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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá překladem odborného článku autorky Bárbary Abadové
Ruizové Fomento de la escritura creativa a través de las formas de literatura emergentes ze
španělštiny do češtiny. První část obsahuje samotný překlad textu a přiložený slovníček
pojmů. Druhá část je věnována analýze výchozího textu a hypotetické překladatelské zakázce,
dále jsou v ní okomentovány jednotlivé překladatelské problémy, jejich řešení a zdůvodnění,
proč byly řešeny právě tímto způsobem.
Klíčová slova: komentovaný překlad, Bárbara Abad Ruiz, fanfiction, středoškolské
vzdělávání, výuka jazyka a literatury, naratologie

ABSTRACT
This bachelor’s thesis deals with the translation from Spanish to Czech of the article Fomento
de la escritura creativa a través de las formas de literatura emergentes by Bárbara Abad
Ruiz. The first part consists of the text of the translation itself with an accompanying glossary
of terms. The second part contains information about the analysis of the original text, the
hypothetical translation assignment and the individual translation problems with their
solutions and the reasoning behind those solutions.
Key words: annotated translation, Bárbara Abad Ruiz, fanfiction, secondary education,
teaching language and literature, narratology
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ÚVOD
Ve své bakalářské práci se věnuji překladu a analýze textu odborného článku Fomento de la
escritura creativa a través de las formas de literatura emergentes od autorky Bárbary
Abadové Ruizové, který vyšel on-line v internetovém časopise Tonos Digital v roce 2011, ze
španělštiny do češtiny. Práce je rozdělena do dvou základních částí: první obsahuje samotný
překlad doplněný o slovníček pojmů, ve druhé se pak zabývám nejprve překladatelskou
analýzou výchozího textu a následně jednotlivými překladatelskými problémy a řešeními,
která jsem pro ně zvolila.
Výchozí text jsem si pro překlad zvolila jak ze zájmu o téma fanfiction, tak o literární vědu a
inovace a nové směry ve vzdělávání. Autorka zde popisuje pokus na středních školách dodnes
poněkud ojedinělého charakteru – skloubení výuky se zájmy a zálibami žáků s cílem
dosáhnout u nich větší motivace a zájmu o obor, o četbu i o psaní. Tuto snahu obecně
považuji za přínosnou i pro české školství, kde se podobnými aktivitami zatím zabývají spíše
pouze soukromé a takzvaně alternativní vzdělávací instituce.
Pro analýzu výchozího textu jsem využila především publikace Christiane Nordové Text
analysis in translation, pro stylistickou analýzu originálu jsem využila internetového Nového
encyklopedického slovníku češtiny CzechEncy a publikace Marie Čechové a kolektivu autorů
Současná stylistika. Popisuji zde také hypotetickou překladatelskou zakázku, jíž jsem
následně překlad přizpůsobovala.
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1. Překlad
FANFICTION: PODPORA TVŮRČÍHO PSANÍ ZA POMOCI NOVÝCH
LITERÁRNÍCH FOREM
Bárbara Abadová Ruizová
(CEU Cardinal Herrera University)

1. ÚVOD
Naše společnost se vyvíjí mílovými kroky a stále rychlejší technologický pokrok má pro naše
životy významné důsledky. Náplň předmětů, jako je španělský jazyk a literatura, však často
odkazuje ke skutečnostem v zásadě neměnným – v tomto případě k jazyku a dějinám
literatury –, a lze tedy podlehnout dojmu, že je tento vývoj může ovlivnit jen povrchově.
Jakákoli změna v tom, jak spolu lidé komunikují, nicméně ovlivňuje způsob, jakým určitá
společnost chápe kulturu a její šíření. S rozvojem současné informační společnosti se objevily
nové způsoby užívání jazyka, nové komunikační prostředky a také možnosti, jak nově uchopit
tak zásadní lidské projevy, jako jsou čtení a psaní.
Domníváme se, že pokud bychom výše popsané změny nebrali v potaz a považovali tyto nové
způsoby čtení a psaní oproti jiným kulturním projevům pouze za okrajové fenomény,
znamenalo by to vzdalovat se životní realitě a ignorovat některé rysy, které tyto nové projevy
pojí s literaturou a uměním všech dob.
Jsme tedy přesvědčeni, že je potřeba tyto nové způsoby čtení a psaní zařazovat do osnov
kulturálních studií a že by se povědomí o nich mělo šířit i prostřednictvím vzdělávání. Je to
možnost, jak se přiblížit životní realitě studentů a jak výuku propojit s jejich osobními zájmy.
Tato práce si klade za cíl nahlédnout na zmiňované nové kulturní projevy optikou fenoménu
fanfiction, který je v hispánském světě zatím prozkoumán jen velmi málo, a předložit
didaktický návrh, který má přiblížit žákům tvůrčí psaní právě pomocí nově se objevujících
kulturních forem a moderních technologií. Do výuky přitom budou zapojeny jejich vlastní
záliby a zároveň bude kladen důraz na hodnoty jako účast, vzájemný respekt a tolerance.
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2. FANFICTION: DEFINICE, VÝVOJ A SOUČASNOST
Nejprve je třeba stanovit definici pojmu fanfiction a popsat jeho dějiny i současný stav,
abychom následně mohli zdůraznit rysy, které u něj považujeme za podstatné.
Studií zabývajících se fenoménem fanfiction ve španělštině není mnoho a jejich autoři jej
vesměs popisují velmi podobně. Podle Díazové Agudelové „lze fanfiction definovat jako
příběh, který sepsal fanoušek (nebo kritik) určité fikce a použil v něm postavy, prostředí a děj
z původního díla“ (Díaz Agudelo, 2009: 9). Martos Núñez považuje fanfiction za „fikci
vytvořenou fanoušky, založenou na již existujícím díle“ (Martos Núñez 2006: 65), zatímco
Martos García pojem definuje jako „amatérskou psanou tvorbu fiktivních příběhů založených
na produktech kulturního průmyslu“ (Martos García, 2009: 5). Španělská Wikipedie pak tato
hlediska shrnuje: „Fanfiction (…) jsou fiktivní příběhy napsané fanoušky určitého filmu,
románu, televizního programu či jakéhokoli jiného literárního nebo dramatického díla.
Vyskytují se v nich situace, prostředí a postavy popisované v původním příběhu, pro které
jejich autoři vytvářejí nové role.“1
Původní tvorbu, na níž fanfiction staví, popisují všechny definice velmi obecně: „díla“,
„fikce“, „produkty kulturního průmyslu“… Fanfiction nevychází z jednoho určitého prostředí
(literárního, filmového, komiksového, …), jedním z jejích základních rysů je takzvaná
transfikcionalita, tedy převádění fikčních příběhů z jednoho prostředí do dalších. Autoři
fanfiction vycházejí z díla existujícího v jakékoli podobě a vytvářejí nové příběhy za použití
různých prvků tohoto díla (motivů, postav…).
Výsledná díla pak mohou mít rovněž jakoukoli podobu: fanoušek románu může postavy z
knihy nakreslit, zapálený hráč některé počítačové hry natočí krátký film o tom, jak by mohl
pokračovat její děj, divák může napsat alternativní konec svému oblíbenému televiznímu
seriálu. Podle podoby vzniklého díla pak rozlišujeme fanart, fanfilm, fanfiction…, to vše jsou
tedy projevy fenoménu, že si fanoušci přisvojují určité dílo, hrají si s ním a vytvářejí z něj tak
dílo vlastní.
„Fanfiction“ takové nové dílo nazýváme v případě, že se mu autor rozhodne dát literární
podobu. Proto lze v definicích nalézt výrazy jako „příběh“ nebo „psaná tvorba“. Druhý z
těchto dvou termínů považujeme za vhodnější díky jeho obecnosti: fanfiction sice skutečně
1

Jedná se o překlad textu článku na španělské Wikipedii z roku 2010. Dnes (2018) uvádí španělská Wikipedie
text odlišný, s podobným, ač poněkud zúženým významem: „Fanfiction je tvorba psaná fanoušky a pro
fanoušky, jejímž základem je nějaký původní text nebo známá osobnost.“(pozn. překl.)
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mívá nejčastěji prozaickou formu, nezřídka se však vyskytnou také básnické texty a nebylo by
nemyslitelné tvrdit, že existuje i fanfiction ve formě dialogů nebo divadelních her.
Konečně ještě považujeme za vhodné upozornit na termín „amatérský“, který ve své definici
použil Martos García. Na rozdíl od „oficiálních“ adaptací děl, jimiž si chtějí zvyšovat zisky
sami představitelé kulturního průmyslu (filmové adaptace románových předloh, videohry
vznikající podle filmů), je fanfiction okrajovým fenoménem, který se rozvíjí s tímto procesem
souběžně a stojí na okraji zájmu vydavatelů, produkčních společností atp. To samozřejmě
vyvolává polemické debaty o legálnosti fanfiction jako takové; ačkoli sice nepopíráme, že je
tato diskuse důležitá a bezpochyby aktuální, s účelem naší práce její obsah nesouvisí.
Zmíněná okrajovost zkoumaného fenoménu je pro nás ovšem zajímavá v tom, že – pokud
víme – autoři fanfiction nejsou na poli literatury profesionály, nýbrž amatérskými spisovateli,
mezi nimiž je velmi rozšířená představa o tvorbě fanfiction jako procvičování uměleckých
dovedností, tak aby mohli v budoucnu psát svá vlastní originální díla. Taková ospravedlňující
tvrzení mohou vycházet z toho, že se fenomén v současnosti netěší příliš velkému
společenskému zájmu, pro nás je ovšem zásadní právě myšlenka propojení fanfiction s
určitým typem „semináře tvůrčího psaní“, o němž se zmiňuje Díazová Agudelová (2009: 39)
a který by bylo možné přímo spojit s naším didaktickým návrhem.
Autoři, kteří se fanfiction zabývají, ji většinou označují za nový fenomén, zároveň ale
upozorňují, že určité její rysy jsou vlastní i literatuře jako takové, a jejich stopy je tedy možno
nalézt kdekoli v historii. Nelze opomenout skutečnost, že mnohá velká literární díla starověku
reprodukovala mýty, jejichž témata a postavy patřily do společné zásobárny obrazů a
využívaly se neustále ve všech oblastech umělecké tvorby. Někteří jako příklad fanfiction
uvádějí Vergiliovu Aeneidu, jež vznikla na základě Homérovy Iliady. Ze španělské literatury
pak nesmíme opomenout Avellanedovo pokračování Dona Quijota nebo četná, pozdějšími
autory psaná pokračování Celestiny.2 Při pátrání ve vzdálenější minulosti bychom
pravděpodobně na takové případy narazili ještě mnohem častěji, jelikož dnešní pojetí
autorství a originality je poměrně novou záležitostí: ve staré literatuře bylo naopak žádoucí
napodobovat předlohy a reprodukovat známé motivy z kulturní tradice, jež byly považovány
za společný majetek všech.

2

Celestina neboli Tragikomedie o Kalistu a Melibeji je stěžejním dílem španělské středověké literatury. Česky
vyšlo v roce 1956 pod názvem Celestina:
ROJAS, Fernando de. Celestina. Praha: SNKLHU, 1956, přel. E. Hodoušek. (pozn. překl.)
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Ani výše zmiňovaná transfikcionalita není výdobytkem postmoderny: aby získaly širší
publikum, byly náboženské texty a mytologická témata všech kultur zpracovávány v průběhu
dějin do podoby výtvarných či sochařských děl. Lze také vysledovat existenci ekfrastických
popisů, které přenášejí výtvarné umění do oblasti umění literárního a v posledních desetiletích
byly podrobně popsány v řadě teoretických a didaktických odborných studií (García Berrio a
Hernández Fernández, 1988; Krieger, 1993; Mendoza, 2000; Guerrero Ruiz, 2008).
To všechno jsou samozřejmě příspěvky jednotlivých autorů, postrádající masovost, která je
pro dnešní fanfiction typická (Martos García, 2009: 6). Záměrem těchto autorů navíc bylo díla
publikovat, a chyběla jim tedy i již zmiňovaná okrajovost, jíž se dnešní fanfiction vyznačuje.
Nelze však popřít, že koncept uměleckého díla jakožto látky náležející příjemci, který ji tak
může opětovně využívat a přetvářet, se v dějinách umění vyskytoval odjakživa. Fenomén
fanfiction tak, jak jej známe v současnosti, je jen výsledkem toho, jak se tento koncept
vyvinul díky zpřístupnění nových forem komunikace a moderních technologií.
Ve své současné podobě se fanfiction začala objevovat koncem 60. let 20. století okolo
vědeckofantastického seriálu Star Trek, jehož fanoušci psali vlastní příběhy z tohoto světa a
posílali si je mezi sebou. Šíření těchto prvních fanfictions probíhalo jen velmi omezeně,
prostřednictvím fanzinů, které si fanoušci kopírovali a zasílali si je navzájem poštou. Na tyto
první fanfictions se samozřejmě nevztahoval koncept duševního vlastnictví ani právní
závislosti na původním díle.
S nástupem internetu, který dopomohl k rozmachu fenoménu a vtiskl mu jeho současnou
podobu, původní způsob šíření fanouškovských děl zastaral. Internet nabízel širokou škálu
nových možností, kterých autoři brzy začali využívat – sdružovali se v autorských
komunitách, kde mohli své výtvory sdílet s ostatními, a jelikož jim tuto činnost internet
značně usnadnil, začal počet autorů i fanouškovských děl exponenciálně růst. Objevila se také
možnost publikovat díla po částech, se zřetelem k požadavkům čtenářů a k tomu, co bylo na
předchozích částech hodnoceno kriticky, díky čemuž začala tato díla vznikat obdobným
způsobem jako romány na pokračování, a jejich tvorbu lze chápat dokonce jako sdílenou.
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Základní rysy fenoménu fanfiction se tedy dnes dají vystihnout takto (Martos García, 2009:
6–7):
- Skupina fanoušků se identifikuje s určitým dílem.
- Na základě tohoto původního díla vytváří vlastní příspěvky a tím si dílo „přivlastňuje“.
- K šíření těchto vlastních nových děl využívá masmédia.
Tyto tři rysy lze shrnout do tří základních činností: bavit se, přispívat a sdílet své příspěvky s
ostatními.
Dalším podstatným rysem charakterizujícím fanfiction je přesvědčení těch, kdo se jí zabývají
z odborného hlediska, že se jedná o pevně ukotvený jev. Ze dvou zásadních důvodů, které si
zasluhují naši pozornost, se všichni zmiňovaní autoři shodují, že fanfiction není pouhou
módní záležitostí.
Prvním z těchto důvodů je, že fanfiction lze označit za názorný příklad nového způsobu
nahlížení na kulturu a komunikaci. Vztah díla a jeho příjemce přímo souvisí s moderními
teoriemi recepce. Například podle Umberta Eca je každé dílo otevřené a právě čtenář je tím,
kdo si vybírá a doplňuje to, co čte. Roland Barthes prosazuje myšlenku textu ke čtení, tedy že
význam toho, co bylo napsáno, nezávisí jen na autorovi, ale na dialogu mezi ním a čtenářem.
Tento nový koncept čtenáře se však kromě teorie vyskytuje také v praxi: s příchodem jevů,
které známe jako hypertexty, transfikcionalitu a další, vyvstala také potřeba mnohem
aktivnějšího čtenáře, který rekonstruuje literární dílo na základě projevů v různých formách
komunikace. Kromě samotného díla se tak do popředí dostává čtenář, který literární dílo
konstruuje za pomoci své intertextuální čtenářské kompetence.
Tento koncept aktivní recepce díla se nevyhnutelně pojí s procesem tvorby. Moderní čtenář je
zároveň pánem fikčního světa a jako takový si jej přivlastňuje, aktualizuje ho a přetváří.
Martos Núñez (2006: 64) v tomto ohledu používá velmi názornou analogii: tvorba fanfiction
je jako „tuning“, přizpůsobování si předmětů, jako jsou auta nebo počítače, a odráží potřebu si
tyto předměty upravovat k obrazu svému.
Všichni autoři se také shodují na tom, že tyto rysy jsou typickými znaky postmoderny: krize
klasického literárního kánonu s sebou přinesla potřebu nových žánrů a nápadů a razantně také
nastoupily nové umělecké postupy, jako jsou literární recyklace nebo hybridizace.
11

Druhým důvodem je, že fanfiction lze považovat také za jasný projev hravosti umění, která
oproti jiným jeho rysům mnohdy stojí poněkud stranou. Tvorba smyšlenek souvisí s hrami na
napodobování a přebírání rolí, kterými se v určitém období dětského věku baví každý a které
podle dětských psychologů podporují učení a kognitivní vývoj. Graciela Monterová (citovaná
v Martos Núñez, 2006: 73) upozorňuje, že omezování kreativity ve vzdělávání dětí je
nebezpečné: představivost nám totiž pomáhá rozvíjet nezávislost našeho vidění světa na tom,
jak nám ho předkládají ostatní. Těmito souvislostmi mezi uměním a hrou se ovšem zabývá
pouze dětská psychologie a v didaktice se obvykle do praxe neuvádějí.
Někteří z autorů na základě výše řečeného docházejí k závěru, že je potřeba tento nový
způsob chápání kultury začlenit také do oblasti vzdělávání, zejména do výuky jazyka a
literatury.
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3. FANFICTION: DIDAKTICKÉ NÁVRHY
Po exkurzi do dějin pojmu fanfiction a hledisek různých autorů, kteří se jím zabývají, je
zapotřebí uvést také některé didaktické návrhy, které se sice přímo na fanfiction nezakládají,
ale mají s ní určité společné rysy (kreativitu, citovou vazbu, motivaci, vlastní četbu,
aktualizaci klasického kánonu, využití informačních a komunikačních technologií atd.),
jejichž prostřednictvím dosahují cíle, k němuž bychom rádi náš didaktický návrh směrovali
také.
Uvedli jsme, že fanfiction (stejně jako fanart, fanfilm a další) je projevem nového způsobu
recepce umění, s nímž – co se četby týče – přichází aktivnější druh čtenáře, který se vedle
literatury zajímá o řadu dalších způsobů uměleckého zobrazení, dokáže mezi nimi nacházet
souvislosti a zároveň díky vlastní větší kreativitě vytváří pokračování nebo rozšiřuje děj svých
nejoblíbenějších příběhů.
Tato myšlenka přímo souvisí s některými didaktickými návrhy například od Todorova. Ten v
díle La littérature en péril (Literatura v nebezpečí)3 tvrdí, že je zapotřebí přestat nahlížet na
literaturu jen z hlediska formy a chápat ji místo toho jako dialog o lidské existenci, oživit
vztah mezi literárním dílem a životem jeho čtenáře (2009: 98–99).
Ve stejném duchu se vyjadřuje Antonio Mendoza, který hovoří o potřebě výuky literatury
jako „učení ke čtení“, při němž se žáci naučí texty interpretovat a hodnotit na základě
srovnání se svou dosavadní znalostí dalších textů a jiných uměleckých děl. To může být
umožněno jedině v případě, že hodiny literatury slouží k tomu, aby v žácích spouštěly a
rozvíjely jejich intertextuální čtenářské kompetence. Žák musí chápat, že porozumění a
interpretace textu se zakládají na jeho vlastních zkušenostech, a texty jsou tedy vždy živé a
aktuální (Mendoza Fillola, 2006).
Celia Romeová se drží některých konceptů, o nichž jsme se už zmínili: intertextuální
čtenářské kompetence nesouvisí jen s literaturou; prvky intertextovosti, které si příjemce
může do díla promítat, totiž pro postmodernu typicky náležejí ke všem typům umění:
literatuře, filmu, hudbě, komiksům, videohrám… Na základě toho navrhuje Romeová
takzvanou dynamickou třídu, kde se za pomoci tohoto vícenásobného čtení stávají ze žáků
kritičtí čtenáři, skutečně aktivní činitelé v procesu četby (Romea Castro, 2008).

3

TODOROV, Tzvetan. La littérature en péril. Paris: Flammarion, 2007. Česky nevyšlo. (pozn. překl.)
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Všem těmto autorům je společná myšlenka recepce díla, při níž čtenář není pouze v roli
pasivního vnímatele, nýbrž text při čtení znovuutváří. Vzhledem k tomu, že proces
porozumění a interpretace textu je určitým způsobem sám o sobě tvůrčí, uvádí tato koncepce
četbu do přímé souvislosti s psaním.
Pro mnohé autory tvůrčí psaní zároveň není jen přirozeným pokračováním procesu četby či
recepce obecně, nýbrž také prostředkem vhodným k učení. Daniel Cassany v návaznosti na
Flowerovou a Hayese uvádí, že při komponování textu se každý spisovatel učí. Toto učení se
pojí především s řešením problémů a se schopností reformulovat své cíle a témata na základě
úvah a nových nápadů (Cassany, 1995).
Na tuto myšlenku navazuje i Víctor Moreno, který se však zároveň zaměřuje už více na výuku
jazyka a literatury a na základě vlastních učitelských zkušeností tvrdí, že využití psaní při
hodinách napomáhá formování čtenářských kompetencí. Žák snáze pochopí pojmy jako
vyprávění, popis, vnitřní monolog nebo elipsa, když sám vytváří text, v němž může nacházet
jejich ukázky. Moreno navrhuje, aby žáci tvořili texty úpravou nebo napodobováním jiných,
učitelem vybraných textů. Vytvářejí tedy hypertexty, což Genette nazývá „literaturou druhého
stupně“ (Moreno, 1998).
María Teresa Carová ve svém návrhu rovněž vychází z této Genettovy koncepce. Žáci
vytvářejí hypertexty na základě četby klasiků a dodržují přitom principy popsané v Genettově
díle Palimpsestes (Palimpsesty): transformace neboli parodie, imitace neboli pastiš a
transpozice (jež zahrnuje rozšiřování a redukci motivů, transmodalizaci z jedné oblasti umění
do druhé, transdiegezi díla do současnosti…).4 K těmto procesům se navíc připojuje možnost
interdisciplinárnosti a využití příležitostí, které nabízejí informační a komunikační
technologie (dále ICT). Přístup ke klasickým dílům navrhovaný Carovou je demokratický,
aktivní a tvůrčí a posiluje u žáků vztah k textům tím, že s nimi zachází jako se živými
strukturami, ne jako s neživou masou (Caro Valverde, 2003).
Všemi zmíněnými didaktickými návrhy se ve zkratce prolíná potřeba podporovat chápání
literatury v souvislostech se všemi ostatními oblastmi umění a se zkušenostmi čtenáře, což
pomáhá utvářet citové vazby k textu a vdechuje mu nový život. Ideálním způsobem, jak toho
dosáhnout, je cvičení tvůrčího psaní na základě hypotextů (jak literárních, tak z jiných
oblastí), které zapojuje individualitu žáků a umožňuje osvojování pojmů i vzorových textů.

4

GENETTE, Gérard. Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil, 1982. Česky
nevyšlo. (pozn. překl.)
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3.2. Vyprávění a ICT
Uvedli jsme, že většina fanfictions vzniká na základě vyprávění (v širokém smyslu, tedy
prostřednictvím jakéhokoli typu uměleckého zobrazení) a až na výjimky mívá prozaickou
formu. Představíme tedy některé didaktické návrhy, zajímavé z hlediska vztahu k vyprávění a
jeho rozvíjení prostřednictvím nových médií.
Podle antropologických studií je vyprávění jako typ diskursu člověku vlastní. Příběhy se
objevují v každém období, v nejrůznějších podobách a ve všech oblastech právě proto, že jsou
v lidské mysli zakořeněné jako způsob porozumění světu a jeho interpretace. Nesmíme tedy
zapomínat, že žáci nevstupují do třídy bez nejmenšího povědomí o tom, co to příběh je:
vyprávění se nevyučuje od úplných základů.
Björk a Blomstrand navrhují, aby žáci psali vyprávění o vlastním životě. Zkušenosti s tímto
typem aktivit ukazují, že žáci jsou si jistější, když mají napsat příběh, jelikož tento typ
diskursu dobře znají. Základem pro žákovské práce je v tomto návrhu řada autobiograficky
laděných textů, nad nimiž se diskutuje během krátkých teoretických sezení (kde se rozebírají
jejich jednotlivé rysy), nejzajímavější jsou však nepochybně skupiny vzájemné kritiky, kde
žáci čtou koncepty příběhů svých spolužáků a připisují na ně poznámky na okraj. Je to
způsob, jak povzbudit schopnost konstruktivní kritiky a motivaci u žáků, kteří pak se zájmem
očekávají, jak se jejich kritika projeví na příbězích spolužáků (Björk a Blomstrand, 2000).
Nesmíme však zapomínat, že vyprávění jako typ diskursu není výlučně jen záležitostí
literatury. Existuje také vyprávění audiovizuální, a přestože se mu z uměleckého a
vzdělávacího hlediska nedostává tolik pozornosti jako literární tvorbě, nelze ho zcela
opomenout. Obzvláště proto, že tyto podoby vyprávění se objevily s rozvojem moderních
technologií a ty, jak uvádí Celia Romeová, nejsou jen přechodnou módní záležitostí, nýbrž
součástí našich životů, u mladých lidí především. Romeová navrhuje, aby žáci porovnávali
přečtená literární díla s filmy, které podle nich byly natočeny, což podporuje rozvoj
vícenásobného čtení a znalost různých typů uměleckých projevů; ICT a audiovizuální média
mají tedy na žáky pozitivní vliv a pomáhají je motivovat (Romea Castro, 2003).
Mnozí autoři prosazují využívání ICT ve třídách a konkrétně v hodinách jazyka a literatury,
jelikož práce s hypertexty přispívá u žáků k rozšiřování jejich intertextuálních čtenářských
kompetencí a k pozitivnímu rozvoji interkulturality. Vzhledem k nepřebernému množství
informací, které jsou nám díky internetu a audiovizuálním médiím dostupné, zaujímá
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vyučující roli prostředníka, jehož úkolem je podporovat u žáků rozvoj kritického myšlení
(Piquer Vidal, 2009: 83).
Podle Maríi Teresy Carové jsou ICT zdrojem smysluplného učení a poskytují jedinečnou
příležitost pracovat společně a mezioborově, možnost rozvíjení interkulturality, a zároveň
představují prostředek k upevnění demokratických hodnot, zejména solidarity. Stejně tak je
ovšem jisté, že uživatel, který není s prací s těmito novými komunikačními prostředky
dostatečně obeznámen, může být prostřednictvím médií manipulován. Řešením by byl
kreativní přístup k využívání moderních technologií, který žáky naučí je nejen používat, ale
také na ně aktivně a kriticky nahlížet. (Caro Valverde, 2009)
Ze všech zmíněných příspěvků je patrná potřeba využívání ICT v hodinách, ať už pro výuku
čtení a psaní za pomoci nových a audiovizuálních médií, nebo pro podporu motivace žáků.
Základní problém s těmito postupy je však stejný při výuce v kterékoli vzdělávací oblasti:
neposlouží nám, pokud je nedokážeme propojit se životem žáků.
Prvním krokem k vytvoření tohoto vztahu je právě práce s vyprávěním, které – jak jsme si
ukázali – je jednou ze základních součástí jejich života. Dalším velmi důležitým krokem je
využití ICT, i ty jsou světu žáků velmi blízké. María Teresa Carová (Caro Valverde, 2009:
87) i Celia Romeová (Romea Castro, 2003: 404–405) však poukazují na to, že zásadní obtíž u
těchto návrhů tkví v nutnosti individuálního přístupu k žákům. Ne každého motivuje to samé,
naše zájmy se od sebe liší a poznat a začlenit do výuky záliby všech žáků je velmi
komplikované. Právě z tohoto hlediska by podle nás mohl být didaktický návrh založený na
fanfiction obzvlášť prospěšný.
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4. DOBÝVÁNÍ NOVÝCH SVĚTŮ: TVORBA FANFICTON NA STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH
Z teoretických základů položených v předchozích kapitolách vychází didaktický návrh, který
jsme se v souladu s metodou akčního výzkumu rozhodli uvést do praxe na půdě třídy jedné ze
středních škol. Konkrétně se jedná o literární seminář založený na fenoménu fanfiction. Jeho
hlavním cílem je podpora tvůrčího psaní na středních školách prostřednictvím tvorby
hypertextů, které vycházejí z vlastních zájmů a zálib žáků. Nejprve je třeba splnit několik
specifičtějších dílčích cílů: zapojit zájmy a záliby žáků do tvůrčího procesu; využít možností,
které nabízejí ICT – možnosti podílet se na tvorbě textů, jejich šíření a kooperace mezi žáky;
předat myšlenku tvůrčí a sdílené kultury a konečně také u žáků podpořit demokratické
hodnoty, především účast a úctu k odlišnostem druhých.
Tento didaktický návrh je v zásadě možné s obměnami náročnosti využitých materiálů a
hloubky vhledu do problematiky adaptovat na kteroukoli úroveň středoškolského vzdělání.
Naším záměrem nicméně je, aby se seminář co nejvíce podobal skutečné komunitě autorů
fanfiction, aby témata a struktura, kterou tyto texty obvykle mívají, posloužily žákům jako
vodítko, a aby si tak osvojili naratologické pojmy, které jim pomohou s vystavěním jejich
vlastních příběhů. Z těchto důvodů jsme jako vhodný věk pro uskutečnění našeho návrhu, aby
studentům přinesl co největší užitek, vyhodnotili přibližně druhý až čtvrtý ročník čtyřletého
středoškolského studia.
Při tvorbě semináře vycházíme z předpokladu, že motivaci žáků a jejich chuť do psaní lze
posílit vytvořením virtuálního internetového prostoru podobného těm, které využívají autoři
ve skutečných fanfiction komunitách, kde budou moci svou literární tvorbu, zakládající se na
vlastních zálibách, sdílet mezi sebou.
4.1. Metodologický plán a pedagogická strategie
Didaktický návrh je rozdělen do tří částí postavených na kvalitativně-interpretativní
metodologii. Tento postup jsme zvolili, jelikož je s jeho pomocí snazší pojmout různorodý,
subjektivní a kreativní charakter tak složitého společenského kontextu, jako je školní třída;
přitom bereme v potaz jak průběh samotného literárního semináře, tak získané údaje o
zkušenostech všech jeho účastníků.
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Fáze pedagogické strategie, která se uskutečnila během května roku 2010, se zúčastnilo
celkem 29 žáků (13 chlapců a 16 dívek) střední školy Alfonse X. v Murcii, ve věku mezi
šestnácti a sedmnácti lety. Nikdo ze žáků neměl žádné speciální vzdělávací potřeby.
4.1.1. Fáze 1.: Příprava
Tato fáze představuje řadu činností zaměřených na rozpoznání motivace žáků a jejich
předchozích znalostí. Získané údaje nám pomohou připravit druhou fázi tak, aby odpovídala
jejich potřebám.
Abychom dosáhli takzvaného smysluplného učení, je důležité spojit vyučovanou látku s
předchozími znalostmi žáků. Tento krok je pro náš návrh zásadní, jelikož naším záměrem je
zapojit do literárního semináře individuální zájmy žáků nejen s ohledem na smysluplné učení,
ale také pro podporu jejich motivace.
Pro nastínění projektu a zjištění předchozích znalostí žáků jsme tedy navrhli následující
činnosti:
1) Setkání všech účastníků semináře, založené na diskusi a moderované vyučujícím. Žáci zde
byli motivováni k tomu, aby hovořili o svých zálibách, konkrétně o těch, které souvisejí s
recepcí vyprávění v jakékoli podobě (psané, audiovizuální…), a zdůvodnili, proč se jim líbí.
Vyučující pak navrhl žákům činnost, která by s těmito zálibami souvisela.
2) Setkání a společná diskuse, během níž byly zjišťovány předchozí znalosti žáků o fenoménu
fanfiction. S ohledem na tyto znalosti jim byly následně objasněny základní související pojmy
a to, jak bude seminář probíhat.
3) Představení diskusního fóra Dobývání nových světů, kde měli žáci publikovat své texty.
Průzkum žákovských znalostí a zkušeností by bylo možné provést i formou dotazníku,
domníváme se však, že takový způsob shromažďování informací je poněkud neosobní a
účastníky by k dalším aktivitám příliš nepovzbuzoval. Navrhujeme naopak společné setkání v
uvolněné atmosféře, kde se navzájem všichni respektují a kde žáky motivujeme k tomu, aby
hovořili o svých zálibách (oblíbených seriálech, filmech, komiksech, videohrách nebo
románech) a aby odůvodnili, proč je mají rádi. Tento způsob podle nás napomáhá k
pozitivnímu dojmu z prvního setkání s předkládanou činností, a navíc podporuje rozvoj
hodnot, jako je respekt k osobitosti a zálibám druhých. Rozhodli jsme se také na prvním
setkání neodhalit žákům, v čem bude aktivita spočívat, nýbrž jen zjistit, zda by měli zájem o
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činnost zakládající se na vlastních zálibách, abychom tak porozuměli jejich motivaci a mohli
jí přizpůsobit podobu semináře. Diskusní fórum pak bylo potřeba připravit včas, aby mohlo
být žákům představeno na úvodním semináři a aby měli čas se na fóru zaregistrovat a
obeznámit se s jeho fungováním.
4.1.2. Fáze 2.: Analýza
Analytická fáze zahrnuje uskutečnění samotného literárního semináře a následnou
metakognici. Sestává z následujících kroků:
1) Žáci si vybrali hypotexty, z nichž budou jejich vlastní díla vycházet.
2) Žákům byly předány a stručně vysvětleny výukové materiály. První dokument obsahoval
základní naratologické pojmy (prostor, čas, typy vypravěče, postavy…), ve druhém byla
zpracována témata a narativní schémata typická pro svět fanfiction, která měla žákům sloužit
jako vodítko a inspirace.
3) Žáci s pomocí získaných materiálů vytvářeli hypertexty založené na oblíbených dílech.
Žáci příběhy zveřejňovali na fóru postupně po kapitolách s přinejmenším týdenními
rozestupy, což mělo jednak povzbudit účast v diskusním fóru, jednak se tím vytvářela
možnost, aby diskuse ovlivnila podobu dalších kapitol. Podle toho, jak velký zájem účastnit
se měl ten který žák, byly navrženy tři možné úrovně prací: příběh o jedné, dvou nebo třech
kapitolách. Hotový text měl být dlouhý minimálně dvě a maximálně šest stran. Po celou dobu
práce na textech fungovalo mezi žáky a učitelem otevřené e-mailové spojení, díky němuž
mohl vyučující žákům nejen poskytovat vzorové texty pro inspiraci, ale také pomáhat s
pracemi, opravovat a radit podle individuálních potřeb.
4) Žáci postupně po kapitolách publikovali své příběhy na diskusním fóru a sami se na něm
aktivně projevovali komentáři k textům spolužáků.
Žáci si hypotexty k tvůrčímu čtení zvolili sami z vlastních oblíbených děl, proto k nim mají
citovou vazbu a mohou je rozvíjet tvůrčím způsobem.
Literární seminář je zaměřen především na tvorbu narativních textů, rozhodli jsme se tedy, že
první výukový materiál bude obsahovat základní naratologické pojmy a poslouží žákům jako
vodítko. Nelze ovšem vyloučit možnost, že některý ze žáků bude chtít vytvořit jiný typ textu
(divadelní dialog, báseň…), ve světě fanfiction to není nijak neobvyklé. Kreativita žáků by
podle nás neměla být omezována předem stanovenými schématy, nápady žáků odlišné od těch
navrhovaných je tedy třeba vyslechnout a podpořit.
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Přestože žákům by podle našeho návrhu měla být poskytnuta tvůrčí svoboda a dostatek času
pro práci s textem, považujeme za potřebné stanovit určitou orientační lhůtu pro odevzdání
prací, která žákům umožní lépe si zorganizovat čas a usnadní práci vyučujícímu, který bude
díla opravovat. Opravené texty se posílají zpět jejich autorům k přepracování a publikaci na
fóru. Tento způsob opravování žákům poskytne možnost sebehodnocení a umožní jim texty
stylisticky vybrousit.
Návrh na publikování příběhů po kapitolách vychází z našeho přání co nejpřesněji napodobit
fungování skutečného internetového prostředí, v němž se sdružují autoři fanfiction. Účastníci
tak mohou svými komentáři ovlivňovat pokračování příběhů svých spolužáků a proces tvorby
získává na dynamice.
Vyučující žákům jednotlivě doporučuje materiály pečlivě vybírané tak, aby se nejednalo
pouze o literární texty, ale také díla jiných formátů, která by jim mohla posloužit jako
předloha pro vyprávění nebo pro rozvíjení některých jeho rysů. Snažíme se tak šířit
zmiňované pojetí kultury jakožto otevřené a mnohotvárné skutečnosti, zahrnující i
audiovizuální a další prostředky, které jsou žákům blízké.
4.1.3. Fáze 3.: Výsledky a jejich interpretace
V této fázi žáci hodnotí své vlastní práce i samotný didaktický návrh:
1) Žáci zhodnotili své vlastní práce. Z tohoto důvodu jsme usilovali o to, aby už druhá fáze
měla reflektivní charakter, tak aby žáci dostali příležitost ohodnotit díky radám vyučujícího
své vlastní znalosti, schopnosti a hlediska a na základě tohoto hodnocení je také zlepšit.
2) Žáci vyplnili jednoduchý dotazník, ve kterém reflektovali své dojmy ze semináře a názory
na jeho průběh.
4.1.4. Publikace textů na internetu – diskusní fórum, nebo blog?
Stejně jako mnozí výše citovaní autoři vnímáme využívání ICT na středních školách
pozitivně, především pak u činností vyžadujících aktivní a tvůrčí přístup, od počátku jsme
proto zamýšleli zapojit je i do našeho literárního semináře. Využití ICT slouží nejen jako
motivace pro žáky, ale také jako možnost, jak rozvíjet řadu potřebných dovedností, díky nimž
dokážou moderní technologie využívat vždy přiměřeným a maximálně efektivním způsobem.
Samozřejmě lze možností těchto nástrojů využít také k vylepšení samotného didaktického
návrhu.

20

Zaprvé proto navrhujeme zpracovávat texty v digitální podobě, což umožní větší flexibilitu
při jejich závěrečných úpravách a opravování, a nadto bude takto možné materiály sdílet
elektronickou formou bez nutnosti osobního setkávání.
Zadruhé zamýšlíme vytvořit na internetu prostor, kde žáci budou moci svá díla publikovat. V
konečném důsledku by tento virtuální prostor sloužil jako prostředek pro šíření textů: byl by
propojen s webovými stránkami školy a umožňoval komukoli přístup k již vytvořeným
písemným pracím. Jeho primární funkcí by ovšem bylo umožnit žákům, aby své práce sdíleli
s ostatními a aby mohli psát spolužákům komentáře s připomínkami jak během vytváření
textů, tak i ve chvíli, kdy již budou dokončeny, jak je to běžné ve skutečných komunitách
autorů fanfiction.
Během přípravy našeho návrhu ovšem vyvstaly pochybnosti ohledně konkrétní podoby tohoto
virtuálního prostoru, provedli jsme proto analýzu výhod a nevýhod využití blogu oproti
založení diskusního fóra.
Internet se ke vzdělávacím účelům využívá teprve krátce. Vzbuzuje však takový zájem a
zároveň se s jeho užíváním pojí takové množství obtíží, pochybností a neznalostí, že na
samotné síti i mimo ni vzniklo na toto téma množství článků, a právě v nich lze nalézt úvahy
o výhodách a nevýhodách využití těchto virtuálních nástrojů ve výuce.
Blog je webová stránka umožňující bezprostřední publikování příspěvků, k nimž mohou
čtenáři psát autorovi komentáře. Příspěvky jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího, který
je na stránce vždy nejvýše. Zároveň však lze každý příspěvek opatřit klíčovými slovy, která
umožňují i vyhledávání podle témat.
K jeho největším výhodám patří existence značného množství serverů, které nabízejí možnost
založit si blog zdarma, navíc je snadné blog vytvořit i spravovat.
Co se týče výhod využití blogu ve výuce, zdá se být ideálním prostorem pro učení novým
způsobům čtení, psaní i komunikace samotné. Poradí si s jakýmkoli multimediálním obsahem
(hudba, obrázky, video…) a tvoří neformální uživatelské prostředí vhodné pro komunikaci
mezi učitelem a žákem i mezi žáky samotnými. Jak uvádí Zayas, „blogy poskytují prostor,
kde má psaní smysl“, což je pro motivaci žáků k tvorbě, sdílení nápadů a práci ve skupině
nesmírně cenné. Vyučující má navíc možnost na veškeré dění dohlížet, což zdůrazňuje
představu vycházející z konstruktivistické vzdělávací teorie – tedy žáka, který si pod vedením
kantora vytváří soubor svých znalostí sám. Z tohoto důvodu je blog také dobrým nástrojem
hodnocení, kam mohou nahlížet dokonce i rodiče žáků.
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Pro práci na blogu je zároveň nutné přijmout určité etické normy a pravidla soužití. V
prostředí internetu, kde je plagiátorství textů naprosto běžnou záležitostí, může navíc práce s
blogem žáky učit potřebě citování zdrojových textů.
Tvorba blogu, jeho design, volba názvu, výběr přezdívky atd. jsou způsoby vytváření identity,
z blogu se tak stává osobní i veřejný prostor, za který žák pociťuje zodpovědnost.
Diskusní fórum na rozdíl od blogu nenabízí tolik možností pro vlastní realizaci, je to spíše
sdílený prostor, který nikomu konkrétnímu nepatří. Jinak ale disponuje stejnými vlastnostmi
jako blog: motivuje k diskusi a sdílení informací, je to společenský prostor vhodný ke
spolupráci při učení a vyžaduje přijetí etických standardů a pravidel soužití. Stejně tak
umožňuje dohled vyučujícího, podporuje vkládání multimediálních souborů a není obtížné ho
spravovat.
Nakonec jsme pro náš literární seminář zvolili diskusní fórum, a to především pro způsob
uspořádání obsahu, který tyto platformy využívají: zatímco na blogu jsou články řazeny
chronologicky, na fórech mohou uživatelé zakládat, spravovat a seskupovat do sebe tematická
vlákna, do nichž se příspěvky začleňují. Pro publikování různých příběhů, nebo dokonce jen
kapitol jednoho příběhu, a jejich komentování, na které autoři mohou reagovat vlastními
komentáři nebo uveřejněním upravené verze textu, nám připadalo účelnější založit diskusní
fórum, kde mohou být příspěvky řazeny podle tématu, autora, jednotlivých kapitol atd.
Takové množství příspěvků by na jednom jediném blogu bylo nepřehledné, a pokud by si
každý žák měl založit blog vlastní, musel by je pak učitel všechny pravidelně navštěvovat
nebo se přihlásit k odběru jejich příspěvků.
Diskusní fórum tedy ve výsledku působí jako nejpraktičtější nástroj pro shromáždění všech
žákovských prací a komentářů i pro jejich jasné a intuitivní uspořádání.
4.2. Výsledky a reflexe semináře
Jak uvádíme výše, v přípravné fázi se uskutečnilo několik setkání za účelem zjištění
předchozích znalostí a motivace žáků. Tato setkání probíhala ve formě skupinové debaty a
účastníci zde hovořili o svých zálibách, přičemž se zapojili jak žáci, tak vyučující. Potvrdili
jsme si při nich, že žáci mají dostatečně ujasněny vzájemné vztahy mezi různými kulturními
projevy, jako je televizní seriál, film, literatura, komiks nebo videohra. V první řadě si je
všichni spojovali se zábavou a volným časem a postupně dospěli k závěru, že každý takový
projev vypráví příběh a to, co nás na nich baví, je právě recepce tohoto příběhu. Následně
všichni popořadě promluvili o svých oblíbených filmech, seriálech, románech, komiksech
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nebo videohrách. Žákovské preference zřetelně tíhly k televizním seriálům, které byly
zmiňovány nejčastěji, v těsném závěsu za nimi se umístily filmy. Menší počet žáků jako svou
oblíbenou zábavu zmínil videohru nebo komiks a nikdo nejmenoval žádné literární dílo. Lze
tedy znovu potvrdit značný význam, který v životě žáků mají audiovizuální média, i
nedostatek zájmu o četbu.
Pokud jde o předchozí znalosti týkající se fenoménu fanfiction, všichni žáci uvedli, že je to
pro ně neznámý pojem, rychle však pochopili, v čem spočívá. Všichni také uvedli, že se ještě
nikdy neúčastnili žádného literárního semináře.
Atmosféra byla během těchto setkání uvolněná a velmi sdílná. Žáci se samozřejmě zpočátku
trochu ostýchali mluvit, ale během poslechu svých spolužáků postupně pookřáli. Nakonec se
z celé třídy odmítlo účastnit jen několik žáků, ostatní byli naopak velmi aktivní a ochotně,
dokonce až dychtivě vypravovali o svých zálibách. Je tedy zřejmé, že pro žáky bylo zapojení
jejich osobních zájmů do výuky pozitivní a motivující.
Co se týče fáze analytické, rozdání a vysvětlení výukových materiálů pomohlo také odhalit
některé znalosti žáků. Jelikož pro ně byl svět fanfiction neznámý, bylo potřeba v prvním
materiálu pečlivě popsat a na řadě příkladů představit typická témata a narativní schémata.
Naopak se ukázalo, že většina žáků disponuje dobrými znalostmi principů vyprávění a je
obeznámena s pojmy jako přímá a nepřímá řeč nebo vševědoucí vypravěč a vyprávění
z hlediska postav, a také s chronologickými postupy, jako je retrospektiva nebo začátek in
medias res.
Tato první setkání probíhala velmi pozitivně. Aktivita žáků nám potvrdila, že řada z nich byla
navrhovanou činností překvapena, a mnozí projevovali zvědavost a zájem. Účast v
následujících fázích nicméně byla velmi nízká. Jen velmi málo žáků (většinou žaček) své
příběhy nakonec poslalo. Těchto několik pak poměrně často konzultovalo prostřednictvím emailu s vyučující, která jim pomáhala také s opravováním textů. Na fóru se však
zaregistrovalo a zúčastnilo diskuse jen naprosté minimum žáků.
Nízká účast byla spíše než nezájmem žáků způsobena tím, že seminář se časově shodoval se
závěrečnými zkouškami na konci školního roku. Aktivita mohla sice žákům připadat neotřelá
či zajímavá, většina ji ale považovala jen za doplňkovou činnost, která nebude mít žádný vliv
na konečnou známku, a věnovala tedy raději čas závěrečným zkouškám. Nedostatek času a
možností výpočetní techniky, kterými škola disponuje, také neumožnil uskutečnit společné
setkání u počítačů, které by zásadním způsobem pomohlo obeznámit žáky se správou
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diskusního fóra a povzbudit je k účasti. Pokud by se měl tento seminář, případně podobný
projekt konat znovu, bude zásadní zvolit vhodnější dobu, jasně začlenit výstup z aktivity do
závěrečného hodnocení předmětu a uskutečnit setkání v počítačové učebně.
Ve fázi výsledků a jejich interpretace byl nakonec žákům, kteří se semináře aktivně účastnili,
rozdán krátký dotazník, s jehož pomocí jsme zjišťovali jejich názor na celou aktivitu a který
jsme následně využili k celkovému hodnocení. Většina žáků zde ohodnotila činnosti spojené s
psaním, které v hodinách probíhají běžně, jako „nudné“. Literární seminář byl všemi
hodnocen kladně: považovali ho za užitečný a plodný a někteří na něm oceňovali možnost
motivovat k psaní i ty, kteří se jím jinak téměř nezabývají. Všichni uvedli, že by podobné
činnosti uvítali častěji, především proto, že to pro ně byla zábava a vykročení ze stereotypu.
Na otázku, zda jim díky semináři připadá psaní zajímavější, odpovědělo záporně jen
minimum žáků. Většina naopak uvedla odpověď „ano“ s odůvodněním, že tento způsob práce
jim pomohl opravit si vlastní chyby a zjistit, že dokážou psát mnohem lépe, než si mysleli.
Někteří tento zájem o psaní připisovali publikování textů na diskusním fóru.
Jednotlivým částem semináře většina žáků přiřadila hodnocení 3 nebo 4 (přičemž nejvyšší
možné bylo 5). Nejlepšími známkami byla hodnocena první, přípravná fáze, z čehož lze
usoudit, že diskuse na setkáních a příprava semináře byly přijaty velmi dobře.
V závěru pak aktivní účastníci označili přístup svých spolužáků k semináři jako „lhostejný“,
což odpovídá nízké účasti.
Navzdory malé účasti i tomu, že podle účastnících se žáků se jejich kolegové stavěli k
aktivitám netečně, byla zkušenost se seminářem velmi pozitivní. Žáci, kteří se zúčastnili, se o
činnost živě zajímali a aktivně se zapojovali do úprav, opravování i komentování svých textů,
ačkoli tyto činnosti spíše než na fóru probíhaly prostřednictvím e-mailové komunikace s
vyučující. I žáci, kteří své příběhy neposlali, byli aktivní a motivovaní v diskusi během
přípravných setkání. Jsme tedy přesvědčeni, že kdyby se seminář mohl uskutečnit za
příznivějších podmínek, byl by skutečně úspěšný.
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5. ZÁVĚR
Ze všech námi zkoumaných didaktických návrhů je patrný požadavek na konstruktivistické
pojetí výuky literatury a podpory rozvoje psaní, ve kterém mají žáci úlohu aktivních účastníků
a poskytuje se prostor smysluplnému učení, založenému na vztahu probírané látky a života
každého žáka. K tomu se využívá rozvíjení tvořivosti a utváření citové vazby mezi žákem a
probíranou látkou a zároveň se podporují hodnoty, jako je týmová práce nebo nesobeckost.
Rozvoj těchto vlastností jsme měli na paměti také při tvorbě našeho vlastního didaktického
návrhu, jehož výsledky potvrzují platnost naší vstupní hypotézy, uváděné i zmiňovanými
autory. Tvůrčí činnost založená na vlastních zálibách vzbudila zájem žáků, kteří pak byli
aktivní a motivovaní. Díky možnosti být kdykoli v kontaktu s vyučujícím se přímo podíleli na
úpravách, kontrole a opravování textů. V závěrečných dotaznících navíc seminář sklidil
povětšinou kladné ohlasy a řada žáků vyjádřila svou spokojenost se zjištěním, že mají, jejich
vlastními slovy, své „básnické střevo“.
Vyskytly se sice obtíže, ale jak uvádíme v předchozí kapitole, každou z nich lze pro případné
budoucí konání tohoto nebo podobného semináře vyřešit. Je zřejmé, že práce započatá naším
seminářem není ani zdaleka u konce. Existuje jen velmi málo didaktických návrhů, které se
zakládají na rozvíjení tvořivosti a zařazování „paraliteratury“ a dalších uměleckých projevů
do výuky jazyka a literatury. Ještě o mnoho méně je autorů, kteří se věnují novým způsobům
čtení a jejich didaktickému potenciálu. Námi předkládaný návrh lze také samozřejmě
vylepšovat a rozšiřovat, dokonce i upravit do podoby běžné aktivity v hodině, a zbavit ho tak
původní experimentální povahy.
Průběh semináře nicméně ukázal, že tvůrčí činnost založená na vlastních zájmech a využití
prostředků, které poskytují ICT, se pozitivně odráží nejen v motivaci a aktivním přístupu
žáků, ale také v jejich pohledu na psaný text jako vyjadřovací prostředek a zdroj zábavy.
Rádi bychom v tomto ohledu upozornili na pojem čtenářská gramotnost (literacy), používaný
často autory z anglosaského prostředí pro takovou výuku jazyka (nebo jakéhokoli jiného
vyjadřovacího prostředku), která není jen procvičováním jazyka jako nástroje, ale zahrnuje
také povědomí o společenských zvyklostech jazykem utvářených.
Tyto společenské zvyklosti jsou zcela zásadní pro to, aby se každý jednotlivec naučil určitý
jazyk ovládat, zároveň se ale mohou proměňovat a spolu s nimi se mění i způsob, jak ve
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společnosti chápat komunikaci. Tyto změny jsou zásadní nejen pro pochopení toho, jak se
jazyk používá pragmaticky, ale také umělecky, a jaká je jeho hodnota.
Právě proto jsme se připojili k těm, kdo požadují, aby nové způsoby čtení a psaní byly
reflektovány ve školách, protože mohou žáky ke čtení a psaní motivovat a zároveň mohou
napomoci vyučujícímu v jeho snaze předat jim myšlenku otevřenější a dynamičtější kultury, a
proto rovněž považujeme za zásadní jejich zařazení do osnov kulturálních studií, jelikož se
podle nás jedná o projevy, které odhalují ducha společnosti a doby.
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SLOVNÍČEK POJMŮ
ekfráze

literární popis výtvarného díla

fanzin

magazín pro fanoušky určitého díla

transfikcionalita

Převádění příběhů a jejich částí mezi různými médii a

prostředími, například využije-li autor již existující knižní postavu ve filmu nebo v odlišném
příběhu.
hypertext a hypotext

Autorka zde pracuje s pojetím Gérarda Genetta, který jako

hypertext označuje dílo, které má určitý vztah k jinému, staršímu dílu (neboli hypotextu).
Novější text vznikl na základě staršího a odkazuje na něj, čtenář mezi nimi vidí jasnou
souvislost.
imitace/pastiš

Imitace neboli pastiš je v pojetí Gérarda Genetta stav, kdy

hypertext (novější dílo) napodobuje svůj hypotext (starší dílo, z nějž hypertext vychází).
(literární) recyklace

opětovné

využívání

(„recyklování“)

uměleckých

technik,

modelů a postupů
(literární) hybridizace

prolínání žánrů a kulturních forem v rámci jednoho díla

naratologie

Teorie vyprávění; odvětví literární teorie, které zkoumá příběhy

a to, jak jsou zprostředkovávány.
transdiegeze

modernizace určitého literárního díla, jeho světa, postav a

příběhu
transformace/parodie

K transformaci podle Gérarda Genetta dochází, když hypertext

(novější dílo) vzniká deformováním svého hypotextu (staršího díla, z nějž hypertext vychází).

transmodalizace

adaptace určitého díla na jinou oblast umění (například divadelní

nebo filmové zpracování románu)
transpozice

V Genettově pojetí je transpozice v podstatě jakákoli proměna

hypotextu (staršího díla) při vytváření hypertextu (novějšího díla, které z hypotextu vychází).
Může se jednat například o rozšíření, nebo naopak redukci nějakého motivu, úhlu pohledu,
změnu stylu, ale i celého původního díla.
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2. KOMENTÁŘ
V této části práce se budu věnovat hypotetické překladatelské zakázce a dále analýze
výchozího textu – jeho stylové charakteristice a následně relevantním vnětextovým a
vnitrotextovým faktorům, tak jak je popisuje Christiane Nordová v publikaci Text analysis in
translation.5 V části Komentář k překladu pak popíšu konkrétní problémy, které při překladu
vyvstaly na jednotlivých jazykových rovinách, jejich řešení a zdůvodnění, proč jsem se právě
k takovému řešení rozhodla.
Uváděné příklady z originálního textu i z překladu budou v komentáři označeny písmenem O
(originál) a P (překlad) a odpovídajícím číslem strany, např. (O, 14).

2.1. PŘEKLADATELSKÁ ZAKÁZKA
Nejprve bylo třeba stanovit si překladatelskou zakázku, která zásadním způsobem ovlivňuje
účel překladu, a do značné míry tedy i podobu cílového textu. Při překladu jsem pracovala
s představou překladu pro společnost SCIO, která se dlouhodobě zabývá moderním
vzděláváním a začleňováním nových metod a postupů do výuky – mimo jiné podporuje dialog
žáků s vyučujícími jako způsob výuky, zvyšování kvality výuky a učitelů či projektovou
výuku. Projekt Bárbary Abadové Ruizové, ač primárně zaměřený na středoškolské
vzdělávání, by tak mohl být pro SCIO velmi přínosným. Postup popsaný v překládaném textu,
založený na zálibách studentů, by mohlo mít SCIO zájem využít na druhém stupni některé ze
svých ScioŠkol (ScioŠkoly jsou zatím pouze základní, nicméně pro 8. a 9. třídy by projekt
využitelný byl).
Ve společnosti SCIO pracují převážně učitelé a metodici, ne literární vědci, lze tedy důvodně
předpokládat, že adresát překladu nebude důvěrně obeznámen s některými termíny
vyskytujícími se především v teoretické části překládaného textu, jejíž některé úseky jsou
poměrně významně odborně zaměřené. Vypuštění těchto termínů či částí textu ovšem
nepřichází v úvahu, jelikož jsou spjaty s pojednáním o fenoménu fanfiction, jehož pochopení
je pro správnou aplikaci projektu ve třídách klíčové (fanfiction je rozšířeným fenoménem
zejména mezi velmi mladými lidmi a je pravděpodobné, že větší část učitelů se s ním bude
muset teprve hlouběji seznámit). Bude proto třeba tyto termíny nejen přeložit, ale také
vysvětlit, aby následně čtenáři neztěžovaly pochopení textu.
5

NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for
Translation-Oriented Text Analysis. Rodopi, 1991.
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Příjemce výchozího a cílového textu se tedy mírně liší, jelikož originál byl pravděpodobně
psán ze značné části jako studie pro potřeby vysokoškolských pedagogů s hlubšími znalostmi
moderní literárněvědné teorie. Překlad tomu musí být uzpůsoben.

2.2. STYLISTICKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU
Je vždy potřeba, aby překladatel výchozí text analyzoval z hlediska stylu a cílový text
vytvářel nejen s ohledem na tuto analýzu, ale také s vědomím, že pojetí funkčních stylů se ve
výchozím a cílovém jazyce může lišit. V českém prostředí je v tomto ohledu od první
poloviny 20. století zásadní teorie funkčních stylů vycházející původně z Bühlerova pojetí
jazykových funkcí6. Vymezení stylu zde vychází z objektivních stylotvorných faktorů, tedy
zejména z funkce, která má zásadní vliv na podobu výsledného textu. V následujícím výkladu
vycházím z pojetí Nového encyklopedického slovníku češtiny CzechEncy, provozovaného
Centrem zpracování přirozeného jazyka Masarykovy univerzity v Brně,7 a z publikace
Současná stylistika od Marie Čechové a kolektivu autorů.8
Základní funkcí všech komunikátů je funkce sdělná, která se dále člení podle specifik textu.
Funkci esteticky sdělnou mají texty umělecké, věcně sdělné jsou pak texty odborné, které
podávají čtenáři soubor co nejúplnějších a nejobjektivnějších informací, texty administrativní
či texty publicistické, jejichž úlohou je čtenáře o něčem přesvědčit (prosazuje se u nich
persvazivní funkce na úkor funkce informační).
Výchozí text náleží podle tohoto rozdělení ke stylu odbornému. Ten se vyznačuje výraznou
vyhraněností, která mu ukládá nutnost explicitnosti, koherence a využívání přesné
terminologie. Termíny jsou zároveň na několika místech v textu přímo vysvětlovány, což
svědčí o snaze autorky přizpůsobit text částečně i s problematikou méně obeznámenému
čtenáři, tato snaha se však s provedenou analýzou jevila jako nepříliš konzistentní (vysvětleny
jsou jen některé termíny, zatímco jiné, u nichž lze předpokládat, že budou případnému laikovi
stejně tak nepřístupné, zůstávají bez objasnění). Zpravidla se u odborných textů jedná o
projevy připravené, s propracovaným horizontálním a vertikálním členěním, věty bývají delší
a vykazují vyšší míru syntaktické kondenzace.

6

Podle Nového encyklopedického slovníku češtiny Bühler rozlišuje jazykovou funkci výrazovou, výzvovou a
zobrazovací, později k nim Jan Mukařovský připojuje funkci estetickou. Tento výčet pak Roman Jakobson
doplnil ještě o funkci metajazykovou a fatickou.
7
Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2018-05-10].
Dostupné z: https://www.czechency.org/
8
ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
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Psané odborné projevy jsou zpravidla striktně spisovné a terminologicky nasycené, informace
v nich jsou úplné a přehledně uspořádané. Často se těmito texty výrazně prolíná
intertextovost, jelikož jejich autoři vždy navazují na starší poznatky v oboru. Osobnost autora
bývá potlačena neosobními konstrukcemi nebo, jako v případě analyzovaného textu,
autorským plurálem. Ze slohových postupů se nejčastěji uplatňuje postup výkladový, úvahový
a popisný v podobě odborného popisu. V analyzovaném textu, zejména pak v jeho druhé
části, se navíc částečně uplatňuje i postup vyprávěcí, což svědčí o inklinaci textu k jakési
snaze o popularizaci, zpřístupnění se méně erudovanému čtenáři – což ovšem platí pouze pro
část textu popisující samotný uskutečněný projekt. V první části se text drží téměř výhradně
prostředků stylu vědeckého.
Ve španělském pojetí se stylistickou charakteristikou textu zabývá například Miriam
Álvarezová ve svých publikacích Tipos de escrito.9 Z typů textu, které Álvarezová vyděluje,
odpovídá výchozí text zejména výkladu, argumentaci, částečně také popisu a vyprávění (jak
už bylo zmíněno, zejména ve druhé části), což jsou prvky typické i pro vědecké a prakticky
odborné texty v češtině. Významným rysem překládaného textu je ovšem jeho silná
syntaktická kondenzovanost, jejíž doslovný převod by českému čtenáři značně ztěžoval
porozumění, zejména pak bereme-li v úvahu stanovenou překladatelskou zakázku. Při
překladu tedy bude třeba mít vždy na paměti čtenáře a to, aby mu cílový text byl maximálně
přístupný a srozumitelný, ačkoli je zároveň potřeba zachovat rysy odborného stylu tak, jak
byly popsány v této kapitole.

9

ÁLVAREZ, Miriam. Tipos de escrito I: narración y descripción. 4. ed. Madrid: Arco Libros, 1993.
ÁLVAREZ, Miriam. Tipos de escrito II: exposición y argumentación. 2. ed. Madrid: Arco Libros, 1994.
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2.3. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO TEXTU
2.3.1. VNĚTEXTOVÉ FAKTORY
Nordová rozlišuje faktory vnitrotextové a vnětěxtové, uvádí nicméně zároveň, že většina
těchto faktorů se navzájem prolíná a mnohdy je lze vyvozovat jeden z druhého.10 Přesto je pro
překlad důležité mít na paměti všechny, jelikož tak překladatel vnímá text nejkomplexněji a
dokáže nejlépe odhadnout vhodná překladatelská řešení nejrůznějších situací, které s sebou
text přináší.
2.3.1.1. AUTORKA TEXTU – BÁRBARA ABADOVÁ RUIZOVÁ
Nordová uvádí, že autor a vysilatel textu často nejsou jedno a totéž, některé texty mají
dokonce vysilatelů několik.11 Zde je však autorem i vysilatelem jedna osoba, a to Bárbara
Abadová Ruizová. Pochází z města Orihuela ve valencijské provincii Alicante, nyní žije v
Madridu. Vystudovala španělský jazyk a literaturu a v magisterském programu pak učitelství
pro střední školy na Univerzitě v Murcii. V roce 2011, kdy také vznikl překládaný text,
vyučovala na soukromé katolické CEU Universidad Cardenal Herrera, dále se věnuje
především testování softwarů a počítačových her. Žije v Madridu. Kromě překládaného textu
se mi podařilo dohledat už jen jedinou její vydanou krátkou studii s názvem Fanfiction:
construcción colectiva del intertexto lector, která vyšla v roce 2012 v tištěné publikaci Del yo
a nosotros: los discursos y la comunicación en la colectividad digital.

12

Nízký počet

autorčiných publikovaných prací nenabízí prakticky žádnou možnost srovnání a analýzy
autorčina idiolektu, tato skutečnost však na překlad nemá výrazný vliv, neboť se jedná o
odborný text ovlivněný především odborným diskursem.
Z hlediska sociální situace se tedy jedná o mladou autorku, vysokoškolsky vzdělanou v oboru
španělského jazyka a literatury a pedagogiky.
2.3.1.2. ZÁMĚR AUTORA (VYSÍLATELE)
Nordová rozlišuje záměr (intenci), funkci a efekt, který text vyvolává. Ideální situací je, když
jsou všechny tři tyto aspekty ve vzájemné shodě; někdy tomu tak ovšem nemusí být. Záměr
náleží poli vysílatele (v našem případě zároveň autora), funkce, v níž je text používán, je
ovšem záležitostí textu samotného (text má svou funkci ještě předtím, než si ho recipient
10

Nord, 35.
Nord, 43.
12
Dostupné z: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=510907 [cit. 2018-05-10].
11
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přečte), a efekt, který text vyvolává, je pak součástí pole recipienta. Pro překlad je toto
rozlišování obzvlášť důležité, jelikož právě při překladu se mohou funkce a od ní se odvíjející
konečný efekt od původního vysílatelova záměru značně odlišit. Překladatel se ovšem nesmí
od záměru autora (vysilatele) odchýlit.
V případě překládaného textu převládá referenční druh intence vysílatele, autorčiným
záměrem bylo především informovat širší odbornou veřejnost o literárním fenoménu, který
prozatím stojí víceméně na okraji vědeckého zájmu, a o pedagogickém pokusu, který
provedla a který se zmíněným fenoménem pracoval. Částečně je pociťována také tzv. intence
operativní, která v tomto případě s intencí referenční úzce souvisí; sdělením informací o
fenoménu fanfiction autorka zamýšlí přesvědčit své kolegy na poli literární vědy a
pedagogiky, aby se jím začali zabývat také. Zdůrazňuje například několikrát, že pokus
studenty bavil a že se jedná o zajímavou a inovativní metodu výuky. Obě tyto převažující
intence jsou pro překlad zcela relevantní a jejich hierarchii není třeba nijak měnit.
2.3.1.3. PŘÍJEMCE TEXTU
Text po svém vzniku vyšel ve španělském internetovém časopise zaměřeném na filologické
studie Tonos Digital. Dá se tedy důvodně vyvozovat, že je určen především širší odborné
veřejnosti filologů a pedagogů. Autorka předpokládá, že modelový příjemce jejího textu bude
mít hlubší znalosti především v oblasti literární vědy a bude se přinejmenším teoreticky
zajímat také o pedagogiku, především pak středoškolskou.
2.3.1.4. KOMUNIKAČNÍ KANÁL
Nordová klade důraz na rozdíl mezi mluveným a psaným textem, jelikož nabízejí mnohdy
značně odlišný repertoár jazykových i neverbálních prostředků.13 Odborné texty, mezi něž se
řadí i studie Bárbary Abadové Ruizové, jsou především doménou komunikace psané, přestože
existují i odborné komunikáty mluvené, i ty však bývají zpravidla předem připravené a
napsané. Text navíc vyšel v internetovém časopise Tonos Digital, jehož editory je několik
univerzitních profesorů a který se zaměřuje především na jazykovědné a literárněvědné
studie. Přispívají do něj autoři ze Španělska a Latinské Ameriky, ale také například z Itálie,
Izraele, Británie nebo Japonska, všechny ovšem spojuje univerzitní vzdělání a zájem o
španělskou filologii.14

13
14

Nord, 56.
Zdroj: http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/about/editorialTeam [cit. 2018-05-10].
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Už z média, v němž překládaný text vyšel, lze tedy usuzovat na modelového příjemce textu –
spíše než široké laické veřejnosti je text určen veřejnosti odborné, vysokoškolsky vzdělané v
oblasti literární vědy a ideálně navíc se zájmem o nové směry v pedagogice. Tomu pak
odpovídá i specifická slovní zásoba, kterou autorka zvolila, termíny, složitější větné
konstrukce, typické jazykové prostředky atd.
2.3.1.5. MÍSTO a ČAS
Studie vznikala na soukromé katolické vysoké škole CEU Universidad Cardenal Herrera ve
Valencii, kde je běžně používaným jazykem katalánština (zde nazývaná historicky
valencijština). Sama autorka katalánštinu plně ovládá, do textu, psaného klasickou
mezinárodní španělštinou, se však tato okolnost nijak nepromítá. To je dáno pravděpodobně
především skutečností, že se jedná o odborný text, a pokud by byl napsán v katalánštině,
neměl by šanci zasáhnout zdaleka tak široké odborné publikum jako text psaný mezinárodně
uznávanou variantou španělštiny.
Text originálu byl dohotoven v červnu roku 2011, časový posun z hlediska vývoje a podoby
jazyka mezi vznikem originálu a překladu je tedy zanedbatelný. Dá se předpokládat, že
jazykové prostředky použité ve výchozím textu budou dnešnímu cílovému čtenáři snadno
srozumitelné, a nebude tedy třeba text v tomto ohledu nijak přizpůsobovat.
2.3.1.6. MOTIV
Důvodem pro vznik výchozího textu byla pravděpodobně potřeba seznámit odbornou
literárněvědnou a pedagogickou veřejnost s doposud spíše opomíjeným fenoménem
fanfiction. Ten úzce souvisí s moderními technologiemi (šíří se téměř výhradně po internetu)
a mezi mladými lidmi ve věku středoškolských studentů je poměrně hojně rozšířený. V
souvislosti s tím se do textu promítá i snaha o zavedení některých nových postupů na poli
středoškolské výuky. Bárbara Abadová Ruizová nejen popisuje svůj vlastní pedagogický
pokus založený na oblíbených dílech studentů, ale také právě tímto aktem nepřímo podněcuje
čtenáře studie k tomu, aby podobné akce v rámci výuky jazyka a literatury zorganizovali
sami.

36

2.3.1.7. FUNKCE TEXTU
Nordová vyjmenovává čtyři základní funkce textu podle modelů Bühlera a Jakobsona:
referenční, konativní, emotivní a fatickou.15 Ve zkoumaném výchozím textu už vzhledem k
jeho odborné povaze zcela převládá funkce referenční (určující vztah k tématu). Ve druhé
polovině textu pak velmi zastřeně prosvítá také funkce fatická, například když se autorka
nepřímo obrací ke čtenáři a vybízí jej k úvaze nad případným realizováním podobného
projektu (nejedná se ovšem o klasický projev funkce fatické v podobě imperativu nebo
vokativu, nýbrž jen o zastřený návrh činnosti):
De cara a una nueva puesta en práctica de este taller o de cualquier otro de características
similares, sería fundamental escoger unas fechas más adecuadas, integrar de manera clara la
actividad en la evaluación de la asignatura y darle prioridad a esa sesión en el aula de
informática. (O, 20)
Vzhledem k tomu, že při překladu nebude třeba funkce výchozího textu zásadně měnit (pouze
snad upřesnit), se bude jednat o překlad instrumentální, při němž půjde především o
zachování funkce výchozího textu a záměru vysílatele.

2.3.2. VNITROTEXTOVÉ FAKTORY
2.3.2.1. TÉMA
Vzhledem k tomu, že se jedná o neliterární text odborného charakteru, nebylo pro určení
tématu zapotřebí text nijak hlouběji analyzovat. Téma, tedy to, čím se text zabývá, je možné
velmi přesně vyvodit už z titulku – Fanfiction: Fomento de la escritura creativa a través de
las formas de literatura emergentes. Ten v sobě spojuje obě zásadní subtémata, jimiž se
studie zabývá: literárněvědné uvedení do problematiky fenoménu fanfiction a snahu
povzbudit tvůrčí psaní na středních školách inovativními metodami výuky, za pomoci právě
těchto nových forem literární tvorby.
Z takto určeného tématu pak lze odvodit další informace, z nichž většinu jsme už zjistili
analýzou vnětextových faktorů: informace o vysílateli textu (osoba zabývající se literární
vědou a pedagogikou), o jeho příjemci (odborná filologicko-pedagogická veřejnost), do jisté
míry i o čase (fenomén fanfiction tak, jak se dnes definuje, je záležitostí poměrně novou,
skutečně rozšířenou až s rozmachem internetu na počátku 21. století). Zároveň téma implikuje
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některé podstatné skutečnosti pro překlad textu – například to, že takto poměrně úzce
vymezený text bude vyžadovat přinejmenším určité znalosti v oblasti literární vědy a
přidružené terminologie. Pro překlad podstatnou informací je pak ještě skutečnost, že téma
není nijak pevně svázáno s kulturou výchozího textu, a nebude tedy třeba jej nijak
přizpůsobovat kultuře textu cílového. Fanfiction je fenomén známý po celém rozvinutém
světě, jednoduchým průzkumem na internetu zjistíme, že jak ve španělštině, tak v češtině
vzniklo takových příběhů nepřeberné množství, a cílový příjemce tedy nebude mít potíže
s porozuměním tématu bez jakýchkoli dodatečných úprav.
2.3.2.2. PRESUPOZICE
Nordová definuje presupozice jako očekávání, která má autor textu vzhledem k jeho čtenářům
a jejich znalostem o realitě, jíž se text dotýká.16 Ačkoli je výchozí text tematicky hypoteticky
blízký mnoha fikčním světům, realita, k níž se vztahuje, je skutečná, ne fikční. Z definice
odborného funkčního stylu i ze zvoleného tématu výchozího textu lze předpokládat, že rozdíly
mezi výchozí a cílovou kulturou nebudou při překladu hrát významnější roli. Z hlediska
překládaného textu je zajímavější konkrétní cílová skupina, která, jak už jsme uvedli výše, se
pro překlad mírně promění.
Překládaný text nebude určen ani tak odborné veřejnosti na poli literární vědy, jako spíše
pedagogům, kteří by mohli postupy popsané v autorčině pedagogickém pokusu využít v praxi.
Překlad bude tedy třeba tomuto posunu v předpokladech o příjemci přizpůsobit, především
vysvětlit některé termíny. Zároveň však považuji s ohledem na cílového příjemce překladu za
vhodné tyto vysvětlivky co nejvíce zjednodušit – pro středoškolské pedagogy, kteří mají
zájem především o využití popsaného postupu ve výuce, není hlubší porozumění termínům
z oblasti moderních literárněvědných teorií až tak podstatné. Rozhodla jsem se s touto
proměnou příjemce cílového textu vypořádat pomocí slovníčku literárněvědných pojmů, který
bude připojen na konci textu za seznamem použité literatury a jehož primární funkcí bude
českým pedagogům co nejvíce usnadnit orientaci v textu, již považuji z hlediska příjemce
v tomto případě za klíčovou.
2.3.2.3. KOMPOZICE TEXTU
Studie Bárbary Abadové Ruizové není kapitolou knihy ani součástí žádného jiného většího
celku, vznikla jako samostatná, uzavřená jednotka. Zároveň ovšem jako každý odborný text
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už od počátku navazuje na starší poznatky týkající se dané problematiky, což se projevuje
především citacemi a poznámkami pod čarou, které odkazují na dřívější práce k tématu. Text
je rozčleněn do pěti kapitol, z nichž třetí a čtvrtá mají dále své podkapitoly, v případě čtvrté
kapitoly se podkapitoly ještě dále člení do třetí úrovně. Nadpisy každé kapitoly i podkapitoly
poměrně přesně (jak je u odborného textu žádoucí) vystihují jejich hlavní téma. Všechna tato
subtémata spolu souvisejí a podílejí se na utváření hlavního tématu celého textu, které je
vystiženo v nadpisu celé práce.
Kompozice výchozího textu odpovídá podobě, která je od textů odborné povahy vyžadována.
Studie obsahuje úvod, stať o třech kapitolách členěných do podkapitol a závěr, je opatřena
seznamem použité literatury, poznámkami pod čarou a seznamem použité literatury, obsahuje
resumé a klíčová slova ve španělštině a v angličtině. Pro překlad za relevantní považuji
seznam literatury, na nějž odkazuje řada citací v textu. Resumé a klíčová slova s ohledem na
překladatelskou zakázku a cílového čtenáře z překladu vypouštím.
Každá z kapitol je členěna do odstavců, které tvoří tematické jednotky a zároveň na sebe
navazují nebo se týkají společného subtématu. Časté je využití výrazů strukturujících text (por
último, en conclusión, en primer/segundo lugar, a continuación atd.) a deiktických prostředků
(por eso, aquellas, esto, lo que atd.), což opět náleží k charakteristickým rysům odborných
textů.
2.3.2.4. LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY
Ve výběru lexika jakéhokoli textu se podle Nordové výrazně odrážejí vnětextové faktory.17
V textu je tato tendence zřejmá například v potlačení osobnosti autorky použitím první osoby
plurálu, což je zároveň typickým rysem odborných textů vyjadřujícím zdvořilost (tzv. plurál
skromnosti).18

K času jako vnětextovému faktoru odkazují časově deiktické výrazy: El

fanfiction, tal y como lo conocemos en la actualidad, se inició a finales de los años 60 (…);
fenómeno que en las últimas décadas ha recibido rigurosos estudios teórico y didácticos (O,
4) atp., ale také některé anglicismy jako fanfiction, fanzine, nebo některé názvy (Star Trek)
mohou napovídat, že se jedná o text poměrně nový a s moderním tématem.
Záměru autorky – seznámení širší odborné veřejnosti s novým literárním fenoménem – pak
odpovídá užití terminologie, které je pro odborně zaměřené texty zvláště charakteristické. V
17

Nord, 112.
KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. Praha: Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta, 2012, str. 72.
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tomto případě se jedná především o termíny z oblasti literární vědy: transficcionalidad19,
descripción ekfrástica, hipertexto, mundo ficcional, reciclaje, hibridización a další, s nimiž se
bude třeba překladatelsky vypořádat především za použití referenčních textů v češtině. Kromě
terminologie v textu převažují neutrální jazykové prostředky, jak je pro odborné texty běžné;
expresivita se zde nevyskytuje, a není ani žádoucí, aby se vyskytovala v překladu.
Další z konvencí typických pro odborné texty je poměrně časté využití kondicionálu a dalších
jazykových prostředků pro vyjádření pravděpodobnosti či možnosti:20 no sería descabellado
afirmar que seguramente existen fanfiction en forma teatral o dialogada (O, 3); aunque su
valor artístico y educativo no se suele tener en tanta consideración como el de la cultura
escrita (O, 10); Esta propuesta didáctica podría en principio adaptarse para cualquier nivel
de Enseñanza Secundaria (O, 12). V textu také převládá využití přítomného času, což
odpovídá slohovému postupu výkladovému a úvahovému. Ve druhé části textu, kde místy
prosvítá také postup vyprávěcí, se přítomný čas částečně mísí s časem minulým – tato
tendence je patrná zejména ve výčtech:
En esta fase se llevan a cabo las actividades de evaluación de los alumnos y también de la
propia propuesta didáctica:
1-

Autoevaluación por parte de los alumnos de su propio trabajo. Para lograr esto se

procuró que el proceso seguido en la segunda fase tuviera un carácter reflexivo (…) (O, 16)
Textem se výrazně prolíná intertextovost. Pro funkční styl odborný je jedním
z charakteristických rysů navazování na starší poznatky, a také analyzovaný text je tedy
nasycen citacemi a odkazy na literaturu: La propuesta de Mª Teresa Caro parte del mismo
concepto de Genette (O, 8); Según Martos Núñez, el fanfiction es “una ficción de fans o
fanáticos sobre una obra ya creada” (Martos Núñez, 2006: 65) (O, 2).
Především první (teoretičtější) část výchozího textu tak klade na svého čtenáře zvýšené
nároky, co se týče orientace v oblasti literární vědy a autorů, kteří se jí zabývají.

19

Tento termín je ovšem vzápětí vysvětlen, což napovídá o možné snaze autorky rozšířit čtenářskou základnu,
pravděpodobně právě o pedagogy, kteří by se o takový učební postup mohli zajímat, a zároveň usnadňuje práci
překladateli.
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2.3.2.5. SYNTAX
V textu se vyskytuje se značné množství polovětných konstrukcí s gerundiem, infinitivem i
participiem, povětšinou zanořených do delších souvětí. Analýzou několikastránkového úseku
textu bylo zjištěno, že průměrné souvětí obsahuje přibližně jen dvě až tři slovesa v určitém
tvaru, zároveň jsou však často poměrně dlouhá právě v důsledku zařazení polovětných
konstrukcí: Creemos que mantenernos al margen de estos cambios, considerando las formas
emergentes de lectura y escritura como fenómenos anecdóticos frente a otras manifestaciones
culturales sería alejarnos de la realidad vital en la que estamos sumergidos, además de
ignorar ciertos rasgos que emparentan estas nuevas manifestaciones con la literatura y el
arte de todos los tiempos. (O, 1)
Pro tyto konstrukce, ve španělštině velmi časté, musí překladatel zvolit pokaždé takový
postup, který je v kontextu vhodný a stylisticky správný. Při překladu je třeba mít na paměti,
že i pro české odborné texty je zvýšená míra syntaktické kondenzace typická,21 avšak
španělština sama je jazykem, v němž je právě díky prostředkům jako gerundium, participium
a infinitiv využití kondenzace frekventovanější než v češtině. Není tedy nutné překládat
každou polovětnou či opisnou vazbu určitým slovesem, zároveň je však třeba mít na paměti,
že výsledný komunikát musí být čtenáři maximálně srozumitelný.
Mezipropoziční vztahy jsou, stejně jako v dalších teoretických textech, obvykle vyjadřovány
explicitně, prostřednictvím spojovacích prostředků (konektorů)22 – často se objevují výrazy
además, pero, incluso, también, por el contrario a další: Sin embargo, no podemos descartar
la posibilidad de que algún alumno deseara escribir un texto de otro tipo (O, 15); una de sus
características principales es la llamada “transficcionalidad”, es decir, el trasvase de
ficciones desde unos lenguajes a otros (O, 2).
Ve zvýšené míře (ačkoli méně často, než bychom možná od odborného textu očekávali) se
vyskytují pasivní konstrukce: cuyos temas y personajes pertenecían al imaginario colectivo y
eran utilizados constantemente en todo tipo de creaciones artísticas (O, 3); „Fanfiction“ es
el término que se ha acuñado para referirse a este fenómeno (O, 2).
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2.3.2.6. SUPRASEGMENTÁLNÍ PRVKY
Na rozdíl od prostředků neverbálních, které text pouze doprovázejí, jsou podle Nordové
suprasegmentální prvky součástí samotného uspořádání textu. Jedná se například o kurzívu,
tučné písmo, závorky nebo uvozovky, jejichž využití dotváří celkové vyznění textu.23
Jedním ze základních rysů odborného stylu je snaha o neutralitu jazykových prostředků,
suprasegmentálních prvků tu tedy v souladu s tímto pravidlem nenalezneme mnoho. Kurzívu
autorka využívá souhrnně u všech názvů zmiňovaných děl, ať už cizích, nebo přeložených do
španělštiny: kurzívou se v textu objevují názvy jako Palimpsestos, Ilíada, La literatura en
peligro, stejně jako názvy děl původně španělských, jako La Celestina. Kromě toho je kurzíva
v celém textu používána u klíčového výrazu fanfiction (a to důsledně i v podnadpisech) a
několika dalších anglických výrazů – fanart, fanfilm, fanzines, mass-media, stejně jako
například u názvu diskusního fóra A la conquista de otros mundos.
Závorky jsou ve výchozím textu využívány v souladu s pravidly odborného textu a jejich užití
jako zkrácených bibliografických odkazů je jedním z rysů, které čtenáři pomáhají pochopit, že
se o odborný text jedná: (Björk y Blomstrand, 2000), (Cassany, 1995). V uvozovkách se pak
vyskytují převážně citace ze zdrojových textů, což je opět užití pro odborné texty běžné: lo
que Genette denomina “literatura en segundo grado” (O, 8); todas las definiciones presentan
espectros muy amplios: “obras”, “ficciones”, “productos de la Industria Cultural” (O, 2)…
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2.4. KOMENTÁŘ K PŘEKLADU
V této části popíšu problémy, které při překladu textu vyvstaly, řešení, která jsem pro ně
zvolila, a zdůvodnění, proč jsem se tak rozhodla. Věnovat se budu nejprve problémům na
jednotlivých jazykových rovinách a následně také problémům věcným z oblasti reálií.

2.4.1. PROBLÉMY LEXIKÁLNÍ A MORFOLOGICKÉ
V této kapitole se vyjádřím k několika problematickým výrazům, s jejichž významem bylo
třeba se při překladu vypořádat. Jedná se především o terminologii, zároveň se však budu
věnovat i několika dalším výrazům, jejichž překlad se ukázal být poměrně komplikovaný –
zde půjde především o výrazy lenguajes a relato a zvolení jednotného úzu při překladu výrazu
fanfiction.
2.4.1.1. TERMÍNY
Jak se u odborného textu zaměřeného na poměrně moderní téma dalo očekávat, mnohdy jsem
se potýkala s překladem termínů – obzvláště těch, které jsou zavedené ve španělštině či jiných
jazycích (například ve francouzštině či angličtině), ale v českém prostředí nijak obecně známé
nejsou a často nebyly do češtiny ani přeloženy. Tady jsem si pomáhala vyhledáváním
v různých

referenčních

textech,

především

akademických

pracích

(bakalářských,

diplomových), v nichž se daný přeložený termín vyskytuje.
Vzhledem k tomu, že výchozí text se pohybuje na pomezí dvou vědních oborů – pedagogiky a
literární vědy, bylo navíc třeba se při překladu nezaměřovat pouze na jednu oblast, nýbrž
rozšířit záběr i do odborné terminologie pedagogické. Zde bylo potřeba obzvláštní opatrnosti
především s ohledem na překladatelskou zakázku – dalo se předpokládat, že učitelé a školitelé
učitelů, kterým by se přeložený text mohl dostat do rukou, budou pedagogickou terminologii
včetně té modernější ovládat (zejména půjde-li, jak je v zakázce popsáno, o společnosti
zabývající se i pedagogickou teorií, jako je například SCIO). Domnívám se však, že termíny
čistě literárněvědné (a především pak i v českém literárněvědném prostředí nepříliš zavedené
pojmy z moderní naratologie, jako jsou transmodalizace, transdiegeze nebo ekfrastické
popisy) je čtenářům hlouběji neobeznámeným s naratologií a literární vědou, mezi něž se
s největší pravděpodobností řadí i základo- a středoškolští učitelé jazyka a literatury, potřeba
objasnit. Zvolila jsem k tomu metodu slovníčku pojmů přiloženého za samotným textem.
Bylo by jistě možné ke stejnému účelu využít překladatelských poznámek pod čarou přímo
v textu, tomu jsem se však rozhodla vyhnout, neboť takto ucelený seznam pojmů pro potřeby
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překladatelské zakázky považuji za vhodnější a funkčnější. Více se práci s poznámkami pod
čarou věnuji v podkapitole „Poznámky pod čarou a slovníček pojmů“.
2.4.1.1.1. POJMY LITERÁRNĚVĚDNÉ
Některé termíny z oblasti moderní literární vědy jsem konzultovala s prof. PhDr. Petrem A.
Bílkem, CSc., jehož cenné rady jsem využila například při překladu pojmu texto–lectura (O,
5) francouzského literárního teoretika Rolanda Barthese. Barthesovo dílo Le bruissement de
la langue (volně přeloženo jako Šelest jazyka), v němž se tento termín vyskytuje, do češtiny
přeloženo nebylo; pan profesor Bílek se však k dané problematice vrací ve své knize Hledání
jazyka interpretace, kde pro překlad původního francouzského texte lisible použil spojení text
ke čtení (P, 11), které jsem nakonec, po přezkoumání dalších možností, zvolila i pro svůj
překlad. (Někteří autoři hovoří i o takzvaných textech čitelných v opozici k textům pisatelným,
tento překlad však považuji za nepříliš šťastný, především kvůli množství interpretací, k nimž
by takový termín mohl vybízet – snažila jsem se držet zásady, že odborná terminologie má
být vždy maximálně jednoznačná.) Pan profesor mi dále potvrdil, že pojem transfikcionalita,
který jsem využila pro překlad španělského transficcionalidad, je v českém literárněvědném
prostředí přes nedostatek výskytů v akademických pracích známý a lze jej použít. Rozdíl
v množství výsledků, které internet nabízí pro španělské transficcionalidad a pro české
transfikcionalita, je zde skutečně dán především tím, že španělsky hovořící literárněvědné
prostředí je rozsáhlejší než české a termín je zde také více rozpracován.
K překladu pojmu la literatura en segundo grado (O, 8), francouzsky la littérature au second
degré, který se vyskytuje v do češtiny rovněž nepřeloženém díle Gérarda Genetta
Palimpsestes (Palimpsesty), jsem využila množství dostupných referenčních textů, například
dílo Petra Hrtánka Literární apokryfy, v němž autor operuje s překladem literatura druhého
stupně (P, 14). Jedná se zřejmě o poměrně zavedený termín, vyskytující se i v řadě
zveřejněných akademických prací, proto jsem se rozhodla tohoto překladu využít také.
2.4.1.1.2. POJMY PEDAGOGICKÉ
U pojmů z pedagogické teorie nebyla hlavní obtíží předpokládaná neznalost ze strany
adresáta, nýbrž snaha o co nejpřesnější překlad pojmů vycházejících například z některých
modernějších pedagogických teorií rozšířených pouze ve španělském prostředí, které zatím
nemají svůj český ekvivalent. Zde jsem se snažila přeložit termín vždy především tak, aby mu
s obecnou pedagogickou teorií obeznámený čtenář dokázal i bez hlubšího studia porozumět.
Proto jsem například pro překlad pojmu intertexto lector využila spojení intertextuální
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čtenářská kompetence. Po prostudování vysvětlení daného termínu ve stejnojmenném díle
Antonia Mendozy Filloly, který tento pojem ve španělštině zavedl, jsem dospěla k závěru, že
se jedná o určitý druh klíčové vzdělávací kompetence, jejímž aktivováním dosáhne čtenář
schopnosti si při čtení propojovat znalosti předchozích přečtených děl jak po formální, tak po
významové stránce s dílem právě čteným, což mu umožní snáze odhalit význam daného textu,
porozumět mu a interpretovat jej:24 el manejo del hipertexto contribuye a ampliar el
intertexto lector de los alumnos (O, 10) – práce s hypertexty přispívá u žáků k rozšiřování
jejich intertextuálních čtenářských kompetencí (P, 15)
Pro překlad pojmu intervención didáctica jsem nakonec nevyužila řešení, které se přímo
nabízí. Termín didaktická intervence je zavedený i v české pedagogice, po konzultaci se svým
otcem, dlouholetým učitelem a především školitelem učitelů na základních a středních
školách Mgr. Daliborem Dudkem, a po prostudování internetových zdrojů zabývajících se
touto problematikou ve španělštině25 jsem však dospěla k závěru, že využití tohoto termínu by
do textu vneslo významový posun. Didaktická intervence ve významu české pedagogické
teorie je určitým postojem, který vyučující zaujímá k jednomu konkrétnímu žákovi. Pojem
intervención didáctica tak, jak je využit v překládaném textu, spíše odpovídá termínu
pedagogická strategie – tedy určité metodologii, souboru postojů, který vyučující zaujímá ke
všem žákům v rámci určitého projektu: En la fase de intervención didáctica, llevada a cabo
durante el mes de mayo de 2010 (O, 13) – Fáze pedagogické strategie, která se uskutečnila
během května roku 2010 (P, 18)
Dalším do češtiny doposud nepřeloženým pojmem byla aula dinámica (O, 8), již jsem se však
po prostudování příslušných zdrojů26 rozhodla přeložit jednoduše jako dynamickou třídu (P,
13). Zvolila jsem toto řešení vzhledem k dostatečné srozumitelnosti takového překladu,
k tomu, že přímo za pojmem v samotném textu následuje jeho objasnění, i s ohledem na to, že
pokus přeložit tento termín jinak by mohl potenciálně vnést do překladu významovou
nejasnost.
V překladu jsem se dále rozhodla několika slovy dovysvětlit pojem la idea constructivista del
alumno como constructor de conocimiento (O, 17). Konstruktivismus je jedním z teoretických
směrů ve vzdělávání, a středoškolským učitelům by tedy měl být znám. Přesto považuji za
24

Zdroj: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-intertexto-lector-0/html/01e1dd60-82b2-11df-acc7002185ce6064_2.html [cit. 2018-05-10].
25
Zdroj: http://www.ugr.es/~rescate/practicum/intervencion_didactica.htm [cit. 2018-05-10].
26
Zdroj: https://www.magisterio.com.co/articulo/aula-dinamica-una-estrategia-para-motivar-hacia-el-aprendizaje
[cit. 2018-05-10].
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pravděpodobné, že spojení „konstruktivistická představa“ by mohlo u čtenáře vyvolat
pochybnosti, především s ohledem na šíři záběru konstruktivismu jakožto směru vůbec. Proto
jsem nakonec zmíněnou pasáž přeložila jako představu vycházející z konstruktivistické
vzdělávací teorie (P, 21).
Jiné termíny, jako například aprendizaje significativo (smysluplné učení, z původního
anglického meaningful learning) nebo metodología de la investigación-acción (metoda
akčního výzkumu), svůj zavedený český ekvivalent mají, mým úkolem jakožto překladatele
zde tedy bylo pouze prostudovat referenční texty a příslušné překlady nalézt a použít.
2.4.1.2. VÝRAZ FANFICTION
Jako jedno z hlavních témat celého textu byla fanfiction zároveň také jedním z klíčových
výrazů, jejichž překlad bylo třeba si ujasnit. Výraz pochází z angličtiny a v české internetové
komunitě se vedle sebe běžně vyskytují dvě varianty – jak anglické fanfiction, tak počeštěná
fanfikce. Počeštěný výraz fanfikce se vyskytuje i v akademických pracích například
z Univerzity Karlovy, zabývajících se moderní naratologií či intertextualitou,27 není však ještě
natolik zavedený, aby jej reflektovala také Internetová jazyková příručka, kde jej – na rozdíl
například od stejně počeštěného výrazu na stejném základě fanzin – zatím není možno nalézt.
Z tohoto důvodu, a dále také s ohledem na cílového čtenáře (fenomén fanfikce není zejména
mezi starší generací natolik rozšířený, aby se dalo předpokládat, že jej budou všichni učitelé
znát), jsem se rozhodla v překladu ponechat anglickou verzi výrazu – fanfiction – v nesklonné
podobě a popřípadě s koncovkou plurálu převzatou z angličtiny -s (fanfictions).
Ve výchozím textu je na jednom místě užito výrazu ficción-manía. Jedná se o poměrně nový
termín, který někteří španělsky hovořící odborníci používají ve svých akademických pracích,
jeho význam je však totožný s výrazem fanfiction. Jelikož v češtině výraz fanfiction žádná
taková čistá synonyma nemá a užití výrazu fanfikce jsem v tomto případě nepovažovala za
nosné, držela jsem se svého úzu a použila opět výraz fanfiction:
la ficción-manía es como el “tuning”, la personalización de objetos como coches u
ordenadores (O, 5) – tvorba fanfiction je jako „tuning“, přizpůsobování si předmětů, jako
jsou auta nebo počítače (P, 11)
Ve shodě s autorkou výchozího textu používám i v překladu pro výraz fanfiction vždy
kurzívu.
27

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/117436 [cit. 2018-05-10].
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2.4.1.3. VÝRAZ LENGUAJES
Jedním z největších překladatelských oříšků se pro mne stal výraz lenguajes, užitý ve
výchozím textu v mnoha kontextech. Analýzou výchozího textu jsem dospěla k závěru, že
není možné udržet pro tento pojem v celém textu jednotný překlad, neboť má v řadě případů
velmi odlišný význam od předchozího užití, nebo je význam podobný, ale v češtině není
možné použít stejný výraz jako v předchozím případě tak, aby výsledek působil přirozeným
dojmem. Upřednostnila jsem zde tedy snahu o funkční ekvivalenci a překládám výraz
lenguajes vždy tak, aby co nejlépe fungoval ve svém bezprostředním kontextu:
(…) que surjan nuevas formas de utilizar el lenguaje, nuevos lenguajes y nuevas maneras de
entender manifestaciones tan importantes como la lectura y la escritura. (O, 1)
(…) se objevily nové způsoby užívání jazyka, nové komunikační prostředky a také možnosti,
jak nově uchopit tak zásadní lidské projevy, jako jsou čtení a psaní. (P, 7)
(…) desemboca en un lector más activo, interesado no sólo en la literatura sino en una gran
cantidad de lenguajes distintos (O, 7)
(…) přichází aktivnější druh čtenáře, který se vedle literatury zajímá o řadu dalších způsobů
uměleckého zobrazení (P, 13)
2.4.1.4. VÝRAZ RELATO
Nejrozšířenějším překladem výrazu relato je pravděpodobně povídka, případně vyprávění. Při
překladu výchozího textu ovšem vyvstala s těmito výrazy potíž – povídka totiž zdaleka
neodpovídá všemu, co v sobě výraz relato, používaný autorkou velmi často, zahrnuje.
V české komunitě autorů fanfiction je sice označení povídka zcela běžné, ve skutečnosti se
však o povídky velice často nejedná. V řadě příběhů jsou to spíše jakési „romány na
pokračování“, často se lze setkat také s poezií či s dramatickou formou. Skutečných povídek
je ve fanfiction jen část. Zároveň nebylo možné použít ani výraz vyprávění, jelikož ve
výchozím textu se poměrně často vyskytuje také termín narración, užívaný právě v tomto
významu. Pro výraz relato jsem proto nejčastěji jako překlad volila obecnější „příběh“:
los seguidores de la serie creaban sus propios relatos basados en la misma (O, 4)
(…) jehož fanoušci psali vlastní příběhy z tohoto světa (P, 10)
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La narración es un tipo de discurso que, según muestran los estudios antropológicos, es
inherente al ser humano. El relato aparece en todas las épocas (O, 9)
Podle antropologických studií je vyprávění jako typ diskursu člověku vlastní. Příběhy se
objevují v každém období (P, 15)
2.4.1.5. DALŠÍ PROBLEMATICKÉ VÝRAZY
Pro spojení „informační a komunikační technologie“ využívá výchozí text výlučně zkratku –
(las) TIC. V češtině je pro tento termín běžné užívání anglické zkratky ICT, případně
počeštěné IKT, z nichž jsem pro překlad zvolila první, známější a zavedenější. Přesto jsem
považovala za potřebné provést určitou explicitaci a termín v překladu nejprve jednou
ponechat v jeho kompletní podobě, se zkratkou v závorce, aby pak používaná zkratka nadále
nemátla čtenáře:
la utilización de las posibilidades de las TIC (O, 8) – využití příležitostí, které nabízejí
informační a komunikační technologie (dále ICT) (P, 14)
V některých případech jsem při překladu přistoupila k redukci, vynechání určité informace.
Jednalo se například o tuto větu:
Según Martos Núñez, el fanfiction es “una ficción de fans o fanáticos sobre una obra ya
creada” (…) (O, 2)
Výraz fanáticos by v tomto kontextu mohl znamenat „nadšenci, zapálení lidé“, zároveň se
však jedná v podstatě o synonymum k výrazu fan s významem fanoušek s jakýmsi zesíleným
důrazem („velký fanda“). Domnívám se, že český výraz fanoušek v sobě všechny tyto
významy obsahuje a využití jakéhokoli synonyma by zde v překladu působilo redundantně,
rozhodla jsem se proto výraz fanáticos vůbec nepřekládat:
Martos Núñez považuje fanfiction za „fikci vytvořenou fanoušky, založenou na již existujícím
díle“ (…) (P, 8)
Cestu redukce informací jsem volila také v případech, kde informace vyjádřená v originále
jasně vyplývá z kontextu, a její vyjádření v překladu by tedy – s ohledem na konvence
českých textů – opět bylo redundantní až rušivé:
Además, estos autores tenían unas pretensiones económicas, de publicación de sus obras
(O, 4)
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Záměrem těchto autorů navíc bylo díla publikovat (P, 10)
2.4.1.6. NÁZVY A CITACE DĚL
Ve výchozím textu se vyskytuje několik názvů děl zahraničních autorů, která byla oficiálně
přeložena do španělštiny, ale česky zatím k nalezení nejsou. Patří k nim například dílo
Palimpsestes: la littérature au second degré od Gérarda Genetta, ve výchozím textu uvedené
jako Palimpsestos (španělsky vyšlo pod názvem Palimpsestos: La literatura en segundo
grado), nebo dílo Tzvetana Todorova La littérature en péril, ve výchozím textu uvedené jako
La literatura en peligro (španělsky vyšlo pod tímto názvem). Zde jsem se uchýlila k použití
originálního francouzského názvu díla s neoficiálním překladem v závorce a k poznámce pod
čarou, kde uvádím jeho kompletní bibliografický údaj s komentářem „česky nevyšlo“.
Pokud jde o citace, nebo často také pouze shrnutí části obsahu děl, které jsou ve výchozím
textu zmiňovány, postupovala jsem tak, že jsem si příslušné dílo a pasáž v něm vždy
dohledala v kterémkoli možném dostupném jazyce a při překladu si pomáhala díly
samotnými. Jedná se například o publikaci Umberta Eca Otevřené dílo: forma a neurčenost v
současných poetikách nebo soubor esejí Le Bruissement de la langue: Essais critiques IV od
Rolanda Barthese (česky nevyšlo); pasáže z nich mi pomohly při překladu několika vět ve
třetí kapitole.
Složitější bylo dohledat některé akademické práce, které výchozí text cituje nebo o nichž se
zmiňuje. Jednou z nich je například diplomová práce Formas emergentes de la literatura: el
fanfiction desde los estudios literarios autorky Jenny Natalie Díazové Agudelové, z níž se ve
výchozím textu cituje ve druhé kapitole, dále jde například o článek „Tunear“ los libros:
series, fanfiction, blogs y otras prácticas emergentes de lectura od Eloye Martose Núñeze.
Kromě nich sem spadá ještě například studie Alberta Eloye Martose Garcíi Lectores y fans:
Una nueva tipología cultural, uveřejněná v souborném díle ¿Por qué narrar? Cuentos
contados y cuentos por contar. Také v těchto případech jsem postupovala obdobně jako u
citací z knih: přímo nebo nepřímo zmiňovaný zdroj jsem si dohledala a překlad přizpůsobila
jak výchozímu textu, tak dílu, na které je v něm odkazováno.
Ve druhé kapitole autorka ve výchozím textu cituje stránku o fanfiction na španělské
Wikipedii. Jde o jediný bod, v němž se při překladu vyskytl problém zastarávání originálu:
překládaný text pochází z roku 2010 a španělská Wikipedie se dnes o fanfiction vyjadřuje
jinými slovy (česká pak pojem vysvětluje ještě jinak). S ohledem na návaznost citace na
49

předchozí text, na autorčin záměr a také na to, že původní definici považuji za přesnější a více
vyčerpávající, jsem se rozhodla přeložit původní text v podobě, ve které jej uvádí sama
autorka. V poznámce pod čarou pak uvádím, že se jedná o podobu článku z roku, kdy byl
překládaný text publikován, i překlad současné podoby příslušné pasáže v článku.
Připojila jsem také překladatelskou poznámku pod čarou se základními informacemi a
bibliografickými údaji k Celestině, jelikož se jedná o dílo v českém prostředí nepříliš známé,
přestože česky vyšlo.
2.4.1.7. PŘECHYLOVÁNÍ JMEN
Při překladu bylo potřeba stanovit si jednotný úzus pro přechylování španělských ženských
příjmení. Překladatel zde má podle Internetové jazykové příručky v zásadě tři možnosti:
nepřechylovat vůbec, přechylovat obě, nebo pouze druhé ze dvou příjmení. Je-li druhé
z příjmení zakončeno na samohlásku, lze jej ponechat v nepřechýlené podobě a přechylovat
v takovém případě příjmení první.28
Možnost nepřechylovat španělská ženská příjmení vůbec jsem vyloučila s ohledem na to, že
některá jména by pak mohla ponechat českého čtenáře na pochybách ohledně pohlaví
zmiňované osoby. Na některých místech v textu se příjmení nevyskytují společně se jménem,
a čtenář tak nemá možnost odhalit, zda „Díaz Agudelo“ nebo „Martos Núñez“ jsou
příjmeními ženy, nebo muže. Vzhledem k cílovému čtenáři výchozího textu – širší odborné,
především literárněvědné a pedagogické veřejnosti ve Španělsku – lze předpokládat, že
původní cílový čtenář přinejmenším některá z těchto jmen znal, a měl tedy možnost si tuto
informaci dovodit. Český čtenář takovou možnost nemá, a je tedy potřeba mu napomoci
přechýlenou podobou ženských příjmení.
Ze dvou zbývajících možností jsem pak zvolila přechylování vždy obou příjmení, a to
z důvodu nejsnazší cesty k udržení nastaveného úzu. Předpokládaný cílový čtenář překladu
velmi pravděpodobně nebude s realitou španělských dvojích příjmení hlouběji obeznámen a
přechylování tu jednoho, tu druhého příjmení podle toho, zda druhé z nich končí na
samohlásku, či na souhlásku, by jej mohlo zbytečně mást.

28

Přechylování víceslovných příjmení. In: Internetová jazyková příručka [online] [cit. 2018-05-10]. Praha:
Ústav pro jazyk český AV ČR.
Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=704.
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2.4.3. PROBLÉMY SYNTAKTICKÉ
2.4.3.1. KONDENZOVANÉ A SLOVESNĚ VYJÁDŘENÉ STRUKTURY
Z důvodu přirozenějšího vyznění v jazyce překladu jsem se poměrně často uchýlila
k slovesnému vyjádření na místě původní kondenzované struktury, čímž v řadě případů došlo
k amplifikaci vyjádření (zvýšení počtu slov v překladu oproti originálu):
a pesar de su importancia y su indudable actualidad (O, 3) – ačkoli sice nepopíráme, že je
tato diskuse důležitá a bezpochyby aktuální (P, 9)
Téměř výlučně slovesného vyjádření jsem se pak rozhodla využít u výčtů, kde by
kondenzovaná struktura z originálu značně ztěžovala porozumění textu a čtenář by pro jeho
pochopení musel vynaložit nepřiměřené úsilí. Zde jsem při převodu do slovesného vyjádření
využívala minulého času:
1-

Elección por parte de los alumnos del hipotexto que sería la base de sus escritos. (O,

14) – Žáci si vybrali hypotexty, z nichž budou jejich vlastní díla vycházet. (P, 19)
2-

Entrega a los alumnos y breve explicación docente de los organizadores previos. (O, 14)

– 2) Žákům byly předány a stručně vysvětleny výukové materiály. (P, 19)
Na některých místech v textu – tam, kde to čeština nejen umožňovala, ale sama k tomu
vybízela větší přirozeností takového vyjádření – jsem naopak využila kondenzované struktury
na místě původního slovesného vyjádření:
Los textos corregidos son devueltos a sus respectivos autores, para que éstos los reelaboren y
los publiquen en el foro. (O, 15) – Opravené texty se posílají zpět jejich autorům k
přepracování a publikaci na fóru. (P, 20)
reavivar el vínculo que existe entre toda obra literaria y la vida de aquel que la lee (O, 7) –
oživit vztah mezi literárním dílem a životem jeho čtenáře (P, 13)
Obecně jsem se ovšem snažila především o srozumitelnost a plynulost textu, jíž vysoká
syntaktická kondenzovanost spíše odporuje. K vyjádření za pomoci určitého slovesa jako
k vhodnějšímu řešení jsem se tedy při překladu uchýlila poměrně často.
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2.4.3.2. SLOVOSLED A AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ
Změny ve slovosledu v překladu oproti originálu jsou velmi frekventované. Slovosled je
v obou jazycích relativně volný, není však libovolný. Základní bezpříznakový slovosled je
v obou jazycích stejný, tedy SVO (podmět–přísudek–předmět), ve španělštině i v češtině
ovšem existují určitá omezení daná vlastnostmi samotného jazykového systému, která
slovosled omezují.
Ve španělštině se jedná například o pozici přívlastku (vč. shodného), který při objektivním
pořádku slov bývá prakticky vždy postponován a před svým řídícím jménem se může
vyskytovat pouze v případě, že si to žádá rytmus nebo subjektivní kladení slov. V češtině jsou
naopak shodné přívlastky vyjádřené nerozvitým přídavným jménem zpravidla anteponovány.
V češtině je striktně vymezena pozice příklonek (jednoslabičných slov bez vlastního
přízvuku), které se vyskytují vždy za prvním přízvučným úsekem ve větě, tedy obvykle za
prvním větným členem. Čeština také často klade přísudek na druhé místo ve větě, přičemž
nepřihlíží k aktuálnímu členění, přestože sloveso bývá tradičně považováno za přechod mezi
kontextově zapojenou a nezapojenou částí textu (tématem a rématem).
Z těchto důvodů a kvůli dalším formálním rozdílům mezi oběma jazyky (např. existenci
kategorie členu ve španělštině), ale také kvůli zmiňované volnosti, docházelo při překladu
neustále a na celé ploše textu ke změnám v oblasti slovosledu.

2.4.4. DODRŽENÍ ODBORNÉHO STYLU
2.4.4.1. INTERPUNKCE
Výchozí text obsahuje často poměrně dlouhá a košatá souvětí plná polovětných vazeb, s nimiž
bylo potřeba se při překladu adekvátně vypořádat. Na jedné straně zde stojí nutnost zachovat
odborný styl, pro nějž jsou dlouhá souvětí s řadou kondenzovaných vyjádření (infinitivy,
nominalizace, ve španělštině také například gerundium) relativně typická, na druhé straně
potřeba srozumitelnosti a snadného pochopení čtenářem. Z tohoto posledního důvodu jsem
několikrát zvolila cestu rozdělení souvětí na dvě.
En cambio, una sesión como la que plantemos, en la que animamos a los alumnos a hablar
sobre sus aficiones (su serie de televisión, película, cómic, videojuego o novela preferida) y a
argumentar por qué les gustaban, en un ambiente respetuoso y distendido, favorece un
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primer contacto positivo con la tarea y, además, el desarrollo de valores como el respeto a
las peculiaridades y gustos individuales. (O, 14)
Toto španělské souvětí tvoří dohromady 66 slovních jednotek, rozhodla jsem se proto pro
dosažení přehlednosti pro jeho rozdělení do dvou kratších celků:
Navrhujeme naopak společné setkání v uvolněné atmosféře, kde se navzájem všichni
respektují a kde žáky motivujeme k tomu, aby hovořili o svých zálibách (oblíbených seriálech,
filmech, komiksech, videohrách nebo románech) a aby odůvodnili, proč je mají rádi. Tento
způsob podle nás napomáhá k pozitivnímu dojmu z prvního setkání s předkládanou činností, a
navíc podporuje rozvoj hodnot, jako je respekt k osobitosti a zálibám druhých. (P, 18)
Tyto zásahy do struktury textu jsem následně ve snaze o zachování stylu vyrovnávala na
jiných místech v textu, kde naopak překlad vybízel ke spojení dvou překládaných vět do
jedné:
los autores de fanfiction no sean profesionales de la literatura, sino escritores aficionados.
Entre estos autores amateur es muy frecuente la idea (O, 3) –
autoři fanfiction nejsou na poli literatury profesionály, nýbrž amatérskými spisovateli, mezi
nimiž je velmi rozšířená představa (P, 9)
U některých pasáží jsem s ohledem na přirozenější vyznění v češtině využila při překladu
jiného interpunkčního znaménka než autorka – například středníku na místě čárky:
Esto, por supuesto, ha dado lugar a una polémica sobre la legalidad del fanfiction que, a
pesar de su importancia y su indudable actualidad (O, 3) – To samozřejmě vyvolává
polemické debaty o legálnosti fanfiction jako takové; ačkoli sice nepopíráme, že je tato
diskuse důležitá a bezpochyby aktuální (P, 9)
V jednom případě jsem považovala za vhodné interpunkční znaménko vyměnit z toho
důvodu, že originál uvádí dvě dvojtečky na ploše jedné věty. Jedná se především o estetické
hledisko, přesto jsem přesvědčena, že využití tečky zde může usnadnit čtení a pochopení textu
a ten zároveň nijak neztrácí na významu:
La propuesta de Mª Teresa Caro parte del mismo concepto de Genette: los alumnos
elaboran hipertextos basándose en la lectura de los clásicos y siguiendo los procesos que
este autor describe en Palimpsestos: la transformación o parodia,(…) (O, 8)
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María Teresa Carová ve svém návrhu rovněž vychází z této Genettovy koncepce. Žáci
vytvářejí hypertexty na základě četby klasiků a dodržují přitom principy popsané v Genettově
díle Palimpsestes (Palimpsesty): transformace neboli parodie, (…) (P, 14)

2.4.5. SUPRASEGMENTÁLNÍ PROSTŘEDKY
2.4.5.1. KURZÍVA
V souladu s autorkou a s pravidly češtiny používám kurzívu souhrnně pro všechny názvy děl,
ať cizí, nebo české. Zároveň kurzívou značím vše, co považovala za nutné takto označit
autorka ve výchozím textu: jedná se především o pojem fanfiction, ale zároveň také o některé
další výrazy z angličtiny (fanart, fanfilm apod.) nebo například název fóra Dobývání novách
světů (A la conquista de otros mundos).
2.4.5.2. ZÁVORKY
Během překladu jsem zvažovala možnost odstranění zkrácených bibliografických údajů přímo
v textu, především s ohledem na to, že naprostá většina těchto údajů odkazuje na práce, které
byly vydány pouze ve španělštině, a cílový čtenář tak až na výjimky nemá možnost si je
přečíst. Nakonec jsem však dospěla k závěru, že tyto údaje v závorkách text nečiní
nepřehledným, a kromě toho se jedná o poměrně významný rys odborného stylu, o který by
jejich odstraněním přeložený text přišel. Zkrácené bibliografické údaje tedy v textu
ponechávám, a to ve stejné podobě, v jaké se vyskytly ve výchozím textu.
2.4.5.3. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Na konci překladu uvádím seznam použitých zdrojů, tak jako je tomu v originále, údaje
ovšem přizpůsobuji tomu, v jakém jazyce daný text vyšel. Jelikož ani pro jedno z uváděných
děl neexistuje český překlad, uvádím vždy zdroj v jazyce, v němž byl původně vydán.
Zároveň bibliografii přizpůsobuji českému úzu:
Todorov, T. (2009). La literatura en peligro. Barcelona: Galaxia Gutenberg. (O, 25) –
TODOROV, Tzvetan. La littérature en péril. Paris: Flammarion, 2007. (P, 28)
2.4.5.4. POZNÁMKY POD ČAROU A SLOVNÍČEK POJMŮ
Výchozí text sám o sobě obsahuje sedm poznámek pod čarou, z nichž naprostá většina
vysvětluje některé uvedené termíny (fanfiction, transficcionalidad, fanart a fanfilm, ékfrasis,
fanzine, metodología cualitativa-interpretativa) a jednou uvádí zdroj díla zmiňovaného
v textu. S ohledem na změnu cílového čtenáře pro překlad jsem se však rozhodla tyto
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poznámky zcela vypustit. Nahrazuji je slovníčkem pojmů, v němž jsou rozpracovány všechny
literárněvědné pojmy, které se v textu vyskytují (u předpokládaného cílového čtenáře nelze
například očekávat znalost pojmů jako transdiegeze nebo transmodalizace, které jsou navíc
úzce spjaty s jedním konkrétním dílem Gérarda Genetta). Pojmy z oblasti pedagogiky ve
slovníčku nevysvětluji se zřetelem k tomu, že čtenář s nimi pravděpodobně bude obeznámen.
Text navíc doplňuji několika vlastními překladatelskými poznámkami pod čarou tam, kde je
pro cílového čtenáře považuji za nosné a sdělné. Jedná se například o objasnění okolností
citace z Wikipedie nebo o základní informace k Celestině, u níž lze důvodně předpokládat
neznalost českého publika.

2.4.6. REÁLIE
Přestože se jedná o odborný text s možností mezinárodního přesahu, vyskytla se při překladu
čtvrté kapitoly nutnost vypořádat se s rozdíly v realitě španělského a českého vzdělávacího
systému. Jednalo se konkrétně o tuto pasáž:
Esta propuesta didáctica podría en principio adaptarse para cualquier nivel de Enseñanza
Secundaria, variando el grado de profundización y el nivel de los materiales que se utilicen.
Sin embargo, (…) Por todo esto hemos decidido que el nivel idóneo para desarrollar nuestra
propuesta y para que los alumnos puedan sacar el mayor provecho de la misma sería el
segundo ciclo de ESO o Bachillerato. (O, 12)
A dále pak o větu:
En la fase de intervención didáctica, llevada a cabo durante el mes de mayo de 2010,
participaron un total de 29 alumnos (13 alumnos y 16 alumnas), de edades comprendidas
entre los 16 y los 17 años, escolarizados en el IES Alfonso X de Murcia. (O, 13)
Pro překlad je zde zapotřebí znalost španělského vzdělávacího systému. ESO, tedy Educación
Secundaria Obligatoria, je ve Španělsku povinné čtyřleté studium pro žáky ve věku 12 až 16
let a funguje ve dvou cyklech. Následuje (jako jedna z možností) již nepovinné dvouleté
studium pro studenty ve věku přibližně 16 až 18 let, takzvané Bachillerato. Oba tyto
programy pohromadě pak bývají zajišťovány v takzvaných IES neboli Institutos de Educación
Secundaria – v podstatě se tedy jedná, s jistými obměnami, o obdobu českých středních škol
(respektive gymnázií).
Z výše popsaného vyplývá, že věkem, o němž se výchozí text zmiňuje jako o ideálním pro
realizaci popisovaného literárního semináře, je přibližně 15 až 18 let, což pro české školství
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odpovídá přibližně prvnímu až třetímu, nebo i čtvrtému ročníku čtyřletých gymnázií a
středních škol. Aby byl překlad funkčně ekvivalentní, bylo nutné v něm tento rozdíl
reflektovat. Jelikož záměrem autorky bylo především inspirovat k praktickému využití
popisovaného projektu ve školách, považovala jsem za vhodné překlad přizpůsobit českým
reáliím:
Tento didaktický návrh je v zásadě možné s obměnami náročnosti využitých materiálů a
hloubky vhledu do problematiky adaptovat na kteroukoli úroveň středoškolského vzdělání.
Naším záměrem nicméně je, (…). Z těchto důvodů jsme jako vhodný věk pro uskutečnění
našeho návrhu, aby studentům přinesl co největší užitek, vyhodnotili přibližně druhý až čtvrtý
ročník čtyřletého středoškolského studia. (P, 17)
Fáze pedagogické strategie, která se uskutečnila během května roku 2010, se zúčastnilo
celkem 29 žáků (13 chlapců a 16 dívek) střední školy Alfonse X. v Murcii, ve věku mezi
šestnácti a sedmnácti lety. (P, 18)
S rozdílnou realitou španělského vzdělávacího systému se pak vypořádávám v překladatelské
poznámce pod čarou, především s ohledem na to, že zamýšlenými cílovými čtenáři překladu
jsou středoškolští učitelé, pro něž může být malý vhled do systému vzdělávání v jiných
zemích přínosem.
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ZÁVĚR
Svou bakalářskou práci jsem napsala s cílem přeložit článek autorky Bárbary Abadové
Ruizové Fanfiction: Fomento de la escritura creativa a través de las formas de literatura
emergentes ze španělštiny do češtiny, analyzovat text původního článku, stanovit si
hypotetickou překladatelskou zakázku a okomentovat jednotlivé problémy, které při překladu
vyvstaly, a jejich řešení.
Překladatelská zakázka určovala jako cílového čtenáře překladu zaměstnance společnosti
SCIO, případně podobné vzdělávací instituce, kteří výstup z popisovaného projektu následně
využijí v praxi na některé z českých škol. Tomu bylo třeba překlad přizpůsobit, především co
se týče vysvětlení některých moderních literárněvědných termínů; k tomuto účelu jsem zvolila
formu slovníčku pojmů přiloženého přímo za textem překladu.
Jednalo se o překlad odborného článku, což jsem zprvu hodnotila jako výhodu, jelikož
odborné texty tíhnou k internacionalizaci, a dalo se tedy předpokládat, že nebude třeba do
textu příliš zasahovat po stránce reálií a odlišných kulturních zvyklostí. Tento předpoklad se
ukázal jako víceméně správný (nesrovnalost mezi českými a španělskými reáliemi bylo nutné
vyřešit pouze na jednom místě v textu), nicméně další specifika odborného textu, jako je
výrazná kondenzovanost syntaktických struktur a především odborná terminologie, učinila
nakonec překlad obtížnějším, než jsem očekávala. Bylo zapotřebí častého vyhledávání v řadě
referenčních textů v češtině, španělštině, ale také například francouzštině, a několika
konzultací s odborníky z daných oborů, abych si s některými termíny dokázala správně
poradit.
Text jsem také při překladu ze syntaktického hlediska na mnoha místech zjednodušila.
Doufám však, že toto mé rozhodnutí ve výsledku přispělo k lepší srozumitelnosti textu, tak
aby odpovídal překladatelské zakázce a zároveň si do maximální možné míry udržel funkční
ekvivalenci s originálem.
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