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ÚVOD 

 

Harry Potter jako upír? Ano i toto je již možné. Například ve světě fanfiction, v němž je 

vlastně možné úplně vše. Autor pracuje se svojí fantasií, nemá stanoveny žádné meze a každý 

autor těchto příběhů je na sebe za tohle náležitě pyšný. Tyto příběhy mohou být různé, např. 

autoři mohou napodobovat jiná díla, jako je Harry Potter, ale také nemusí. Mohou si vybrat např. 

známou osobnost a psát o ní podle svého, jak si myslí, že se chová, a hlavně jak si přejí, aby se 

jejich idol choval. Příběhy naplňuje jisté kouzlo, čtenář někde v podvědomí ví, že není ztracený, a 

ví, co čte. Čte něco obměněného, ale zároveň stejně vzrušujícího jako samotné základní dílo. 

Někteří lidé říkají, že je to jen snůška bezvýznamných slov, a ještě k tomu napodobujících 

něco, co je ve světě populární a žádané. Ale tak to není. Někteří tato díla zavrhují. Ale proč? Lidé si 

myslí, že se autoři fanfiction opakují a používají nápady původních autorů. U těchto děl to tak také 

ze zezačátku často vypadá, ale když se do daného díla pořádně začtete, zjistíte, že autor má vlastní 

představu a že to je úplně jiné a mnohokráte i lepší. Je to literatura jako každá jiná a je jedno, že je 

inspirovaná něčím, co už existuje. 

Tento typ literatury nikdy nebude natolik známý a rozšířený na to, aby se prosadil na 

literárním trhu, ale pro některé lidi to znamená mnohem víc než jen podřadná literatura. Někteří ji 

nemusí rozumět nebo se jim špatně čte prostě cokoli, ale proto ji nemusí odsuzovat. Jiní lidé tím 

žijí. Fanfiction je pro tyto lidi jakoby druhý svět a myslím, že někteří by dokonce chtěli, aby byli 

např. kamarádem nebo partnerem slavné skupiny. Lidé, kteří čtou fanfiction, si spíše vybírají 

příběhy, se svým oblíbeným idolem, hrdinou.  

  



 
 

 
4 

 

KAPITOLA I – Co je to fanfiction? 

 

Fanfiction neboli FF je literární dílo, které píše fanoušek nějaké filmové postavy, filmu či 

hudební skupiny. 

Fanoušek dané věci si většinou využije svět, který je inspirovaný knihou, filmem nebo 

něčím světově známým. Princip je velice jednoduchý – autor FF si může vzít cokoliv z již 

existujícího díla, např. postavy, prostředí nebo techniku, a do těchto kulis vsadí vlastní příběhy. 

Autor fanfiction si ovšem musí dát pozor, aby neudělal kopii daného díla. Tím pádem nejčastější 

forma fanfiction je volným pokračováním daného díla.  

U fanfiction zabývajících se slavnými osobnostmi je to podobné, autor si může jako základ 

díla vzít např. jen danou osobu nebo i celou její kariéru. A píše o jejím životě nebo, nějakém 

životním období.  

Autoři těchto příběhů bývají převážně teenageři. 

Tato díla pak dále publikují na internetu, tak, aby si je každý mohl najít a přečíst.  

 

Počátky fanfiction 

 

Fanfiction se objevuje v průběhu šedesátých let 20. století. Tehdejší texty ovšem chápeme 

jako předchůdce fanfiction. Tyto texty na rozdíl od dnešních byly v tištěné formě. První texty 

předchůdce FF vypráví příběhy odehrávající se ve světě amerického seriálu Star Trek.  

Vymyšlené povídky autoři prezentují ve fanzinech, což jsou amatérsky vyráběné a šířené 

časopisy.  Skutečné FF se objevuje v 90. letech, kdy vzniká taktéž internet.  V těchto letech se také 

fanfiction poprvé dostalo na soukromé internetové stránky, blogy atd. Nejznámější webová 

stránka byla a je www.fanfiction.net – tato webová stránka vznikla roku 1998. 

V minulosti byly velice oblíbené i příběhy ze světa Sherlocka Holmese a v Československu 

např. po smrti Jaroslava Haška spisovatel Karel Vaněk vydal vlastní 5. a 6. pokračování oblíbených 

Osudů dobrého vojáka Švejka. 

 

Současné fanfiction 

 

Roku 1997, kdy vyšel první díl Harryho Pottera, neuvěřitelně vzrostlo množství příběhů na 

stránkách fanfiction. Podobně reagovali čtenáři a autoři FF při každém novém dílu, ale i dnes se 

můžete setkat s novým příběhem tohoto kouzelníka. 
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Harry Potter není jediný, o kterém se píše. Velký počet příběhů na internetu zahrnují 

příběhy na motiv známé upíří ságy Twilight. 

Tyto upíry rychle vystřídali upíři z amerického seriálu Upíří deníky. Tyto příběhy se na 

scéně FF stále drží a mají i velký úspěch.  

Ale knihy a seriály nejsou jediným zdrojem fanfiction. V posledních 5 letech se nejvíce píše 

o celebritách, o jejich milostném životě a kariéře. Tyto příběhy se zabývají všemi možnými 

osobnostmi, od Madony až po Justina Biebera. 

Některé druhy fanfikce mají i své vlastní zkratky, tak aby hned každý věděl, o čem je 

příběh: 

 

LotR FF = pán prstenů FF 

VAMP FF = upíří FF 

HP FF = Harry Potter FF 

 

Fenomény s opakujícími nápady a změnami ve vlastním příběhu, spisovatel použije stejný 

příběh, trochu ho poupraví ale místo toho aby tam použil homosexuály jako v původním díle tak je 

vrátí do normálu a budou to zpět heterosexuálové. Tyto varianty dostaly také své označení: 

 

SLASH = heterosexuální vztah, který si autor nahradil např. homosexuálním  

SHIPPING = autor si vymyslí vztah podle svého, jak by chtěl, aby ten jeho idol chodil, i když 

v původním díle s nikým nechodil 

AU = autor improvizuje, původní dílo použije jen pouze jako inspiraci, ale zbytek si vymyslí 

podle svého, (z angl. Alternative universe)  

BADFICTION = postava se chová úplně jinak než ve skutečném životě, pokud je to však 

záměr autora. Když si autor to pořádně nepromyslí chování té postavy tak je to právě do 

badfiction ale můžeme to vidět jen zřídka je to většinou jen u nekvalitního díla 

DRABBLE = povídka, která se z 1000 stran smrskne např. do 90 stran 

MARY SU E = příběh, který se zabývá jednou hlavní hrdinkou, která je krásná, chytrá a 

všichni v okolí se do ní zamilují. Autoři často využívají Mary Sue, jako osobu, kolem které vznikají 

zápletky 

POV (point of view – v češtině úhel pohledu autora) = jedná se o to, jakým úhlem se autor 

dívá na děj knihy; např. objektivní úhel (autor v z toho to pohledu nikdy nevyjadřuje city, jen 

popisuje, co se právě děje) 
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RATTING = příběh je věkově omezen např. 12+; tj. v díle se může vyskytnout slabší 

vulgarismus, líbání a jiné, příběh je určen pro čtenáře od 12 let 

BETA – BETA READER = je to člověk, který si přečte příběh před jeho uvedením na webové 

stránky a upozorní majitele příběhu na nedokonalosti, hrubky atd. 

 

Fanfiction v Česku 

 

Na to, že tato literatura pochází z Anglie, v Česku je spousty nadšených fanoušků, kteří píší 

FF příběhy. Na jednom s vedlejších webů FF je zaevidovaných celkem 195 českých příběhů, ale to 

není všechno, spousta příběhů zde není evidována jen proto, že jsou psány v češtině. Největším 

serverem fanfiction je www.potterharry.net. Tato stránka má mnoho kategorií, např. slash, Marry 

Sue atd.  

 

Autoři 

 

Autoři fanfiction musí mít hodně velkou fantasii. Autoři se rekrutují z různých věkových 

kategorií.  Autoři mohou být z různých zemí a povídky mohou psát v jakémkoliv jazyce. Nejvíce 

autorů pochází z Anglie. Spousta českých autorů se snaží přeložit anglické povídky do češtiny. 

Každý z těchto autorů se snaží, aby měl co nejvíce přečtení, laiků a sledovanosti a to docílí jen 

jedním, a to jsou publikované fanouškovské příběhy. Příběhy o Harrym Potterovi mají svoji 

stránku a nejlepší m autorem je Yaonee. 
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KAPITOLA II – Krádež, nebo fantasie fanoušků? 

 

Tato podkapitola je trochu sporná – spousta lidí si myslí, že příběhy fanfiction jsou 

ukradené a jsou tam jen pozměněné věty, ale také spousta lidí tento literární žánr podporuje 

a jsou jeho zastánci. Spousta lidí, kteří sami píší fanfiction příběhy se navzájem shazují a urážejí. 

Myslíme si, že za takovým účelem fanfiction nevzniklo. 

 Fanfiction by se mělo rozvíjet a autoři těchto děl by si měli gratulovat a ne se urážet, 

protože zrovna oni napsali podobný příběh jako ten druhý. Kdo by si tady mohl stěžovat, že to je 

krádež, jsou autoři děl, jako je J. K. Rowlingvá a ostatní. Ale ti jsou pyšní, že mají fanoušky, kteří si 

jejich díla snaží dokončit vlastní fantazií. Jak sama Rowlingová řekla: „Jsem pyšná na své fanoušky, 

jen se obávám, aby se tato aktivita nestala komerčně závislou.“ 

 

„ Fanfiction všude kolem nás“ 

 

Tato metafora může znít trochu vtipně, ale je to tak – fanfiction je všude kolem nás. 

Neříkejte, že jste si nikdy nedokončili pohádku sami, i když jste to nikam nenapsali a jen řekli ve 

své mysli – vymysleli jste si tím vlastní fanfiction. Ale nejen ve své mysli narazíte na fanfiction, 

každý z nás tráví u počítače víc času, než by si sám přál, ale i tam můžete narazit na spoustu 

příběhů. Možná jsme si ani neuvědomili, že film Tupíři bylo obyčejné fanfiction, které se dva 

scénáristé a dva režiséři rozhodli natočit. 

Stačí jen zavřít oči a přemýšlet nad nějakou knihou, filmem a už vás určitě napadá spousta 

dalších verzí nebo pokračování. Proč si tedy nevzít tužku a papír a své myšlenky si prostě zapsat, 

nebo vezměte notebook  a sdílejte své nápady s ostatními fanoušky. A právě díky sdílení fantasie 

ostatních máme dostatek fanfiction kolem nás. 
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ZÁVĚR 

 

Fanfiction je dílo fanouška knihy, filmu nebo nějaké celebrity. První fanfiction bylo 

zveřejněno v Anglii. Fanfiction se nejčastěji píše na příběh Pána prstenů, Harryho Pottera, Twilight 

ságy. Fanoušci díla většinou dopisují nebo mění charakteristiku postav. Tyto díla jejich autoři 

zveřejňují na různých webových stránkách např. fanfiction.net nebo wattpad.com. U nás v Česku 

se fanfiction nejvíce rozšířilo během posledních 4 let. I přesto, že si někdo může myslet, že 

fanfiction je krádež, ale není, je to naprosto legální zveřejňovat fantasií přetvořené dílo. 

 V současné době jsou tyto díla hodně oblíbené u teenagerů ve věku od 12 do 17 let. 

Existuje dokonce i jeden film, který byl natočený podle fanfiction příběhu. Fanfiction běhá po 

internetu tisíce a najdete je celkem snadno, když chcete. Anebo i vy se můžete stát dalším 

nadějným autorem nekonečné literatury. 
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RESUMÉ 

This work with occupy literary genre fanfiction. This topic I choose because I am one of 

many authors who write this topic. To my mind much humans not know what is fanfiction. 

Therefore I am decided upon writing  fanfiction. A lot of websites where is fanfiction but about 

fanfiction there is nothing. 


