
 

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Ústav translatologie 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Kateřina Stupková 

 

 

 

 

 

 

Komentovaný překlad: „Fantasy, Supernatural, Science Fiction, Utopias, and Dystopias“. In: 

NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred 

NILSEN. Literature for Today's Young Adults. Ninth edition. Harlow: Pearson Education, 

2014. ISBN 978-1-292-04141-4. 

Annotated Czech Translation of “Fantasy, Supernatural, Science Fiction, Utopias, and 

Dystopias”. In: NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don 

Lee Fred NILSEN. Literature for Today's Young Adults. Ninth edition. Harlow: Pearson 

Education, 2014. ISBN 978-1-292-04141-4. 

 

 

Praha, 2018     Vedoucí práce: Mgr. Šárka Tobrmanová, PhD. 



 

 

Zadání  

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu 

min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým 

cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále 

popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy 

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

v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. 

Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, 

včetně internetových.  
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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to z překladu textu z angličtiny do 

češtiny a následného komentáře. Výchozím textem je část kapitoly „Fantasy, Supernatural, 

Science Fiction, Utopias, and Dystopias“ z knihy Literature for Today's Young Adults, což je 

učební text o literatuře pro mládež. Komentář se se skládá z analýzy výchozího textu, dále pak 

popisu zvolené metody překladu, rozboru konkrétních problémů v překladu a překladatelských 

posunů, které během překladu vznikly. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis consists of two main parts – the translation from English to Czech and the 

commentary on it. The source text is a part of selected chapter “Fantasy, Supernatural, Science 

Fiction, Utopias, and Dystopias” from the book Literature for Today’s Young Adults which is 

a textbook about young adult literature. The commentary comprises of the analysis of the source 

text, description of the selected method of translation, analysis of specific translation problems 

and translation shifts which occurred during the translation process.  
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit překlad části jedné z kapitol učebnice Literature for 

Today’s Young Adults od kolektivu autorů a tento překlad dále okomentovat. Překládaná 

kapitola se zabývá žánry fantasy, sci-fi, dystopie a utopie, ve zvolené části je načrtnut rozdíl 

mezi fantasy a sci-fi a dále rozvedena typologie několika subžánrů fantasy. Text je výrazně 

heterogenní, obsahuje kromě hlavní linie také doprovodné samostatné texty v oddělených 

boxech, které informace dále rozvíjejí. Také se na něm podílelo několik autorů, což výslednou 

různorodost nadále umocňuje.  

 Text lze klasifikovat jako populárně-naučný, mísí se v něm více slohových postupů. Pro 

překlad jsem ho zvolila nejen z toho důvodu, že je mi velmi blízké jeho téma, ale také proto, že 

zvláště svou intertextovostí nabízí velké množství a širokou škálu překladatelských problémů, 

pro které budu muset najít vhodná řešení.  

První část práce obsahuje samotný překlad výchozího textu (při výběru kapitoly 

k překladu jsem se řídila vlastním vkusem), v druhé části pak následuje komentář obsahující 

analýzu výchozího textu podle modelu Christiane Nordové a rozdělení funkčních stylů od 

Romana Jakobsona. Na základě analýzy je popsána hypotetická cílová komunikační situace a 

dále stanovena překladatelská strategie. V samostatné kapitole jsou popsány překladatelské 

problémy a jejich řešení a v závěru pak uvedena typologie posunů podle Antona Popoviče 

shrnutá Editou Gromovou.  
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2. Překlad 

Fantasy, nadpřirozeno, sci-fi, utopie a dystopie 

„Uhni, Holdene Caulfielde. Na scénu přichází nový typ dospívajících hrdinů,“ napsala Anita 

Silveyová ve svém článku pro říjnové číslo časopisu School Library Journal (Časopis školních 

knihoven) v roce 2006. Dále myšlenku rozvedla:  

Ve skutečnosti došlo k takovému posunu čtenářského vkusu dospívajících, že se všichni ze 

všech sil snažíme zjistit, co se jim skutečně zamlouvá. Jednou věcí jsem si jistá: místo toho, aby 

toužili po realistických příbězích o lidech, jako jsou oni sami, jsou dnešní náctiletí posedlí 

postavami (a příběhy), které mají jen málo společného s jejich každodenními životy. Jak řekl 

jeden mladý čtenář, jeho vrstevníci pátrají po románech, které je „přenesou do jiného světa, 

úplně jiného, než je tento.“ („Otázka nadpřirozena“, str. 44–47) 

Ačkoli Silveyová psala jak o fantasy, tak o napětí a záhadách, právě fantasy literatura nás stejně 

jako mnoho školních knihovníků donutila přerovnat knihovny, abychom v nich tomuto 

konkrétnímu žánru udělali více místa. Úspěch knih J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi s tím 

zajisté souvisí, ale jak řekla Tamora Pierceová na setkání ALAN (Shromáždění o literatuře pro 

dospívající při Národní radě učitelů angličtiny) v Nashville roku 2006, nejde ani tak o to, že by 

všichni spisovatelé náhle začali psát další „Harry Pottery“. Úspěch Rowlingové spíše přiměl 

nakladatele, a zvláště ty, kteří vydávají dětské knihy, aby na fantasy začali pohlížet s novým 

respektem a důkladněji četli tento typ rukopisů, který vlastně dostávali po celou dobu.  

Žánry fantasy a sci-fi jsou navzájem propojeny a také se pojí s nejhlubšími lidskými touhami, 

ale není lehké mezi nimi nakreslit jasnou dělicí čáru. V roce 1983 řekl Walter Wangerin ml. 

posluchačům na Bowling Green University, že „fantasy se zabývá neměřitelným, zatímco 

science fiction se zabývá měřitelným.“ V dodatku k audio nahrávce Enderovy hry od Orsona 

Scotta Carda, která vyšla v roce 2005 v rámci oslav dvacátého výročí vydání této knihy, 

formuloval sám Card žertovně svou vlastní definici. Řekl, že jde o souboj mezi šrouby a stromy. 

Pokud jsou na obálce knihy stromy, je to fantasy, pokud šrouby, které u sebe drží kusy kovu, 

pak je to sci-fi. 

Každý, kdo zná mladé lidi, ví, že knihy v této literární oblasti překračují hranice žánrů i 

věkových skupin. Dospívající čtou to, co dospělí, a knihy, které snad byly cíleny na mladé 

čtenáře, čtou nyní i dospělí. Slovo fantasy pochází z řeckého výrazu pro „zviditelnění“. Právě 

fantasy možná více než jakýkoli jiný druh literatury odmítá přijmout svět takový, jaký je, takže 

v něm čtenáři vidí to, co by být mohlo (a pořád může), spíše než to, co bylo nebo být musí. 
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Přitažlivost fantastické literatury tkví možná jednoduše v tom, jak elementární tento žánr je. 

Spisovatelé spřádají své jednodušší příběhy na motivy vyprávění o Krásce a zvířeti, Artušově 

mládí a jeho šťastnějším životě a mnoha dalších starých pohádek a legend, které si oblíbila 

spousta dětí. 

Fantasy nám dovoluje – ba nás k tomu přímo tlačí – stát se lepšími, než jsme, lepšími, než 

bychom kdy mohli doufat. A to tím, že nás nutí čelit velkým nejasnostem a dualitám života: 

dobru a zlu, světlu a temnotě, nevině a vině, skutečnosti a zdání, hrdinství a zbabělosti, tvrdé 

práci a zahálce, odhodlání a váhání, řádu a chaosu. To všechno fantasy literatura přináší a nabízí 

tak prostředky, díky kterým mohou čtenáři zkoumat oba extrémy i odstíny mezi nimi.  

Cena Margaret A. Edwardsové 

Vítězka (1999) 

Anne McCaffreyová, dračí dáma 

Anne McCaffreyová zemřela ve věku 85 let 21. listopadu 2011 v County Wicklow v Irsku, ve 

svém domě, který sama navrhla, když se do Irska přestěhovala ze Spojených států v roce 1970. 

Narodila se v Cambridge v Massachusetts a v roce 1947 dokončila studium na Radcliffe 

College. Ačkoli má irské předky, k přestěhování do Irska ji nalákal příslib vlády, že spisovatelé 

nebudou muset platit daň z příjmu za prodej svých knih. Návštěvníkům McCaffreyová se 

smíchem vysvětlovala, že dům, který sama navrhla a který leží na jih od Dublinu, pojmenovala 

Dračí bašta, protože „ho zaplatili draci“.  

Než se uchýlila k psaní, zkoušela McCaffreyová zpívat i hrát a jak řekla v roce 2004 

v rozhovoru pro sci-fi časopis Locus, tyto dovednosti ji při psaní přímo ovlivnily, protože ve 

všech těchto oborech jsou nejdůležitější emoce. Aby spisovatel dokázal dokončit celý proces 

psaní a vydání knihy, musí ke svému příběhu cítit něco dostatečně silného. Pokud jeho city 

nejsou opravdové, nebudou pak dost silné na to, aby se dostaly až ke čtenářům.  

V roce 1999 ocenila komise YALSA (Asociace knihovnických služeb pro mládež) romány 

Dračí let, Bílý drak, Loď, která zpívala, Dračí skok, Dračí píseň, Dragonsinger (Dračí pěvec) 

a Dragondrums (Dračí bubny). V době autorčiny smrti bylo publikováno 23 souvisejících 

románů a jeden další připraven k vydání na rok 2012. V posledních deseti letech života, kdy 

její zdraví selhávalo, začala McCaffreyová úzce spolupracovat se svým synem Toddem. 

Společně napsali pět knih včetně třiadvacátého románu a Todd pak napsal tři další už jen pod 

svým jménem.  
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Všechno začalo koncem šedesátých let, kdy Anne McCaffreyová vytvořila smyšlený svět, který 

pojmenovala PERN (Parallel Earth, Resources Negligible – obdoba Země, zdroje 

zanedbatelné). Vznikl pro potřeby krátké povídky a to mělo být všechno, ale nakonec se situace 

vyvinula jinak. Každých dvě stě let ohrožují PERN stříbřité výtrusy – organismy, které pohlcují 

veškerou organickou hmotu. Jedinou ochranou před nimi jsou draci, kteří padající Vlákna 

dokážou zničit. Série, která začala v roce 1968 Dračím letem a pokračovala Dračí písní, 

předběhla svou dobu tím, že se jednalo o směs sci-fi a fantasy. Poté, co získala cenu 

Edwardsové, se Michael Cart autorky v rozhovoru pro časopis School Library Journal v červnu 

1999 zeptal, jaký žánr píše. Odpověděla: 

Tohle musím pořád ujasňovat. Píšu sci-fi. Možná to vypadá jako fantasy, protože používám draky, ale 

ti moji vznikli pomocí genetického inženýrství, proto se jedná o sci-fi. 

Jedním z důvodů, proč chtěla být známá jako spisovatelka sci-fi, je možná skutečnost, že měla 

radost z průniku do sféry, které dominovali muži. Četli jsme několik jejích nekrologů a všechny 

obsahovaly větu o tom, že byla první ženou, která získala obě nejvyšší ocenění v žánru sci-fi: 

ceny Hugo a Nebula. Ale dnes jsou už obě online definována jako ceny v obou žánrech, sci-fi 

i fantasy.  

Mnoho fanoušků McCaffreyové si nejvíce oblíbilo Dračí píseň díky zvláště zajímavé hlavní 

hrdince, kterou autorka vytvořila podle dvou svých kamarádek z mládí. Jmenuje se Menolly a 

více než cokoli jiného se chce stát pernskou hudebnicí, avšak harfenisty mohou být jen muži. 

Otec ji bije, aby ji potrestal za její cílevědomost, ale nakonec je Menolly zachráněna drakenem.  

Když si Hlavní harfeník Pernu poslechne její hudbu, vyzve Menolly, aby se stala první ženskou 

harfenistkou. Není nijak překvapivé, že se Menolly se svými schopnostmi, překážkami a 

statečností stala vzorem čtenářek. Zaslouží si to.  

Draci, které McCaffreyová vytvořila, jsou pro čtenáře téměř stejně přitažliví, jako její postavy. 

Ačkoli mají tato stvoření svůj nesporný půvab, po celá léta se o nich mluví pouze negativně. A 

tak McCaffreyová vytvořila draky, kteří jsou pro čtenáře přitažliví a zároveň jsou mírní a oddaní 

svým jezdcům. Vzhledem k tomu, jak moc ji fascinují, McCaffreyová uvedla, že jí nevadí, když 

se jí říká „dračí dáma“, ačkoli původní Dračí dáma byla okouzlující, ale nebezpečná žena 

v Terry and the Pirates (Terry a piráti), komiksu, který vycházel ve čtyřicátých letech.  

McCaffreyová tvrdí, že jejím oblíbeným románem je Loď, která zpívala, a to kvůli otci. Bojoval 

ve třech válkách a pak zemřel v třiašedesáti letech. Když pak spisovatelka v Lodi, která zpívala 
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oplakávala smrt jedné z postav, vlastně tak truchlila nad otcovou smrtí a ztracenou šancí 

dokázat mu, že je co k čemu. V tomto románu se lidé z lastur (postižené ženy) a jejich mobilní 

partneři (muži vybraní k tomu, aby jim asistovali při jejich práci) vzdávají svých životů, aby 

řídili svou myslí lodě. Témata hrdinství a zasvěcení života dobru pro druhé se vinou všemi 

jejími knihami a nikde nejsou zobrazena lépe než v Lodi, která zpívala. 

Když jsme sestavovali druhé vydání této učebnice (1985), Anne McCaffreyová nám řekla, že 

píše milostné příběhy, které jsou „xenofilní spíše než xenofobní, protože cítím, že jednou se 

setkáme s dalšími myslícími bytostmi. Můžu jen pevně doufat, že je náš druh uvítá s tolerancí 

a nesmírnou touhou pochopit cizí mysli a zvyky.“ Lidé hledají důkaz toho, že Anne 

McCaffreyová byla spisovatelkou sci-fi – možná je právě tohle on. 

Konvence ve fantasy 

Jo-Ann Goodwinová v článku s názvem „Na obranu fantasy“ (In Defense of Fantasy), který byl 

publikován v sobotní příloze londýnského deníku Independent (24. července, 1993, str. 32), 

okomentovala podstatu tohoto žánru. Pro přesnost a výstižnost jejího názoru stojí za to si ho 

zopakovat.  

Klasické fantasy se točí kolem hledání, dalo by se říci poslání. To může mít nekonečné množství 

různých motivů – duchovní, politické, sexuální, materiální – ale jeho přítomnost v textu je 

nezbytná. Poslání vyjadřuje touhu dosáhnout něčeho, co s sebou přináší těžkosti a nebezpečí, 

něčeho, co je zdánlivě odsouzeno k selhání. Také umožňuje autorům fantasy pracovat 

s přechodovými rituály: hlavní postava roste s tím, jak se její úkol vyvíjí. 

Goodwinová dále pokračovala tím, že magické, symbolické a alegorické události pomáhají 

spisovatelům otevřeně popisovat vnitřní boj hrdinů. Navíc se díky tomu, že se hrdina nachází 

v jiném světě, otevírá autorovi možnost zatížit hlavní postavu ohromnou zodpovědností. 

Taková zodpovědnost může ovlivnit i celý svět, ale uplatňuje se především v globální vesnici, 

protože fantasy je „žánr veskrze společenský“: každé rozhodnutí, které v něm hrdina učiní, 

někoho ovlivní.  

Hrdinové musí dokázat, že jsou svého úkolu hodni, ačkoli na začátku příběhu mohou tápat a 

cítit nejistotu ohledně sebe samých i svých poslání. Ta v tomto žánru vytvářejí analogii 

s reálnými životy čtenářů. Všichni se pouštíme do našich poslání, vydáváme se na dlouhou 

cestu, hledáme dobro, jsme pokoušeni zlem a víme, že se s ním nakonec musíme nevyhnutelně 

utkat. Po celou dobu čelíme překážkám a nástrahám, doufáme, že během i po skončení našeho 
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hledání najdeme uspokojení a smysl. Naše úkoly možná neotřesou zemí jako ty, které plní 

hrdinové fantasy, ale naše citové a intelektuální zápasy mohou otřást naším osobním životem.   

Útoky na fantasy literaturu jsou běžné a předvídatelné. Říká se o ní, že jde o dětsky 

jednoduché čtení, což je tvrzení, jež většina čtenářů odmítne poté, co se pokusí porozumět 

podivným bytostem a ještě podivnějším zemím, které jsou plné mystických a morálních 

náznaků a nejasností. Fantasy bývá označováno jako úniková literatura, protože umožňuje 

čtenářům odpočinout si od každodennosti a těšit se z velkolepých dobrodružství. Pro některé 

čtenáře (nejspíš příležitostně pro každého) je tento únik tím jediným, po čem touží. Ale pro 

další čtenáře to funguje jinak: vyrazit za zdánlivě nekonečnými posláními a čelit všem těm 

neuvěřitelným překážkám pro ně znamená návrat do jejich skutečného, omezeného světa, kde 

musí čelit mnoha totožným problémům.  

Navzdory obavám a námitkám se fantasy přesunulo do středu zájmu literatury pro mládež. 

Tolkien byl v podstatě kanonizován a vzhledem ke stabilní či rostoucí popularitě takových 

spisovatelů, jako je Ursula K. Le Guinová a Anne McCaffreyová či dva o něco současnější 

vítězové ceny Margaret E. Edwardsové Orson Scott Card a Terry Pratchett, není pochyb, že 

fantasy se dnes nově těší uznání nejen od mladých čtenářů, ale i od dospělých, kteří se pohybují 

v knižní branži.   

Velkou zásluhu na tom jistě má J. K. Rowlingová. Neznáme žádného celosvětově oblíbenějšího 

spisovatele, než je právě ona. Mnoho lidí může vyprávět příběhy o jejím vlivu. Prarodiče se 

vychloubají tím, že jejich vnouče přečetlo některou z jejích knih celou během dne, kdy vyšla, a 

vysokoškolští profesoři tvrdí, že Rowlingová změnila způsob výuky, protože se poprvé do 

jejich předmětů o literatuře pro děti a mládež začali zapisovat i mužští studenti. Jeden 

z nejlepších příběhů, které jsme kdy slyšeli, vyprávěla žena z Nového Zélandu: zúčastnila se 

celonočního předčítání v parku, jež se konalo po vydání jednoho z dílů, a mezi předčítajícími 

byla také známá novozélandská spisovatelka Margaret Mahyová.  

Proč je Harry tak populární? Dokonce i jen zběžné přečtení série nabízí odpovědi na tuto otázku. 

Harry je výjimečná postava. Je téměř nemožné ho nemít rád: neuvěřitelně schopný student 

magie ve Škole čar a kouzel v Bradavicích, sportovně vyniká ve hře zvané famfrpál (která se 

hraje ve vzduchu na košťatech), je to očividně bojovník a má přátele, které si čtenáři musí 

oblíbit.  

Jeho rodiče byli zavražděni zlým Voldemortem a v příběhu lze nalézt dostatek motivů 

připomínajících Luka Skywalkera, Darth Vadera a další aspekty Star Wars, aby to čtenáře 
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fascinovalo po dlouhé roky. Rowlingová tak nejen odvyprávěla úžasný příběh, ale jak vtipně 

prohodila v nedávném rozhovoru, je také jednou z mála lidí, kterým se podařilo vydělat peníze 

diplomem z klasické literatury. 

Různé typy fantasy literatury 

O fantasy jsme dříve přemýšleli jako o jediném 

žánru, ale teď, když je tak oblíbené, lze snadno 

konstatovat, že očividně existuje několik 

různých podtypů. Což dává smysl – lidská 

mysl má nezměřitelnou schopnost představit si 

mnohem více světů než jen ty, které vidíme a 

můžeme se jich dotknout. Níže vám tedy 

předkládáme vybraný vzorek jednotlivých 

typů fantasy. A i tyto naše podkategorie jsou 

jen vzorkem, protože autoři stále přicházejí 

s novými a novými způsoby, jak psát staré příběhy. Jednou z nejzákladnějších metod je vytvořit 

paralelní vesmír, který existuje po boku běžného světa. J. K. Rowlingová v knihách o Harrym 

Potterovi chytře udělala z alternativního vesmíru ten hlavní a náš svět mudlů se stal tím 

podivným vedlejším. V boxu Téma 1 s názvem „Alternativní vesmíry ve fantasy“ najdete 

knihy, ve kterých se paralelní světy nacházejí. 

Fantasy o zvířatech Příběhy o zvířatech, jejichž hlavním cílem je učit lidi, jsou tak staré jako 

Ezop a zároveň tak aktuální jako dnes vydaná knižní recenze. Mnoho náctiletých s láskou 

vzpomíná na knihy jako Šarlotina pavučinka od E. B. Whita, The Fledgling (Ptáčátko) od Jane 

Langtonové, Mrs. Frisby and the Rats of NIMH (Paní Frisbyová a krysy z NUDZ) od Roberta 

C. O’Briena, Žabákova dobrodružství od Kennetha Grahama a Daleká cesta za domovem od 

Richarda Adamse. Možná teď tedy sáhnou po The Book of the Dun Cow (Kniha o šedohnědé 

krávě) od Waltera Wangerina ml., velice zábavném teologickém thrilleru, který je 

převyprávěním příběhu kohouta Kokrháče. Kokrháče, který je nejspíše vůdcem v boji dobra 

proti zlu (to představují poloviční had, poloviční kohout kurolišek a černý had wyrm), sužují 

pochybnosti. Pomůže mu pokorný pes Mondo Cani, několik legračně nasupených krůt a 

nejrůznější další zvířata, která žijí na dvorku. V The Unseen (Neviděno) od Zilphy Keatley 

Snyderové má hlavní hrdinka Xandra Hobsonová pocit, že ji její rodina nemiluje, ale zábavnou 

pointou knihy je způsob, jímž zjistí, že to není pravda, poté, co před lovci zachrání ptáka, který 

jí zanechá své pírko sloužící ve skutečnosti jako klíč do jiného světa.   

V našem kurzu na ASU (Arizonská státní 

univerzita) slavíme den Harryho Pottera 

hned po Halloweenu, kdy se dají dekorace, 

jídlo a kostýmy nakoupit se slevou. 

Zvolený výbor vedoucích se obleče do 

kostýmů, naplánuje hry a dílny a každého 

pověří úkolem přinést nějaké občerstvení. 

Minulý rok se zábava točila hlavně kolem 

úžasných online parodií, které jsme si 

pouštěli.  
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Pokud jako zvířata vnímáme také draky, můžeme sem zahrnout knihy Dragon’s Blood (Dračí 

krev), Heart’s Blood (Krev srdce) a A Sending of Dragons (Vyslání draků) od Jane Yolenové, 

které tvoří ságu o dvou mimořádně sympatických mladých lidech, již bojují o své životy a za 

své draky. Příběhy Patricie C. Wredeové S princeznami to není lehké a Talking to Dragons 

(Rozmluvy s draky) jsou dobrodružné a plné vtipu. Její nejlepší kousky jsou však k přečtení 

v Book of Enchantments (Kniha zaklínadel). A jak řekla Anne McCaffreyová, záměrně se 

rozhodla vybudovat drakům pozitivní pověst, na kterou dlouho čekali. Je zajímavé, že 

v příběhách z Dálného východu jsou draci vždy přátelští, kdežto v tradičních legendách 

evropského původu se jich lidé bojí.   

Děj knih Ratha’s Creature (Rathino stvoření) zasadila jejich autorka Clare Bellová do doby 

před pětadvaceti miliony let. Ratha je vůdkyní klanu inteligentních kočkovitých šelem, které si 

vytvořily rozvinutou společnost a naučily se starat o stáda jiných zvířat. Divoké kočky od Erin 

Hunterové zobrazují čtyři klany divokých koček žijících pospolu víceméně v harmonii v lese, 

který je jejich domovem, ale když jeden z klanů získá na síle, je tato rovnováha ohrožena. Série 

dále pokračuje knihou Oheň a led. Fire Bringer (Nosič ohně) od Davida Clement-Daviese je 

příběh o komplexním společenství inteligentních jelenů, které bylo vybudováno na základě 

jejich vlastní mytologie. Tento spisovatel později napsal knihu The Sight (Zrak) o společenství 

inteligentních vlků. Narození dvou vlčat, černého Fella a bílé Larky, vede k tomu, že smečka 

přijme prastarý mýtus o předpovídání budoucnosti. Druhý díl z roku 2007 s názvem Fell (Fell) 

pojednává o jednom z odrostlých vlčat, o tom, jak zradí svou rodinu i o jeho vykoupení. Ve své 

knize A Glory of Unicorns (Sláva jednorožců) sesbíral Bruce Coville dvanáct příběhů o svém 

nejoblíbenějším stvoření, jednorožci, a o tom, jakým způsobem vychází s lidmi a ovlivňuje je.  

Téma 1 

Alternativní vesmíry ve fantasy 

Betrayal (Zrada) od Gillian Shieldsové. HaperCollins, 2010. V druhém dílu knihy Immortal 

(Nesmrtelná) (Katherine Tegen Books, 2009) se šestnáctiletá Evie vrátí do internátní školy 

jménem Wyldcliff, což je vhodné jméno pro místo, kde musí bojovat s démony, aby zachránila 

Sebastiana. 

Bonechiller (Mrazivec) od Grahama McNamee. Random House, 2008. Dannyho kousne zlý 

démon, a tak se Danny s přáteli vydají po jeho stopě a snaží se toto stvoření zlikvidovat dřív, 
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než jeho jed Dannyho zabije. Podaří se jim démona zahnat do kouta, ale boj s ním není 

jednoduchý.  

Dcera kostí a dýmu od Laini Taylorové. Little, Brown, 2011 (Knižní klub, 2012). Hrdinkou 

tohoto romantického thrilleru je sedmnáctiletá Karou, pražská studentka umění, kterou 

vychovali démoni. Na život si vydělává vyřizováním pochůzek pro Brimstonea, svého 

náhradního rodiče, který patří mezi nadpřirozené chiméry. Musí splnit své poslání – zachránit 

svou démonskou rodinu a zjistit, kam patří. Naráží přitom na tolik potíží, že se čtenáři nebudou 

moci dočkat následujícího dílu. 

Draw the Dark (Nakresli temnotu) od Ilsy J. Bickové. Carolrhoda, 2010. Christian ve své 

mysli vidí „postranní“ prostor. Také dokáže nahlížet do myslí jiných lidí. Hledá své zmizelé 

rodiče a odkryje přitom minulost a přítomnost malého městečka, ve kterém žije.  

Entwined (Propletení) od Heather Dixon. Green Willow, 2011. Po matčině smrti je princezně 

Azaele a jejím sestrám zakázáno tančit, navazovat vztahy, smát se nebo dokonce jen vycházet 

ven. Azaela nakonec najde na zámku kouzelné místo díky stříbrem vyšívanému kapesníku, 

který kdysi patřil její matce.  

Extraordinary (Mimořádné) od Nancy Welin. Dial/Penguin, 2010. V této městské pohádce 

vstoupí víla Mallory do světa lidí, protože doufá, že polapí do pasti Phoebe, která zachrání celou 

říši víl.  

Fever Crumb (Fever Crumbová) od Philipa Reeva. Scholastic, 2010. Reeve napsal Fever 

Crumb, první díl trilogie, jako prequel ke své sérii Kroniky hladového města. Fever Crumbová 

je sirota, která byla vychovávána v Řádu inženýrů. S pomocí kočovné divadelní společnosti se 

jí povede utéct ze svého osamělého života a zamíří do Londýna, kde chce pomáhat 

s archeologickými vykopávkami. Místo toho ale musí čelit mnoha novým výzvám. Druhý díl 

A Web of Air (Síť vzduchu) (Scholastic, 2011) ji zastihne v Maydě-na-konci-světa, komunitě, 

která byla vybudována na útesech v hrozivých horách. Názvy některých kapitol naznačují, co 

se bude dít dál: „Výzva inženýra“, „Letadlo“, „Křídla budoucnosti“ a „Ztracené mapy oblohy“. 

Po Feveřině znalostech inženýrství touží síly dobra i zla, které si vysnily cosi jako železnici na 

nebesích.  

Leviatan od Scotta Westerfielda, ilustroval Keith Thompson. Simon & Schuster, 2009 

(Knižní klub, 2011), další díly Behemót, 2010 (česky 2011), a Goliáš, 2011 (česky 2012). 

Tyto tři nádherně ilustrované knihy jsou ideálním příkladem použití technologií ve fantasy: 
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první světová válka se tu odehrává ve světě rozděleném na Rachoťáky (ty, kteří používají 

technologie) a Darwinisty (kteří pomocí DNA šlechtí nápomocná zvířata).  

Lies: A Gone Novel (Lži: Zmizelí) od Michaela Granta. HarperCollins, 2010. Všichni 

dospělí zmizeli z FAYZ1 a děti se tak o sebe musí postarat samy. Objeví se mezi nimi dva vůdci: 

Cainova skupina chce na lodi utéct do sídla na ostrově, zatímco Orsayini následovníci chtějí 

vyčkat, než jim bude patnáct – myslí si, že se pak připojí ke svým rodinám, ať už skončily 

kdekoli.  

London Calling (Volání Londýna) od Edwarda Bloora. Knopf, 2006. Když se díky starému 

rádiu přenese Martin zpátky v čase do Londýna za druhé světové války, učiní několik 

znepokojivých objevů.  

The Lost Conspiracy (Ztracené spiknutí) od Frances Hardingové. HarperCollins/Bowen 

Press, 2009. Hrdinkami tohoto fantasy, které se odehrává v přepychovém, ale zrádném 

ostrovním světě, jsou dvě sestry. Jedna z dívek je považována za Ztracenou, orákulum se 

zvláštními schopnostmi. Její sestra se o ni stará. Obě dívky hrají klíčovou roli v budoucnosti 

ostrova.  

Magic or Madness (Kouzla nebo šílenství) od Justine Larbalestierové. Penguin/Razorbill, 

2005. Dívka jménem Reason vyrůstá v australské buši plna strachu ze své babičky, které se 

vyhýbá. Ale když je jí patnáct, její matka zešílí, a Reason je tak poslána právě k babičce, které 

se tak bojí. Uteče od ní magickou branou a zjistí, že se ocitla v New Yorku.  

Nádherná temnota od Kami Garciové a Margaret Stohlové. Little, Brown, 2010 (česky 

Knižní klub, 2011). Ethan, Link a Liv se vydávají do tunelů pod Gatlinem, aby Lenu zachránili 

před osudem zaklínače. Romantické pokračování knihy Nádherné bytosti z roku 2009 (česky 

2011). 

Předurčená od P. C. Castové a Kristin Castové. St. Martin’s Griffin 2011 (Knižní klub, 

2012). Předurčená je dalším pokračováním ohromně populární série paranormálních romancí 

Škola noci, kam patří třeba také Drakova přísaha, Označená, Probuzená, Pronásledovaná, 

Vyhořelá a Vyvolená. P. C. Castová, která sérii píše spolu se svou dcerou ve vysokoškolském 

věku, učila patnáct let angličtinu na střední škole. Také je editorkou sbírky esejů z pera učitelů 

a dalších čtenářů, kteří chtěli vytvořit průvodce k sérii. Sbírka vyšla pod názvem Nyx in the 

                                                 
1 FAYZ = Fallout Alley Youth Zone (Radioaktivní ulička, zóna mládeže); Radioaktivní ulička byla původní 

přezdívkou malého města Perdido Beach s jadernou elektrárnou, zóna mládeže se přidalo poté, co z oblasti zmizeli 

všichni starší patnácti let.   
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House of Night: Mythology, Folklore and Religion in the PC and Kristin Cast Vampyre Series 

(Nyx ve Škole noci: mytologie, folklór a náboženství v upírské sérii P. C. a Kristin Castových), 

Smart Pop, 2011.  

Reckless (Reckless) od Cornelie Funkeové. Little Brown, 2010. Když se za Jacobem, který 

čas od času utíká zrcadlem do jiného světa, vydá jeho mladší bratr, způsobí to v tomto příběhu 

pro školáky mnohé problémy. Funkeová je autorkou populární ságy Inkoustový svět, která je 

také skvělým příkladem alternativního vesmíru.  

Skeleton Man (Kostlivec) od Josepha Bruchace. HarperCollins, 2001. Dospívající možná 

budou mít noční můry z příběhu založeném na mohawské legendě o muži hladovém tak, že 

snědl sám sebe.  

Stork (Čáp) od Wendy Delsolové. Candlewick, 2010. Když se Katlini rodiče rozvedou a ona 

se s matkou přestěhuje z Kalifornie do rodného města jejích rodičů v Minnesotě, s údivem 

zjistí, že je nejen členkou islandského Čapího spolku, ale také to, že získala prestižní místo 

zástupce šéfa v záhadném společenství, které vodí nenarozené duše k správným matkám.  

Summerland (Země věčného léta) od Michaela Chabona. Hyperion/Talk Miramax, 2002. 

V tomto původním příběhu je amatérský hráč baseballu naverbován veteránem z tzv. Negro 

leagues (profesionální baseballová liga, kde hrály týmy, v nichž převažovali Afroameričané), 

aby sehrál zápas, který může zachránit svět.   

Un Lun Dun od Chiny Miévilla. Del Rey, 2007 (Laser-books, 2007). Název knihy odkazuje 

na Londýn, který není tak úplně normální. Dvanáctiletí hrdinové Zanna a Deeba se ocitnou 

v alternativní realitě, kde psací stroje „prosakují“, deštníky umí mluvit a krabice od mléka jsou 

milovanými mazlíčky. Kniha se hodí pro čtenáře, kterým se líbila Podivuhodná výprava 

z pokoje až na kraj světa od Nortona Justera a Koralina Neila Gaimana.  

Začátek cesty (první kniha ze série Tetování krví) od D. M. Cornishe. Putnam, 2006 

(Fragment, 2008). Chlapec Rosamunda vyráží v této nové a svěží sérii pryč ze sirotčince do 

fascinujícího, ale nebezpečného světa Polokontinentu. Lampáři následovali v roce 2008 a 

Pobočník pak v roce 2010 (česky 2015).  

V knize The Forgotten Beasts of Eld (Zapomenutá zvířata Eldu) od Patricie McKillipové ovládá 

pravnučka čaroděje kouzelná zvířata, ale bojí se lidí, kteří vtrhnou do jejího soukromého světa. 

V Pojídači duší, třetím dílu série Letopisy z hlubin věků od Michelle Paverové, je hlavním 

hrdinou Torak, nadaný chlapec, který žije v severní Evropě před šesti tisíci let. Umí ovládat 
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duše zvířat, a když je jeden z jeho nejlepších přátel Vlček chycen Pojídači duší, Torak ho musí 

zachránit. V Listening at the Gate (Slyšeno u brány) od Betsy Jamesové se Kat zamiluje do 

muže-tuleně, který je úplně jiný než otcovi přátelé obchodníci s utlačovatelskými sklony. 

Pochvalná recenze v časopisu School Library vyzdvihuje Jamesovou za zdárné „přetvoření 

vzorce klasického hrdinského poslání“.  

V mnoha fantasy knihách hrají zvířata jen malou roli, ale přesto se podílejí na jejich úspěchu. 

V The Unseen (Neviděno) od Zilphy Keatley Snyderové je jádrem příběhu pocit Xandry 

Hobsonové, že ji její rodina nemiluje, ale zábavnou složkou je způsob, jakým odhalí, že to není 

pravda, poté, co zachrání před lovci ptáka, který jí zanechá pírko sloužící jako klíč do jiného 

světa.  

Trilogie Jeho šerá hmota od Philipa Pullmana je z velké části jistě oblíbená proto, že zde má 

každý člověk zvířecího daemona, stejně tak se na úspěchu knih o Harrym Potterovi značně 

podílí zvířata, včetně Tesáka, Hedviky, Prašivky, Papušíka a Křivonožky. Zvěromágové 

Dvanácterák, Tichošlápek, Náměsíčník a Červíček hrají v zápletce důležitou roli a vtipem 

k zasmání je okamžik, kdy se Hagridův hipogryf Klofan dostane do hledáčku ministerstva a 

Hagrid si myslí, že může toto obrovské okřídlené stvoření skrýt nebo alespoň trochu 

zamaskovat, tím, že mu změní jméno z Klofana na Křídlošípa.  

Mladí akademici promlouvají 

Alaya Swannová o zkoumání vážných problémů s rodiči v „temné“ literatuře pro mládež 

Nedávno jsem byla s mým třináctiletým bratrem v kině na Harrym Potterovi a Relikviích smrti 

- část 1. Když jsme vycházeli ven, nadšeně se chvástal, že „si to fakt zasloužilo přístupnost až 

od 13“. Pak mi vysvětlil, že „část s tou strašidelnou stařenou, než se proměnila v hada, byla 

nejděsivější a bylo to boží!“ Ve svých třinácti letech si můj bratr myslel, že ta nejděsivější část 

je také nejlepší. Touha překračovat hranice, které dospělí ustanovili, není ničím nový, ale 

spisovatelé, již děti vedou k tomu, aby přemýšleli nad hluboce emocionálními problémy se 

svými rodiči a zkoumali je, novinkou jsou. Například Koralina od Neila Gaimana vede čtenáře 

(a následně i diváky filmu) ke zvážení skutečnosti, že Koralina svou matku vnímá jako „jinou“. 

Jedná se o klíčový psychologický vývoj, který je hodnotný jak pro dítě čelící úkolu vyrůst, tak 

i pro dospělého, který si tento proces živě pamatuje.  

Tento druh dark fantasy pro mládež je v současné literatuře pro dospívající stále běžnější. První 

díl trilogie Hunger Games od Suzanne Collinsové stojí na myšlence vládou zorganizovaného 
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boje na život a na smrt mezi speciálně vybranými dětmi. Šestnáctiletá hlavní hrdinka Katniss 

úsečně zpraví čtenáře o smrti svého otce při explozi v uhelných dolech a přetrvávajícím 

psychologickém účinku, který na ni tato skutečnost měla: „Nezbylo z něj nic, co bychom mohli 

pohřbít. Tehdy mi bylo jedenáct. O pět let později na něj stále ze spaní křičím, aby utekl.“ 

Katniss popisuje i trauma, které prožívala, když se její matka po smrti svého manžela propadla 

do hluboké deprese. Katniss se snaží si připomínat, jak moc musela matka otce milovat, když 

se vzdala života v bohatém kraji a následovala ho do tohoto chudého, těžařského. Ale přesto 

„vidím jen ženu, která s nečitelným a prázdným výrazem sledovala, jak se její děti mění v 

kostlivce potažené kůží. Chtěla bych jí odpustit, už kvůli otci. Mám-li však být upřímná, nejsem 

zrovna odpouštěcí typ.“ 

Katnissiny poznámky ukazují, jak hluboce ji zranilo to, že byla vystavena depresi jednoho 

z rodičů, a jak silně ji vnímá jako rodičovské selhání. Tato pasáž představuje mnohem 

otevřenější konfrontaci s rodičovskou depresí, než by kdokoli v knize pro dospívající, dokonce 

i v realistické literatuře pro mládež, konkrétně románu o problémech, čekal. Katniss se stane 

živitelkou rodiny a podaří se jí o matku a sestru pečovat, ale její vztah s matkou zůstane 

zahořklý. Toto psychologické zjizvení pak představuje pozadí pro temné a strašlivé události 

celé trilogie.  

Také Philip Pullman se ve své trilogii Jeho šerá hmota zabývá napjatými vztahy mezi dětmi a 

rodiči a tématem duševní choroby. V prvním dílu Světla Severu se o Lyru její rodiče nejprve 

vůbec nestarají, pak se chovají manipulativně a nemorálně. V druhém dílu Dokonalý nůž se 

otec Willa Parryho pohřešuje a jeho matka vykazuje znaky paranoidní schizofrenie. Na začátku 

knihy v retrospektivě vidíme sedmiletého Willa, který si poprvé uvědomil, že je jeho matka 

nemocná, když se začala chovat vyděšeně a paranoidně poté, co ztratila peněženku. Will si 

nejprve myslí, že jim hrozí skutečné nebezpečí z vnějšku, ale během několika následujících 

měsíců „pomalu a neochotně“ pochopí, že „matčini nepřátelé neběhají po světě, ale jsou jen 

v její mysli“. Uzavírá to tím, že tito nepřátelé „tím nebyli méně skuteční, méně děsiví a 

nebezpeční. Jen to znamenalo, že ji musí chránit ještě pečlivěji“. 

Katniss se na matku kvůli její ochromující depresi zlobí, Will vůči matce za její selhání v oblasti 

rodičovských povinností na rozdíl od ní vztek nepociťuje a dobrovolně se stane jejím 

opatrovníkem. Jeho odhodlání udržet rodinu pohromadě navzdory matčině duševní chorobě 

poskytuje rámec pro vývoj Willovy povahy během dalšího pokračování příběhu a jeho zážitky 

odráží skutečné vážné problémy, se kterými se děti setkávají. To, jak otevřeně Pullman a 

Collinsová tuto problematiku rozebírají, ukazuje narůstající touhu spisovatelů čelit ve fantasy 
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skutečným vážným problémům. Tak jako můj bratr ocenil temné momenty filmu o Harrym 

Potterovi, vykazují i čtenáři vzrůstající zájem o fantasy pro mládež, které se nevyhýbá 

závažným situacím. Snad právě fantasy poskytuje autorům i čtenářům jakousi svobodu zabývat 

se takovými vážnými tématy více do hloubky a vyrovnat se s emocionální výzvou, kterou 

představují.  

Alaya Swannová vystudovala doktorský program se zaměřením na středověkou anglickou 

literaturu na Arizonské státní univerzitě, její výzkum zde byl cílen na mystičky v pozdním 

středověku. Nyní vyučuje sloh a literaturu na Collin College. Vždy milovala fantasy a literaturu 

pro mládež a nadále je čte, kdykoli má čas. Splnila si cíl stát se profesorkou a vyučovat na 

vysoké škole. Nadále doufá, že se jí podaří k literatuře přilákat co nejvíce studentů.  

Dark fantasy a fantasy s gotickými prvky Je téměř nemožné rozdělit tzv. „temnou“ literaturu 

na fantasy a sci-fi, protože k jejímu charakteru často přispívají technologicky orientované 

aspekty. Příkladem je hororový příběh z roku 2009 od Ricka Yanceyho s názvem The 

Monstrumologist (Příšerolog), což je prý deník Williama Henryho, muže, který se dožil asi 130 

let, nejspíše díky chemickým látkám, s nimiž se dostal do styku, když jako chlapec dělal 

asistenta samozvanému „doktorovi“ v Nové Anglii roku 1888. Tento doktor Pellinore 

Warthrope doufal, že bude tak slavný jako Charles Darwin: jeho sláva však neměla pramenit 

ze studia živých tvorů, ale příšerných stvoření z posmrtného života, která s Willem chytali na 

hřbitovech.  

Pokud takové hororové příběhy posloucháte před spaním, abyste měli hezké sny, nejspíš vás to 

povzbudí k tomu, abyste vstali a vyměnili CD. To se stalo u Nilsenových, když jsme 

poslouchali knihu Spáleniště: Zkouška z roku 2010 od Jamese Dashnera. V druhém dílu ke 

knize Labyrint: Útěk z roku 2009 Dashner vytvořil pochmurný a děsivý obrázek dospívajících 

lidí, kteří nejdřív dokážou jeden s druhým komunikovat pomocí telepatie. O tuto schopnost 

však přijdou, když jsou uvězněni v obrovské oválné budově, kde jsou najednou zazděna 

všechna okna a veškerá komunikace s vnějším světem je tak odříznuta. Mají přístup k vodě, ale 

ne k jídlu, takže mohou jen čekat, co se stane.  

Protože jsme si předem přečetli ukázku, věděli jsme, že budou mladí vězni nuceni přeběhnout 

sto padesát kilometrů Spáleniště, které sužují solární erupce, kruté bouře a „raplové“. Raplové 

jsou nemocní, deformovaní lidé, které dovedli k šílenství ti, již nyní vládnou světu. Těšili jsme 

se, až knihu doposloucháme do konce, ale raději až za světla, a ne na dobrou noc. 
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Nejspíš bychom neměli být tak překvapeni tím, jak moc mladé lidi fascinuje posmrtný život. 

Protože nikdo z nás nechce zemřít, přirozeně si chceme nějaký život po smrti představovat. Ať 

už to děláme naprosto vážně za pomoci náboženství, nebo hravě skrze vtipy a halloweenské 

kostýmy, nebo zdánlivě silácky tím, že se podrobujeme sledování opravdu strašidelných filmů 

a čtení děsivých knih, všichni po špičkách obcházíme kolem otázky: „co se děje pak?“. Dnešní 

spisovatelé poskytli generaci, která vyrůstala na sérii Ulice strachu od R. L. Stinea a seriálu 

Buffy, přemožitelka upírů, mnoho nápaditých knih. 

V knize Lies: A Gone Novel (Lži: Zmizelí) od Michaela Granta všichni dospělí zmizeli z FAYZ2 

a děti se tak o sebe musí postarat samy. Objeví se mezi nimi dva vůdci: Cainova skupina chce 

na lodi utéct do sídla na ostrově, zatímco Orsayini následovníci chtějí vyčkat, než jim bude 

patnáct – myslí si, že se pak připojí ke svým rodinám, ať už skončily kdekoli. 

Bliss (Blaženost) od Lauren Myracleová je o dceři dvou hippie, kteří svou holčičku pojmenovali 

Blaženost v ranní rose. Příběh začíná tím, že ji vysadí v Atlantě u domu její babičky, aby sami 

mohli vyrazit do severní Kanady. Babička Blaženost zapíše do výběrové přípravky, ale když 

začne dívka slýchat hlas dlouho mrtvé studentky, zjistí, že se ocitla uprostřed plánu, jak dívčina 

ducha osvobodit a dodat mu sílu. Myracleová zjemňuje některé děsivé okamžiky humorem, ale 

kniha je pořád poměrně temná.  

Některé z nově vydávaných knih jsou dokonce tak ponuré, že si dospělí skutečně dělají starosti 

s tím, že je mladí lidé čtou. Valerie Strausová napsala na svůj blogu v 14. září příspěvek o 

mezioborové konferenci na téma „Rodící se dospělý – literatura a kultura dospívajících“, která 

se konala na Univerzitě v Cambridgi. Otázky, které si kladli jak akademici zabývající se 

literaturou, tak i psychologové a sociologové, se týkaly rozdílů mezi dospívající a dospělou 

myslí a toho, zda jsou teenageři náchylnější k sugesci. Na otázku „Opravdu se mozek dítěte 

změní poté, co si přečte ságu Stmívání nebo Harryho Pottera? A co vlastně vůbec znamená 

změna?“, kterou Strausová položila, odepsala ředitelka konference Maria Nikolajevová: 

Vždycky jsme věděli, že setkání s uměním a literaturou ovlivňuje naše vnímání. Cítíme radost, 

smutek, strach, úzkost, žal. Soucítíme s postavami. Učíme se od nich o nás samých i o ostatních 

lidech. Díky neurovědám víme, že v mozku existují místa, která tyto pocity způsobují, že je 

možné rozpoznat části mozku, které ovlivňuje čtení nebo sledování filmu. Mozek dospívajícího 

člověka prochází zásadní a rychlou změnou, všechno, co ho nějak ovlivní, po sobě zanechává 

                                                 
2 FAYZ = Fallout Alley Youth Zone (Radioaktivní ulička, zóna mládeže); Radioaktivní ulička byla původní 

přezdívkou malého města Perdido Beach s jadernou elektrárnou, zóna mládeže se přidalo poté, co z oblasti zmizeli 

všichni starší patnácti let.   
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hlubokou stopu. Hodně pochmurná beletrie vytváří a umocňuje pocit nejistoty, který je pro 

dospívání charakteristický. Také ale může vzbuzovat pocit osvobození, když čtenáři „sdílí“ své 

osobní zkušenosti s vymyšlenou postavou. Takže ano, mozky všech čtenářů se změní poté, co 

si přečtou knihu, ale mozky dospívajících jsou obzvlášť vnímavé, a proto také zranitelné. 

(staženo 4. září 2010) 

Kniha The Gothic in Children's Literature: Haunting the Borders (Gotické prvky v dětské 

literatuře: Postrach hranic) (editoři Anna Jacksonová, Karen Coastová a Roderick McGillis, 

Routledge Press) obsahuje esej Rodericka McGillise s názvem „Noční stránka přírody: gotická 

místa, strašidelné časy“. V ní McGillis vychvaluje spisovatelské dovednosti M. T. Andersona, 

ale velmi kriticky hodnotí Andersonovu knihu Thirsty (Žíznivý) z roku 1997 a popis toho, jak 

se Chris (dospívající upír) pořeže, jen aby se dostal ke krvi, po níž až bolestně touží. Nečetli 

jsme recenze, které se objevily, když kniha vyšla, což bylo několik let před šílenstvím okolo 

dospívajících upírů, ale když jsme si ji našli v srpnu 2011 na Amazon.com, zjistili jsme, že byla 

v roce 2008 znovu vydána v měkké vazbě v nakladatelství Candlewick. Časopis School Library 

Journal ji nijak nerecenzoval, ale citát z časopisu Publisher’s Weekly prohlašoval, že je „o třídu 

výše“ než většina knih na toto téma.  

Noviny Education Week (4. dubna 2007) otiskly na titulní straně text „Pochmurnost v knihách 

přivádí studenty ke čtení“ od Kathleen Kennedyové Manzové. Celostránkové pokračování (str. 

16) uváděl titulek „Kritici se bojí, že budou temná témata děsit mladé čtenáře“. Jako ilustrace 

byly vybrány knihy Mluv od Laurie Halse Andersonové, Pí a jeho život od Yanna Martela a 

They Cage the Animals at Night (V noci zavírají zvířata do klecí) od Jenningse Michaela 

Burche. Ohledně nového trendu byli dotazováni mnozí přední pedagogové. Zvýrazněno bylo 

vyjádření Jeffreyho D. Wilhelma k průzkumu, který provedl s kolegou Michaelem W. 

Smithem: „Studenti se téměř zcela shodli na tom, že je školní četba děsná a že ji nesnášejí.“ 

V jedné třídě zjistili, že ani jeden ze studentů nepřečetl zadaný text, Shakespearův Večer 

tříkrálový, ale zato se výzkumníkům svěřili se třiceti různými způsoby, jak obelstili učitele, aby 

si myslel, že hru četli.  

Časopis Time zasvětil celostránkový článek v čísle, které vyšlo 7. září 2009, otázce násilí 

v Hunger Games od Suzanne Collinsové. Lev Grossman popsal první díl trilogie jako 

„mrazivou, krvavou a skrz naskrz děsivou knihu, vražedný koktejl Logan’s Run (Loganova 

útěku), Pána much, Běhu o život, reality show a mýtu o Théseovi a Mínotaurovi“. Závěrem 

uvedl tuto myšlenku:  
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Aréna smrti a Vražedná pomsta [Síla vzdoru v té době ještě nevyšla] vystavují děti přesně tomu 

druhu násilí, před kterým je obvykle chráníme. Ale to nám jen ukazuje, jak moc dospělí 

zapomínají, jaké to je být dítětem. Děti jsou bytosti z masa a kostí a nejsou hloupé. Vědí o násilí, 

moci a syrových emocích všechno. Opravdu děsivé je, když dospělí předstírají, že takové věci 

neexistují. (str. 65) 

Ve stejném měsíci časopis The Costo Connection zasvětil svou jednostránkovou rubriku 

„Umění a zábava“ článku „Nadpřirozený úspěch: paranormální příběhy si získávají oblibu mezi 

náctiletými“, který napsal J. Rentilly. Cílem společnosti Costco bylo samozřejmě prodat více 

knih, ale Rentilly přesto vyzpovídal erudované osobnosti, které měly několik zajímavých 

poznatků. David Levithan, editor v nakladatelství Scholastic, řekl, že si myslí, že dvě knižní 

série – Harry Potter a Stmívání – byly primárně zodpovědné za náhlý nápor paranormální prózy 

zacílené na dospívající. Nazval to „principem prosakování“. Dospělí čtenáři se do těchto knih 

pustí a díky tomu, že obsahují nadpřirozené prvky, se „necítí hloupě nebo společensky 

stigmatizovaně proto, že čtou dětskou knihu“. Megan Tingleyová, zástupkyně ředitele a 

vydavatelka v nakladatelství Little, Brown Books for Young Readers, která získala a redigovala 

sérii Stmívání, řekla, že nové paranormální knihy 

…přenesly beletrii pro děti do centra dění a to, spolu s rozmachem internetu, připravilo půdu 

pro explozi literatury pro mládež. Najednou každý hledal další skvělou knihu ke čtení, média 

se snažila najít další úžasný příběh začínajícího spisovatele a internet poskytl fanouškům místo, 

kde mohou sdílet svou vášeň pro nového autora nebo knihu bleskovou rychlostí. Jako kdyby 

někdo přilil benzín do ohně. (str. 36).  
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3. Komentář 

3.1. Překladatelská analýza výchozího textu 

Základem tvorby úspěšného překladu je důkladná analýza originálního textu, která bude 

prezentována v této kapitole. Vychází z modelu Christiane Nordové3, klasifikace funkcí textu 

se pak opírá o dílo Romana Jakobsona4. Stylistická analýza originálu čerpá z knihy Současná 

stylistika Marie Čechové. Pokud byly jakožto ilustrace popisovaných jevů použity delší úryvky, 

jsou tyto označeny (P) v případě, že jde o citaci z překladu, a (O), pokud jde o citát 

z originálního textu.  

3.1.1. Vnětextové faktory 

Podle modelu Nordové patří mezi vnětextové faktory autor a jeho záměr, adresát, 

médium, místo, čas, a motiv komunikace.  

3.1.1.1. Autor a záměr 

 S autorstvím výchozího textu to není zcela jednoduché – autorů má hned několik. Kniha 

Literature for Today’s Young Adults vyšla poprvé v roce 1980, společně ji sepsali Alleen Pace 

Nilsenová a Kenneth L. Donelson, oba dva v té době bývali profesory na Arizonské státní 

univerzitě a své doktoráty získali na Iowské univerzitě pod vedením G. Roberta Carlsena, který 

se jako jeden z prvních akademiků zabýval literaturou pro dospívající.  

Alleen Pace Nilsenová je jednou ze spoluzakladatelek ALAN (Shromáždění o literatuře 

pro dospívající při Národní radě učitelů angličtiny) a spolu s Donelsonem také vedli v letech 

1980 až 1987 časopis English Journal. Je autorkou a spoluautorkou řady knih o jazyce a 

literatuře, namátkou například Presenting M. E. Kerr, Encyclopedia of 20th-Century American 

Humor nebo Vocabulary Plus K-8: A Source Based Approach. Ohniskem jejího výzkumu je 

boj proti sexistickému jazyku.  

Kenneth L. Donelson publikoval stovky článků v nejrůznějších na jazyk a literaturu 

orientovaných periodicích, a to zejména o cenzuře a boji proti ní, ale také o literatuře pro mládež 

a o výuce jazyka na střední škole. 

V deváté edici knihy pak k sobě dvojice přizvala další dva akademiky. Don L. F. Nilsen 

je manželem Alleen Nilsenové a uznávaným lingvistou, emeritním profesorem lingvistiky na 

Arizonské státní univerzitě. Spolu s manželkou založili International Society for Humor Studies 

(Mezinárodní společnost pro studium humoru), také jsou spoluautory již výše zmíněné 

                                                 
3 NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for 

translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991.  
4 ČECHOVÁ, Marie. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 
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publikace Encyclopedia of 20th-Century American Humor a dále například také knihy Names 

and Naming in Young Adult Literature. 

Posledním přizvaným spoluautorem je James Blasingame, taktéž profesor angličtiny na 

Arizonské státní univerzitě. Stejně jako Nilsenová a Donelson působil ve funkci předsedy 

ALAN, literatura pro mládež je jeho hlavním profesním zájmem – publikoval přes sto 

rozhovorů s jejími autory a přes tři sta recenzí důležitých titulů tohoto žánru. Je autorem či 

spoluautorem několika knih na toto téma, například Books That Don't Bore 'Em nebo Stephenie 

Meyer: In the Twilight (Studies in Young Adult Literature). 

Není možné určit autorství jednotlivých kapitol nebo jejich částí, čtveřice autorů je u 

všech kapitol uvedena shodně. Navíc bylo k tomuto vydání přizváno deset studentů 

doktorského studia, aby zde také sdíleli své příspěvky k tématu. V překládaném textu figuruje 

právě jeden z boxů „Mladí akademici promlouvají“, kde dostali prostor. Spoluautorkou textu 

je tak i Alaya Swannová, která je již nyní doktorkou vyučující angličtinu a literaturu na Collin 

College. 

Autory jsou tedy akademicky vzdělaní lidé s hlubokým zájmem o dané téma, kteří se 

však zároveň snaží vytvořit učební text, jenž bude dostupný studentům i dalším zájemcům o 

literaturu pro mládež a skrze který bude možné šířit informace o jejich objektu zájmu mezi širší 

veřejnost. 

3.1.1.2. Adresát 

Jak již bylo řečeno výše, potenciálním adresátem celé knihy jsou vyučující a skrze ně 

studenti, kteří se zabývají literaturou pro dospívající, potenciálně také další jedinci, kteří se o 

toto téma zajímají – to mohou být například knihkupci, knihovníci anebo ti, kteří 

s dospívajícími různými způsoby pracují, ať už jde o vychovatele, vedoucí zájmových kroužků 

nebo třeba psychology. Stejně tak může jít obecně o jedince zajímající se o literaturu jako 

takovou nebo o některý z konkrétních zmiňovaných žánrů (v případě této kapitoly fantasy, sci-

fi, dystopie, utopie, dále pak i o poezii, magický realismus a další) nebo z konkrétních témat 

(vývoj literatury pro dospívající, cenzuru či pedagogiku).  

Pokud se budeme soustředit pouze na překládanou část jedné zvolené kapitoly, očekává 

se u adresáta znalost fantasy literatury, na kterou je hojně odkazováno. Učebnice je však 

zároveň koncipována hlavně jako zdroj inspirace, a proto není nutné znát všechna zmiňovaná 

díla – mnoho z nich slouží jako doporučení k další četbě.  

Text neobsahuje příliš odborné informace nebo terminologii, porozumí mu i širší 

veřejnost a stejně tak i mladí lidé, kterým je primárně určen. Úvahy a zamyšlení jsou prokládány 

jednoduchými tipy na čtení a velmi „lidsky“ formulovanými názory, což je typické pro 
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populárně-naučný styl, jímž je text psán. Je třeba totiž nejen informovat, ale také cílového 

čtenáře zaujmout.  

3.1.1.3. Médium  

Výchozí text je původně psaný a určený k publikování v tištěném vydání, což mu 

dovoluje fungovat v bohatě strukturované podobě. Jedná se o komunikát připravený, plný 

dlouhých souvětí, která by nebylo možné v textu improvizovaném a mluveném prezentovat, 

protože by byla příliš těžká k porozumění i zkonstruování přímo na místě. Stejně tak je hojně 

prosycen názvy různých titulů, což by bylo opět při mluvenosti textu obtížné pro zapamatování 

jak ze strany vysilatele, tak ze strany příjemců.  

Na druhou stranu je však třeba počítat s tím, že jde o text primárně určený k výuce, a 

tedy že s ním bude pracováno i v rámci mluveného projevu. To je podpořeno jeho grafickou 

úpravou – důležité informace jsou graficky zvýrazněny, aby bylo možno je v textu rychle najít. 

Prvky psanosti však v textu důsledně převládají.  

3.1.1.4. Místo a čas 

Místem vzniku této učebnice jsou Spojené státy americké, konkrétně pak autory navíc 

místně spojuje působení na Arizonské státní univerzitě. Tato verze textu byla publikována 

původně v roce 2013 a znovu bez úprav dotiskována v roce 2014, ačkoli jeho první podoba 

vznikala už na konci osmdesátých let minulého století. Původní text byl tedy vytvořen v jiném 

čase a v jiné kultuře než text cílový, což se projevuje dílčími problémy. 

Místní rozdíl představuje problém v tom ohledu, že mnohé z odkazovaných titulů 

nebyly přeloženy do českého jazyka. Pokud bychom však trvali na tom, aby byly všechny 

zmíněné zdroje dostupné i českému čtenáři, bylo by nutno příručku vytvořit úplně nově. Faktem 

zůstává, že čím dál tím více čtenářů z řad dospívajících už literaturu pro mládež čte i v originále, 

tedy v našem případě v anglickém jazyce, a proto bych tuto skutečnost nevnímala jako velkou 

překážku. Samozřejmě se však nabízí otázka toho, že vliv některých knih není v českém 

prostředí relevantní, protože nejsou tolik nebo vůbec známé. I s tím je však nutné v rámci 

překladového titulu tohoto typu zkrátka počítat.  

Faktor času také hraje určitou roli, ale menší – v některých zmiňovaných sériích 

například už vyšla další pokračování, případně byla v uplynulé době díla přeložena do českého 

jazyka, což však hraje v náš prospěch. V případě učebnicového textu tohoto typu je bohužel 

s poměrně rychlým zastaráváním třeba počítat a flexibilně na ně reagovat novými vydáními, 

tak jak to autoři originálu činí. Jeden problém plynoucí z časové ukotvenosti bude rozebrán níže 

v kapitole o překladatelských problémech. 
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3.1.1.5. Motiv komunikace 

Motivem vzniku textu je snaha autorů předat své znalosti v kompaktní podobě 

zájemcům o studium literatury pro mládež. Motivem k tvorbě tohoto konkrétního devátého 

vydání je pak rychlé zastarávání textu a stále nově se objevující další poznatky v tomto oboru.  

3.1.2. Funkce textu a jeho styl 

Při určování komunikační funkce textu vycházím z rozdělení Romana Jakobsona, který 

jich definuje celkem šest: referenční, expresivní (také emotivní), konativní (také apelovou), 

fatickou, poetickou a metajazykovou5. Podobně jako ve většině textů se i v tomto funkce 

vzájemně prolínají a uplatňuje se jich hned několik. Nejpodstatnější je pro něj určitě funkce 

referenční, dále k ní přistupuje funkce expresivní, která je nejsilnější v boxu napsaném Alayou 

Swannovou a v dalších citovaných komunikátech, velmi ojediněle se v citacích objevuje také 

funkce poetická. Zaznamenat můžeme také funkci metajazykovou. 

Primárně použitá funkce referenční je v textu dominantní, protože je komunikát nasycen 

informacemi, o kterých čtenáře autoři zpravují – jedná se o fakta, jako jsou názvy knih, kdy 

byly vydány a kdo je vydal, stručné shrnutí jejich obsahu. Důraz je kladen na mimojazykové 

skutečnosti, které jsou tématem textu.  

Funkci expresivní najdeme především v použitých citacích: například hned v začátku 

textu se projevuje ve vyjádřeném názoru osobnost autorky citace Anity Silveyové (Of one thing 

I'm certain: instead of craving realistic stories… (O: 49)), podobně funguje i citace Anne 

McCaffreyové (I can devoutly hope that our species will greet them with tolerance and an 

overwhelming desire to understand… (O: 52)). Velmi osobitou vsuvkou je i zkušenost autorů, 

která je zaznamenána v boxu na straně O: 53 (začíná slovy In our ASU classes…). Expresivní 

funkce pak do jisté míry převládá v boxu Young Scholars Speak Out (O: 57, 58), který je psán 

jinou autorkou a v docela jiném stylu než zbytek textu – uvozuje ho vlastní zkušeností 

z návštěvy kina, která tvoří rámec pro celou úvahu. Osobnost autorů hlavního textu se ke slovu 

dostává pouze v části, kde je popisována historka zachycující okamžik, kdy spolu rodina 

Nilsenových poslouchala audioknihu, která je vyděsila, a ačkoli byli zvědaví, jaký bude její 

konec, museli závěr odložit na ráno (O: 58).  

Poetická funkce se projevuje použitím přirovnání (It was like pouring gasoline on a fire. 

(O: 60) či aliterace (trickle-up trend (O: 60)) a také větší obrazností textu (Writers sing their 

lighter tales through stories about Beauty and the Beast… (O: 50); We all begin our quest, that 

                                                 
5 JAKOBSON, Roman. Lingvistika a poetika. In Poetická funkce. s. 74–105. Jinočany: H & H, 1995. 
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long journey, seeking the good and being tempted by the evil that we know we must ultimately 

fight. (O: 51)).  

Jako projev funkce metajazykové můžeme vnímat krátkou poznámku na začátku, kde 

je vysvětlen původ slova fantasy (Fantasy comes from a Greek word meaning “a making 

visible.” (O: 50)). Dalo by se ještě uvažovat nad funkcí fatickou, která se projevuje skrovně 

rozesetými řečnickými otázkami (Why is Harry so popular? (O: 53)). 

 Mezi základní funkční styly řadíme styl prostěsdělovací, odborný, umělecký a 

publicistický, dále se přidávají také řečnický a administrativní. Text můžeme klasifikovat jako 

poměrně typického zástupce stylu populárně-naučného, který spadá spolu s vědeckým, 

prakticky odborným, učebním a esejistickým pod styl odborný6. Základním slohovým 

postupem je postup výkladový a úvahový, v popularizujících textech, kam můžeme originál 

zařadit, také vyprávěcí – text se beletrizuje a je tak vstřícnější ke čtenáři. Kromě toho je text 

bohatě vnitřně členěn, obsahuje velké množství mezititulků, které pak umožňují lepší orientaci. 

Jak je vidět, samotná kapitola se pak dál dělí na další menší celky s užším tématem. Vertikální 

členění se sice neprojevuje poznámkami pod čarou, ale v textu jsou hojné odkazy na jiné zdroje 

(citace z periodik i přímo z primární literatury). V textu převládá spisovnost, která je pro 

odborný styl psaný charakteristická, pojmovost ustupuje do pozadí, ačkoli se také objevuje, a 

to zejména ve specifických pojmenováních pro různé tvory objevující se ve fantasy literatuře.  

Najdeme zde však i znaky stylu publicistického – například krátké anotace, kterými jsou 

v boxu Téma 1 charakterizovány zmiňované knihy, jsou publicistickými výtvory s krátkými 

větami, jež neodhalují pointu a mají tak čtenáře nalákat k přečtení popisovaných knih. Stejně 

tak i citace přejímané z nejrůznějších periodik odpovídají normě publicistického stylu, který 

musí být na jednu stranu odborný a přinášející nové informace a fakta zajímavou formou a 

neobvyklým jazykem, ale zároveň čtenářsky přívětivý a srozumitelný i pro masy.  

3.1.3. Vnitrotextové faktory  

Podle Nordové se mezi vnitrotextové faktory řadí téma a obsah textu, presupozice, výstavba 

textu, nonverbální prvky, suprasegmentální prvky, lexikum a syntax.  

3.1.3.1. Téma a obsah textu 

Hlavním tématem přeloženého úseku je fantasy literatura pro dospívající, nejprve její 

obecné vymezení konstatující i její nesnadnou oddělitelnost od žánru sci-fi, dále je pak téma 

                                                 
6 ČECHOVÁ, Marie. Současná stylistika, s. 210. 
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konkrétně rozváděno v subžánrech fantasy o zvířatech a dark fantasy s gotickými prvky. Hlavní 

téma je doplněno ještě texty o konkrétních titulech, které zmiňují alternativní vesmíry, textem 

o oceňované autorce Anne McCaffreyové a úvaze rozšiřující podtéma dark fantasy. Členění na 

dílčí podtémata je typickým rysem populárně-naučných textů.  

3.1.3.2. Presupozice 

Mezi presupozice řadíme veškeré informace, které autor textu předpokládá u jeho 

příjemce – protože jsou původní a cílový text určeny pro příjemce z jiných kultur a také jiného 

času, budou se presupozice lišit. Zahraničních kulturních reálií v textu několik najdeme – názvy 

periodik či institucí nebo v Čechách nepoužívané jednotky – bylo tedy třeba je odpovídajícím 

případem převést tak, aby byly srozumitelné pro českého čtenáře. Více na toto téma v kapitole 

o překladatelských problémech.  

Druhým aspektem pak byla nutnost vyrovnat se s odkazy na literaturu, která v cílové 

kultuře není vždy známá nebo není tak kanonická jako v kultuře zdrojové. I řešení těchto 

problémů bude uvedeno v příslušné kapitole.  

Autoři dále předpokládají alespoň základní orientaci v tématu fantasy literatury pro 

dospívající, toto očekávání platí i pro cílové publikum. Faktem však je, že se jedná o učebnici, 

a proto jsou všechny klíčové informace dostatečně vysvětleny. Znalost žádného ze zmíněných 

děl ale není nezbytná pro porozumění textu jako takovému. 

3.1.3.3. Výstavba textu 

Překládaný text nelze označit za homogenní, z hlediska makrostruktury je členěn do 

jednotlivých podkapitol, respektive hlavní kapitola je členěna na dílčí samostatné úseky, plus 

je navíc hlavní text doplněn dalšími samostatnými komunikáty uvedenými v boxech, jak již 

bylo řečeno výše. Jednotlivé části textu jsou navíc vždy opatřeny nějakým druhem titulku, který 

je jasně odděluje od těch předchozích a následujících. Komunikát je poměrně nespojitý a 

jednotlivé odstavce fungují do jisté míry také samostatně, zvláště v těch částech, kde dochází 

k vyjmenování literární inspirace vztahující se ke konkrétnímu tématu. Text je prokládán 

hojnými citacemi, které jsou zapojeny přímo do odstavců, pokud se jedná o citace kratší, nebo 

stojí samostatně vyčleněny, pokud jsou citovány delší úseky původního materiálu.  

Z hlediska mikrostruktury není text ničím výjimečný, obsahuje jednoduché věty i 

komplikovaná hypotaktická a parataktická souvětí.  
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3.1.3.4. Nonverbální prvky  

Vzhledem k tomu, že se jedná o psaný text sloužící jako učebnice, obsahuje tento i 

nonverbální prvky v podobě ilustračních fotografií, které však většinou k významu textu nijak 

výrazně nepřispívají. Kapitoly jsou doplněny obrázky čtoucích dětí a dospívajících, které slouží 

jen jako čistě grafický prvek. 

Funkční je obrazové doplnění boxu o vítězce ceny Margaret A. Edwardsové, dračí dámě 

Anne McCaffreyové, díky kterému čtenář získá představu o tom, jak autorka vypadala. Stejnou 

funkci má fotka doprovázející úvahu, kterou do knihy přispěla Alaya Swannová. Do třetice 

nese sdělení fotografie doprovázející osobní vsuvku autorů o tom, jak slaví den Harryho 

Pottera, která přispívá k expresivní funkci tohoto textového segmentu.  

3.1.3.5. Suprasegmentální prvky 

I suprasegmentální prvky překládaný text hojně využívá. V první řadě se jedná o různé 

fonty, velikosti a řezy písma, které zdůrazňují titulky jednotlivých částí i jejich důležitost 

v rámci ostatního textu – nadpisy zastřešující rozsáhlejší textové celky jsou větší a vyvedené 

v barvě apod., kurzíva například označuje hojně se nacházející názvy knih, filmů i časopisů, 

v některých případech je použita také pro zdůraznění sdělení (Fantasy deals with the 

immeasurable while science fiction deals with the measurable. (O: 50)).  

V textu se vyskytuje mnoho závorek, které obsahují například doplňující informace ke 

zmiňovaným titulům (v překladu jsou tyto ještě zmnoženy díky pracovním překladům prozatím 

nepřeložených děl). Kromě klasických kulatých autoři jedenkráte použili také závorku 

hranatou, kterou je vyznačena jejich poznámka k citovanému textu.  

Graficky jsou odděleny také delší citace vysázené menším písmem a jinak odsazené od 

okraje, což bylo v překladu zachováno. Kratší citace jsou vyznačené uvozovkami a zapojené 

do textu.  

Suprasegmentálním prvkem jsou také modré rámečky či pozadí, kterými jsou 

z ostatního textu vizuálně vyděleny tematické boxy. Ty v překladu zachovány nebyly, nahradila 

jsem je však jednoduchým černým lineárním ohraničením.  

3.1.3.6. Lexikum 

Základní slovní zásobu tvoří neutrální výrazy, které nejsou nijak zabarvené. Tematické 

vymezení je vzhledem k záběru textu poměrně obtížné, text se dotýká mnoha oblastí, ale zhruba 
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můžeme říci, že jde o lexikum týkající se literatury, konkrétně žánru fantasy, dále pak o názvy 

zvířat a mýtických bytostí a v neposlední řadě také lexikum z oblasti psychologie.  

Vzhledem k tomu, že lze text charakterizovat jako odborný, konkrétně populárně-

naučný, nalezneme v něm také specifické termíny (fantasy, science fiction, dark fantasy, gothic 

fantasy, global village, social genre, sequel, prequel) i slova z vyššího rejstříku (ambiguities, 

equilibrium, succinctness, xenophobic). Lexikum z rejstříku nižšího (sucks, killer cocktail) 

najdeme pouze jako oživení v rámci citací. 

V textu se vyskytují slova jednoduchá, ale i odvozená (laughingly, immesurable, 

childhood, spiritual) nebo kompozita (Dragonhold, earthshaking, grandchild, midair) a 

citátové složeniny, z nichž některé jsou lexikalizované, ale jiné jsou aktualizací autorského 

stylu (all-night-in-the-park, read-aloud, well-known, government-orchstrated, sixteen-year-

old). Dále narazíme také na cizojazyčné lexikální jednotky (bravado).  

Zvláštností textu je pak lexikum spojené s konkrétními zmiňovanými fantasy knihami: 

například pojmy z knih o Harrym Potterovi (muggles, animages – slovo je navíc špatně 

vyskloňováno, používá se plurál animagi, Quidditch), z děl Anne McCaffreyové (harper, 

dragonrider) a dalších. Navíc je text velmi intertextový, objevuje se zde mnoho knižních titulů 

a proprií.  

3.1.3.7. Syntax 

Posledním vnitrotextovým faktorem podle Nordové je syntax. Syntax tohoto textu ničím 

nevybočuje z normálu, střídají se v něm věty jednoduché a krátké s delšími souvětími, 

parataktickými i hypotaktickými. Mnohá delší souvětí, která v angličtině fungují jako 

parataktická, musela být ve výsledku přestavena na hypotaktická, aby odpovídala české 

jazykové normě. V některých případech jde také o souvětí poměrně dlouhá, složená z 

polovětných konstrukcí, která musela být překládána zvláště opatrně – tak, aby byla českému 

čtenáři dostatečně srozumitelná, ale aby zároveň nedocházelo k intelektualizaci, před kterou 

varuje Levý7.  

Text na několika místech používá pro zdůraznění sdělení a jeho gradaci paralelní větné 

konstrukce (We have always known that encounters with art and literature affect our senses. 

We feel joy, sorrow, fear, anxiety, grief. We empathize with the characters. We learn from 

them about ourselves and about other people. (O: 59)). Tento jev je navíc podpořen krátkými 

                                                 
7 LEVÝ, Jiří. Umění překladu, s. 101. 
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údernými větami, které úseku ještě přidávají na naléhavosti. Objevuje se v rámci jedné 

z publicistických citací.  

V překládaném textu se také objevují výčty a enumerace, kdy se na jednom místě 

kumuluje více kohyponym (We feel joy, sorrow, fear, anxiety, grief. (O: 59)). Tuto vlastnost 

mají texty odborné, ale zde má hlavně funkci estetickou, jak uvádí ve své Stylistice Čechová8. 

Stejně tak jako prostředek poetizace textu označuje využití antonymie, která se v textu objevuje 

jako součást paralelních větných konstrukcí (Fantasy allows us—even forces us—to become 

greater than we are, greater than we could hope to be by confronting us with the major 

ambiguities and dualities of life—good and evil, light and dark, innocence and guilt, reality 

and appearance, heroism and cowardice, hard work and indolence, determination and 

vacillation, and order and anarchy. (O: 50)). 

Výše uvedená citace navíc slouží také jako příklad dalšího syntaktického jevu, a to je 

časté užití vsuvek za použití pomlček. Ty byly v některých případech (viz výše, kde slouží také 

jako prostředek gradace) ponechány, jinde (In this novel, shell persons—crippled females—

and their brawns— males chosen to aid them in their jobs—give up their lives to run ships 

with their minds. (O: 52)) nahrazeny pro češtinu přirozenějšími závorkami.  

 

3.2. Koncepce a metoda překladu  

Důležitým faktorem zhotovení překladu je také cílová komunikační situace, ve které má 

být překlad použit, v případě bakalářské práce se samozřejmě jedná o zadání fiktivní.  

Zvolený text je pouze částí jedné z kapitol rozsáhlé učebnice o literatuře pro mládež. To 

znamená, že v této podobě by nejspíš nebylo možné ho použít, maximálně jako ukázkový 

výňatek knihy použitý například pro posouzení nakladatelstvím, které by mělo o vydání této 

učebnice zájem.  

Pokud bychom uvažovali o kapitole jako celku, stále by bylo její uplatnění v českém 

kontextu poněkud nejasné – obsahově hovoří o literatuře, v českém prostředí však nevychází 

žádné periodikum, které by se tímto tématem zabývalo a zároveň publikovalo texty podobného 

rozsahu.  

                                                 
8 ČECHOVÁ, Marie. Současná stylistika, s. 318. 
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Zbývá tedy možnost vydání knihy jako celku v některém z českých nakladatelství, která 

se soustředí na publikaci populárně-naučných a odborných knih. V úvahu by připadalo snad 

nakladatelství Karolinum se svou edicí Litera, která cílí na témata filologie, literatura i umění, 

autory jsou převážně univerzitní učitelé z humanitních a společenskovědních oborů. Zde jsou 

však publikovány zejména knihy od tuzemských autorů, navíc mají poměrně jednotnou 

grafickou úpravu, do které by předkládaná publikace nezapadala. Nabízí se tedy nakladatelství 

Grada, které vydává velký objem populárně-naučných příruček a učebnic z různých oborů, 

případně nakladatelství Akropolis, kde jsou také publikována díla literárněvědná. Uvažovat by 

se dalo i o některých nakladatelstvích, jež se soustředí na vydávání učebnic, jako je Fraus, 

Fortuna nebo Didaktis. Mým osobním favoritem by však bylo nakladatelství Host, které má 

také svou literárněvědnou a historickou řadu, kde byly publikovány například knihy Jak číst 

romány jako profesor nebo Anatomie pocitu úžasu. Česká populární fantastika 1990 - 2012 v 

kulturním, sociálním a literárním kontextu a kde se publikacím vždy dostává prvotřídní 

nakladatelské péče.  

Pokud je mi známo, žádná kniha o literatuře pro dospívající ještě v češtině publikována 

nebyla, maximálně je tato kategorie zmiňována v knihách o dětské literatuře. S tím, jaký 

rozmach tento „žánr“ v současnosti prožívá, by měla být tato díra na trhu co nejdříve zaplněna 

a tato v zahraničí klasická učebnice je ideálním dílem, u kterého začít. Ano, objevuje se tu 

komplikace tvořená skutečností, že ne všechna zmiňovaná díla byla do cílového jazyka 

převedena. Faktem však zůstává, že i pokud by učebnice o literatuře pro mládež vznikala 

v českém prostředí, nevychází zde dostatek původní literatury, aby se mohla opírat o ni – 

jednalo by se tedy opět o text čerpající z literatury zahraniční, jen s tím rozdílem, že by byly 

zmíněny jen knihy do češtiny přeložené. Jak jsem už ale uváděla výše, z vlastní zkušenosti vím, 

že čtenáři této literatury velmi často sahají po knihách v originálu, a proto tento faktor jako 

překážku nevnímám.  

Když jsem stanovovala překladatelskou strategii pro tento text, vycházela jsem 

z detailní analýzy originálního textu (viz výše), z poučení Nordové o rozdělení textů na 

jednotlivé typy a z dvojí normy překladu Jiřího Levého.  

Nordová říká9, že texty dělíme na informativní, expresívní, operativní/vokativní a 

fatické, podle toho pak volíme překladatelskou metodu. Překládaný text patří mezi 

                                                 
9 NORD, Christiane. Text Analysis in Translation, s. 20.  
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informativní, proto bylo mým hlavním cílem zachovat úplnost a správnost obsahu a jazyk a styl 

přiblížit domácímu.  

Dvojí norma překladu Jiřího Levého poukazuje na dva hlavní faktory – překlad musí 

být věrný, ale zároveň volný. Překladatel musí mít stále na paměti rozdílné presupozice 

cílového příjemce a zároveň zamýšlený účinek textu na něj a podle toho při každém 

překladatelském rozhodování zvážit, zda bude umocněn faktor volnosti či věrnosti.  

Pokud jsem v textu citovala z literárních děl, vycházela jsem z jejich existujících 

českých překladů (pokud jich existuje více, musela jsem navíc mezi nimi zvolit), citace ze 

zahraničních periodik, které jsou součástí výchozího textu, jsem překládala sama. U titulů knih 

jsem vždy přebírala jejich český název, pokud nebyly přeloženy, uvádím název anglický a 

v závorce za ním pracovní český překlad. Nejdůležitější překladatelské problémy, se kterými 

jsem se musela vypořádat, jsou dále rozvedeny v následující kapitole.  

 

3.3. Překladatelské problémy 

V překládaném textu jsem narazila na různé typy překladatelských problémů, které se 

budu snažit spolu s jejich řešeními okomentovat v následující kapitole. Vzhledem k jejich 

množství samozřejmě není možné rozebrat každý jednotlivý problém, proto jsem se snažila 

zvolit několik charakteristických zástupců, které budou konkrétní komplikace vhodně 

ilustrovat. Problémy jsem rozdělila do několika skupin, konkrétně na problémy spojené 

s celkovou intertextovostí komunikátu a s uvedenými knižními tituly, problémy spojené 

s převodem cizích proprií do českého kontextu, s abecedním řazením, s časovým zakotvením, 

s kulturními rozdíly, lexikem a chybovostí originálního textu.  

3.3.1. Intertextovost a názvy knižních titulů 

Překládaný text je hojně nasycen odkazy na další literaturu – jak by také ne, když se 

jedná o učebnici o literatuře pro mládež. To však představuje při překladu problém už na první 

pohled – ne všechny uváděné tituly byly do češtiny přeloženy. Rozhodla jsem se postupovat 

následovně: v případě, že dílo v českém překladu existuje, uvádím pouze jeho český název 

vyvedený v kurzívě. Pokud dané dílo do češtiny přeloženo nebylo, je jeho název uveden 

kurzívou v angličtině a v závorce následuje pracovní český překlad.  

Při tvorbě těchto pracovních překladů jsem však stále musela vycházet z dostupných 

informací o dané knize, aby byly pracovní překlady titulů smysluplné a čtenáře nezaváděly. 
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Velkou pomůckou při zjišťování obsahu děl mi byla literární sociální síť Goodreads, odkud 

jsem čerpala většinu informací. Nutnost znalosti kontextu se projevila například při překladu 

titulu The Unseen, který jsem převedla jako Neviděno, přičemž se nabízely také překlady 

Neviděný/á/é. Ukázalo se však, že se jedná o označení skrytého alternativního vesmíru, světa, 

který hlavní hrdinka objeví – proto koncovka -o. Obdobný problém představoval překlad titulu 

Dragonsinger, kde bylo třeba zjistit pohlaví zmiňovaného pěvce. Ukázalo se, že jím je hlavní 

hrdinka Menolly, proto tedy výsledný pracovní překlad zní Dračí pěvkyně. Kontext byl důležitý 

i u titulu Ratha’s Creature, slovo creature může totiž nést mnoho významů. Ze synopse knihy 

vyplývá, že se odehrává v pravěku. Hlavní hrdinka Ratha objeví oheň, který se právě stává 

titulním stvořením jí připisovaným, ze hry tím vypadávají další výrazy s více živoucí (bytost) 

nebo negativní (stvůra) konotací. V případě překladu názvu The Sight by se na prvním místě 

nabízelo „něco k vidění“, překlad Zrak jsem zvolila proto, že se jedná o zvláštní schopnost 

postav románu. V případě pracovního názvu románu Entwined jsem zvolila český ekvivalent 

Propletení, protože se jedná o příběh, ve kterém se proplétají osudy princezny Azaely a jejího 

věznitele. Překlad titulu Extraordinary jakožto Mimořádné vznikl poté, co jsem zjistila, že 

zbytek série nese názvy Impossible a Unthinkable (Nemožné a Nemyslitelné), chtěla jsem tedy 

zachovat formální kontinuitu. 

V některých případech bylo třeba názvy ponechat v originále, protože i když šlo o slova 

nesoucí věcný význam, byla zároveň jmény postav (vlk jménem Fell, chlapec příjmením 

Reckless, dívka jménem Fever Crumbová, které byla jen přidána přechylovací koncovka). 

Rozhodovat, zda se jména přeloží jako mluvící a zda je jejich význam pro danou publikaci 

zásadně důležitý, si bez přečtení knihy netroufám, ponechat je v angličtině jsem se rozhodla na 

základě zavedených konvencí jména v literatuře pro mládež spíše nepřekládat (ačkoli výjimky 

samozřejmě existují). Opačný postup jsem zvolila v případě knihy Bliss, kde jsem titul přeložila 

jako Blaženost, ačkoli šlo o jméno. Hlavní hrdinka je totiž dcerou dvou hippies, kteří ji 

pojmenují Blaženost v ranní rose a jméno tak mluvící zůstat musí.  

Kniha Logan’s Run sice do češtiny přeložena nebyla, ale film natočený na její motivy 

ano, vycházela jsem tedy z něj a použila jeho český název Loganův útěk. 

V textu se navíc objevuje několik úryvků z pojednávaných knih, jde konkrétně o sérii 

Hunger Games od Suzanne Collinsové a trilogii Jeho šerá hmota od Philipa Pullmana. Obě 

knihy byly přeloženy, držela jsem se tedy oficiálních českých verzí. Ačkoli v prvně jmenované 

hrají tzv. Hladové hry velkou roli, název série zůstává v anglickém originálu, nejspíše jako 

marketingový prostředek zachování značky. Citace jsem pak čerpala z překladu Zdíka Duška, 
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který publikovalo nakladatelství Fragment. V případě trilogie Jeho šerá hmota byla situace 

komplikovanější – populární série byla do češtiny přeložena dvakrát, jednou jako Jeho šerá 

hmota, podruhé jako Jeho temné esence. Nakonec jsem se rozhodla čerpat z překladu staršího, 

který vytvořili pro nakladatelství Classic Jiří Dolanský a Pavel Aganov, protože se mi zdá 

zdařilejší – například při překladu názvu série přímo čerpá z překladu Ztraceného ráje od Josefa 

Julia Davida, kde je právě formulace „šerá hmota“ uváděna; stejně tak došlo v použitých 

citacích ze strany překladatelů k menšímu množství vynechávek. Rozhodla jsem se také 

používat tuto variantu názvu trilogie, která se po zfilmování prvního dílu začala objevovat i pod 

názvem Zlatý kompas, jenž je v původním textu uváděn. Vzhledem k dojmům, které film 

vyvolal, a konotacím, který tedy nyní nový titul má, jsem upřednostnila název původní, britský, 

před americkým Zlatým kompasem.  

V tabulce, kde byly uváděny anotace knih a za titulem vždy následoval rok vydání a 

nakladatelství, které knihu publikovalo, jsem v případě, že existuje český překlad, uvedla vždy 

závorku obsahující stejné informace o českém vydání.  

3.3.2. Převod cizích proprií 

Dalším problémem byl převod cizích vlastních jmen do českého kontextu. V první řadě 

jsem zvolila jednotnou a v českém prostředí preferovanou strategii a všechna ženská příjmení, 

ať už šlo postavy nebo autorky, přechýlila (Megan Tingleyová, Anne McCaffreyová, Alaya 

Swannová). Problém tu nastal pouze s ruským jménem Maria Nikolajeva – v ruštině se totiž 

přechyluje pouze přidáním koncovky -a.10 V češtině pak tedy příjmení zní Nikolajevová.  

Další problémy pak způsobuje nutnost jména v českém textu skloňovat, zvláště pokud 

sice v písmu končí na samohlásku, ale ve výslovnosti zaznívá pouze souhláska (Brimstone, 

Reeve). Ačkoli dnes psaní v praxi u neznámých jmen vlivem angličtiny kolísá, Příručka říká, 

že pokud koncové -e nemá žádný vliv na výslovnost (tedy případ Reeve), při skloňování ji 

vynecháváme (od Reeva). Pokud však výslovnost jména ovlivňuje (Brimstone), zůstává 

koncovka zachována (pro Brimstonea).11  

Samostatnou kapitolu pak tvoří překlad zmíněných mluvících jmen, ke kterému jsem se 

už částečně vyjádřila v jedné z předchozích podkapitol. V textu se však objevují také jména ze 

série o Harrym Potterovi, která už přeložena byla – Fang, Hedwig, Scabbers, Pigwidgeon , 

                                                 
10 KNAPPOVÁ, Miloslava. „Těreškovová, nebo Těrešková?“ In: Naše řeč. Dostupné z: http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4989.  
11„Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.“ In: Internetová jazyková příručka. Dostupné z: 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320#nadpis13. 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4989
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4989
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Crookshanks, Buckbeak a Witherwings. Zde jsem tedy čerpala z existujícího překladu bratrů 

Medkových a použila ekvivalenty Tesák, Hedvika, Prašivka, Papušík, Křivonožka, Klofan a 

Křídlošíp. Komplikovaný byl pak převod jména Chauntecleer the Rooster z knihy The Book of 

the Dun Cow, která do češtiny přeložena nebyla. Chauntecleer je zde odkazem na  Canterburské 

povídkách Geoffreyho Chaucera. Vycházela jsem tedy z překladu tohoto jména z verze 

Františka Vrby a použila jméno Kokrháč.  

Výjimečná situace nastala v překladu jména Rossamond Bookchild z knihy Foundling, 

která vyšla v českém překladu jako Začátek cesty. V českém vydání totiž příjmení vůbec 

použito není, proto jsem ho ani v českém překladu neuvedla, zato jsem text obohatila informací, 

že jde o chlapce, která by cílovému čtenáři nebyla jasná.  

3.3.3. Abecední řazení 

Ve třech případech jsem v textu narazila na abecední řazení, v každém jsem volila jinou 

překladatelskou strategii tak, aby byla pro koncového čtenáře co nejméně rušivá. První případ 

byl poměrně jednoduchý – u série Škola noci byly v boxu náhodně vyjmenovány názvy 

několika pokračování, které byly abecedně seřazeny (Awakened, Burned, Chosen, Dragon's 

Oath, Hunted, and Marked). Série byla kompletně přeložena do češtiny, proto jsem tedy 

převzala překlady zmiňovaných titulů a abecedně je seřadila v češtině (Drakova přísaha, 

Označená, Probuzená, Pronásledovaná, Vyhořelá a Vyvolená), protože na další text to nemělo 

žádný dopad.   

V druhém případě šlo o abecední řazení odstavců celého boxu Téma 1, kde byly 

uvedeny knihy obsahující alternativní vesmíry. Knihy byly v boxu také řazeny abecedně, 

problém nastal proto, že některé přeloženy byly (tedy jsem v textu uváděla jejich oficiální český 

název – Dcera kostí a dýmu, Nádherná temnota, Předurčená), některé ne (takže jsem zachovala 

titul anglický a pracovní překlad uvedla pouze v závorce - London Calling (Volání Londýna), 

Draw the Dark (Nakresli temnotu), Betrayal (Zrada)). Tím se pořadí jednotlivých odstavců 

změnilo, na výsledný text to však nemělo žádný dopad, protože na sebe odstavce nijak 

nenavazovaly – řídila jsem se tedy finálním abecedním řazením po překladu titulů.  

Třetí případ byl komplikovanější. Část kapitoly, kde jsou vyjmenované jednotlivé 

podtypy fantasy, byla uvedena slovy: „So here in alphabetical order we are giving a sampling 

of types of fantasy.“ (O: 53) Po překladu názvů těchto subžánrů by se však abecední pořadí 

zásadně změnilo (například hned animal fantasy = fantasy o zvířatech), což by ale bylo pro 

knihu velmi zatěžující – muselo by se změnit celé její grafické rozložení, protože hlavní text 



38 

 

často doprovázejí ilustrační boxy, které se ale k textu nějakým způsobem vztahují. Proto jsem 

raději zvolila strategii vynechání, přívlastek abecední v překladu nezmínila a zachovala řazení 

původní, ačkoli tedy bez dalšího klíče. Nabízela se ještě možnost zachovat anglické názvy 

jednotlivých podtypů fantasy a české pojmy uvádět až za ně, což je strategie, kterou volilo 

například nakladatelství Albatros u graficky náročné knihy Fantastická zvířata a kde je najít – 

ilustrované vydání. Protože však jednotlivé subžánry často nemají podobu zavedených pojmů, 

přišla mi tato strategie jako zbytečně složitá a nakonec jsem se k ní neuchýlila.  

3.3.4. Časové zakotvení 

Jak již bylo uvedeno v překladatelské analýze, původní text vznikl v roce 2013/2014, 

českému čtenáři by měl být předkládán v současnosti v roce 2018. Tento časový posun 

problémy ve většině případů nezpůsobil, text zůstává stále aktuální. Jedinou komplikací byl 

box „Mladí akademici promlouvají“. Jeho autorka Alaya Swannová totiž stačila dostudovat a 

nyní je profesorkou na Collin College. Tuto skutečnost bylo třeba zohlednit v jejím připojeném 

medailonku. Anglický originál: 

„Alaya Swann is a Ph.D. student at Arizona State University, where she studies medieval 

English literature. Her re-search focuses on female mystics in the late Middle Ages, and she 

also teaches composition and literature to college students. She has always loved fantasy and 

young adult literature, and she continues to read it every chance she gets. Her goals include 

becoming a professor and teach-ing at the college level, and she hopes to engage as many 

students as she can in the joys of literature. (O: 58)“ 

byl tedy aktualizován tak, aby většina informací zůstala zachována, doplněna byla 

aktuální data z profilu profesorky na síti LinkedIn12. Informace o tom, že doktorka Swannová 

studovala na Arizonské státní univerzitě, byla uvedena v minulém čase, stejně tak téma jejího 

výzkumu. Naopak byla zachována informace o její vlastní výuce, doplněná o její současnou 

pracovní pozici na Collin College. Informace o jejích zájmech zůstala beze změny, k jejím 

cílům byla dodána poznámka, že se jí podařilo je splnit.  

3.3.5. Kulturní rozdíly 

Kulturní rozdíly se odrážejí zejména v různých presupozicích příjemce komunikátu. 

V případě českého čtenáře tedy muselo dojít k doplnění několika vysvětlivek u reálií, které jsou 

americkému čtenáři patrně dobře známy.  

                                                 
12 „Alaya Swann.“ In: LinkedIn. Dostupné z: https://www.linkedin.com/in/alaya-swann-155a8b23/. 



39 

 

Nejčastěji se jednalo o detailnější popis periodika, ve kterém byl publikován některý 

z citovaných textů. Například u School Library Journal bylo doplněno, že se jedná o časopis, u 

první zmínky byl navíc jeho název přeložen, protože se v textu vyskytuje častěji. U London’s 

Independent Magazine jsem taktéž použila vnitřní vysvětlivku a v překladu uvedla „v sobotní 

příloze londýnského deníku Independent“. Názvy dalších periodik (Locus, Education Week, 

Publisher‘s Weekly) byly pouze doplněny o klasifikaci časopis, noviny apod. 

Podobně jsem zacházela i s názvy institucí, které se v textu objevovaly. Hned na začátku 

byla použita zkratka ALAN, která bude pro amerického čtenáře, jenž se zajímá o literaturu pro 

mládež, nejspíše zcela jasná, pro českého čtenáře pak byla do závorky přidána vysvětlivka, o 

jakou organizaci se jedná (Shromáždění o literatuře pro dospívající při Národní radě učitelů 

angličtiny). Také zkratku ASU odkazující na v textu též zmiňovanou Arizona State University 

jsem do češtiny přeložila jako Arizonská státní univerzita a zkratku nadále nepoužívala vůbec. 

Zkratka NIMH (National Institute of Mental Health), která byla součástí jednoho z knižních 

titulů, byla pouze nahrazena českou zkratkou NUDZ, která označuje Národní ústav duševního 

zdraví. Zkratka nebyla dále vysvětlena, protože ani v originále nebude každému čtenáři jasné, 

co znamená. Dále jsem ve větě o Davidu Levithanovi (David Levithan, editorial director at 

Scholastic, said that he thought… (O: 60)) doplnila, že Scholastic je nakladatelství, což by 

cílovému čtenáři nemuselo být zcela jasné.  

Problém vyvstal v případě několika odlišných reálií. V první řadě byla jedenkrát v textu 

zmíněna jednotka miles, která byla pro českého čtenáře převedena na kilometry – důležité totiž 

je, aby si dokázal popisovanou vzdálenost představit. V textu se také několikrát objevil 

přívlastek college (college professors, college-age daughter, college level). Jednotlivé stupně 

školství v USA a v České republice se liší, bylo však třeba vždy přívlastek přeložit tak, aby 

bylo čtenáři jasné, že se jedná o stupeň zhruba odpovídající naší vysoké škole (vysokoškolští 

profesoři, dcera ve vysokoškolském věku, na vysoké škole). Odlišný systém také funguje v rámci 

zahraničních nakladatelství, kde jsou funkce rozděleny trochu jinak než u nás. Protože pro 

vyznění textu bylo důležité hlavně to, že citovaná osoba pracuje v nakladatelství a zastává 

v něm důležitou pozici, přeložila jsem původní senior vice president and publisher volněji jako 

zástupkyně ředitele a vydavatelka.  

Cílovému čtenáři neznámou reálií je také tzv. Negro leagues, v tomto případě bylo nutné 

vysvětlení více rozepsat, proto jsem ho vložila do závorky za původní anglický pojem 

(profesionální baseballová liga, kde hrály týmy, v nichž převažovali Afroameričané (P: 17)) 
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3.3.6. Lexikum 

Text byl problematický i po stránce lexikální. V první řadě bylo třeba se vypořádat 

s překlady jednotlivých žánrů a subžánrů, což se ukázalo jako oříšek, protože mnohdy žádná 

sjednocená česká terminologie neexistuje.  

Samotný termín fantasy se do češtiny nijak nepřekládá, problém je s jeho rodem – Nový 

akademický slovník cizích slov uvádí, že slovo fantasy je nesklonné a používat se dá v rodě 

ženském i středním.13 Aby byla moje práce jednotná, rozhodla jsem se ho používat v rodě 

středním nebo jako přídavné jméno (často ve spojení fantasy literatura, ze kterého nejspíš 

pramení případný ženský rod). Podobně je to i s termínem science fiction. Ten je sice možné 

překládat jako vědecko-fantastická literatura, ale v současnosti je mnohem používanější prostá 

zkratka sci-fi. Ta se opět dá používat jako slovo rodu středního i ženského, znovu jsem pro 

překlad zvolila rod střední.  

Problematické je samotné téma textu, tedy young adult literature, zkráceně YA. Dlouho 

jsem nad překladem tohoto pojmu přemýšlela, počeštěná varianta young adult literatura se totiž 

v úzu dnes již běžně používá. Vidím i mírný významový rozdíl mezi klasickou literaturu pro 

mládež či dospívající, což je řešení, ke kterému jsem se nakonec uchýlila, a pojmem young 

adult literatura. Za tu bych totiž označila až knihy novodobé, o jejichž náhlém boomu mluví i 

překládaná učebnice. Jedná se o formát, který čtou nejen dospívající, pro něž je primárně určen, 

ale v hojné míře i dospělí čtenáři. Pod pojmem „literatura pro mládež“ si představím třeba 

překladové knihy Jacqueline Wilsonové nebo české od Lenky Lanczové, které ale u dospělého 

publika rozhodně ohlas nemají. Protože však na dané téma nevychází žádná odborná literatura, 

díky níž by se termín oficiálně ustálil, a tudíž bych své překladatelské řešení nemohla opřít o 

žádné relevantní zdroje, rozhodla jsem se pro termín zavedený, který samozřejmě i mnohem 

lépe funguje v kontextu českého jazyka, kdy je manipulace s pojmem „young adult literatura“ 

místy poměrně krkolomná.  

Důležitý je také překlad názvů jednotlivých podtypů fantasy – v překládaném úryvku se 

objevily pojmy tři (animal fantasy, dark fantasy a gothic fantasy). První pojem nevnímám jako 

zakotvený nebo ustálený termín, ale pouze jako funkční pojmenování v rámci této publikace. 

Přeložila jsem ho tedy volně jako fantasy se zvířaty, což zcela vystihuje jeho obsahovou 

podstatu. Na druhou stranu dark fantasy funguje jako zavedený pojem v této podobě i v českém 

                                                 
13 KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov, s. 312.  
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jazyce, nepřekládá se14. Zůstal tak zachován i v překládaném textu, pouze občas jsem variovala 

se slovem temný, pokud bylo potřeba cílovému čtenáři doplnit kontext, aby věděl, co si pod 

pojmem představit (Alaya Swannová o zkoumání vážných problémů s rodiči v „temné“ 

literatuře pro mládež (P: 18)). Poslední termín gothic fantasy byl největším oříškem, jeho 

překladový ekvivalent se mi totiž nepodařilo dohledat a stejně tak se mi nepodařilo potvrdit ho 

jako zavedený pojem. Proto jsem se rozhodla v tomto případě překlad opět rozvolnit. Místo 

nabízejícího se „gotické fantasy“, což by mělo velmi zavádějící význam, jsem zvolila opis 

fantasy s gotickými prvky, což odkazuje na tradici romantického gotického románu, předchůdce 

hororu, což je (sub)žánr, který už v češtině známe.  

Problémovým termínem, ačkoli neliterárním, se ukázalo pojmenování trickle-up trend. 

Původní pojem trickle-up effect pochází z ekonomie a Wikipedie ho definuje jako „an 

economic theory used to describe the overall ability of middle class people to drive and support 

the economy“15 a je součástí ekonomického směru keynesiánství. V tomto kontextu byl tedy 

použit metaforicky, navíc ještě s aliterací. Nakonec jsem ho přeložila jako princip prosakování, 

což je opis, který zachovává jak expresivitu podporující aliteraci, tak i obsah termínu.  

Překlad komplikovaly také termíny vymyšlené, které autoři fantasy používají ve svých 

knihách. V některých případech bylo nutné dohledat existující české překlady, což vyžadovalo 

poměrně důkladnou rešeršní práci (muggles = mudlové, animagi = zvěromágové, Quidditch = 

famfrpál, dragonrider = draken, shell people = lidé z lastur, brawns = mobilní partneři, 

Clankers = Rachoťáci, Darwinists = Darwinisti, cranks = raplové), jindy bylo třeba 

překladatelská řešení přímo vymyslet. Na pomezí stojí pojmy cockatrice a wyrm. Jedná se totiž 

o mytologická stvoření, která sice nevymyslel konkrétní autor, u něhož jsou uvedena, ale 

ukotvený český ekvivalent pro ně nemáme. U termínu cockatrice jsem se nakonec rozhodla 

použít překlad kurolišek, který zavedl Stanislav Komárek při překladu knih ze série Zaklínač 

z polštiny (termín byl dále používán pro stvoření názvem cockatrice ve hrách). Termín wyrm 

se objevuje v počítačových hrách (například Warcraft) i v českém kontextu v této nepřeložené 

podobě, kterou jsem tedy zachovala.  

Z fiktivních termínů, které bylo třeba vymyslet, se nabízí překlad zkratky PERN. 

Samotnou zkratku jsem nechala v anglickém originálu, protože se v cyklu od McCaffreyové 

používá také jako název planety Pern. V překládaném textu však byl zmiňován právě původ 

                                                 
14 SAPKOWSKI, Andrzej. „Subžánry subžánru.“ In: Ikarie. 2001, 5, s. 41-46. 
15 „Trickle-up effect.“ In: Wikipedia. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Trickle-up_effect.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Trickle-up_effect
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tohoto názvu, který vysvětluje povídka, jež do češtiny přeložená nebyla. Význam zkratky 

PERN jsem tedy uvedla v závorce v angličtině spolu s jeho českým překladem. Další zkratka 

FAYZ už překladově tak jednoduchá nebyla. V originále sice není nijak vysvětlená, ale podle 

mě jsou bez jejího pochopení čtenáři ochuzeni. Proto jsem se rozhodla zkratku podrobněji 

vysvětlit v poznámce pod čarou, která čtenáře neruší v hlavním textu. 

Jako problematické se ukázaly i některé běžné výrazy, které v daném kontextu nabyly 

specifických významů. Zmíním dva příklady. Prvním z nich je překlad slova quest, které je ve 

slovníku definováno jako hledání či pátrání či jako cíl tohoto úsilí. Samotný pojem hledání však 

byl v kontextu vysvětlení hlavního motivu fantasy literatury příliš oslabený, rozhodla jsem se 

tedy ve větě použít opis a vygradovat ho: „hledání, dalo by se říci poslání“ (P: 11). Dále jsem 

pak variovala právě s termíny hledání a poslání, které vykreslují popisované nutkání a 

nevyhnutelnost hrdinova úkolu. Druhým příkladem je pak překlad sousloví our senses (We have 

always known that encounters with art and literature affect our senses. (O: 59)). Doslovný 

překlad naše smysly by v daném kontextu nedával smysl, rozhodla jsem se použít výraz 

vnímání. Mezi překladem a originálem tak funguje vztah transcendence, konkrétně na základě 

vnitřní podobnosti, tedy metonymie, došlo k záměně části a celku16 (smysly jsou částí 

celkového vnímání).   

3.3.7. Chybovost 

Při překladu jsem narazila v původním textu na řadu chyb a nesrovnalostí, které jsem se 

pro cílového čtenáře snažila opravit. V první řadě šlo o chyby v hláskování jmen, které se 

objevily hned několikrát (Jo-Anne Goodwin místo Jo-Ann, Lani Taylor místo Laini, Phillip 

Reeve místo Philip). Dvakrát se objevila také chyba v názvu nakladatelství (Catherine Tegen 

Books místo Katherine, Little Brown místo Little, Brown) nebo v názvu zmiňované knihy 

(Betrayed místo Betrayal, Bone Chiller místo Bonechiller). Již zmiňovanou gramatickou 

chybou je pak špatně použitý plurál slova animagus (animagi, nikoli animages), zde se však 

nejedná o problém překladatelský. 

Nejzávaznější chyby jsou však samozřejmě ty faktické, při překladu jsem odhalila dvě. 

V první řadě je v knize mezi mazlíčky ze série o Harrym Potterovi zmíněn také Greyback, tedy 

Šedohřbet, což je nebezpečný vlkodlak sloužící lordu Voldemortovi a do dané kategorie tedy 

rozhodně nespadá17. Z textu jsem ho tudíž zcela vynechala. Druhou faktickou chybou je pak 

                                                 
16 KNITTLOVÁ, Dagmar a kol. Překlad a překládání, s. 23. 
17 ROWLINGOVÁ, J. K. Harry Potter a princ dvojí krve. Praha: Albatros, 2008. 
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datum, kdy měl vyjít článek Jo-Ann Goodwinové v Independent Magazine. Text uvádí, že to 

bylo 25. července 1993, článek jsem však v archivu magazínu objevila s datem 24. července 

1993, což je pravděpodobnější – příloha deníku, ve které byl otištěn, je totiž sobotní, nikoli 

nedělní. V textu byla tato informace opravena.  

 

3.4. Typologie překladatelských posunů 

Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, při překladu dochází k různým typům 

překladatelských posunů. Z větší části jsem je již popsala v předchozí části práce, v této 

kapitole se je tedy pokusím spíše shrnout. Při jejich popisu vycházím z práce Antona 

Popoviče18, jak ji shrnula ve své publikaci Edita Gromová19.  

Posuny lze dělit na konstitutivní, individuální, tematické a negativní. Negativní posuny 

jsou pro překlad samozřejmě nežádoucí a já si žádných takových ve své práci vědoma nejsem. 

Konstitutivní posuny vyplývají z rozdílů mezi dvěma jazyky, mezi kterými je text převáděn, a 

vyhnout se jim zkrátka nedá. Lze je charakterizovat jako funkční a zároveň také objektivní. 

Nejčastěji k nim dochází v převodu z kondenzovanější a nominálnější angličtiny do češtiny u 

polovětných konstrukcí a gerundií (Grandparents brag about a grandchild for reading one of 

the books clear through on the day it came out, and college professors say that Rowling changed 

the nature of their teaching because, for the first time, they have males enrolling in their classes 

in children's or YA literature. (O: 52) Prarodiče se vychloubají tím, že jejich vnouče přečetlo 

některou z jejích knih celou během dne, kdy vyšla, a vysokoškolští profesoři tvrdí, že 

Rowlingová změnila způsob výuky, protože se poprvé do jejich předmětů o literatuře pro děti 

a mládež začali zapisovat i mužští studenti. (P: 12)), které jsou nahrazovány v kontextu různými 

způsoby (například podstatná jména, vedlejší věty, …), nebo z důvodu rozdílných temporálních 

systémů (In spite of fears and objections, fantasy has moved to the center of YA interest. (O: 

52) Navzdory obavám a námitkám se fantasy přesunulo do středu zájmu literatury pro mládež. 

(P: 12)), zvláště u časů předpřítomných a předminulých. Ke konstitutivním posunům dochází 

také proto, že čeština na rozdíl od angličtiny nemá kategorii determinace, členy tak bývají někdy 

nahrazovány ukazovacími zájmeny (the main one = ten hlavní). 

Individuální posuny pak vycházejí z překladatelovy interpretace originálního komunikátu 

a jsou posuny subjektivními, jedná se o projev tzv. překladatelova idiolektu a většina z nich 

                                                 
18 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran. 1975. 
19 GROMOVÁ, Edita. Úvod do translatológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. 
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byla popsána v kapitole o překladatelských problémech. Jde například o možnost volby mezi 

dvěma již existujícími překlady (Jeho šerá hmota vs. Jeho temné esence), vnitřní vysvětlivky, 

které by jiný překladatel nepovažoval za nutné nebo různá synonyma a variování překladu 

jednoho výrazu, tedy volbu mezi překladovými ekvivalenty. Určitou formou individuálního 

posunu může být například také volba ponechávat u nepřeložených děl originální anglické tituly 

a doplnit je pracovním překladem v závorce.  

Tematický posun lze pak popsat jako nahrazení jednoho funkčního prvku jiným v rámci 

zachování stejných konotací v cílovém jazyce. Tento posun se projevuje zejména u překladu 

kulturních odlišností, u takových reálií, jako jsou například v mém případě jednotky (převod 

mílí na kilometry).  
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4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pokud možno adekvátní překlad kapitoly 

„Fantasy, Supernatural, Science Fiction, Utopias, and Dystopias“ z učebnice Literature for 

Today’s Young Adults o literatuře pro mládež od kolektivu autorů. Text jsem se snažila 

překládat tak, aby byla co nejvěrněji zachována jeho funkce a působení na čtenáře a přitom text 

působil i v cílovém jazyce přirozeně. V druhé části pak tento překlad komentuji a srovnávám 

tak praktická řešení s teorií v oblasti translatologie, což několikrát způsobilo nutnost konkrétní 

překladatelská řešení znovu zvážit a v některých případech také přehodnotit.  

Při překladu se ukázalo, že nejobtížnějším aspektem originálu je jeho intertextovost. 

Překlad vyžadoval důkladnou rešerši a obeznámení se se zmiňovanými tituly i tím, zda už byly 

do českého jazyka převedeny, či nikoli. Problematické bylo také hojné množství specifických 

termínů spojených s žánrem fantasy, jež bylo nutné do češtiny převést. Velkým přínosem pro 

mě nebyla jen konfrontace teorie s praxí, ale také možnost přeložit delší a hodnotnější text, což 

je něco, čemu bych se chtěla v budoucnosti profesně věnovat.  

Nejspíš není možné se určitým ztrátám a posunům či odchylkám při překladu zcela 

vyhnout, přesto jsem se je snažila minimalizovat a doufám, že výsledný text na cílového 

příjemce působí co nejpodobněji tomu, jak funguje v jazyce zdrojovém.  
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Příloha 1 – Výchozí text 
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