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Úvod  

Toto téma absolventské práce jsem si vybrala proto, že J. K. Rowlingová je mi 

velmi blízká, její knihy mám ráda a četla jsem je i v jiných jazycích. Mimo jiné byla  

knižní série Harryho Pottera i zfilmována, a tak ve své práci porovnám rozdíly mezi 

knihou a filmem. Zaměřím se i na rozdíly mezi anglickým, českým a slovenským 

jazykem. Při tvorbě práce budu čerpat jak z knih, tak z internetu a vlastních zkušeností. 

Od své práce očekávám to, že se dozvím ještě více o světě, který Joanne 

Rowlingová stvořila a ráda bych ho představila i ostatním – jak těm, co Harryho Pottera 

znají a jsou jeho věrnými fanoušky, tak i lidem, co o něm nikdy neslyšeli. 
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1 J. K. Rowlingová 

Joanne Rowlingová se narodila 31. července 1965 a je britskou spisovatelkou 

píšící pod několika pseudonymy: J. K. Rowlingová (Joanne Kathleen Rowlingová), 

Robert Galbraith, Mlok Scamander a Kennilworthy Whisp. Známá je především díky 

sérii o mladém kouzelníkovi Harrym Potterovi. 

Pod jménem J. K. Rowlingová psala a píše Harryho Pottera a doplňující knihy k němu, 

např. Fantastická zvířata, jako Robert Galbraith se ovšem angažuje především ve 

dramatech, detektivkách a thrillerech, mezi něž patří i Volání kukačky. 

Spisovatelka dříve uvažovala i o napsání devátého a desátého dílu 

čarodějnického učně, avšak nedávno poté prohlásila, že tento nápad neuskuteční, 

protože Harry je její život a některé nápady by si přece jen raději nechala jen pro sebe. 

Autorka se ve skutečnosti jmenuje pouze Joanne Rowlingová (přátelé jí říkají 

přezdívkou ,,Jo") – Kámen mudrců vyšel pod pseudonymem J. K. Rowlingová proto, že 

se vydavatel obával, aby šla kniha na odbyt – myslel si, že kdyby lidé věděli, že knihu 

napsala žena, neměla by úspěch (v angličtině lze J. K. Rowling pochopit také jako 

mužské jméno). Joanne si tak musela vymyslet druhé jméno, přičemž budou uváděny 

pouze její iniciály a příjmení – od K si vybrala jméno Kathleen, protože se tak jmenovala 

její babička. 

Z prvního manželství s Jorgem Arantesem má dceru Jessicu Arantes (*1993), se 

svým současným manželem Neilem Murrayem pak má syna Davida (*2003) a dceru 

Mackenzie (*2005). 

Další díla Joanne Rowlingové: 

Harry Potter a Prokleté dítě (2016) 

Volání kukačky (2013)  

Bajky Barda Beedleho (2008) 

Famfrpál v průběhu věků (1999) 

Fantastická zvířata a kde je najít (2001)  

Hedvábník (2014) 

Prázdné místo (2012) 

Ve službách zla (2015) 
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1.1. Stvoření Harryho Pottera 

Příběh Pottera vymyslela za jízdy ve vlaku a na stanici, kde vystupovala, už měla 

většinu postav i děje Kamene mudrců. Kromě jediné knížky psala všechny potterovské 

příběhy ve svých oblíbených edinburských kavárnách a u sebe doma, při psaní Relikvií 

smrti však chodívala do Balmoral Hotelu ve Skotsku, protože doma prý neměla 

dostatečný klid na psaní.  

Sama Rowlingová tvrdí, že Harry Potter se stal jejím životem, některé detaily a 

podrobnosti o jeho světě se však rozhodla nechat si sama pro sebe. 

O tom, že má Rowlingová opravdu spoustu fantazie nicméně svědčí i to, že při 

natáčení Fénixova řádu (autorka byla přítomna u natáčení všech Harry Potterů) byla 

producenty požádána o to, zda by mohla sepsat pár jmen do starobylého klanu Blacků, 

kdy je ve filmu záběr na gobelín s tímto rodem. Rowlingová odešla, během několika 

hodin se na natáčení vrátila a předala jim na stovku jmen jak s příbuzenskými vztahy, 

tak s daty narození i úmrtí.  

Autorka světového fenoménu pak zabrousila i do legend a mýtů – v Ohnivém 

poháru se objevuje Sfinga, draci a jezerní panny, v Kameni mudrců zase tříhlavý pes či 

ve Vězni z Azkabanu hipogryf. Navíc se v několika dílech objeví i mazlíček ředitele 

Albuse Brumbála – bájný pták fénix. 

Zajímavost: Rowlingová popsala pět stránek od písmena Q, než přišla na název 

Quidditch (Famfrpál). 
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2 Svět mladého kouzelníka 

Harry ani Rowlingová neměli vůbec lehké se prosadit – autorku odmítli s 

rukopisem Kamene mudrců ve dvanácti nakladatelstvích – až v tom třináctém jí její 

nápad pomohl uskutečnit Christopher Little ve spolupráci s nakladatelstvím Bloomsbury 

v roce 1997. 

Tajemná komnata měla větší úspěch než Kámen mudrců, ovšem stále ještě 

nebylo vyhráno. Až po příchodu dalších dvou dílů se Harry i Joanne dočkali 

zaslouženého uznání. Oba si po světě získali miliony a miliony fanoušků a fanynek. 

Čtenáři, ze kterých se později stali i diváky, si sérii tak oblíbili, že začalo vznikat 

spoustu upomínkových předmětů – ke každému dílu byla vytvořena počítačová hra, 

vznikly náramky, náušnice a náhrdelníky s tématikou Harryho Pottera (obraceče času, 

náhrdelníky se symbolem Relikvií smrti, atd.), sady a sbírky potřebné pro bradavické 

předměty (např. kufřík se základními přísadami do lektvarů na hodiny profesora 

Snapea) a objevily se i věrné kopie hůlek postav! 

Harry Potter si dokázal získat celý svět, jak malých, tak dospělých. 
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2.1. Knihy 

Oblíbenost série Harryho Pottera dokazuje mimo jiné i to, že po celém světě bylo do 

června 2011 prodáno 450 milionů (!) výtisků. 

 

Harry Potter a Kámen mudrců (Harry Potter and The Philosopher's Stone) 

Vydání ve VB: 26. června 1997 

Vydání v ČR: únor 2000 

Počet stran: 288  

 

Jedenáctiletého učedníka čarodějných umění stvořila nadaná spisovatelka J. K. 

Rowlingová a ze své ostrovní britské vlasti jej vyslala pro potěchu všem duším 

okouzleným fantazií. Vítejte i vy mezi jeho příznivci, nepatříte-li tedy k odkouzleným 

nudným mudlům! 

První díl jedné z nejslavnějších knižních sérií byl nejdříve odmítán - Rowlingová se 

ovšem nevzdala a tak se stalo, že Kámen mudrců se dočkal přijetí až ve třináctém 

nakladatelství osloveným touto spisovatelkou. 

 

 

Harry Potter a Tajemná komnata (Harry Potter and The Chamber of Secrets) 

Vydání ve VB: 1998 

Vydání v ČR: říjen 2000 

Počet stran: 292 

 

Těsně před odjezdem do Bradavic Harryho varuje podivné stvoření – skřítek Dobby. 

Když se prý do školy vrátí, stane se katastrofa! A dějí se skutečně hrůzné věci. Jakási 

tajemná síla začne přeměňovat studenty bradavické školy v kámen!  

 

J. K. Rowlingová psala Tajemnou komnatu ze všech dílů nejdéle.  

 

Harry Potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter and The Prisoner of Azkaban) 

Vydání ve VB: 1999 

Vydání v ČR: 2000  

Počet stran: 392 

 

Harry je už ve třetím ročníku bradavické školy a nemůže se dočkat začátku školního 

roku. Když ale přijede do Bradavic, panuje tam napjatá atmosféra a strach. Proč? Na 

svobodu uprchl vězeň z Azkabanu, nebezpečný vrah Sirius Black. A stopa vede – kam 

jinam - než do školy v Bradavicích.  

 

Kniha získala cenu "Český bestseller 2001 – Nejprodávanější dětská literatura.  
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Harry Potter a Ohnivý pohár (Harry Potter and The Goblet of Fire) 

Vydání ve VB: 2000 

Vydání v ČR: prosinec 2001 

Počet stran: 575  

 

Harry se zúčastní spolu s Weasleyovými mistrovství světa ve famfrpálu, v jehož závěru 

se na obloze objeví Znamení zla. Navíc mu ještě do života vstoupí krásná Cho 

Changová a on se poprvé zamiluje. V Bradavicích se v závěru školního roku bude konat 

soutěž, jaká se neudála stovky let a do které jsou zapojeny konkurenční školy čar a 

kouzel. Její vyvrcholení je ale nečekaně tragické. 

Jméno hudební skupiny Sudičky (The Weird Sisters), která hraje na Bradavickém plese 

v tomto dílu, je odkazem na dílo Williama Shakespeara.  

 

Harry Potter a Fénixův řád (Harry Potter and The Order of the Phoenix) 

Vydání ve VB: 21. června 2003 

Vydání v ČR: 29. února 2004 

Počet stran: 800 

Napětím a nervozitou byly poznamenány už prázdniny a hned od začátku pátého 

ročníku přichází jeden otřes za druhým: na bradavické škole totiž z vůle Ministerstva 

kouzel došlo k závažným změnám a atmosféra strachu houstne každým dnem víc a víc. 

Nerozlučná trojice přátel však přesto dokáže kolem sebe shromáždit dost studentů, 

kteří nebudou chtít se založenýma rukama čekat, až je zlo zahubí. 

To, co zažijí, už ale nejsou jen neškodná dobrodružství. 

Knihy byly přeloženy do celé řady jazyků, existuje i latinská či starořecká verze (překlad 

Fénixova řádu je prý nejdelší knihou, která byla v tomto jazyku za posledních 1000 let 

uveřejněna). 

 

Harry Potter a Princ dvojí krve (Harry Potter and The Half-Blood Prince) 

Vydání ve VB: 16. července 2005 

Vydání v ČR: 19. prosince 2005 

Počet stran: 540  

Profesor Brumbál Harryho zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí 

příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a počmáranou učebnici 

lektvarů patřící tajemnému Princi dvojí krve, spoléhá se na kouzla v ní - i přes 

Hermionino varování - stále víc. Válka mezitím zasahuje i Harryho spolužáky v té 

nejnepředstavitelnější podobě a začátek konce se blíží... 

Originál vyšel o půlnoci (britského letního času) na 16. července 2005 a během prvních 

24 hodin se ho jen v USA prodalo 6,9 milionu výtisků, čímž se stal nejrychleji 

prodávanou knihou v dějinách. 
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Harry Potter a Relikvie smrti (Harry Potter and The Deathly Hallows) 

Vydání ve VB: 21. července 2007 

Vydání v ČR: 31. ledna 2008  

Počet stran: 632 

Harry, Ron a Hermiona plní úkol, který po zásahu smrtící kletbou Avada kedavra 

nemohl splnit Albus Brumbál. Vypátrání a zničení viteálů, do nichž Pán zla rozdělil svou 

duši, je jedinou zárukou vítězství nad ním. Na hrdiny číhají nebezpečné nástrahy na 

každém kroku, ale ani v úkrytech neztrácejí podporu oddaných přátel. Závěrečná bitva s 

Voldemortem a jeho přívrženci se odehraje v Bradavicích. Sedmička přináší řešení 

problémů – a tak si věrní fanoušci vychutnají kromě dobrodružství i odtajnění dosud 

nevyjasněných záhad a dostanou odpovědi na nezodpovězené otázky. 

Kniha získala roku 2008 vítězné místo v rámci Geffen v kategorii Nejlepší zahraniční 

kniha pro děti nebo mládež. 

 

Harry Potter a Prokleté dítě (Harry Potter and The Cursed Child) 

Vydání ve VB: 31. července 2016 

Vydání v ČR: 20. září 2016 

Počet stran: 429 

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva 

kouzel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí, která nechce 

zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou 

rodinného dědictví, o které však nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál hrozivěji 

prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z nečekaných 

míst.  

Divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě, na námět J.K. Rowlingové, Johna Tiffanyho a 

Jacka Thornea, napsal Jack Thorne, je osmým příběhem ze série o Harrym Potterovi a 

zároveň prvním, který se oficiálně dočkal divadelního zpracování. 

Kniha vyšla 31. července, tedy v den narozenin Harryho Pottera i J. K. Rowlingové. 

 



- 10 - 

 

2.2. Filmy 

 Na natáčení osmi filmů se vystřídali celkem čtyři režiséři (Chris Columbus, 

Alfonso Charón, Mike Newell a David Yates) a při vzniku všech z nich byla přítomna 

autorka Harryho Pottera, J. K. Rowlingová, která upřesňovala některé detaily, případně 

povolovala změny ve filmech. 

 

 

Harry Potter a Kámen mudrců (Harry Potter and The Philosopher's Stone) 

Premiéra ve VB: 2001 

Premiéra v ČR: 14. února 2002 

Délka: 152 min 

Režie: Chris Columbus 

 

Lokomotivu, kterou studenti odjíždějí do Bradavic, zachránili filmaři ze skládky - jedná 

se o slavný vlak Olton Hall (po anglických kolejích jezdil od roku 1937 do roku 1963). 

 

Harry Potter a Tajemná komnata (Harry Potter and The Chamber of Secrets) 

Premiéra ve VB: 2002 

Premiéra v ČR: 12. prosince 2002 

Délka: 161 min 

Režie: Chris Columbus 

 

Ve scéně, kde postavy zkameněly, byli herci nahrazeni figurínami v životní velikosti. 

 

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu (Harry Potter and The Prisoner of Azkaban) 

Premiéra ve VB: 2004 

Premiéra v ČR: 10. června 2004 

Délka: 141 min 

Režie: Alfonso Cuarón 

 

Jedná se o poslední film ze série Harryho Pottera, který byl přeložen do islandštiny. 
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Harry Potter a Ohnivý pohár (Harry Potter and The Goblet of Fire) 

Premiéra ve VB: 2005 

Premiéra v ČR: 1. prosince 2005 

Délka: 157 min 

Režie: Mike Newell 

 

Ralphu Fiennesovi (Lord Voldemort) zabralo natáčení jeho scén pouze dva dny. 

 

 

Harry Potter a Fénixův řád (Harry Potter and The Order of Phoenix) 

Premiéra ve VB: 2007 

Premiéra v ČR: 19. července 2007  

Délka: 138 min 

Režie: David Yates 

 

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrangová) tři týdny trénovala na scénu souboje        

se Siriusem Blackem (Gary Oldman), kterou nakonec režisér vystřihl. 

 

 

Harry Potter a Princ dvojí krve (Harry Potter and The Half-Blood Prince) 

Premiéra ve VB: 2009 

Premiéra v ČR: 16. července 2009 

Délka: 147 min 

Režie: David Yates 

 

Tekutina, kterou pije Brumbál v jeskyni, bylo ve skutečnosti mléko naředěné vodou - 

následně byla počítačově upravena.  

 

 

 

 

 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/198-ralph-fiennes/
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Harry Potter a Relikvie Smrti, část 1. (Harry Potter and The Deathly Hallows,  

Part 1) 

Premiéra ve VB: 18. listopadu 2010  

Premiéra v ČR: 2010 

Délka: 140 min 

Režie: David Yates 

 

Malfoy Manor (sídlo rodiny Malfoyů) bylo inspirováno Hardwick Hall (panské sídlo ze 

16. století). 

 

Harry Potter a Relikvie Smrti, část 2. (Harry Potter and The Deathly Hallows,  

Part 2) 

Premiéra ve VB: 2011 

Premiéra v ČR: 14. července 2011 

Délka: 125 min 

Režie: David Yates 

 

Herec, který hraje v prvním díle Harryho Pottera jako dítě v postýlce, se v sérii znovu 

objeví jako jedenáctiletý Albus Severus Potter v epilogu posledního dílu. 

 

Obsazení 

Harry Potter Daniel Radcliffe 

Ron Weasley Rupert Grint 

Hermiona Grangerová Emma Watson 

Severus Snape Alan Rickman 

Sirius Black Gary Oldman 

Remus Lupin David Thewlis 

Albus Brumbál Richard Harris (od 3. dílu Michael Gambon) 

Minerva McGonagallová  Maggie Smith 

Draco Malfoy Tom Felton 

Neville Longbottom Matthew Lewis 

Raplh Fiennes Lord Voldemort   

a další
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2.3. Knihy vs. filmy – porovnání 

Tato podkapitola je zaměřena na rozdíly mezi knihou a filmy – vybrala jsem pár 

těch nejzásadnějších.  

 

Harry Potter a Kámen mudrců 

 Zatímco v knize první kapitola popisuje běžné ráno u Dursleyových, film začíná 

večerní scénou, kdy Rubeus Hagrid přiváží malého Harryho a Albus Brumbál s 

Minervou McGonagallovou ho pak se vzkazem zanechávají na prahu Dursleyových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter a Tajemná komnata 

 Ve snímku je úplně vynechán profesor Binns, který v Bradavicích vyučuje Dějiny 

čar a kouzel, duch, který se jednoho dne probudil a z postele vstal bez svého těla, které 

zůstalo ležet na jeho lůžku – při své hodině na žádost Hermiony Grangerové vypravuje 

legendu o tajemné komnatě – jelikož ve filmu vůbec není, líčení legendy se musela 

ujmout profesorka McGonagallová. 
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Harry Potter a Vězeň z Azkabanu 

 Mimo jiné může diváky filmu zmást i to, jak se vůbec Sirius Black dokázal 

nezbláznit a z Azkabanu dokonce utéct, o čemž se ve filmu vůbec nezmiňuje – přičemž 

v knize je to podrobně vysvětleno (přebýval ve své podobě, kterou získal jako zvěromág 

– v podobě psa, proto na něj psychické útoky mozkomorů tolik nepůsobily a navíc psí 

mysl, která není tak vyvinutá jako ta lidská, pro ně byla hůře rozpoznatelná, takže 

jednoho dne Sirius jednoduše vyklouzl z věznice jako pes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter a Ohnivý pohár 

 Přes velký rozsah knihy byla spousta scén vynechána, jako největší odlišnost 

však osobně považuji to, že ze snímku byla zcela vystřižena – ve skutečnosti celkem 

podstatná – postava domácí skřítky Winky, patřící rodině Skrků, která v knize pomáhá 

rozplétat životní příběh Bartyho Skrka Juniora (mimo jiné v knize působícího dojmem 

zpočátku nevinného člověka, ve filmu je však od začátku ukazován jako jasně vinný). 

(Ilustrace je z anglické verze Ohnivého poháru.) 
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Harry Potter a Fénixův řád 

 Fénixův řád je nejdelší kniha z celé série, proto bylo vynecháno opravdu mnoho 

momentů z knihy, mimo jiné třeba to, jak se Ron a Hermiona stali prefekty, scéna s 

bubákem paní Weasleyové (který se postupně mění na všechny členy její rodiny a 

Harryho, ona je však díky schopnostem bubáka vidí jako mrtvé) a v tomto díle se 

neobjevil ani jediný famfrpálový zápas. 

 Přehnaný je ve snímku i počet nařízení Doloros Umridgeové – za její vlády 

dokonce ani nebyly sundavány obrazy ze stěn nebo studenti nebyli vyslýcháni pod 

vlivem veritaséra.  

 Neposledním rozdílem je, že Harry učí v Komnatě nejvyšší potřeby členy 

Brumbálovy armády také kouzlo Levicorpus – správně by je ale toto kouzlo učit nemohl, 

protože se jej podle knih naučil sám až v Princi dvojí krve, což je o rok později. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter a Princ dvojí krve 

Je zde však i moment, kdy si uvědomíme, že scény byly nejen odebírány, ale i 

přidávány – konkrétně v Princi dvojí krve byly přidány scény dvě: zřícení mostu 

Millenium Bridge a útok Smrtijeda v Doupěti. Útok na most je sice v knize zmíněn 

Korneliusem Popletalem, avšak není tam detailně popsán.  
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Harry Potter a Relikvie smrti, část 1. 

V knize v domě na Gimmauldově náměstí sejme Hermiona obraz Phinease 

Nigelluse Blacka (bývalý ředitel Bradavic) a dá si ho do své tašky, aby jim Phineas 

poskytl informace o tom, co se děje v Bradavicích. Ve filmu by jim mohl poskytnout 

důležité informace, tedy kdyby tam vůbec byl - tato scéna totiž jednoduše chybí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter a Relikvie Smrti, část 2. 

Mezi scény, které se vůbec neobjevují, patří mimo jiné i ta, kdy Voldemort mučí Nevilla 

Longbottoma tím, že si nasadí na hlavu Moudrý klobouk a ten pak zapálí, ve snímku 

však nic takového neudělá. 
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3 Harry Potter v jiných jazycích 

Četla jsem Harryho Pottera jak v češtině, tak v angličtině a dokonce i ve 

slovenštině a musím přiznat, že slovenská veze mi dala mnohdy zabrat více než ta 

originální.  

Například jsem zpočátku neměla tušení, kdo nebo co je ve Vězni z Azkabanu 

Hrdozobec – poté jsem zjistila, že je to náš hipogryf Klofan (angl. Buckbeak). 

Nebo Gertrúda Nevilla Lonbottoma? Jaká Gertrúda? Vždyť Neville přece žádnou 

Gertrúdu neměl – to jen ve slovenštině si jeho žabáka Trevora přeložili jako Gertúdu. 

Také mě překvapilo a udivilo, že pokud Čechy a Slováky dokáže něco rozlítit, je 

to překlad Harryho Pottera – na všech webových stránkách, kde jsem hledala jednotlivé 

fráze či slova v těchto jazycích byly poznámky ve smyslu ,,Slovenský překlad je na nic" 

a ,,Český preklad je príšerný". 

Na druhou stranu, ani Gertrúda ani Hrdozobec však nejsou zdaleka tak zvláštní, 

jako překlad Krucánků a kaňourů (Flourish & Blotts) – Čarodejnícka literatura  

pre malých a velkých.  

 

Celkem byla potterovská série od Joanne Kathleen Rowlingové přeložena do 

více než padesáti jazyku, včetně latiny, slovenštiny, češtiny, dánštiny, španělštiny a 

francouzštiny. 
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3.1. Jak vznikal překlad slov z tohoto světa 

Ve své práci budu prezentovat přímo úryvky z rozhovoru Pavla Medka, 

překladatele Harryho Pottera do češtiny, se zpravodajskou stanicí Blesk z roku 2008. 

Vyjadřuje se zde hlavně k překladu posledního dílu, Relikvií smrti. Dále ve svém 

interviewu uvádí i svůj osobní slovníček.  

 

Jakým způsobem jste se svým bratrem vymýšleli vlastní pojmenování?  

Ať šlo o vlastní jména nebo o pojmenování předmětů, vždycky jsme se [s bratrem] 

snažili tam, kde to v originále mělo nějaký význam, převést do češtiny. Třeba Brumbál 

je doslovný překlad. Proti tomu, když máte ryze skotské jméno profesorka 

McGonagallová, tak s tím se nic udělat nedá. 

Za jak dlouho jste vymyslel vlastní novotvar - mozkomora?  

Několik týdnů. Pracuji tak, že si nejdříve přečtu originál, zaznamenávám si obtížné 

termíny a pak zvažuji různé alternativy. 

Jakou dobu jste strávil s Harrym Potterem?  

Překládal jsem čtyři díly, tak kdybych to všechno sečetl, asi dva a půl až tři tisíce stran, 

bylo to zhruba půldruhého roku. 

Slovníček podle Pavla a Vladimíra Medkových 

Dlaždičoun - v originále Jarvey (drožkař) - něco mezi krtkem a jezevcem, schovává se 

v křoví, mluví lidským hlasem a je šíleně sprostý. Jako se v češtině říká: sprostý jak 

dlaždič, v angličtině byli sprostí drožkáři. Tak dostalo zvíře jméno dlaždičoun. 

Mozkomor - v originále Dementor - v češtině má zcela jiný významový odstín (dement, 

demence). Dementor dal oběti polibek smrti a připravil ji o rozum. K tomuto výrazu 

vymyslel Pavel přes deset možností, než došel k pojmenování mozkomor. 

Brumbál - ředitel školy v Bradavicích - je to doslovný překlad. V originále Dumbledore, 

což je v angličtině archaický výraz pro čmeláka. A totéž je Brumbál v češtině. 

Prasinky - v originále Hogsmeade - vesnička u Bradavic, neměla žádný ekvivalent. 

Protože je v názvu hog, tedy prase, tak to Vladimír přeložil jako Prasinky. 
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3.2. Porovnání anglického, českého a slovenského jazyka 

Češi si – narozdíl od Slováků, kteří většinu slov převzali – vytvořili nová a 

neobvyklá slova, která se užívají ve světě Harryho Pottera. Jak už jsem říkala, Slováci 

naopak přeložili do svého mateřského jazyka jen něco přes polovinu slov a zbytek 

převzali z angličtiny. Zajímavostí je, že Godrik Nebelvír (v originále Godric Gryffindor) 

se ve slovenštině řekne Richard Chrabromil, ovšem Godrikův důl (Godric’s Hollow), kde 

byli zavražděni Harryho rodiče, se nazývá Godricova úžlabina.  

 

Tom Riddle 

Tom Marvolo Riddle, Voldemortovo původní jméno je v různých jazycích 

změněno vždy tak, aby to dávalo smysl v daném jazyce: Tom Marvolo Riddle (I Am 

Lord Voldemort – anglicky), Tom Rojvol Raddle (Já, Lord Voldemort – česky),  Tom 

Marvoloso Riddle (A som i Lord Voldemort – slovensky), Romeo G. Deltev, Jr. (Jeg Er 

Voldemort – dánsky), Tom Sorvolo Ryddle (Soy Lord Voldemort – španělsky), Tom 

Vorlost Riddle (Ist Lord Voldemort – německy), Tom Elvis Jedusor (Je Suis Voldemort – 

francouzsky), atd. 

 

Mazlíčci 

Poněkud zvláštní je také to, že se jinak jmenují i mazlíčci – sova rodiny 

Weasleyových se v angličtině i v češtině řekne Errol, ovšem ve slovenštině Elvíra, 

stejně tak se žabák Nevilla Lonbottoma jmenuje Trevor, jak v angličtině, tak v češtině, 

ovšem ve slovenštině – Gertrúda. Tedy nejen změna jména, ale i pohlaví. 

 

Slovníček pojmů 

Anglicky  Česky  Slovensky  

Hogwarts Bradavice Rokfort 

Alastor "Mad-Eye" Moody Alastor 'Pošuk' Moody Divooký Moody 

Hinkypunk Bludníček Svetlonos  

Keeper Brankář Strážca 

Boggart Bubák Prízrak 

Cornish pixies Cornwallští rarachové Cornwalský piadimužíci 

Daily Proplet Denní věštec Denný prorok 

Grindylow Děsovec Hlbočník 

Burrow Doupě Brloh 
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Draught of Living Death Doušek živé smrti Nápoj živých mŕtvých 

Errol Errol Elvíra 

Quidditch Famfrpál Metlobal 

Fidelius Charm Fideliovo zaklínadlo Kúzlo spol'ahlivosti 

Ghoul Ghúl Záhrobný duch 

Godric Gryffindor Godrik Nebelvír Richard Chrabromil 

Godric's Hollow Godrikův důl Godricova úžlabina 

Ravenclaw Havraspár Bystrohlav 

Helga Hufflepuff Helga z Mrzimoru Brigita Bifl'omorová 

Howler Hulák Vrešťadlo 

Shrieking Shack Chroptící chýše Škriekajúca búda 

Seeker Chytač Stíhač 

Red Cap Karkulinka Červený pikulík 

Buckbeak Klofan Hrdozobec 

Weasleys' Wizarding Kratochvilné kouzelnické kejkle Weasleyovské výmysly 

   Wheezes  a vynálezy 

Flourish & Blotts Krucánky a kaňoury Čarodejnícka literatura 

  pre malých a velkých 

Crookshanks Křivonožka Krivolab 

Little Whinging Kvikálkov Malé Neradostnice 

Floo Poder Letax Hop-šup prášok 

Butterbeer Máslový ležák Ďatelinové pivo 

Squib Moták Šmukel 

Sorting Hat Moudrý klobouk Rokfortský klobúk 

Dementor Mozkomor Dementor 

Hufflepuff Mrzimor Bifl'omor 

Muggle Mudla Mukel 

Mudblood Mudlovský šmejd Humusák 

Ordinary Wizarding Náležitá kouzelnická úroveň Vynikajúca čarodejnická 

   Level (O.W.L.s) (NKÚ) úroveň 

Gryffindor Nebelvír Chrabromil 

Nastily Exhausting Ohavně vyčerpávající celočarodějné Mimoriadna legálna 

   Wizarding Test exameny (O.V.C.E) odborná kategória 

   (N.E.W.T.s)  (M.L.O.K) 
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Rememberall Pamatováček Nezabudal 

Marauders Pobertové Záškodníci 

Marauders Map Pobertův plánek Záškodnícka mapa 

Triwizard Cup Pohár tří kouzelníků Trojčarodejnícky pohár 

Bludger Potlouk Dorážačka 

Hogsmeade Prasinky Rokvile 

Half-Blood Prince Princ dvojí krve Polovičný princ 

Peeves Protiva Zloduch 

Diagon Alley Příčná ulice Šikmá ulička 

Rowena Ravenclaw Rowena z Havraspáru Brunhilda Bystrohlavová 

Vanishing Cabinet Rozplývací skříň Skinka zmiznutia 

Salazar Slyntherin Salazar Zmijozel Salazar Slizolin 

Death Eater Smrtijed Smrťožrút 

Grim Smrtonoš Bes 

Banshee Smrtonoška Víla Banší 

Gobstones Tchoříčky Pl'uvadlíky 

Flobberworm Tlustočerv Červoplaz 

Fat Friar Tlustý mnich Tučniak 

Moaning Myrtle Ufňukaná Uršula Umrnčaná Myrta 

Trevor Trevor Gertrúda 

Cleansweep 7 Zameták 7 Ometlo 7 

Golden Snitch Zlatonka Ohnivá strela 

Slyntherin Zmijozel Slizolin
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4 Závěr 

 Na závěr bych chtěla podotknout, že jsem zjistila, že člověk se neustále učí, ať 

už o dané věci ví hodně nebo málo – tak tomu bylo i u mé práce. Dozvěděla jsem se 

spoustu nových informací a jsem ráda, že jsem dostala šanci tuto práci zpracovat.  

 Myslím, že Joanne Rowlingová je skvělá a úspěšná spisovatelka a doufám, že 

jsem svou absolventskou prací dala některým lidem námět na to, aby si její díla přečetli. 

 Nicméně bych podotkla i to, že mě práce neskutečně bavila a ze všeho nejvíce 

mě asi zaujalo sledování filmů při porovnávání s knihami – nikdy bych si nepomyslela, 

že filmaři umí vypustit i jedny z nejzásadnějších scén – a pátrání po zajímavostech. 

Práci jsem si užila a doufám, že se líbila i ostatním a poskytla jsem jim tak nový 

pohled na svět Harryho Pottera 
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Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1-8 – Série Harryho Pottera 

 


