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Milí autoři,
držíte v ruce drobnou příručku, 

která Vám bude velmi dobrým 
přítelem – obsahuje totiž shrnutí 
kurzu tvůrčího psaní z kreativního 
portálu www.renenekuda.cz.

Ať je Vašim zájmem povídka, 
drama, román či novela, najdete 
zde vše potřebné k tomu, aby 
vzniklo zajímavé, poutavé a kvalitní 
dílo.

Talent se nedá naučit, ale psaní 
je řemeslo, které se řídí jistými 
pravidly. A tento neměnný základ 
najdete právě zde.

Přeji Vám mnoho inspirace 
a úspěchů na Vaší spisovatelské 
cestě!

Než začnete psát, je důležité uvědomit 
si některé důležité aspekty o právě 
vznikajícím díle. Není to sice 
podmínkou, ale následující seznam 
otázek vám dokáže ulehčit nejednu 
situaci, na kterou každý píšící člověk 
v praxi dříve či později narazí.

Předtím, než se pustíte do psaní, 
zeptejte se proto sami sebe 
na následující otázky:

1. Jakému čtenáři je můj text určen? 
(Dětem? Dospělým? Seniorům? 
Odborníkům? Široké veřejnosti?)
2. Jaká zájmena a fráze budu 
používat? (Neosobní? Osobní, ale 
formální? Osobní a bežné?)
3. Jaký postoj zaujmu k látce? 
(Ironický? Nezaujatý? Zaujatý?)
4. Jak moc budu při práci 
obsáhlý/ á? Kolik mám na psaní 
prostoru (počet slov či stran)?
5. Našel/a jsem si dost informací 
a detailů, abych mohl/a dobře 
postihnout podstatu problému?
6. Existuje možnost získat o daném 
„problému“ více informací/
zkušeností? (Např. rozhovor či citát.)
7. Dokáži v jednom bodě shrnout to, 
co chci vytvořit nebo vyjádřit?

Odpovědět na sedm otázek vám 
zabere minimum času a navíc je to 
znamení, že brzy začne vznikat něco 
velmi zajímavého.

Proto se toho nebojte a hlavně se 
nelekejte! ;)

NEŽ ZAČNETEPSÁT

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Základní 
principy 
dobrého 
psaní
aneb 
nejdůležitější, 
nejzákladnější 
a nejužitečnější 
principy psaní
I když platí, že současná 
moderní kultura velmi ráda 
porušuje pravidla, je 
důležité uvědomit si, že tito 
umělci-buřiči nepracují 
nahodile. Oni veškerá 
základní pravidla dobře 
znají, a proto si je mohou 
dovolit (úspěšně?) 
porušovat.

Každopádně vám 
doporučuji psaní jako zábavu 
a zároveň se vás táži: „Chcete 
být stále lepší a lepší, že ano?“

Následujících dvacet 
základních principů psaní by 
mohlo být užitečných pro 
všechny, kdo odpověděli 
ANO.

Takže vzhůru do toho! ;)

1. Buďte sami sebou. 
Uvolněte se a pište lehce 
a přirozeně. Někdy to může 
trvat i několik prvních 
odstavců, než přejdete 
k přirozenosti. Pokud chcete 
napsat větu, kterou byste 
běžně neřekli v normální 

konverzaci, třikrát si to 
rozmyslete!

2. Pište pro vlastní 
potěšení – to se potom 
odrazí a přenese na čtenáře.

3. Pište s lidskostí 
a vřelostí.

„Každý úspěšný kus 
literatury by měl 
čtenáři nabídnout 
jednu provokativní 
myšlenku, kterou 
před tím nikdy 
neslyšel. Ne dvě 
myšlenky, ani pět - 
pouze jednu.“
Joseph Epstain

„Neexistuje morální nebo nemorální 
kniha. Knihy jsou buď dobře, nebo 
špatně napsané. Toť vše.“ -O. Wilde

„Postavení umělce je pokorné. Je ve 
své podstatě kanálem.“ 

– P. Mondrian

„Když píšu knihu nebo povídku, začnu 
psát každé ráno co nejdříve po 
rozednění. Nikdo mě neruší, je chladno 
a psaní mě zahřeje.“ – E. Hemingway

http://www.renenekuda.cz
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4. Vynechte všechna přebytečná 
slova. Pište jednoduše a bez zbytečného 
balastu. Nikdy nepoužívejte slova pouze 
pro efekt (tedy pokud to není vyloženě 
nezbytné).

 „Věta by neměla obsahovat žádná 
zbytečná slova a odstavce by neměly 
obsahovat zbytečné věty ze stejného 
důvodu, jako že kreslení by mělo být bez 
zbytečných čar a stroje bez zbytečných 
součástek.“ – Strunk and White

 „Bohatě zdobená próza je těžko 
stravitelná, obecně nezdravá a občas 
způsobuje nevolnost.“ – William Zinsser

5. Buďtě věcní. Jasné psaní pochází 
z jasného myšlení.

„Žvanění se často kryje s vágním 
myšlením.“ – Thomas Sowell

„Splácanost není pouze narušitelem 
prózy, je také ničitelkou života a naděje: 
Smrt na dálnici způsobená špatně 
umístěnou značkou; zlomená srdce 
milenců díky nesprávné frázi v dobře 
míněném dopise; bolestné čekání turisty 
na někoho, kdo nepřijede kvůli 
nedbalému telegramu. Myslete na 
tragédie, které spočívají 
v nejednoznačnosti! Když chcete něco 
říct, ujistěte se, že jste to řekli.“ – Strunk 
and White

„Zapamatujte si toto: Dobře napsaná 
kniha se špatnými argumenty bude mít 
mnohem větší vliv, než špatně napsaná 
kniha s nekonečným množstvím nuancí. 
A zapamatujte si také: bezduchá próza 
vzniká z bezduchého myšlení.“ – Scot 
McKnight

„Dobří spisovatelé píši tak, že si je 
můžete přečíst nahlas a pochopíte smysl.  
Špatní spisovatelé musejí být zkoumáni 
a znovu čteni.“ – Scot McKnight

6. Vyvarujte se nablýskaných 
slov.

„Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo, 
které může být nahrazeno krátkým.“  

– George Orwell

„Podívejte se na všechny maškarní 
formulace a zbavte se jich.“ - Jacques 
Barzun

7. Pište, jako by byl konec světa. 
Předpokládejte, že vy i vaši čtenáři brzy 
zemřete. Co byste v takovém případě 
začali psát? Co byste řekli umírajícím 
osobám?

8. Rozvíjejte úctu ke slovům 
a naučte se rozeznávat jejich 
odstíny. Používejte slovník, kdykoliv si 
nejste jisti, a thesaurus pro procvičení 
paměti.

9. Pište o osobách, ne lidech. 
Specifičnost bude zvyšovat čtenářův 
zájem.

10. Dávejte si pozor na své 
metafory – fungují jako koření (když je 
jich tak akorát, jsou výborným 
zpestřujícím prostředkem, ale když se to 
s nimi přežene, zbytečně kazí dojem)!

11. Dodržujte jednotu vypravěče 
(první osoba apod.), času (minulost, 
přítomnost, budoucnost) a nálady 
(běžná, ironická apod.).

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz


www.renenekuda.cz strana 6

12. Nestaňte se vězněm svých 
vlastních plánů. Někdy je lepší nechat 
text vykrystalizovat…

13. Nikdy  si nenechávejte dobré 
věci na pozdější časy.

„Neschovávejte si věci, které se zdají 
být dobré, na pozdější dobu nebo pro jinou 
knihu; uplatněte je, uplatněte je všechny, 
uplatněte je teď. Impuls, že si chcete něco 
ponechat do budoucna znamená „udělej to 
hned“. Později se objeví něco nového, něco 
ještě lepšího.“ – Annie Dillard  

14. Nechte si pro sebe tajemství. 
Nemusíte čtenáře ochuzovat o požitek ze 
čtení, když vysvětlíte zřejmé nebo 
prozradíte odhadnutelné.

„Zřídkakdy je vhodné říci všechno.“ 
– Strunk and White

15. Po každé větě se zeptejte sami 
sebe, co by tak chtěl čtenář dalšího 
vědět.

16. Zkuste psát bez chyb. To 
znamená dobře ovládat pravidla 
českého pravopisu.

17. Ozvláštněte styl svého psaní tak, 
aby nenudil.

„Každá kniha by měla být zábavná. 
A dobrá kniha bude více, v žádném případě 
ne méně.“ – C. S. Lewis

18. Naučte se poslouchat okolí 
a uplatnit jeho citáty ve svých textech.

19. Naučte se psát o konkrétních 
místech, protože „lidé a místa jsou dva 
základní pilíře, na kterých je literatura 
postavena“. (William Zinsser).

20. Text si neustále čtěte (a pokud 
možno, tak nahlas). Tím odstraníte poslední 
chyby, zejména ty stylistické.

„První verze házíme psům.“ - Daniela 
Fischerová

„Kreativita 
je… vidět 
něco, co 
dosud 
neexistuje.“ 
- Michele 
Sheaová

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Příručka dobrého psaní by vám měla pomoci, abyste 
nedopadli jako 82 % lidí, kteří se snaží napsat knihu – tj. 
s prázdným papírem. Tato část knihy se zabývá 
praktickými radami. Jsou to spíše libůstky a drobné 
nuance, než zásadní a všeobecně platná pravidla. A právě 
proto nyní, víc než kdekoli jinde, platí, že následující rady 
jsou dobře míněná doporučení.

Nicméně při správném použití dokáží s textem dělat 
opravdové divy! Takže tady jsou…

1. Snažte se používat aktivní slovesa. Příklad: místo 
„On byl viděn.“ byste měli napsat „Zahlédl ho Joe.“

2. Většina přídavných jmen je zbytečná.

3. Odeberte z textu běžná klišé, levná slova a slova 
jenom pro efekt.

4. Odeberte zbytečné kvalifikátory: trochu, trošku, 
častěji, tak nějak, velmi, moc, v jistém smyslu apod.

    „Kvalifikátory jsou pijavice, které zamořují rybník 
s prózou a sají krev slova.“ – Strunk and White

5. Používejte krátké věty.

    „Není toho moc, co by mělo být řečeno o souvětí 
s výjimkou toho, že většina spisovatelů neví, kdy má 
souvětí ukončit.“ - William Zinsser

6. Odstraňte zbytečný eufemismus. Např. „depresivní 
sociálně-ekonomická oblast“ je jednoduše „slum“.

7. Místo příliš dlouhých slov a frází použijte některá 
slova kratší.

8. Omezte příliš velká slova (obsahově velká slova).

    „Nepoužívejte příliš velká slova pro vaše téma. 
Nepište „nekonečně“, když chcete říct „velmi“, jinak 
nebudete mít slovo, když budete chtít mluvit o něčem 
opravdu nekonečném.“ – C. S. Lewis

PRAKTICKÉ 
RADY PRO 
DOBRÉ PSANÍ 
(1)
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9. Šetřete s vykřičníky. Namísto toho konstruujte věty 
tak, že důraz získáte pořadím slov ve větě.

10. Místo pro důležitá vyjádření je na konci věty – 
např. „Půjdeš se mnou do kina?“

11. Nebuďte nejednozanční.

12. Pokud pocházíte z kraje, kde se mluví nářečím, 
dejte si pozor na styl vašeho psaní (jestliže použití 
nářečních prvků není pro text vyloženě vhodné).

13. Stejně tak si dejte pozor na vliv angličtiny.

14. Nebojte se citací a přímé řeči, které dílo jenom 
obohatí a zajímavě ozvláštní.

15. Vždy vhodným způsobem upozorněte čtenáře 
na změnu nálady nebo tématu vašeho textu.

PRAKTICKÉ 
RADY PRO 

DOBRÉ PSANÍ 
(2)

http://www.renenekuda.cz
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„Mezi nejdůležitější věty v každém textu patří 

právě ta první. Pokud nepřiměje čtenáře, aby 

přistoupil k druhé větě, váš text je mrtvý. 

A pokud ho druhá věta nezaujme tak, aby 

pokračoval ke třetí větě, je stejně mrtvý. Takové 

vrstvení, které nutí čtenáře neustále pokračovat, 

dokud ho příběh nepohltí, je pro spisovatele 

životně důležitá dovednost.“ –  William Zinsser

Základní principy dobrého úvodu

1. Napište úvod přesně tak dlouhý nebo 
krátký, jak to vyžaduje text – každý text 
potřebuje odlišný úvod.

2. Podívejte se pro inspiraci okolo sebe – 
mnoho dobrých úvodů pochází od zjištění 
některé běžné skutečnosti, nebo 
přehlížené denní absurdity.

„Naše běžná realita je hustě zaplněná 

absurdními zprávami a znameními. Všimněte si 

jich. Mají nejen sociální význam, ale často jsou 

dost nepředvídatelným úvodem k odlišení 

jednoho jedince od druhého.“ – William Zinsser

„Jděte do toho! Zkoumejte všechny věci 

intenzivně a vytrvale. Hledejte v každém objektu 

umělecké dílo. Nenechávejte ho běžným, jako 

kdybyste ho pochopili, ale místo toho jděte pod 

povrch, až ho uvidíte v  jeho plné síle, zvláštnosti 

a jedinečnosti.“ – Annie Dillard

ÚVOD
DOBRÝ

3. Pokud je to možné, vyprávějte 
konkrétní příběhy.

„Zkuste najít způsob, jak předat své sdělení 

čtenáři v podobě vyprávění.“ – William Zinsser

Zeptejte se sami sebe

1. Upoutá můj úvod čtenářovu pozornost 
natolik, aby pokračoval ve čtení?

2. Dozví se čtenář z úvodu, proč byl text 
napsán (tj. téma, zápletku apod.) a proč 
by ho měl číst (např. v čem je jiný, nový)?

3. Je můj text zajímavý?

• Pokud v příběhu budou vystupovat  
běžné figury nebo známé události 
a zápletky, pak pravděpodobně 
není.

• Pokud začínáte slovy: „Jan Novák 
se narodil dne…“, pak rozhodně 
není.

Úvod je spojen s prvním dojmem. Když 
bude špatný, čtenáři váš text odloží a již 
nikdy se k němu nevrátí.

❦

Na následující straně se více zabývám 
protipólem úvodu - závěrem. Jeho 
důležitost totiž není o moc menší! ;)

4.

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Závěr je velmi důležitá část každého textu – ne nadarmo se říká: „Konec 
dobrý, všechno dobré.“ Je to přesně tak – pokud bude vaším koncem 
happy end, pak i celý předchozí text bude působit pozitivně. Můžete napsat  
pěti set stránkový román o soudním procesu nevinného, a pokud ho na 
závěr odsoudí, bude to mít úplně jiné vyznění, než když bude zproštěn viny  
nebo někam uteče. Přitom předcházející text může být naprosto totožný – 
celé vyznění příběhu bude záviset pouze na konci; možná na jedné větě 
soudce.

„Příkladem špatně napsaného závěru jsou texty, které neskončily tam, 
kde skončit měly. Jsou pak nudné, a tudíž i většinou neúspěšné.“ – 
William Zinsser

1. Dejte si záležet na poslední větě stejně jako na první.

2. Na konci nikdy nehodnotťe! (Proč musíte na konci všechno znovu 
vysvětlit? Myslíte si, že jsou vaši čtenáři natolik hloupí, že to nepochopí? 
Pokud zbytečně shrnujete děj a udržíte si pozornost čtenářů, máte kliku. 
Oni totiž mají ještě jednu možnost – přestat číst.)

3. Když jste připraveni ukončit děj, udělejte to.

4. Perfektně končící příběh by měl čtenáře překvapit, přičemž by ale měl 
být přirozený a nevzbudit dojem, že je něco špatně.

5. Uzavřete váš text větou, která čtenáře tzv. „praští“, a kterou neočekává.

6. Vyvarujte se otřepaným frázím typu „ke konci“, „na závěr“ apod.

7. Pokud je to možné, uzavřete příběh podobně, jako když zapadne 
poslední dílek puzzle do právě vytvořeného obrazu. To čtenáře totiž 
vždycky potěší.

ŽÁDNÝ SPISOVATEL BY NIKDY NEPODCENIL VÝZNAM 
PRVNÍ A POSLEDNÍ VĚTY! JAK BY NEMĚL 

VYPADAT DOBRÝ 
KONEC PŘÍBĚHU

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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korekce
REVIZE,

Přepisování a revize textu je natolik důležitým krokem 
při vzniku psaného uměleckého díla, že mu věnuji jednu  
celou kapitolu Příručky dobrého psaní. V žádném 
případě byste neměli závěrečné korekce podceňovat!

V textu můžete ponechat jenom ty věty, které jsou jako 
kvalitní základy domu. Bude velký zázrak, pokud 
v dobrém textu necháte věty, které takové nejsou, 
a budova zůstane stát.

1. Přepisování a korektury jsou základem každého 
dobrého textu. Kvalita je v tomto případě přímo úměrná 
schopnosti text znovu rozebírat a šťourat se v něm.

2. První verze není nikdy dokonalá.

„Většina prvních verzí může být zkrácena až o 50 %, 
aniž by ztratila svoji informační zátěž nebo umělecký 
záměr autora.“ – William Zinsser

„První verze házíme psům.“ – Daniela Fischerová

3. Přepisovaní je ladění textu, nikoliv jeho začátkem. 
Zjednodušení, objasnění, přidávání a měnění pořadí 
informací.

4. Přečtěte si svůj text nahlas, abyste zjistili jeho 
celkovou zvukovou podobu a rytmus.

5. Mějte nějakého důvěrného, ale kritického přítele, 
kterému svěříte text k přečtení ještě dříve, než se 
dostane na veřejnost. Často objeví zbytečné chyby, které 
autorovi unikly.

6. Přepisování a korekce vyžadují opakovaně si text číst.

„Přečetla jsem si svůj text snad stokrát a některé věty 
jsem změnila sedmkrát osmkrát, často významně.“ – 
Annie Dillard

PŘEPISOVÁNÍ,
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Při psaní jste určitě narazili na nějakou 
otázku, která vás trápila a nešla jen tak 
lehce vyřešit. Všeobecně by se dalo říci, že 
proces jakékoliv umělecké tvorby 
vyžaduje spoustu otázek a odpovědí. 
Na dalších stránkách se zaměříme na ty 
nejčastější a nejzákladnější. 

Jak se mohu zlepšit ve 
svém psaní?
1. Seznamte se se základními pravidly 
psaní a poučte se, když je porušíte.

2. Stanovte si časový harmonogram pro 
psaní a dodržujte ho. Přinuťte se psát 
pravidelně.

„Trollope psal každý den od 5:30 do 
8:30 ráno s hodinkami před sebou. 
Vyžadoval od sebe napsání 250 slov 
každých čtvrt hodiny. A když dokončil 
jednu novelu před tři čtvrtě na osm, 
začal psát ihned další. Tímto způsobem 
napsal 49 novel za 35 let.“ - volný 
překlad Acocella

3. Praxe, procvičování, praxe, 
procvičování, praxe, procvičování, praxe, 
procvičování, praxe...

OTÁZKY
ODPOVĚDI

4. Čtěte dobrou a kvalitní literatutu. 
Psaní je učení se imitaci. Najděte si 
zajímavé autory, čtěte je a učte se 
od nich.

„Spisovatel by měl být opatrný na to, co 
čte, protože pak to bude psát. A také by 
měl být opatrný na to, co se učí, protože 
pak to bude to, co bude znát.“ - Annie 
Dillard

„Nikdy neváhejte imitovat jiného autora. 
Napodobování je součástí každého 
tvůrčího procesu, umění nebo řemesla... 
Najděte si nejlepší autory z oblasti, která 
vás zajímá, a čtěte si jejich práce 
nahlas.“ – William Zinsser

„Naučit se psát znamená zvládnou 
značnou část toho, co bylo napsáno, 
a jak to bylo napsáno.“ – Wendell Berry, 
Život je zázrak

5. Požádejte své přátele o přečtení 
a kritiku vašich textů. Ujistěte je, že 
chcete slyšet pravdu.

Na jakém místě bych 
měl/a tvořit?
1. Pište tam, kde jste nejvíce produktivní 
(nemusí to být vyloženě místo, o kterém 
si to myslíte).

– Vyzkoušejte nejrůznější místa. Wendell 
Berry píše před velkým oknem, Wallace 

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz


www.renenekuda.cz strana 13

Stephens a Osip Mandelstama skládali 
básně na koních apod.

– Co se týče počítačů: Psaní na počítači 
s přístupem k internetu je většinou cesta 
k rozptýlení. V dnešní době stále mnozí 
autoři favorizují klasický postup „papír, 
tužka“. Pokud musíte používat počítač, 
vypněte si emailového klienta a ostatní 
běžící programy.

„Počítač, jak jsem řekl, vám může 
nabídnout takový druh pomoci, který 
nenajdete u žádného člověka; umožní 
vám psát rychleji, jednodušeji a mnohem 
víc. Na chvíli se mi zdálo, že každý 
univerzitní profesor, kterého jsem 
potkal, mi tohle potvrdil. Chtěl jsem 
potom psát rychleji, jednodušeji 
a mnohem víc? Ne. Moje normy nejsou 
rychlé, jednoduché a založené 
na množství. Našel jsem spoustu důkazů,  
že psaní tužkou je dostatečně rychlé, 
dostatečně lehké a dostatečně mnohem 
víc. Chtěl bych být lepší spisovatel, 
a proto potřebuji pomoc od lidí, ne 
od strojů.“ – Wendell Berry

Co bych měl/a psát?
1. Pište o tom, co znáte a máte rádi. Vaše 
láska k tématu bude z textu cítit a udělá 
ho to zajímavým.

„Dává větší smysl napsat jeden dlouhý 
román, než mnoho malých povídek. Do 

dlouhého projektu totiž můžete vecpat 
mnoho ze sebe a učit se. Projekt, který 
bude trvat pět let, bude hromadit 
všechny vaše inovace a vzrůstající 
moudrost. Není o moc těžší psát věty do 
receptu, než do Moby Dicka. Možná 
proto byste měli začít psát Moby Dicka.“ 
– Annie Dillard

Zasekl/a jsem se na  
jedné větě – co s tím?
Často pomůže zbavit se jí nebo přepsat 
její začátek. Pokud ani toto váš problém 
nevyřeší, přejděte ji, pište dál a vraťte se 
k ní později.

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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UMĚLECKÝ ZÁPISNÍČEK je ...
... nejlépe úročená investice!
Umělecký zápisníček je 

nedocenitelná pomůcka 

pro každého tvůrčího 

člověka. Zdánlivě to 

vypadá jednoduše, ale 

časem prověřená 

zkušenost mnoha lidí 

z celého světa jenom 

potvrzuje jeho maximální 

účinnost. Ve své podstatě 

se jedná o malý zápisníček.  

Diář, do kterého si 

zapisujete své nápady, 

které vám vyvstanou na 

mysli během dne. Měli 

byste ho nosit všude 

s sebou. Pokud jste 

aktivní, je to první věc, 

kterou strkáte ráno do 

batohu nebo kabelky. 

Daniela Fischerová 

jednou prohlásila:

„Kdyby u nás hořelo, 

prvně si vezmu své 

spisovatelské deníčky; 

teprve až potom bych 

myslela na ten zbytek.“

Ano, je to tak. Pro umělce 

mají větší cenu než zlato!

Do jisté míry vás to může 

z počátku otravovat (mě to 

taky otravovalo); možná 

„Nejlepší 
cesta, jak 
mít dobrý 
nápad, je 
mít hodně 
nápadů.“ – 
Linus 
Pauling

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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nebudete přesně vědět, co tam 

napsat, ale časem si najdete 

vlastní styl.

Do tohoto zápisníčku si 

zapisujte běžné denní postřehy, 

zajímavé citáty, konkrétní 

nápady na povídky nebo knihy, 

obrazy, dobrodružné cesty atd. 

Rozhodně nespoléhejte na svoji 

pamět! Z 99 % nápad v hlavě 

neudržíte a za hodinu bude ten 

tam. Ani nechci vědět, kolik 

příběhů mi takhle uniklo. Na 

druhou stranu stačí prolistovat 

jeden ze (zatím) dvou mých 

zápisníčků, a kdykoliv budu bez 

nápadu, něco tam objevím.

Umělecký zápisníček je osobním  

deníčkem vašeho vnitřního 

umělce. Někdo si tam 

poznamená například „zabití = 

15 Kč“, když projde o vánočních 

trzích okolo kádě s rybami. 

Kolikrát jsme to viděli 

a nevšimli si toho – milionkrát. 

A tento drobounký postřeh 

může ve vašem tvůrčím životě 

v budoucnu způsobit divy. Má 

nejmenovaná kolegyně díky 

němu napsala úžasnou krátkou 

povídečku.

Jiný typ člověka si tam 

zaznamená třeba celý počátek 

nějakého románu. Jede metrem, 

vidí zajímavou situaci, a tak si ji 

zapíše.

Patří tam i zvláštní jména 

a slogany. Já jsem byl například 

na festivalu Šrámkova Sobotka, 

kde večer do jedné hospody 

přišel zaměstnanec pohřební 

služby s tričkem, na kterém bylo 

napsáno: „Když do země, tak 

ode mě!“. A hle – po půl roce to 

zřejmě použiji do jednoho právě 

vznikajícího textu. A rozhodně 

(to garantuji) bych si to 

nepamatoval (což by byla 

opravdová škoda)! Totiž situace 

ze života jen těžko vymyslíte od 

psacího stolu, kórt pod časovým 

presem.

Jdete přírodou a máte v sobě 

jistý pocit naplnění, napište si 

ho do svého uměleckého 

zápisníčku! Vidíte zvracející 

holku v tramvaji, zapište si to, 

pokud vás to nějak zaujalo. Co 

třeba rozvedení zápletky z knihy,  

kterou právě čtete? Bylo by to 

jinak zajímavější? Napište si to 

tam taky!

Je pouze otázkou zvyku za jak 

dlouho se se svým zápisníčkem 

sžijete. A je také otázkou času, 

kdy se ty krátké postřehy uvnitř 

začnou úročit. Ten malý sešítek 

je banka s nejvýhodnějším 

úrokem! Jeden postřeh o deseti 

slovech může za pár let vynést 

úžasnou novelu s deseti tisíci 

slovy!

I když se tady pořád bavím 

jenom o psaní, s ostatními 

druhy umění se tyto zápisníčky 

nevylučují. Existuje mnoho 

známých umělců, kteří je 

využívali (Ernest Hemingway, 

Henri Matisse, Vincent van 

Gogh, Louis Férdinand Céline, 

André Breton, Pablo Picasso, 

Bruce Chatwin, Luis Sepúlveda 

atd.). Vsadil bych se, že dobře 

věděli proč, a že mnoho z jejich 

známých děl vzniklo právě díky 

jejich uměleckým zápisníčkům!

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Mark Twain patří k velkým postavám americké literatury. Myslím, že nebude vůbec na 
škodu seznámit se s jeho pravidly dobrého psaní a  tím se alespoň trochu poučit z jeho 
obrovského úspěchu. ;)

1. V příběhu se musí něco stát a musí někam dorazit.
2. Vedlejší děj je nezbytnou součástí příběhu a přispívá k jeho rozvoji.
3. Živý hrdina musí být živý; tedy kromě mrtvol.
4. Postava, ať mrtvá nebo živá, musí mít dostatečný důvod být umístěna do příběhu.
5. Když postava začne v příběhu mluvit, mělo by to znít jako lidská mluva; jako řeč 

člověka, který by takto pravděpodobně v dané situaci promluvil.
6. Když chce autor/ka popsat charakter a osobnost nějakého hrdiny, pak by mu/jí mělo 

stačit chování a mluva dané postavy.
7. Když na začátku odstavce mluví postava jako vybroušený pozlacený klenot, neměla by 

na konci skončit jako černoch zpívající lidové písně.
8. Hlouposti by autor neměl předkládat jako vysoké a jemné umění (neplatí pro samotné 

postavy).
9. Postavy by se v příběhu měly spolehnout samy na sebe a na své schopnosti, zázraky by 

se měly dát stranou; ale pokud se přeci jenom nějaký zázrak stane, měl by to autor 
nastavit věrohodně, plynule a rozumně.

10. Autor by měl vzbudit ve čtenáři hluboký zájem o osobnost a osud svých postav; také by 
měl vše nastavit tak, aby čtenář miloval dobré postavy a nenáviděl ty zlé.

11. Charaktery v příběhu by měly být popsány tak, aby čtenář mohl v konkrétní situaci 
předpovědět, jak se postava asi zachová.

Kromě těchto „velkých“ pravidel existují i pravidla „menší“, doplňková:

1. Řekni, co plánuješ říci; ne něco podobného či přibližného.
2. Používej správná slova, ne nějaké náhražky.
3. Vyhýbej se zbytečnému balastu.
4. Ovšem není nutné vynechat důležité detaily.
5. Vyvaruj se neupravené formě textu.
6. Piš pravopisně správně.
7. Používej jednoduchý a přímý styl.

MARK TWAIN A JEHO 
PRAVIDLA PRO DOBRÉ 

PSANÍ

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Poslední část Příručky dobrého psaní 
vám přináší šest pravidel pro čisté 
a dobré psaní od George Orwella:

1. Nikdy nepoužívejte metafory, 
přirovnání a jiné řečnické obraty, 
které můžete najít běžně 
v novinách.

2. Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo, 
které lze lehce nahradit slovem 
kratším.

3. Pokud je možné škrtnout některé 
slovo, udělejte to.

4. Místo pasiva používejte raději 
aktiva (např. čaj byl nalit do 
sklenice X čaj nalil do sklenice).

5. Omezte použití cizích slov, 
odborných termínů a profesního 
slangu.

6. Porušte jakékoliv z předchozích 
pravidel, pokud by vás nutilo říct 
něco vyloženě barbarsky.

GEORGE ORWELL
6 PRAVIDEL PRO DOBRÉ PSANÍ

A TO JE KONEC, PŘÁTELÉ!
Ještě mi zbývá shrnout zdroje, 
ze kterých jsem v Příručce dobrého 
psaní čerpal:

• celý souhrn článků je výcuc, 

okomentovaný a lehce pozměněný 

překlad Příručky dobrého psaní od 

Johsui Sowin (se svolením autora, 

pochopitelně).

• On writting well od Williama Zinsera

• The Elements of Style od Strunk and 

White

• semináře tvůrčího psaní Daniely 

Fischerové

• a nakonec má vlastní skromná zkušenost

Doufám, že jste si Příručku dobrého 
psaní užili, že se k ní budete rádi vracet, 
a že Vám byla alespoň v něčem ku 
pomoci. Budu rád, když se mi nějak 
ozvete a dáte mi najevo, že tahle práce 
dává nějaký smysl. Pak budu vědět, že 
v tom mám pokračovat a slibuji, že to 
budu dělat rád. Alespoň tak, jako dosud.

Takže ještě jednou díky, užívejte života 
a Vašeho psaní a nezapomeňte se podívat 
na www.renenekuda.cz! ;)

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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Tento příspěvek jsem výjimečně označil hvězdičkou, 

protože ho shledávám jako extrémně užitečný, a protože je 

bonusový. Následujících deset otázek je shrnutí základní 

podstaty každého příběhu, a pokud na ně najdete 

odpovědi, je to vždy znamením, že váš text je kvalitní 

a dobrý.

Možná jste si všimli, že zde občas uvádím zákulisní rady 

od známých českých spisovatelů a spisovatelek. Tento 

„zlatý fond“ pochází od snad nejlepší současné české 

dramatičky a prozaičky Daniely Fischerové. Je to 

kouzelná osoba, která mi velmi pomohla (a vlastně stále 

pomáhá) pochopit základy řemesla zvaného „psaní“. 

Mnohokrát se jí klaním a velmi děkuji, že mohu tuto 

praktickou moudrost předat pomocí tohoto textu dále!

Rozvaha nad příběhem, základní strategem:

1. Má můj příběh dostatečně zajímavého hrdinu 

(hrdiny)?

2. Má dobrou zápletku? Je dost napínavá, 

srozumitelná, v rámci příběhu logická, překvapivá 

v závěru?

3. Má můj příběh „krisis“ (krizi, rozhodnou chvíli, kdy  

se hrdina nebo hrdinové musí rozhodnout, jak bude 

příběh pokračovat)?

4. Změní příběh nějak hrdinu (hrdiny)?

5. Je nějaká myšlenka (postoj, poselství, názor), 

kterou chci příběhem vyjádřit? Má můj příběh 

nějakou tezi?

BONUS!
ROZVAHA 
NAD 
PŘÍBĚHEM - 
ZÁKLADNÍ 
STRATEGEM
*(1)
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6. Mám rozmyšlenou pozici vypravěče? (Bude to 

„nepřítomný vševědoucí autor“, ichforma autora, 

ichforma některé postavy, střídání úhlů pohledu, 

jiná varianta?) Proč volím právě tuto možnost, 

v čem je pro tento konkrétní příběh přínosná?

7. Budu ve vyprávění dodržovat reálnou časovou 

následnost dějů, nebo podřídím tok informací 

jinému (jakému?) autorskému plánu?

8. V jaké jazykové rovině (rovinách) budu svůj příběh 

vyprávět? (Kultivovanou spisovnou češtinou, 

hovorovou češtinou, jazykovým stylem některé 

z postav – jakým?) Proč?

9. Mám ujasněný začátek? Mám ujasněný konec?

10. Je můj příběh poddajný vůči scénické adaptaci? 

Narazím při adaptaci na nějaký zásadní problém?

Rozvahu nad příběhem byste měli mít neustále u sebe 

– před a během psaní; zejména užitečná je po dopsání 

textu a během jeho revizí. Prostě to funguje vždy a všude 

a je to ověřené – věřte, nebo ne! 

BONUS!
 ROZVAHA 

NAD 
PŘÍBĚHEM - 

ZÁKLADNÍ 
STRATEGEM

(2)*

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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„Nedovol 
názorům 
ostatních, 
aby se staly 
tvými.“ - 
neznámý 
autor

René Nekuda
kontakt@renenekuda.cz
www.renenekuda.cz

Drazí autoři,
základní kurz tvůrčího psaní máte 

úspěšně za sebou. Gratuluji Vám!
Nyní jste plně připraveni začít psát, psát 

a ještě jednou psát, psát třeba do nekonečna. 
Již se totiž nemusíte bát prázdného papíru!

Kdykoliv budete potřebovat nakopnout, 
vezměte do ruky tuto brožurku a přečtěte si 
těch pár konkrétních řádků – pomáhá to 
mnoha lidem po celém světě, věřte mi!

Máte-li jakýkoliv dotaz, pochvalu či 
připomínku, kontaktujte mě, prosím, na 
emailové adrese: kontakt@renenekuda.cz.

Nezapomeňte také navštívit mé webové 
stránky www.renenekuda.cz, kde najdete 
spoustu článků (nejen) na téma tvůrčí psaní.

Velmi si cením Vaší důvěry, upřímně Vám  
děkuji za přečtení této knihy a přeji Vám 
mnoho šťastných chvil do Vašeho tvůrčího 
života! ;)

www.renenekuda.cz strana 21

„OBJEVOVAT 
vlastní 
SCHOPNOSTI 
je úžasně 
ZÁBAVNÉ!“ – 
Kjell A. 
Nördström

http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
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„MYSL JE JAKO PADÁK.
FUNGUJE JENOM, KDYŽ 

JE OTEVŘENÁ.“
– ZiG ZIGLAR

www.renenekuda.cz
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