotlivým bohům, je předvést, jak polyteistické skupiny fungují 

ve společnosti, a hlavně v ekonomice. 

7. Když život a smrt bohů závisí na uctívání, skvělým zdrojem konfliktu v příběhu 

je nechat frakce, ať mezi sebou soupeří, nebo se snaží navzájem podrývat. 

8. Při tvorbě náboženství se nebojte míchat různé religionistické prvky a modely. 

Když se budete spoléhat pouze na známá polyteistická náboženství, může se vám 

stát, že vytvoříte neoriginální a nezajímavý panteon.   
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2. Komentář 

2.1 Analýza 

Text budeme pomocí Překladelské analýzy Christiane Nordové, při určování 

jazykových funkcí se budeme řídit rozdělením Romana Jakobsona.  

2.1.1 Fiktivní zadání 

Jako fiktivní zadání jsme si zvolili nabídku překladu. Přeložili jsme dvě kapitoly, ve 

kterých se projevují rysy této knihy – úryvky z děl, základy tvůrčího psaní a rady ke 

tvorbě určitého aspektu fiktivních světů. Doufáme, že vzhledem k dnešní popularitě 

fantastiky obecně jsou právě toto prvky, které by mohly nakladatele zaujmout.  

 

2.1.2 Stylistické zařazení textu 

Knihu můžeme zařadit do stylu odborného, konkrétně populárně naučného9. Styl tíhne 

spíše k neformálnosti, narážíme zde na prvky hovorovosti: 

„Most people have a pretty good idea on what foreshadowing is, but knowing 

where it is necessary and how to do it effectively is another question entirely.“ [VT:1] 

„Otherwise known as discount Catholicism.“ [VT:19]  

Text je určen laikům, neobjevuje se v něm mnoho pojmů, a ty, které autor používá, 

jsou vždy vysvětleny na názorném příkladu:  

„Předscéna je scéna na počátku děje, která je menší verzí mnohem důležitějšího 

okamžiku, který následuje později v ději. V seriálu Stranger Things bratrů Dufferových v 

jedné z úvodních scén hlavní postavy hrají Dungeons and Dragons. V této hře musí 

porazit Demogorgona, nesmírně mocnou nestvůru z jiné dimenze. Zbytek řady pak bojují 

proti nestvůře z jiné dimenze. Tato předscéna předjímá děj, který se odehraje později, 

tím, že napodobuje, co se stane.“ [CT:10] 

 
9 Marie Krčmová (2017): ODBORNÝ STYL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy 
- Nový encyklopedický slovník češtiny.  
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ODBORNÝ STYL (poslední přístup: 2. 8. 2021) 

https://www.czechency.org/slovnik/ODBORNÝ%20STYL
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Jednou z charakteristik populárně naučného textu je „zvýšená míra 

kontaktovosti10“ – autor se více projevuje, čtenáře i přímo oslovuje: 

„However, I have endeavoured to remain neutral and factual.“ [VT:11] 

„Above all, I advise you to do further reading in worldbuilding your own 

religion.“ [VT:11] 

 

2.1.2 Vnětextové faktory 

2.1.2.1 Vysilatel a záměr vysilatele 

Vysilatelem a autorem textu je Timothy Hickson. Narodil se v roce 1995 v městě 

Christchurch na Novém Zélandě, kde dodnes žije. Na University of Catenbury vystudoval 

právo, anglickou literaturu a politickou filozofii. Svůj YouTube kanál založil roku 2015, 

nyní, ke dni 21.7. má přes 821 tisíc odběratelů a 100 miliónů shlédnutí. Natáčí převážně 

videoeseje zabývající se technikami vyprávění a tvorbou fiktivních světů. Svůj výklad 

obvykle ilustruje na příkladech z děl současné anglosaské popkultury a čas od času jej 

obzvláštní vtipnou poznámkou, což jeho videa činí atraktivními zejména pro mladou 

generaci. 

Sám autor v úvodu knihy vysvětluje, že mu nejde o stanovení nějakých pravidel 

toho, jak a co by měl člověk psát, ale jeho záměrem je spíše rozebrat, proč některé příběhy 

průměrný čtenář ocení a jiné ne. 

 

2.1.2.2 Adresát 

Adresátem textu jsou lidé se zájmem o fantastickou literaturu a aspirující spisovatelé 

tohoto žánru. Zamýšleným příjemcem textu byli především příznivci autorova YouTube 

kanálu11.  

 
10 Marie Krčmová (2017): ODBORNÝ STYL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 
CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.  
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ODBORNÝ STYL (poslední přístup: 30. 7. 2021) 
11 Z osobního rozhovoru s autorem knihy. 

https://www.czechency.org/slovnik/ODBORNÝ%20STYL
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 Ačkoliv není text nijak věkově omezen, děti pravděpodobně nezaujme, u starších 

čtenářů bude záviset především na tom, zda se jejich zájmy překrývají s tématem knihy. 

Autor svým stylem a jazykem zaujme pravděpodobně spíše mladší generaci dospělých. 

 

2.1.2.3 Médium, místo a čas 

Kniha byla publikována patrně samonákladem prostřednictvím Amazonu (v tiráži je 

doslova uvedeno „published through Amazon“) 15. března 2019. Kromě elektronické je 

možné si ji zakoupit také v tištěné verzi.  

Jedná se o adaptace scénářů k videím na YouTube. Některé pasáže, zejména pokud autor 

žertuje, pravděpodobně fungovaly lépe, když byly proneseny nahlas – tón a intonace daly 

více vyniknout nadsázce ve sdělení: 

„Foreshadowing can be anywhere on a spectrum between Anakin saying, ‘This Jedi 

training is really going to cost me an arm and a leg’ to Quranic crypticism.” [VT:4] 

„Whether it be a relationship breakdown, a mystery being solved, or Putin arriving with 

an army of bears.“ [VT:7] 

 

2.1.2.4 Funkce textu 

V textu je nejvíce zastoupena funkce referenční, dozvídáme se nové informace 

o postupech v tvůrčím psaní. Dále se projevuje funkce konativní – autor nám, byť opatrně 

a často nepřímo, radí, jak máme psát. V textu narazíme i na funkci expresivní, například 

když nám autor sděluje svůj názor na vyvrcholení pentalogie Bohové Olympu [VT:21]. 

 

2.1.3 Vnitrotextové faktory 

2.1.3.1 Téma a obsah 

Kniha vznikla jako adaptace scénářů k videím pro kanál Hello Future Me. Autor zde 

představuje techniky vyprávění a výstavby fiktivních světů. Témata jsou rozmanitá, od 

prologů přes psaní antagonistů až po vzestup a pád impérií. Výklad se opírá o příklady 

z populární fantastické literatury, filmu i televize, mezi autorovy favority patří seriál 

Avatar: Legenda o Aangovi, ke kterému se opakovaně vrací. 
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Pro účel naší práce jsme si vybrali dvě kapitoly – Part IV (Foreshadowing) a Part 

XII (Polytheistic religions). 

Kapitola čtvrtá se zabývá předjímáním, technice, která umožňuje autorovi 

„napovídat“ příjemci budoucí děj či vzbuzovat očekávání. Výhoda této techniky spočívá 

v tom, že příjemce pak snáze uvěří dějovým zvratům, změnám tónu a dalším 

neočekávaným událostem, tedy že nepřijdou „z ničeho nic“. Technik předjímání je 

mnoho, tato kapitola se však soustředí na šest z nich: předscéna, nestandardní popis, 

Čechovova zbraň, symbolismus, nestandardní jednání a proroctví. U každé z nich je 

vysvětleno, v čem spočívá, jak vypadá a proč se používá. Na závěr autor mluví o 

benefitech předjímání obecně. 

Kapitola dvanáctá mluví o tvorbě polyteistického náboženství. V úvodu autor 

čtenáře upozorňuje, aby všechna zobecnění, ke kterým později dojde, přistupoval 

s rezervou, jelikož v knize není prostor věnovat se tématu do takové hloubky, jaké by 

zasloužilo. Kapitola se dělí se na 12 podkapitol (Věrouka, Variace ve věrouce, Šíření 

polyteistických náboženství, Náboženství a kultura, Polyteismus a magické systémy, 

Náboženství a politika, Náboženství a ekonomika, Narativní napětí a mythopoeia, 

Náboženské prvky a modely, Od nadřazených po nadpozemské, Vývoj postav a Bohové 

neexistují). Tak jako ve čtvrté kapitole jsou témata vysvětlována na příkladech děl 

z fantastiky. Nicméně, jelikož polyteistická náboženství nejsou jen dílo fikce, autor se 

místy uchyluje i k příkladům z historie, zmiňuje například spor papeže Řehoře VII. a 

císaře Svaté říše římské Jindřicha IV., který vešel ve známost jako Boj o investituru.  

 

2.1.3.2 Presupozice 

Text se významně opírá o informace ze současné anglosaské popkultury, nicméně 

k pochopení textu není nutné, aby čtenář znal každé dílo, které je v textu zmíněno. Autor 

se vždy snaží vysvětlit kontext úryvku a co na něm chce ilustrovat. 

Okrajově se od čtenáře očekává alespoň jistý všeobecný rozhled, v textu se 

objevují zmínky o starověkých civilizacích či moderních náboženstvích.  
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2.1.3.3 Výstavba textu 

Kniha se dělí na kapitoly a dále na podkapitoly. Na začátku kapitoly je uvedeno číslo 

kapitoly (např. „PART XII“ [VT:10]), následuje název, seznam děl, na která se 

autor odvolává, a samotný text. Ten se dále člení na menší podkapitoly. V závěru je 

uvedeno shrnutí, rozdělené do několika bodů. 

Text obsahuje poznámky pod čarou, ty jsou k naleznutí v závěru knihy. 

2.1.3.4 Lexikum 

Slovní zásoba textů se dotýká především hlavních témat překládaných kapitol – 

předjímání a náboženství. Slovní zásoba z oblasti předjímání je specifičtější, ale také bývá 

vysvětlena:  

„Chekhov’s Gun is the principle that if something becomes consequential later in 

the story, then it should hold a foreshadowing presence earlier on; for example, a gun 

appearing on the wall in the first act when it is intended to be used in the third.“ [VT:3] 

„External symbols are ones we use in real life, like the figure eight meaning infinity.“ 

[VT:4] 

V kapitole XII se setkáváme s celou řadou výrazů z oblasti religionistiky: 

„The problem with answering this question with any real certainty is that many 

polytheistic religions did not spread or they grew in societies with few written records of 

their beliefs and practises.“ [VT:15] 

„However, even if they did not rely so heavily on proselytisation, polytheistic religions 

did spread.“ [VT:15] 

 Autor svůj výklad ilustruje na dílech fantastické literatury, nacházíme zde celé 

citované pasáže, nebo se o nich pouze hovoří. Tak či onak zde narážíme na vlastní jména 

z těchto děl: 

„A clear and favourite example of mine is the opening scene in G.R.R. Martin’s A Game 

of Thrones, where the Starks chance across a direwolf who died killing a stag—the two 

respective symbols of House Stark and House Baratheon.“ [VT:4] 

„This was partly his inspiration for the destruction of the Witch-King in The Return of 

the King.“ [VT:5] 
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Jelikož se jedná o fantastiku, nevyhneme se ani obecné slovní zásobě z tohoto žánru: 

„Channelling or worshipping one god gives you certain types of magic.“ [VT:17] 

„Fantasy worlds often have magic systems, and interconnecting this with the polytheistic 

religion is incredibly common.“ [VT:17] 

 Další oblastí vlastních jmen jsou ta z naší historie, jelikož zejména v kapitole o 

polyteistickém náboženství je možné příklady najít i ve skutečném světě: 

„Firstly, religion has often been used to validate political authorities like the Chinese 

Emperor ruling via the Mandate of Heaven.“ [VT:18] 

„Secondly, religion often comes into conflict with political authorities, such as during the 

Investiture Controversy in 1077, where Pope Gregory VII and Holy Roman Emperor 

Henry VI went head to head over the right to appoint bishops.“ [VT:18] 

 

2.1.3.5 Syntax 

Syntax textu je na první pohled dobře srozumitelná, ačkoliv se v ní objevují i 

komplikovanější úseky: 

„If sacrifices to the god of the forest ensure that more than sacrifices to the god of honour, 

then it is unlikely they will act otherwise. Not only are their personal realistic needs more 

connected to that kind of god, but the powers that be would be more motivated to use that 

religious idea to further their own goals.“  

Celkově první ze dvou vybraných kapitol působí syntakticky jednodušeji než 

kapitola druhá, což se pravděpodobně odvíjí od náročnosti tématu. 

Angličtina tíhne k využívání polovětných vazeb, a to zejména za účelem 

kondenzace, souvisí to i s vyšší nominálností tohoto jazyka obecně. Polovětné vazby 

zaujímají místo větných členů. Je možné je tvořit třemi způsoby, pomocí infinitivu (I.), 

gerundia (II.) a participia (III.): 12  

 
12 15 Realizace větných členů polovětnými vazbami (jmenné tvary slovesné ve funkci větných členů) | 
Elektronická mluvnice současné angličtiny. Vítejte | Elektronická mluvnice současné angličtiny [online]. 
Copyright © 2012 Elektronická mluvnice současné angličtiny Libuše Dušková a kol. Administered by [cit. 
02.08.2021]. Dostupné z: https://mluvniceanglictiny.cz/15 

https://mluvniceanglictiny.cz/15
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I. „But more importantly, it is critical to understand one thing when coming up with this 

religious philosophy: religion is complicated.“ [VT:11] 

„This means it doesn’t feel like a deus ex machina when it is used later on to resolve 

conflict.“ [VT:4] 

 

II. „The item seems entirely useless at first, but it foreshadows the meeting with the 

spiders and the type of game Undertale is trying to be: one where killing those in your 

way is not the only option.“ [VT:4] 

 

III. „This does also mean that many characters, who are raised in the same society, may 

have similar morals, which can be less interesting, though it is important to note the 

moral diversity within very religious countries like the United States, or even medieval 

Europe.“ [VT:23] 

V textu nacházíme i nerestriktivní přístavky:  

„In Joss Whedon’s Avengers: Age of Ultron, Tony Stark uses the phrase, “Peace in our 

Time” to describe his latest invention, Ultron—an artificial intelligence capable of 

policing the whole planet and defending humanity from threats.“ [VT:1] 

„In this game, they have to fight the Demogorgon, an incredibly powerful monster from 

another dimension.“ [VT:2] 

Opravdu krátkých vět je v originálu jen málo, typičtější jsou souvětí o dvou až 

třech větách:  

„Foreshadowing shows the reader the shape of what is to come, but not precisely what 

happens. It acts as connective tissue in the narrative, linking the first, second, and third 

acts by creating an expectation for the reader of the dramatic moments that take place in 

each of them. A story will feel more cohesive when reader anticipates what could happen 

beforehand. It is, however, crucial to note that this does not mean they know what will 

happen. This means they know where tension will come from in the story. Whether it be 

a relationship breakdown, a mystery being solved, or Putin arriving with an army of 

bears. Foreshadowing guides the reader’s experience.“ [VT: 7] 
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S delšími souvětími je spojené i autorovo využívání syntaktického paralelismu13 

k vytvoření důrazu: 

„That is what they believe to be the action of the gods, what they believe the gods are 

saying, what they believe the gods are punishing them for.“ [VT:23] 

„Pre-scenes are often used to make tonal shifts believable, irregular action is often used 

to make the reveal of the murderer believable, symbolism is often used to make climaxes 

at the end of an act believable, and irregular descriptions of an object are often used to 

make how a character solves a problem with that object later on believable (often coupled 

with Chekhov’s Gun).“ [VT:8] 

 Narazíme i na vsuvky: 

„Religion is not limited to these three questions, and limiting yours to them can, but will 

not certainly, make it feel cut-and-paste, as if you as the author are filling in blanks on a 

form.“ [VT:12] 

„Polytheistic religions tend not to compete with regional powers as much as monotheistic 

religions (though this is not to say they cannot) because they often have a decentralised 

religious power with multiple groups.“ [VT:24] 

 

2.1.3.6 Suprasegmentální prvky 

V textu je výrazné užití kurzívy. Jsou jí zvýrazněny názvy děl, jak v textu, tak v seznamu 

děl na počátku kapitoly. Dále autor používá kurzívu u slov, které si přeje zdůraznit (This 

does not necessarily mean they will have, but there is a greater chance for it.) [VT:15]. 

Kurzíva se také objevuje u menších nadpisů (VT:14), naproti tomu hlavní podnadpisy 

jsou podtržené (VT:12). 

Vyjma úvodního jsou jednotlivé odstavce odsazeny, u číselných seznamů je odsazení 

výraznější (VT:10).  

 

 

 
13 Slovníček pojmů z literatury a mluvnice: Figure. Český-jazyk.cz [online]. 24.05.2010 [cit. 2021-8-2]. 

Dostupné z: https://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/figury/#axzz727qNPGdE 
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2.2 Překladatelské problémy 

2.2.1 Metoda překladu 

Hlavním cílem našeho překladu bylo především převedení hlavních funkcí textu, kterými 

v tomto případě byly funkce referenční a konativní. Záměrem překladatele bylo vytvořit 

čtivý a srozumitelný text. 

Budeme se věnovat překladatelským problémům, které si rozdělíme na lexikální, 

syntaktické a pragmatické.  

Kniha je adaptací scénářů k YouTube videím. Ačkoliv jsou volně přístupná, 

rozhodli jsme se je neshlédnout, abychom knihu vnímali z pohledu čtenáře, který videa 

nezná.  

Zejména první ze dvou překládaných kapitol obsahuje úryvky z děl fantastické a 

vědecko-fantastické literatury, televize a filmu. Tam, kde je to možné, jsme se rozhodli 

použít již existující překlad, zejména s ohledem na předpoklad, že potenciální čeští 

čtenáři jej nejspíš znají a jsou na něj zvyklí. To se týká i překladu vlastních jmen. V úvodu 

čtenáře informujeme, že seznam citovaných děl společně s autory naleznou na konci 

překladu. 

V případech, že dílo český překlad nemá, jsme úryvek přeložili sami a název díla 

jsme uvedli v originálu. 

Slova čínského původu jsme přepisovali pomocí české transkripce. Využili jsme 

překladače14 k tomu určenému na serveru čínsky.cz, který spravuje český informační a 

zpravodajský server o Číně15. 

V překladu se také vyskytuje terminologie z oblasti tvůrčího psaní. Snažili jsme 

se dodržet termíny, které se používají v české scenáristice, bohužel ale ne všechny mají 

český ekvivalent. Více se tomu věnujeme níže. 

Při řešení jsme vycházeli zejména Umění překladu od Jiřího Levého a K teorii a 

praxi překladu od Dagmar Knittlové. 

 

 
14 Transkripce čínských slov. Čínsky.cz [online]. 2005 [cit. 2021-8-2]. Dostupné z: 
https://www.cinsky.cz/transkripce 
15 Čínsky.cz [online]. 2005 [cit. 2021-8-2]. Dostupné z: https://www.cinsky.cz 
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2.2.2 Rovina lexikální 

Terminologie tvůrčího psaní 

V případech, kde to bylo možné, jsme čerpali již ze zavedených překladů. To platí 

například pro výraz „předjímání“, který je ekvivalentem anglického „foreshadowing“. 

V některých případech jsme se rozhodli poradit si bez přímého překladu, a tak výrazy 

jako „worldbuilding“ nebo „trope“ nivelizujeme. Zejména u slova „worldbuilding“ to 

bylo z důvodu, abychom se vyhnuli přílišné nominálnosti textu. 

 Zejména však u trojice „pre-scene“, „irregular description“ a „irregular action“ se 

nám nedařilo najít české ekvivalenty ani v tištěných, ani v elektronických zdrojích, a 

proto jsme oslovili vyučující z katedry scénaristiky na FAMU, ta nám bohužel 

nedokázala pomoci. Celkově jsme se obrátili na pět vyučujících na této fakultě, často na 

doporučení posledního člověka, který nám nedokázal pomoci, ale bohužel bez výsledku. 

 Z tohoto důvodu jsme se rozhodli termíny přeložit sami. Při první zmínce uvádíme 

v závorce za novotvar originál, abychom dali najevo, že se jedná o řešení pouze pro účel 

tohoto překladu: 

„Předjímat lze bezpočtem způsobů, ale my se budeme soustředit na šest nejběžnějších: 

předscéna (prescene), nestandardní popis (irregular description), Čechovova zbraň, 

symbolismus, nestandardní jednání (irregular action) a proroctví.“ [CT: 10] 

 

You 

Angličtina u druhé osoby číslo nerozlišuje, anglické „you“ je zároveň používané pro 

oslovení více osob najednou16.  

 Autor v textu oslovuje čtenáře jako jednotlivce („It can help you as a writer 

structure your story, set the tone, and have more satisfying payoffs for the reader.“ 

[VT:2]), nicméně tykání ani vykání nám nepřišlo jako příliš vhodné, navíc bychom se 

nevyhnuli oslovování čtenářů v mužském rodě, což by potenciálně mohlo odradit ženské 

 
16 4.11 Formální systém | Elektronická mluvnice současné angličtiny. Vítejte | Elektronická mluvnice 
současné angličtiny [online]. Copyright © 2012 Elektronická mluvnice současné angličtiny Libuše 
Dušková a kol. Administered by [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: https://mluvniceanglictiny.cz/4.11 

https://mluvniceanglictiny.cz/4.11
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čtenářky. Proto volíme oslovení v množném čísle („Může vám, jako spisovatelům, 

pomoci příběh strukturovat, udat jeho tón a psát smysluplnější závěry“[CT:9]). 

Fantastical literature 

„Even so, there are good examples littered through fantastical literature, such as in 

Shakespeare’s Macbeth.“ [VT:5] 

Dušan Karpatský v Labyrintu literatury 4. říká o fantastické literatuře následující: 

Fantastické tj. smíšené prvky se vyskytují v literatuře od nepaměti; najdeme je v mýtech i 

v pohádkách, u Homéra, v apokalypsách i v středověkých legendách - v nich ovšem 

fantastický prvek vychází z celkového mytologického nebo náboženského pohledu na svět. 

Individuální fantazie se literárně uplatňuje až od renesance a ubírá se zhruba dvěma 

směry: jednak nastavuje křivé zrcadlo stávajícímu světu (jako to činili třeba Cervantes, 

Rabelais ve svých románech, Swift nebo Cyrano de Bergerac v imaginárních cestopisech, 

či Gogol nebo E.T.A. Hoffamann v groteskách a satirických novelách), jednak sní o 

rozumně uspořádaném světě v budoucnu v tzv.utopiích. Do fantastické literatury patří 

ovšem také leccos z literatury dobrodružné, tzv. černý či gotický román a další horory, 

romaneta J.Arbesa, snové fantazie surrealismu i vědecká fantastika neboli science 

fiction.17 

 Na základě této definice jsme se rozhodli, že pojem „fantastical literature“ 

překládáme jako „fantastická literatura“. Zvažovali jsme také „literaturu s fantastickými 

prvky“, což nám ale, i vzhledem k výše řečenému, přišlo jen jako zbytečně rozvleklá 

verze: 

I přesto je ve fantastické literatuře dobrých příkladů jak máku, třeba ve 

Shakespearově divadelní hře Macbeth. 

 

Man 

V poznámce pod čarou na straně [VT:5] se objevuje následující pasáž: 

„Though, it should be noted that many regard the revelation that Macbeth is to be killed 

by a man born of cesarean as markedly underwhelming. (…) The Witch-King faced a 

similar prophecy about his death, and so Tolkien thought it more fitting to have him killed 

 
17 KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. 4., rozš. a upr. vyd. Praha : Albatros, 2008. s 139, 140. 
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by a hobbit, not fully a ‘man’ in the sense it is often used—the race of Men—and a woman, 

Eowyn, not a ‘man’ in the sense often used—male.“  

V češtině tento dvojsmysl bohužel zaniká, jelikož se slovo muž v tomto významu 

nepoužívá18. Český překlad Návratu krále19 nám nepomohl, dvojí význam se do překladu 

výše zmíněného proroctví nepromítl: „Zabráníš mně? Ty blázne. Mně nezabrání žádný 

živý muž!“20. Problém jsme se rozhodli řešit poznámkou pod čarou. 

Jelikož jsme nechtěli spojovat autorovu poznámku s vlastní, vysvětlení jsme 

zkrátili a vložili do něj odkaz na novou poznámku pod čarou. V té, už jako překladatel, 

vysvětlujeme, v čem spočívá důmyslnost tohoto proroctví:  

 „Zde by bylo na místě poznamenat, že mnozí považovali odhalení, že Macbetha 

zabije muž, který se narodil císařským řezem, za poměrně velké zklamání. (…) 

Černokněžný král čelil podobnému proroctví ohledně své smrti, a tak Tolkien považoval 

za příhodnější, aby jej zabili žena, Éowyn, a hobit.a (…), pozn. aut. 

a Tolkien si zde pohrává s dvouznačností anglického slova „man“, které může 

označovat zástupce mužského pohlaví, ale také znamenat „člověk“, pozn. překl.“ 

Dungeons and Dragons 

Ačkoliv je na českém herním trhu k dostání hra s podobným názvem – Dračí doupě – 

nejedná se o jeho český překlad, nýbrž hru, která se Dungeons and Dragons inspirovala 

a má jiná pravidla21, proto jsme zvolili původní název. V současné době se připravuje 

k vydání oficiální překlad této hry včetně českého názvu22, nicméně vzhledem k tomu, že 

hra ještě ani není oficiálně na trhu, nepředpokládáme, že by byl čtenářům její název více 

povědomý než ten anglický. 

 

 
18 Internetová jazyková příručka – muž. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 
02.08.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=mu%C5%BE 
19 TOLKIEN, J. R. R. Pán prstenů. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0373-6. 
20 TOLKIEN, J. R. R. Pán prstenů., str. 100, 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0373-6. 
21 Před 45 lety vznikly hry na hrdiny. Světu daly Dračí doupě, Kingdom Come i Hru o trůny — ČT24 — 
Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright 
© [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2720579-pred-45-vznikly-hry-na-
hrdiny-svetu-daly-draci-doupe-kingdom-come-i-hru-o-truny 
22 Jeskyně a draci | Fantasyobchod.cz. Vše pro milovníky fantasy a scifi | Fantasyobchod.cz [online]. 
Copyright © 2005 [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: https://www.fantasyobchod.cz/jeskyne-a-draci 
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Karate chops 

„Otherwise, characters irrationally worrying or joking about something happening, like 

in Avatar: The Last Airbender where Sokka hopes the Spirits will unleash a “…crazy 

amazing spirit attack on the Fire Nation”. Lo and behold, the Ocean Spirit karate chops 

the Fire Nation Navy to pieces in the finale.“ [VT:6] 

Ačkoliv v epizodě, Obléhání Severu část 2.23, na kterou autor odkazuje, Duch oceánu 

skutečně rozseká námořnictvo Národa ohně pomocí úderů jako v karate, v češtině by 

podobná formulace však zněla poněkud neobratně, a tak jsme se karate rozhodli vypustit: 

„Jindy mají postavy přehnané starosti nebo žertují o tom, co by se mohlo stát – 

v kresleném seriálu Avatar: Legenda o Aangovi Aang zadoufá, že by Duchové mohli: 

„spustí šílený drtivý útok Duchů na Národ ohně“ A hle, v posledním dílu Duch oceánu 

rozseká námořnictvo Národa ohně na malinkaté kousíčky.“ [CT:14]  

 

Discount Catholicism 

„In G.R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire series, the Faith of the Seven[5] plays the role 

of the social safety net in the economy. 

[5] Otherwise known as discount Catholicism.“ [VT:19] 

Tento slangový výraz se ještě do klasických slovníků nedostal, obracíme se tedy 

na Urban Dictionary24, online slovník anglického slangu. Uživateli nejkladněji 

hodnocená definice udává, že slovo „discount“ znamená „A state of low quality. Used to 

describe an item, situation or place of low quality nature.“25  

 Kdybychom výraz přeložili slovem „nekvalitní“, čtenář by podle nás nepochopil, 

o co se jedná. Výrazem „špatně okopírovaný“ význam sice trošku posouváme, celková 

myšlenka ale podle nás zůstává (přece jen v příběhu nenarážíme doslova na katolicismus, 

který je jen špatně charakterizován, ale na náboženství, které ho připomíná, jde tedy 

skutečně spíše o špatnou kopii, alespoň si to zřejmě autor myslí): 

 
23 The Siege of the North, Part 2 | Avatar Wiki | Fandom. [online]. Dostupné z: 
https://avatar.fandom.com/wiki/The_Siege_of_the_North,_Part_2 
24 Urban Dictionary – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Urban_Dictionary 
25 Urban Dictionary: discount. Urban Dictionary, August 1: poopting [online]. Copyright © 1999 [cit. 
02.08.2021]. Dostupné z: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=discount 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Urban_Dictionary


43 

 

„V G. R. R. Martinově knižní sérii Píseň ohně a ledu víra v Sedm4 hraje v ekonomice roli 

záchranné sítě. 

4 Jinak také známá jako špatně okopírovaný katolicismus, pozn. autora.“ [CT: 24] 

 

 

Proselytisation  

„The problem with answering this question with any real certainty is that many 

polytheistic religions did not spread or they grew in societies with few written records of 

their beliefs and practises. This makes it difficult to offer accurate generalisations as to 

‘how’ they spread. Do not take this as saying that your religion needs to spread, at least 

not in the ‘spread the gospel’ fashion. Proselytisation is a relatively new trend in religion 

that really only took root in Judeo-Christian religions (…).“ [VT:15] 

Česky proselytismus vyjadřuje činnost, která má za cíl získat nové stoupence, 

například věřící26. Jelikož toto slovo nepovažujeme za běžnou součást slovní zásoby 

předpokládaného příjemce překladu, rozhodli jsme se jej vysvětlit vnitřní vysvětlivkou. 

Zároveň jsme se tak vyhnuli případnému zmatení, které by mohlo nastat v případě, kdy 

by čtenář termín neznal – z kontextu není okamžitě jasné, zda autor pokračuje 

v dosavadním tématu či začíná nové: 

„Na tuto otázko nedokážeme s jistotou odpovědět, jelikož se polyteistická 

náboženství buďto nešířila, nebo společnosti, které je praktikovaly, měly jen málo 

písemných záznamů týkajících se jejich víry a náboženských praktik. Proto je obtížné 

pravdivě zobecnit „jak“ se šíří. Nevykládejte si to tak, že se vaše náboženství musí šířit, 

nebo alespoň ne stylem „slyšte slovo Boží“. Proselytismus, aneb cílené získávání nových 

věřících, je relativně nový trend, který se ujal pouze u židovsko-křesťanských 

náboženstvích (…).“ [CT:21] 

 

 

 
26 proselytismus (z řeč.) - ABZ.cz: slovník cizích slov. ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání [online]. 
Copyright © [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/proselytismus-z-rec 
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Channel 

„Channelling or worshipping one god gives you certain types of magic.“ [VT:17] 

Podle slovníku Mirriam Webster slovesa „channel“ může znamenat „to serve as a 

channeler or intermediary for“27. Abychom této definici porozuměli, musíme znát i 

význam slova „channeler“, který zní následovně: „a person who conveys thoughts or 

energy from a source believed to be outside the person's body or conscious mind.“28 

Jelikož se jedná o jakýsi druh spojení a v češtině pro něj vlastní výraz nemáme, rozhodli 

jsme se nivelizovat: 

„Spojením s bohem nebo jeho uctíváním získáte určité typy magie.“ [CT:23] 

 

A tool in crafting 

„Foreshadowing is not so much an element of the story as it is a tool in crafting the story.“ 

[VT:1] 

 Kromě první zmínky může člen „a/an“ znamenat i neurčitost, naznačuje existenci 

více potenciálních referentů29. To je podle nás i tento případ – předjímání tedy není 

jediným nástrojem, pomocí kterého příběh tvoříme, ale pouze jedním z nich. Tuto 

skutečnost jsme se rozhodli v textu explicitovat, aby z textu nevyplynulo, že se o jediný 

nástroj jedná. A tak místo „nástrojem, kterým jej tvoříme“ jsme v textu uvedli, že se jedná 

o „jeden z nástrojů, kterým jej tvoříme“ [CT:9] 

 

Spider-Boss 

„In Toby Fox’s game Undertale, you can buy food from a spider bake sale and use that 

later on to get out of a fight with the Spider-Boss, Muffet.“ [VT:4] 

 
27 Channel | Definition of Channel by Merriam-Webster. Dictionary by Merriam-Webster: America's 
most-trusted online dictionary [online]. Copyright © 2021 Merriam [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/channel 
28 Channeler | Definition of Channeler by Merriam-Webster. Dictionary by Merriam-Webster: America's 
most-trusted online dictionary [online]. Copyright © 2021 Merriam [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/channeler 
29 3.32.31 Neurčitost vyplývající z první zmínky nebo přítomnosti více potenciálních referentů | 
Elektronická mluvnice současné angličtiny. Vítejte | Elektronická mluvnice současné angličtiny [online]. 
Copyright © 2012 Elektronická mluvnice současné angličtiny Libuše Dušková a kol. Administered by [cit. 
02.08.2021]. Dostupné z: https://mluvniceanglictiny.cz/3.32.31 
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V počítačových hrách je „boss“ výraz používaný pro významnější nepřátelskou 

jednotku, kterou ovládá počítač30. Tento výraz se v českém herním prostředí 

nepřekládá31,32, čímž jsme se řídili i my. Gender Muffet se v překladu neprojevil, čeština 

používá pro mužský i ženský rod stejný výraz33. 

 Jelikož se boss jmenuje pouze „Muffet“, můžeme předpokládat, že „Spider“ 

specifikuje, o jaký druh bosse se jedná. Naši domněnku dále podporuje fakt, že má tento 

boss podobu antropomorfní pavoučí nestvůry. 

 „V hře Undertale, jejímž autorem je Toby Fox, si v pavoučím stánku můžete 

zakoupit jídlo, které pak můžete použít, abyste utekli z boje s pavoučím bossem Muffet.“ 

[CT:11] 

 

Quranic crypticism 

„Foreshadowing can be anywhere on a spectrum between Anakin saying, ‘This Jedi 

training is really going to cost me an arm and a leg’ to Quranic crypticism.“ [VT:4] 

„Crypticism“ je defininován, jako „the art of referring to events or feelings 

cryptically34“. V překladu jsme výraz zobecnili a vztáhli k veršům, kterými je Korán 

napsán35: 

„Předjímání se může pohybovat kdekoliv na škále, která má na jednom konci 

Anakina, jak říká, že ho ten jedijský výcvik bude stát ruku a nohu a na druhém tajuplné 

verše Koránu.“ [CT:12] 

 

 
30 Burt, Andy (2008–4). "No More Heroes: The Killer Boss Guide". GamePro. vol. 235. p. 66. 
31 Necromunda: Hired Gun – horší Doom ve světě Warhammeru | Recenze – Doupě.cz. Doupě.cz – 
Počítačové hry, recenze a novinky [online]. Copyright © 2021 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a 
dodavatelé obsahu. [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: https://doupe.zive.cz/clanek/necromunda-hired-gun--
horsi-doom-ve-svete-warhammeru--recenze 
32 RECENZE: Hra Death’s Door se smrťákem v hlavní roli příjemně překvapila [online]. [cit. 2021-8-2]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/hry/recenze/deaths-door-recenze.A210725_151817_bw-pc-
recenze_oma 
33 Undyne | Undertale (Czech) Wiki | Fandom. [online]. Dostupné z: https://undertale-
czech.fandom.com/wiki/Undyne 
34 Urban Dictionary: crypticism. Urban Dictionary, August 1: poopting [online]. Copyright © 1999 [cit. 
02.08.2021]. Dostupné z: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=crypticism 
35 Korán v češtině. Korán v češtině [online]. Dostupné z: https://www.koranoislamu.cz/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/GamePro
https://doupe.zive.cz/clanek/necromunda-hired-gun--horsi-doom-ve-svete-warhammeru--recenze
https://doupe.zive.cz/clanek/necromunda-hired-gun--horsi-doom-ve-svete-warhammeru--recenze
https://undertale-czech.fandom.com/wiki/Undyne
https://undertale-czech.fandom.com/wiki/Undyne
https://www.koranoislamu.cz/
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Bless you 

„For example, we say ‘bless you’ when someone sneezes, a remnant of religious practises 

from the past that have little practical value now, but we say it anyway.“ [VT:16] 

Pro překlad tohoto výrazu jsme oslovili PhDr. Jaroslava Otčenáška, vedoucího katedry 

Jihoslovanských a balkánských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jelikož 

v rámci své katedry alespoň dříve vyučoval volitelný předmět Folkloristika. Potvrdil nám, 

že „pozdrav pánbůh“ je v tomto kontextu vhodným ekvivalentem, jelikož se, stejně jako 

u „bless you“, jedná o pozůstatek náboženské praktiky, který je dnes již 

desémantizovaný.    

 

2.2.3 Rovina syntaktická 

Častým syntaktickým problémem, na který jsme naráželi, byla dlouhá souvětí. Polovětné 

vazby bylo třeba verbalizovat: 

„Not only are their personal realistic needs more connected to that kind of god, but the 

powers that be would be more motivated to use that religious idea to further their own 

goals.“ [VT:14] 

„Nejenže potřeby obyčejných lidí budou více souviset s doménou takového boha, ale ten 

bude nejspíše oplývat mocí nutnou k uskutečnění jejich cílů, což je bude motivovat k jeho 

uctívání.“ [CT:20] 

„An author can simultaneously demonstrate the diversity of gods and the diversity of 

culture within a people group by showing how different groups interpret the gods.“ 

[VT:14] 

„Autor může současně předvést rozmanitost božstev a kultury tak, že ukáže, 

jak se v daném národě liší interpretace bohů u jednotlivých skupin.“ [CT:20] 

Někdy jsme přistoupili i k rozdělení souvětí, jelikož pak úsek v češtině působil 

přirozeněji: 

„A clear and favourite example of mine is the opening scene in G.R.R. Martin’s A Game 

of Thrones, where the Starks chance across a direwolf who died killing a stag—the two 

respective symbols of House Stark and House Baratheon.“ [VT:4] 
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„Krásně to vidíme na mém oblíbeném příkladu – úvodní scéně G.R.R. Martinova románu 

Hra o trůny. Starkové náhodou narazí na mrtvého zlovlka (jehož mají ve znaku), který 

zahynul při rdoušení jelena (symbolu rodu Baratheonů).“ [CT:12] 

Při překladu jsme také v některých případech přistoupili k modulaci neboli ke 

změně úhlu pohledu: 

„In the Duffer Brothers’ Stranger Things, one of the opening scenes depicts the main 

characters playing a game of Dungeons and Dragons.“ [VT:2] 

„V jedné z úvodních scén seriálu Stranger Things bratrů Dufferových hrají hlavní 

postavy Dungeons and Dragons“ [CT:10] 

„Very few characters doubt the importance of a prophecy, and even if they do, the reader 

certainly does not, so prophesying that, “One of your fellowship shall die watching 

communist propaganda” is less foreshadowing and more setting up a clear direction for 

the plot.“ [VT:5] 

„Většina postav nezpochybňuje důležitosti proroctví, a i kdyby snad ano, čtenář určitě 

pochyby nemá, takže předpovědět, že „jeden z vašeho společenstva zemře při sledování 

komunistické propagandy“ děj ani tak nepředjímá, jako mu udává jasný směr.“ [CT:13] 

Zřídka jsme také přistupovali k deverbalizaci: 

„Foreshadowing guides the reader’s experience.“ [VT:7] 

„Předjímání je čtenářovým průvodcem.“ [CT:14] 

 Rovněž jsme museli rozhodnout, jak přeložíme věty, ve kterých se objevuje 

syntaktický paralelismus. Paralelismus jako takový se v češtině objevuje spíše jako 

básnický prostředek36 a čeština je navíc na opakování slov citlivá. Proto jsme se rozhodli 

opakované konstrukce vynechávat: 

„That is what they believe to be the action of the gods, what they believe the gods are 

saying, what they believe the gods are punishing them for.“ [VT:23] 

„Tedy na tom, co podle víry bohové dělají, říkají nebo za co trestají.“ [VT:19] 

 
36 ▷ Rozbor uměleckých textů: Paralelismus. Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu | 
Pravopisně.cz [online]. Dostupné z: https://www.pravopisne.cz/2019/09/paralelismus/ 
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 V některých větách jsme museli změnit pořadí členů vícenásobného větného 

členu, aby se blízko sebe nenacházely dvě spojky a: 

„In Avatar: The Last Airbender, the Water Tribes reveres the Moon and Ocean Spirits 

who gave them waterbending and embody the values of balance, yin and yang, and 

cooperation, which are important in their religious philosophy.“ [VT:14] 

„V seriálu Avatar: Legenda o Aangovi Vodní kmeny uctívají duchy Měsíce a Oceánu, od 

kterých se naučili ovládat vodu. Považují je za symboly rovnováhy, spolupráce, jinu a 

jangu, které hrají významnou roli v jejich náboženské filozofii.“ [CT:20] 

 

2.2.4 Rovina pragmatická 

Their 

„It is easy to focus on the grand abstract morals or virtues of a society like honour, 

bravery, and community, but the average peasant is going to care less about that and 

more about whether they can feed their family. If sacrifices to the god of the forest ensure 

that more than sacrifices to the god of honour, then it is unlikely they will act otherwise. 

Not only are their personal realistic needs more connected to that kind of god, but the 

powers that be would be more motivated to use that religious idea to further their own 

goals.“ [VT:13-14] 

V běžných případech je zájmeno „they“ pouze anglickou 3. osobou množného 

čísla37, používá se však také, pokud gender dané osoby neznáme, nechceme jej zmínit 

anebo jej nepovažujeme za důležitý38. V tomto kontextu se jedná o druhý případ, 

nevyjádřeným podmětem je zde „the average peasant“. Čeština za neutrální tvar považuje 

generické maskulinum39 a bylo by jej v teorii možné použít. Jelikož je však věta, ve které 

se „their“ nachází, poměrně komplikovaná na porozumění, v českém překladu jsme za 

 
37 THEY | meaning in the Cambridge English Dictionary. Cambridge Dictionary | English Dictionary, 
Translations & Thesaurus [online]. Copyright © Cambridge University Press [cit. 02.08.2021]. Dostupné 
z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/they 
38 THEY | meaning in the Cambridge English Dictionary. Cambridge Dictionary | English Dictionary, 
Translations & Thesaurus [online]. Copyright © Cambridge University Press [cit. 02.08.2021]. Dostupné 
z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/they 
39 Jana Valdrová (2017): GENERICKÉ MASKULINUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 
CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.  
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GENERICKÉ MASKULINUM (poslední přístup: 2. 8. 2021) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/they
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/they
https://www.czechency.org/slovnik/GENERICKÉ%20MASKULINUM
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podmět určili „obyčejné lidi“, abychom rozlišili, ke komu se vztahují zájmena, která se 

ve větě objevují, jestli k bohu nebo k lidem: 

„Je snadné se soustředit na velké neurčité morální zásady nebo společenské cnosti 

jako je čest, odvaha a sounáležitost, ale obyčejného rolníka bude více zajímat, jestli uživí 

rodinu. Pokud bude výhodnější přinést oběť bohu lesa než bohu cti, je velmi 

pravděpodobné, že to udělá. Nejenže potřeby obyčejných lidí budou více souviset s 

doménou takového boha, ale ten bude rovněž nejspíše oplývat mocí, nutnou k uskutečnění 

jejich cílů, což je bude motivovat k jeho uctívání.“ [VT:20] 

 

Suprasegmentální prvky 

V textu se často objevuje kurzíva. Tu jsme se ve valné většině případů rozhodli zachovat, 

někdy jsme ale přistoupili k jinému řešení: 

„The statement about his scar has emotional dimensions and is in its own 

sentence.“ [VT:3] 

„O jizvě se ale nejenom dozvíme, jaký k ní má hrdina vztah, ale navíc tvoří její 

popis samostatnou větu.“ [CT:11] 

Zde jsme v českém překladu změnili poměr ze slučovacího na stupňovací. Tím 

jsme podle nás zajistili ono zdůraznění, které v originálu zajišťovala kurzíva. 

„However, even if they did not rely so heavily on proselytisation, polytheistic 

religions did spread.“ [VT:15] 

Jelikož slovo, které bylo původně v kurzívě, nemá přímý ekvivalent a do překladu 

se nedostalo, přenesli jsme kurzívu na místo ve větě, které místo ekvivalentu „did“ nese 

větný přízvuk. 

 „Ačkoliv se tolik nespoléhali na proselytismus, polyteistická náboženství 

se i tak šířila.“ [CT:21] 

 

Intertextovost 

Intertextovost je stavebním kamenem této knihy. Autor se neustále odvolává na jiná díla, 

na kterých vysvětluje zásady tvůrčího psaní a tvorby světů. 



50 

 

 Na počátku každé kapitoly je uveden seznam děl:  

Avengers: Age of Ultron by Joss Whedon  

Stranger Things by the Duffer Brothers  

Harry Potter and the Philosopher’s Stone by J.K. Rowling  

Save the Cat by Blake Snyder  

Undertale by Toby Fox  

A Game of Thrones by G.R.R. Martin  

The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway  

Macbeth by William Shakespeare  

The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien  

Avatar: The Last Airbender by Michael DiMartino and Bryan Konietzko  

The Dark Knight directed by Christopher Nolan and written by Christopher and 

Jonathan Nolan  

Harry Potter and the Goblet of Fire by J.K. Rowling  

[VT:10] 

 Jak už jsme zmínili v Metodě překladu, názvy děl, které byly přeloženy do češtiny, 

uvádíme pod jejich českým názvem. V souladu s českým územ40 ženská jména 

přechylujeme.  

 Zároveň jsme byli postaveni před problém, jak si poradit s předložkou „by“. Za 

běžných okolností bychom využili některé z českých předložek a jméno vyskloňovali – 

to by však mělo za důsledek, že by se seznam znepřehlednil. Z tohoto důvodu v českém 

překladu mezi název díla a jméno autora, které ponecháváme v prvním pádu, pouze 

vkládáme pomlčku, čímž naznačujeme autorství. 

 Položka The Dark Night je specifická tím, že u autorů rozlišuje, kterou složku díla 

měli na starosti, v překladu jsme opět kvůli přehlednosti jejich profese uvedli do závorek.   

Ačkoliv není znalost děl pro pochopení textu tolik důležité, rozhodli jsme se, že 

by bylo vhodné v textu alespoň uvést, o jaký druh díla se jedná, tedy jestli o román, film 

či televizní seriál. Nejprve jsme druhy děl uváděli hned v úvodním výčtu – to se ovšem 

ukázalo být nepraktické z hlediska grafické úpravy textu – seznam působil nepřehledně. 

 
40 Miloslava Knappová (1, 2), Marián Sloboda (3) (2017): PŘÍJMENÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana 
Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. 
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍJMENÍ (poslední přístup: 2. 8. 2021) 
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Rozhodli jsme se tedy druh díla uvádět v textu při první zmínce ve formě vnitřní 

vysvětlivky: 

„Krásně to vidíme na mém oblíbeném příkladu – úvodní scéně G.R.R. Martinova románu 

Hra o trůny.“ [CT:12] 

„(…) jako je tomu v Eleniu od Davida Eddingse. V této trilogii polyteistická náboženství 

přisuzují každému z bohů jiný druh moci, někteří tak ovládají život, jiní smrt, oheň nebo 

přírodu.“ [CT:23] 

  

2.2.4.1 Chyby v originálu 

Ačkoliv tiráž udává, že text prošel korekturou, některé chyby se dostaly i do finální verze. 

Snad toto můžeme přisuzovat faktu, že text vyšel samonákladem a tudíž mu patrně chybí 

kvalitní redakce. 

Tak či onak jsme se rozhodli chyby v překladu opravit, případně jsme s nimi pracovali 

jinak, konkrétním řešením se budeme věnovat záhy. 

Chyby dělíme do dvou kategorií: 

2.2.4.1.1 Původní 

Do této kategorii řadíme chyby, které zavinil autor sám.  

Seznam děl v Části XII 

Tak jako v každé kapitole je i v této na počátku uveden seznam děl, na které se autor ve 

svém výkladu na dané téma odvolává: 

“The A Song of Ice and Fire series by G.R.R. Martin  

Avatar: The Last Airbender by Michael DiMartino and Bryan Konietzko  

The Dragonlance series by Margaret Weis and Tracy Hickman  

The Way of Kings by Brandon Sanderson  

American Gods by Neil Gaiman  

Small Gods by Terry Pratchett  

The Heroes of Olympus series by Rick Riordan  

The Elder Scrolls series by Bethesda  

Mythopoeia by J.R.R. Tolkien  
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Supernatural by Eric Kripke  

Elenium by David Eddings  

Princess Mononoke by Hayao Miyazaki  

Fullmetal Alchemist by Hiromu Arakawa  

Cthulu mythology  

The Goblin Emperor“ 

(VT:10) 

Na první pohled si můžeme všimnout první chyby – každé zmíněné dílo uvádí 

také autora, kromě posledních dvou. Ačkoliv je Cthulu známý i z jiných děl než 

z Lovecraftových románů, vždy se jedná o adaptaci či referenci41 a proto jsme považovali 

za vhodné zde Lovecrafta uvést. 

Autorkou fantasy románu The Goblin Emperor je americká spisovatelka Sarah 

Monette (knihu ovšem vydala pod pseudonym Katherine Addison)42. Chybějící autor 

však není jediný problém, na který zde narážíme. Román není v celé kapitole ani jednou 

zmíněn, dokonce ani v poznámkách pod čarou (což je případ například The Elder Scrolls 

od studia Bethesda [VT:20]. Proto jsme se rozhodli tuto položku v překladu vynechat. 

 

Umístění poznámky pod čarou 

Na straně 17 výchozího textu nacházíme následující pasáž: 

„Fantasy worlds often have magic systems, and interconnecting this with the 

polytheistic religion is incredibly common.[2] If the gods are definitely real and they 

interact with people, then it is common for magic to be divine, coming from the gods 

themselves like in David Eddings’ Elenium.“ [VT:17] 

Poznámku pod čarou má následující znění: 

„[2]Though the A Song of Ice and Fire series is a great example of a world where 

the gods might not be real but magic is seemingly channeled through them anyway.“ 

[VT:17 

 
41 Cthulhu - Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Cthulhu 
42 The Goblin Emperor - Wikipedia. [online]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goblin_Emperor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cthulhu
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Goblin_Emperor
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Poznámka pod čarou má funkci věty přípustkové. Cambridge dictionary43 uvádí 

„though“ mezi výrazy, které jsou častými začátky právě přípustkových vět. Dále mluví o 

tom, že „a clause (…) that expresses an idea that suggests the opposite of the main part 

of the sentence“. Za „main part of the sentence“ zde můžeme považovat větu, ke které se 

poznámka pod čarou váže (Fantasy worlds often have (…)). Problém je, že naše 

poznámka nenaznačuje opak hlavní části věty – myšlenka, že magické systémy jsou často 

vázané na polyteistická náboženství, nijak nevylučuje možnost, že bohové neexistují.  

Další věta je tedy mnohem vhodnější, aby se na ni poznámka pod čarou vázala, 

díky dvěma klíčovým částem „if the gods are definitely real“ a „it is common for magic 

to be divine, coming from the gods themselves“. Poznámka pod čarou připouští opak, 

když říká, že ve zmíněné sérii bohové neexistují a magická moc od nich pochází pouze 

zdánlivě. 

Rozhodli jsme se odkaz na poznámku pod čarou o jednu větu posunout, jelikož je 

podle nás na základě výše uvedeného zdůvodnění její nové umístění logičtější. 

 

Chyby v syntaxi 

„Perhaps using a god’s power also exposes you to their weaknesses, or the god 

themselves limits how much power a person can have, or maybe you must bargain for 

magic from that god, putting a price on it like their soul, which we often see shows like 

Supernatural.“ [VT: 17] 

 Použité „their“ v této větě je přinejmenším zvláštní. V celém souvětí autor 

oslovuje přímo čtenáře („exposes you to their weaknesses“ „you must bargain for 

magic“), nicméně pak prohlásí: „putting a price on it like their soul“. O nikom dalším 

ovšem úryvek nemluví, čí duši nám autor navrhuje, abychom za magii vyměnili? Duši 

boha, kterého o magii žádáme? Či duši úplně někoho jiného?  

 
43 CONCESSIVE CLAUSE | meaning in the Cambridge English Dictionary. Cambridge Dictionary | English 
Dictionary, Translations & Thesaurus [online]. Copyright © Cambridge University Press [cit. 02.08.2021]. 
Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/concessive-clause 
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Upsání (vlastní) duše nějaké mocné entitě, například ďáblu, je běžným jevem jak 

ve folklóru44, tak v umělecké literatuře či filmu45. Mezi nejznámější příklady patří Faust 

(například v Goethově verzi46), český čtenář bude jistě znát klasickou pohádku Hrátky 

s čertem.47 I v samotném seriálu Supernatural (česky Lovci duchů), na který se autor 

odvolává, je zaprodání vlastní duše oblíbeným motivem48. Všechny tyto příklady mluví 

o vlastní duši, ne duši někoho jiného. 

Jelikož se tedy téměř vždy jedná o úpis vlastní duše, lze předpokládat, že použití 

slova „their“ je chyba, patrně pozůstatek předchozí verze souvětí, které čtenáře přímo 

neoslovovalo a příklady nástrah magie božského původu ilustrovalo na obecném příkladu 

s použitém zájmena „they“. 

 Reformulace souvětí má zřejmě na svědomí i druhou chybu, na kterou v tomto 

úryvku narážíme: 

„which we often see shows like Supernatural.“ [VT:17] 

Aby byla tato věta syntakticky správně, chybí nám v ní buď předložka: „which we often 

see in shows like Supernatural.“ Anebo sloveso: „which we often see shows like 

Supernatural do.“ Věta byla nakonec přeložena takto: „(…) což vídáme v seriálech jako 

jsou Lovci duchů.“ 

 

Záměna postav 

„Otherwise, characters irrationally worrying or joking about something happening, like 

in Avatar: The Last Airbender where Sokka hopes the Spirits will unleash a “…crazy 

amazing spirit attack on the Fire Nation”.“ [VT:6] 

Při hledání českého překladu této repliky jsme zjistili, že tuto větu v dílu Obléhání 

Severu, 1. část nepronáší Sokka, který ve scéně ani není přítomen, ale Aang. Naši 

 
44  Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, 2nd ed. (Bloomington: Indiana UP, 1955-58), vol. 5, 
pp. 39-40. 
45 Upisování duše ďáblu je častý motiv napříč evropskou literaturou, viz zde: Deal with the Devil - 
Wikipedia. [online]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Deal_with_the_Devil 
46 GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust. Vydání v Academii třetí, opravené. Praha: Academia, 2019. 
Europa (Academia). ISBN 978-80-200-2883-9. 
47 Hrátky s čertem (1956) | ČSFD.cz . ČSFD.cz [online]. Copyright © 2001 [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.csfd.cz/film/6290-hratky-s-certem/prehled/ 
48 Deals and Pacts - Super-wiki. [online]. Dostupné z: 
http://www.supernaturalwiki.com/Deals_and_Pacts 
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domněnku potvrdil původní dabing epizody. V překladu jsme tak chybu opravili a uvedli 

správného mluvčího. 

 

2.2.4.1.2 Převzaté 

V tomto oddílu se chceme věnovat chybám, které se řadí k rozšířeným omylům, a autor 

je tedy pouze převzal. 

Neville Chamberlain 

„In Joss Whedon’s Avengers: Age of Ultron, Tony Stark uses the phrase, “Peace in our 

Time” to describe his latest invention, Ultron—an artificial intelligence capable of 

policing the whole planet and defending humanity from threats. This phrase is a reference 

to Neville Chamberlain's words in 1938, after striking a deal with Adolf Hitler and Nazi 

Germany, that he had achieved “Peace in Our Time.”“ [VT:1] 

 Správné znění tohoto citátu není „Peace in our time“, nýbrž „Peace for our 

time“49. To začalo v překladu představovat problém ve chvíli, kdy jsme se pro překlad 

citátu z Avenger: Age of Ultron rozhodli použít překlad z dabingu „Mír už za nás50.“ 

Chamberlainův citát, který překládají česká média jako „mír pro naši dobu“51,52, tak vedle 

volnějšího překladu z dabingu nepůsobil, že se jedná o přímý odkaz. Začali jsme se tedy 

zabývat myšlenkou uvést do závorek anglické originály, aby byla paralela jasná, nicméně 

se ukázalo, že citát samotný je ve filmu uveden chybně53. Britský historik Nicholas 

Hagger ve své knize Peace for Our Time uvádí, že tento rozšířený omyl zřejmě vznikl 

díky podobnosti citátu s veršem z Book of Common Prayers („Give peace in our time, O 

 
49 BBC - Homepage [online]. Copyright © [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.bbc.com/historyofthebbc/anniversaries/september/chamberlain-returns-from-munich 
50 Avengers: Age of Ultron. 2015. dabing: Studio Virtual®.2015 [DVD] Directed by J. Whedon. Hollywood: 
Marvel. 
51Za Hitlerem letěl Chamberlain třikrát jednat o míru. Netušil, s jakým gangsterem doopravdy jedná 
[online]. 19.11.2020 [cit. 2021-8-2]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/za-hitlerem-letel-chamberlain-
trikrat-jednat-o-miru-netusil-s-jakym-gangsterem-8364707 https://plus.rozhlas.cz/za-hitlerem-letel-
chamberlain-trikrat-jednat-o-miru-netusil-s-jakym-gangsterem-8364707 
52 Chamberlainův pokus o mír vešel do učebnic. Jako odstrašující příklad — ČT24 — Česká televize. ČT24 
— Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 02.08.2021]. 
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2543431-chamberlainuv-pokus-o-mir-vesel-do-
ucebnic-jako-odstrasujici-priklad 
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Lord”). Tento chybný citát se dostal i do názvu divadelní hry Noela Cowarda z roku 1947 

Peace in our Time.54 Je tedy zřejmé, že se nejedná o nic nového ani neobvyklého. 

Anglické originály jsme se tedy nakonec neuvedli. Citát z filmu Avengers: Age of 

Ultron jsme přeložili překladem z českého dabingu. Druhý citát jsme vynechali a pouze 

napsali, že postava ve filmu odkazuje na Chamberlainova slova: 

„Ve filmu Avengers: Age of Ultron, režiséra Josse Whedona, Tony Stark představí 

Ultrona, umělou inteligenci schopnou dohlížet na celou planetu a bránit lidstvo před 

hrozbami. Svůj nejnovější vynález popíše jako „mír už za nás“. Odkazuje tím na slova 

Nevilla Chamberlaina, která pronesl poté, co v roce 1938 podepsal dohodu s Adolfem 

Hitlerem a nacistickým Německem.“ [CT:9] 

 

Chybná čínská transkripce 

Jak jsme zmínili výše, rozhodli jsme se čínská jména v textu transkribovat pomocí české 

transkripce: 

„In the episode The Painted Lady, a small river village relies entirely on its fish supply 

from the Jang Hui river to survive, so they emphasise the Painted Lady, a fresh water 

river spirit who protects the river, over other spirits.“ [CT:13] 

Překladač na serveru čínsky.cz ovšem první slovo nedokázal přepsat, anglický 

originál byl zřejmě chybně. Seriál Avatar: Legenda o Aangovi, ze kterého epizoda 

pochází, je amerického původu, bylo možné, že název měl čínštinu pouze připomínat, a 

ne něco znamenat.  

Název řeky byl zveřejněn v informačních bublinách, které se objevovaly 

v průběhu epizod na obrazovce. Tato speciální verze byla vysílána na Avatar: Extras55 – 

akci, kterou zastřešovala americká televize Nickelodean, stojící za vznikem seriálu. 

Neoficiální transkript těchto bublin lze dohledat na stránkách fanouškovské wikipedie56. 

Zde se dozvídáme, že záměrem autorů bylo vesnici pojmenovat v překladu „šedá řeka“. 

 
54 HAGGER, Nicolas. Peace for our Time:: A Reflection on War and Peace and a Third World War. 2018. 
ISBN 9781785357077. 
55 [online]. Dostupné z: https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-
BRSTI-1 
56 [online]. Dostupné z: https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-
BRSTI-1 

https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-BRSTI-1
https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-BRSTI-1
https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-BRSTI-1
https://avatar.fandom.com/wiki/Avatar_Extras_(Book_Three:_Fire)#cite_note-BRSTI-1
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Jeden z uživatelů ovšem v komentářích upozornil na fakt, že správný přepis názvu „šedá 

řeka“ by byl Jiang Hui, ne Jang Hui, jak uvádí transkript57. Tuto teorii jsme se rozhodli 

ověřit, uživatel měl, zdá se, pravdu – jeden z významů slova „jiang“58 je řeka a u slova 

„hui“59 mezi významy najdeme šedý. Název „Šedá řeka“ má také význam i v rámci 

epizody – její děj se točí okolo znečištěného vodního toku. 

Pak už jsme název jen transkribovali pomocí překladače, tentokrát úspěšně. 

 
57 Jang Hui River | Avatar Wiki | Fandom. [online]. Dostupné z: 
https://avatar.fandom.com/wiki/Jang_Hui_River 
58 Word dictionary - jiang - MDBG Chinese Dictionary. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 
2021 [cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=jiang 
59 Word dictionary - hui - MDBG Chinese Dictionary. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 2021 
[cit. 02.08.2021]. Dostupné z: 
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=hui 

https://avatar.fandom.com/wiki/Jang_Hui_River
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=jiang
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=hui
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Závěr 

Ve své práci jsem se snažila především o kvalitní překlad, takový, z jakého by si čtenář 

odnesl stejné vědomosti a čtenářský zážitek jako z originálu. To jsem se snažila 

dosáhnout použitím již existujících překladů, se kterými je potenciální čtenář alespoň 

částečně obeznámen, a přeložením zbývajícího textu tak, aby působil srozumitelně a 

čtivě. 

Jednou z nejkomplikovanější částí byl překlad termínů z oblasti tvůrčího psaní. 

I přes veškerou snahu a oslovení řady odborníků se mi nepodařilo dopátrat českých 

termínů a byla jsem nucena vymyslet si vlastní. Do závorek jsem alespoň uvedla původní 

název. 

V rámci přípravy podkladů na analýzu překladu jsem měla možnost si pohovořit 

s autorem knihy, a ačkoliv je s fanoušky v aktivnějším kontaktu než většina běžných 

autorů, stále byla příležitost, abych se jako začínající překladatelka setkala téměř tváří 

v tvář s autorem knihy, kterou překládám, poměrně jedinečná a jsem za ni velmi vděčná. 
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