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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na literaturu faktu v českých online médiích, časově je 

ohraničena na roky 2015 až 2018, letům předchozím se věnuje jen zběžně. Pomocí 

analýzy vybraných zpravodajských médií a za použití běžně užívaných vyhledávačů, 

Google.cz a Seznam.cz, bakalářská práce pátrá po literatuře faktu v online médiích. 

Kromě pozorování, měření a analýzy médií je součástí práce také zpřesnění definice 

pojmu literatura faktu a jeho zasazení do kontextu online médií. 

Annotation 

This bachelor’s thesis focuses on non-fiction literature in Czech online media during 

years 2015 to 2018. Earlier years are referenced only very rarely. Objective of this thesis 

is to look if, and how, is non-fiction literature present in Czech online media. To 

accomplish this objective, analysis of popular Czech digital journalism websites is carried 

out alongside the use of two popular search engines from Google.cz and Seznam,cz. 

Besides this main objective, the unique variant of non-fiction literature specific for Czech 

Republic, the so-called “literatura faktu” or “literature of (a) fact(s)”, is better defined 

both as a concept and as a term. 
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Úvod 

Literatura faktu patří mezi žánry s trvalou popularitou. V podmínkách České republiky 

se obzvláště daří literatuře vojenské a historické, populární jsou však i kupříkladu 

biografie, cestopisy nebo deníky. Žánru se daří i ve světě pod názvem non-fiction, byť 

mezi mezinárodně známým non-fiction a českou literaturou faktu existují podstatné 

rozdíly, o nichž bude tato bakalářská práce rovněž pojednávat. Tradičně je však literatura 

faktu velmi nejasně ohraničenou entitou, a to hned z několika různých úhlů pohledu. Tím, 

zda a jak se literatura faktu vyskytuje v prostředí internetu, se navíc žádná diplomová ani 

bakalářská práce v České republice dosud nezabývala; dle vyhledávání na webových 

stránkách vysokoškolských institucí se zdá, že žádná důkladnější diplomová práce či 

studie se neuskutečnila ani v případě světového žánru non-fiction. První část práce tak 

bude primárně explanací literatury faktu jako takové a přiblíží dlouholeté spory o definici 

žánru. Tento postup pomůže stanovit základy pro následnou analýzu. 

Pozorování zpravodajských online médií patří mezi logický první krok při průzkumu 

vlivu literatury faktu na český internet. Novinářská praxe klade důraz na fakta a jejich 

výklad čtenářům, což je (při určitém zjednodušení) i jedním z cílů literatury faktu. 

Publicistika navíc disponuje širokým spektrem autorských stylů i jednotlivých podžánrů, 

často specifických pro konkrétní novináře, což je opětovně společný prvek s literaturou 

faktu, kde autor běžně bývá rozpoznatelný už po prvních několika odstavcích díla vlivem 

svého propracovaného autorského stylu. 

Výběr zaměřený na zpravodajství je vhodný i z důvodu rozsahu bakalářské práce, která 

je schopna efektivně pokrýt pouze nedávné časové období. Omezení výzkumu na roky 

2015–2018 navíc práci umožňuje nalezené texty podrobně analyzovat a vyvodit ze 

získaných informací dodatečné souvislosti.  

Proces výběru médií a textů probíhal s využitím předem stanoveného postupu a s pomocí 

klíčových slov; zvolené texty jsou následně podrobeny analýze. V části 4, „vybrané 

zpravodajské servery, metodika analýzy“, je výběr zdůvodněn a vysvětlen, přičemž 

analyzované články mají co nejlépe ilustrovat přítomnost a prvky literatury faktu 

v médiích i jejich průnik do každodenního zpravodajství. 

Kromě toho se bakalářská práce zaměřuje i na literaturu faktu jako svébytný žánr v online 

prostředí, a to konkrétně průzkumem českého internetu pomocí služeb společností 
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Alphabet Inc. (zprostředkovaně pomocí podniku Google LLC) a Seznam.cz, specifičtěji 

vyhledáním klíčových slov souvisejících s literaturou faktu. 

Cílem práce je určit, zda současná online média v praxi využívají prvků literatury faktu 

a jak silně se literatuře faktu věnuje český internet a česká média. Části 1 až 3 bakalářské 

práce definují literaturu faktu jako takovou a pouští se do problematiky konkretizace toho, 

co lze za literaturu faktu označit. Tím úvodní kapitoly pokládají základ k následné analýze 

médií. 

Jedněmi z hlavních cílů bakalářské práce je asistovat dalším badatelům v definování 

literatury faktu a jejích principů, položit základ pro budoucí vědecké pátraní a analýzy 

v oblasti online literatury faktu a započít odborný diskurz na téma přerodu tradičních 

literárních žánrů do prostředí internetu.  

V prvních třech kapitolách se práce věnuje pojmu literatura faktu, jeho definici a stručné 

historii na území České a Československé republiky. Kapitola 4 blíže seznamuje 

s metodikou analýzy a stručně představuje vybrané zpravodajské servery. Pátá kapitola 

se zabývá samotnou analýzou médií v kontextu literatury faktu a kapitola 6 popisuje 

proces vyhledávání konkrétních webů zabývajících se literaturou faktu. Kapitola 7 se ve 

stručnosti zaměřuje na to, jak o literatuře faktu samotné informují vybraná média. 

Závěr bakalářské práce získané poznatky shrnuje a nové poznání zasazuje do souvislostí. 

Spolu s kapitolou 8, která závěru předchází a která se zaobírá výsledky analýz, se jedná 

o syntézu práce. 
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1. Definice literatury faktu v českém prostředí 

Při definování literatury faktu narazíme na dvojí problém: problém nepřesnosti a problém 

lingvistiky. Problém nepřesnosti spočívá ve velmi nejasně definovaných hranicích toho, 

co lze ještě za literaturu faktu považovat a co už je žánrem odlišným, nejčastěji odborným 

či populárně naučným. Mnohé texty mohou vlivem nepřesných definic fakticky spadat 

pod vícero žánrů a jediní lidé, kteří dokáží dílo správně zařadit, jsou autor, nakladatel či 

vydavatel. 

Problematický je i pojem samotný, čímž narážíme na stránku lingvistickou. Literatura 

faktu nejen, že v prostředí České republiky není formálně definována, ale navíc 

kupříkladu v anglosaském prostředí ani neexistuje; zde ji nahrazuje, či spíše vstřebává, 

pojem non-fiction literature. Ten však v praxi zahrnuje i odlišné typy textů. Dobře 

problém ilustruje náboženská literatura, která do literatury faktu nemůže ve většině 

případů spadat, do non-fiction však ano,1 a to téměř výhradně. 

Tyto nejasnosti a poměrně svébytný vývoj literatury faktu na českém území vlivem 

poúnorového režimu způsobují, že se definice žánru liší i mezi jednotlivými literárními 

autoritami. Pro příklad uveďme Ústav pro českou literaturu Akademie věd České 

republiky (dále jen ÚČL AVČR), „vědecký ústav, který zajišťuje základní výzkum české 

literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení literárněvědných disciplín“.2 

Ten v jednom z textů3 (nebo spíše zprostředkovaně skrze původního autora, jímž je Pavel 

Janoušek a kniha Dějiny české literatury 1945–1989)4 skutečnou definici ani neuvádí, a 

místo toho se zabývá historií literatury faktu na českém území po druhé světové válce, 

což je vhodnou ilustrací jak národních specifik literatury faktu, ovlivňovaných mj. 

komunistickým režimem spolu s promíchanými vlivy západu a východu,5 tak ukázkou 

                                                           
1 What is the difference between "fiction" and "nonfiction"? Hoover Public Library [online]. [cit. 2018-
07-28]. Dostupné z: http://www.hooverlibrary.org/faq/fiction_vs_nonfiction  

2 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. [online]. Na Florenci 
3/1420, 110 00 Praha 1 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/cs  

3 Literatura faktu: [online]. In Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i: Edice E, strany 692-696 [cit. 

2018-07-28]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-

1989/IV/liteartura%20faktu.pdf  

4 Dějiny české literatury 1945–1989: [online] In Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i: Edice E, strany 
692-696 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-
1989/IV/ob%c3%a1lka%20IV.jpg  

5 Tamtéž 

http://www.hooverlibrary.org/faq/fiction_vs_nonfiction
http://www.ucl.cas.cz/cs
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/liteartura%20faktu.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/liteartura%20faktu.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/ob%c3%a1lka%20IV.jpg
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/ob%c3%a1lka%20IV.jpg
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nepřesnosti jiných definic, které se snaží shrnout komplexnosti literatury faktu do jediné 

věty. 

O zajímavý popis se pokusil jeden z nejvýznamnějších českých autorů literatury faktu, 

Radko Pytlík. Ten ve své knize O literatuře faktu uvádí, že „non-fiction je literární žánr 

na pomezí románu a reportáže, který s dokumentární pravdivostí a uměleckou 

přesvědčivostí líčí skutečnou událost“.6 

Stejnou definici ve své bakalářské práci uvádí Tereza Nentvichová z Filosofické fakulty 

Masarykovy univerzity,7 avšak nijak dále se k ní nevyjadřuje. Zde je však nutné si 

uvědomit, že i Radko Pytlík píše o non-fiction, a nikoliv o literatuře faktu jako takové, 

což jsou pojmy rozlišitelné a odlišné. 

I u non-fiction je však možné o této definici polemizovat. Jak totiž v jiné bakalářské práci 

o literatuře faktu správně podotýká Jitka Štollová z Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy, tak „jiní autoři, kupříkladu Diogenes Laertios ve svém díle Životy, názory 

a výroky proslulých filosofů, se ve svých faktografických dílech vědomě uchylovali 

k fabuli“.8 Své tvrzení správně opírá o Slovník klubů českých a slovenských autorů 

literatury faktu, konkrétně části Z Historie literatury faktu psanou docentem Janem 

Haladou.9 Už jen vlivem těchto faktů zkrátka nelze mluvit o „dokumentární pravdivosti“, 

neboť přestože by taková definice byla velice pozitivní, je záhodno přiznat, že i dnešní 

autoři se mnohdy uchylují k záměrným, byť obvykle přiznaným fabulacím a/nebo 

úvahám. Skutečné události – nejčastěji obě světové války – jsou doplněny skutečnými 

osobnostmi a skutečnými činy. Jenže přes veškerou snahu nelze vždy ověřit veškerá 

tvrzení a obzvláště u starší historie je nutné uvádět vícero variant toho, jak se mohly 

události seběhnout. Krátký úskok například k filosofickým úvahám je navíc žádoucím 

                                                           
6 PYTLÍK, Radko. O literatuře faktu. Praha: Československý spisovatel, 1987. Puls (Československý 

spisovatel). 95 s. 

7 NENTVICHOVÁ, Tereza. Některé podoby současné literatury faktu. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 

2016. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Vlastimil Čech, 

Ph.D. 

8 ŠTOLLOVÁ, Jitka. Literatura faktu na českém knižním trhu: portrét Grigorije Rasputina. Univerzita 

Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

9 HALADA, Jan a Jozef LEIKERT, ed. Slovník klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. 3., dopl. a 

upr. vyd. Praha: Vydavatelství 999, 2003. Puls (Československý spisovatel). ISBN 80-86391-10-8. 
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prvkem literatury faktu, avšak sám o sobě popírá princip striktní, dokumentární 

pravdivosti. 

Skvělým případem tohoto rozporuplného ohraničení reality a fikce, kdy ke „skutečnosti“ 

a „pravdě“ je mnohdy nemožné se dobrat se stoprocentní jistotou, jsou knihy historika 

Jiřího Kovaříka týkající se napoleonských válek. 

Jakožto historik si je Kovařík vědom rozdílných výkladů skutečnosti, a přestože se často 

odkazuje na dobové autory, vždy oprávněně dodává – tam, kde je nutné – že skutečnost 

je nejasná a dnes již v praxi nezjistitelná. Většina autorů se k podobným polemikám 

uchyluje například u odhadů počtu vojenských jednotek a zraněných, popřípadě mrtvých 

vojáků, kde nejistota panuje téměř vždy, i během střetů ve 21. století. Stejně jako historici 

však i autoři literatury faktu mnohdy musí tápat ve tmě a potýkat se s nedostatkem zdrojů, 

a tak mohou vlivem toho, že se literatura faktu snaží i o vytříbenou uměleckou formu, 

místy sáhnout k fabulacím a vstříc k vědomé nejistotě o pravdivosti uvedených 

skutečností. Nejde ale o znak literatury faktu, nýbrž o nechtěný prvek nejasnosti pravdy 

jako takové; opět ovšem již z principu popírá teorii o dokumentární pravdivosti. 

Skutečnost je komplexnější i v případě jiné definice Radko Pytlíka, která říká, že 

literatura faktu stojí „na pomezí románu a reportáže“.10 Vzhledem k odbornému stylu 

např. Vojtěcha Zamarovského by stejně tak šlo uvést, že literatura faktu stojí na pomezí 

literatury odborné a populárně naučné a nebyla by špatně. Nepřesnost spočívá už jen 

v samotné rozpolcenosti literatury faktu, na niž se zaměříme v kapitolách 2 a 3. 

Při pohledu zpět na dvojí problém nepřesnosti a lingvistiky zjišťujeme, že už jen samotné 

definování toho, co literatura faktu je – natož toho, co představuje a jak se profiluje 

v online médiích – jeví jako úkol nadmíru komplikovaný a vysoce komplexní. 

Do jisté míry určujícími rysy se tak stává pět bodů Radko Pytlíka, pomocí kterých autor 

odlišuje literaturu faktu od popularizace vědy.11 Ve své magisterské práci těchto pět bodů 

uvádí i Martin Beneš z Mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.12 

                                                           
10 PYTLÍK, Radko. O literatuře faktu. Praha: Československý spisovatel, 1987. Puls (Československý 
spisovatel). 95 s. 

11 Tamtéž. 

12 BENEŠ, Martin. Osobnost a dílo autora literatury faktu v mediálních a společensko-politických 
metamorfózách doby. Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2011. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
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Literatura faktu má dle Radko Pytlíka následující specifika: 

• Objevuje tzv. bílá místa ve vědeckém poznání, tj. oblasti dosud nepoznané nebo 

málo poznané, popřípadě zavalené předsudky a legendami. 

• Staví si znepokojivé otázky filozofické, konkretizuje historicko-společenské 

souvislosti vědeckých objevů. 

• Přibližuje morální rysy vědeckých a kulturních pracovníků; zpřítomňuje cesty, jež 

vedly k významným objevům. 

• Využívá dobrodružství poznání, principu náhody, osobní motivace a účasti 

k tomu, aby její poznání působilo vzrušivě, aby podněcovalo k dalšímu zájmu 

o předmět. 

• Usiluje o estetické zvýraznění faktu.13 

Práci autora literatury faktu tak lze označit za kombinaci bádání, které činí i autor odborné 

nebo populárně-naučné literatury, a uměleckého ozvláštnění podávaných faktů 

způsobem, který čtenáře zaujme a vyvolá v něm emoce. 

Autor literatury faktu je v ideálním případě kombinací vědce: historika, přírodovědce 

nebo jiného badatele, a osobnosti spisovatele s vytříbeným literárním a autorským stylem. 

Místo, aby sám publikoval studii, vychází ze studií dalších badatelů, přidává svůj vlastní 

výzkum a získaná fakta zkombinuje do podoby nejen stravitelné pro čtenáře, ale dokonce 

zábavné a poutavé. S nadsázkou lze práci autora literatury faktu označit za nadstavbu 

práce odborných novinářů: ti vezmou dostupné zdroje, konzultují své téma s odborníky 

a publikují článek, který kupříkladu informuje o novém vědeckém objevu. Autor 

literatury faktu provede něco podobného, ale obvykle kvalitativně hlouběji (a/nebo 

kvantitativně šířeji) a především k tomu využije beletristických literárních prostředků, 

kterými odborný novinář nedisponuje, nebo které nemůže ve zpravodajství natolik hojně 

využívat. 

To však zdaleka neplatí stoprocentně – například reportáže lze mnohdy za literaturu faktu 

označit, neboť publicistický styl je zde kombinován s dodatečnými literárními prvky, což 

je ve výsledku styl pro literaturu faktu vhodný, byť sporadicky využívaný. 

Pět bodů Radko Pytlíka je vysoce užitečných i z dalšího důvodu: díky určité nadčasovosti 

způsobují, že poslouží jakožto základní orientační body při analýze literatury faktu na 

                                                           
13 PYTLÍK, Radko. O literatuře faktu. Praha: Československý spisovatel, 1987. Puls (Československý 
spisovatel). 95 s. 
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internetu. Protože se zabývají spíše výběrem tématu než konkrétními morfologickými 

prostředky či prvky, jsou výtečným základem pro zúžení výběru článků na analýzu 

v kapitole 6.  
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2. Non-fiction v anglosaském prostředí, definice a odlišnosti 

Podstatně bližší definici literatury faktu překvapivě nalezneme při pročtení zahraniční 

literatury týkající se zařazení žánru non-fiction v prostředí Evropy. V knize od emeritního 

profesora holandštiny a nizozemské literatury Geira Farnera můžeme nalézt tuto definici: 

„Non-fiction je obsah, jehož autor v dobré víře na sebe bere odpovědnost za pravdivost 

či přesnost událostí, lidí a prezentovaných informací.“14 Jedna z dost možná 

nejpřesnějších (přestože nepříliš konkrétních) definic využívá právního pojmu dobrá víra 

(v originále good faith), který ve stručnosti říká, že člověk je „důvodně přesvědčen o 

oprávněnosti svého jednání“;15 tedy že autor věří, že uvádí informace pravdivě a tak, jak 

se skutečně odehrály, nebo dá o případné fabulaci a nejistotě čtenářům jasně vědět. 

Přestože se tak neděje ve veškeré literatuře faktu, je tato definice velmi dobře 

aplikovatelná i pro českou odnož non-fiction literatury. Byť se definice G. Farnera 

podobá popisu Radko Pytlíka, neklade zbytečný důraz na dokumentární pravdivost a je 

tak vhodnějším, avšak samozřejmě volnějším popisem. Non-fiction pod svá křídla řadí i 

obrazové materiály, což se u literatury faktu neděje – byť by pod žánr mnohdy spadaly 

lépe než leckteré knihy, obzvláště například reportážní obrazové zpravodajství nebo 

dokumentární filmy. Zapomenout nelze ani na ještě novější média, jmenovitě videohry. 

Česká hra Československo 38–8916, v upravené podobě pro mezinárodní trh známá jako 

Attentat 194217 (kterážto je zároveň první částí celého projektu), patří mezi nejlepší 

příklady toho, co lze, se zjevnými omezeními (videohra obsahuje účelné fabulace, byť 

autory přiznané a na začátku hráči jasně sdělené), nazvat literaturou faktu – pokud 

zvolíme definici volnější, která aplikaci žánru do prostředí nových médií umožní. 

                                                           
14 FARNER, Geir. Literary Fiction: The Ways We Read Narrative Literature [online]. 1385 Broadway, New 

York, NY 10018, USA: Bloomsbury Publishing USA, 2014 [cit. 2018-07-28]. ISBN 978-1-6235-6484-1. 

Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=qXXHAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summa

ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

15 ČESKÁ REPUBLIKA. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.: § 7. In: Občanský zákoník. ročník 2012, číslo 

89. Dostupné také z: https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-7/  

16 ŠISLER, Vít. Československo 38–89: Atentát. Cs3889.cz [online]. Univerzita Karlova, Akademie Věd, 

Ministerstvo kultury, Post Bellum, Generation Europe, 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://cs3889.cz/  

17 ATTENTAT 1942: Hra o druhé světové válce očima obyčejných lidí. Attentat1942.com [online]. Steam, 
2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://attentat1942.com/cs/  

https://books.google.cz/books?id=qXXHAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=qXXHAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-7/
http://cs3889.cz/
http://attentat1942.com/cs/
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Také anglosaské prostředí však má potíže s definováním specifik non-fiction literatury.18 

Obdobně jako v ČR, i ve Spojených státech amerických vedou polemiky o tom, co je non-

fiction literatura, často samotní autoři.19 U nás je příkladem takových polemik Miroslav 

Ivanov20 nebo Radko Pytlík.21 

Problém je i s určením žánrů, které do non-fiction literatury (a potažmo literatury faktu) 

spadají. Některé zdroje22 do non-fiction zasazují i manuály, návody a technické psaní, 

případně žurnalistiku jako takovou; tím ovšem eliminují uměleckou stránku, která je tolik 

zjevná v české literatuře faktu. V anglosaských definicích se nutnost umělecké 

přitažlivosti textu nevyskytuje v takové míře a zdá se, že zde buď není tak důležitá, nebo 

je považována za samozřejmost pouze v některých žánrech. V české literatuře faktu by 

se manuály a návody řadily jednoznačně do žánru odborného. Náboženství se zase 

v obchodech tradičně vyskytuje v sekci odborných či populárně naučných spisů, nikoliv 

v oblasti literatury faktu.23 

Jako příklad odlišnosti non-fiction a literatury faktu svědčí rovněž to, že v zahraničí se do 

non-fiction běžně řadí díla Ericha von Dänikena,24 který je však autorem textů 

                                                           
18 LEA, Richard. Fiction v nonfiction – English literature's made-up divide. The Guardian [online]. c2018, 

24. března 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/books/2016/mar/24/fiction-nonfiction-english-literature-culture-

writers-other-languages-stories  

19 DYER, Geoff, ed. Based on a true story: the fine line between fact and fiction. The Guardian [online]. 

2015, 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2015/dec/06/based-on-

a-true-story--geoff-dyer-fine-line-between-fact-and-fiction-nonfiction  

20 IVANOV, Miroslav. Nepravděpodobné příběhy, aneb, Jak jsem dělal literaturu faktu. 3., dopl. a upr. 

vyd. Hradec Králové: Kruh, 1990, 320 s. 

21 PYTLÍK, Radko. O literatuře faktu. Praha: Československý spisovatel, 1987. Puls (Československý 
spisovatel). 95 s. 

22 KAMAT, Sameer. Genres: Different types of Non-fiction books. Booksoarus [online]. 2013, 2013 [cit. 

2018-07-28]. Dostupné z: http://www.booksoarus.com/non-fiction-books-genres-types/  

23 HAICHOVÁ, Elizabeth. Zasvěcení [online]. Metafora, 2014, 485 s. [cit. 2018-07-28]. ISBN 978-1-6235-

6484-1. Dostupné z: https://www.alza.cz/media/zasveceni-d1470394.htm  

24 DÄNIKEN, Erich von. Ancient Aliens: Non Fiction. GoodReads [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://www.goodreads.com/list/show/13954.Ancient_Aliens  

https://www.theguardian.com/books/2016/mar/24/fiction-nonfiction-english-literature-culture-writers-other-languages-stories
https://www.theguardian.com/books/2016/mar/24/fiction-nonfiction-english-literature-culture-writers-other-languages-stories
https://www.theguardian.com/books/2015/dec/06/based-on-a-true-story--geoff-dyer-fine-line-between-fact-and-fiction-nonfiction
https://www.theguardian.com/books/2015/dec/06/based-on-a-true-story--geoff-dyer-fine-line-between-fact-and-fiction-nonfiction
http://www.booksoarus.com/non-fiction-books-genres-types/
https://www.alza.cz/media/zasveceni-d1470394.htm
https://www.goodreads.com/list/show/13954.Ancient_Aliens
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smyšlených.25 V české literatuře faktu by nic takového téměř jistě neprošlo, byť 

v některých knihkupectví se objevuje v sekci naučné literatury.26  

                                                           
25 SHEAFFER, Robert. Erich von Daniken's "Chariots of the Gods?": Science or Charlatanism? [online]. 

Erich Von Daniken's Genesis, New York Sunday Times Book Review, 1974 (originál) [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://www.debunker.com/texts/vondanik.html 

26 Erich von Däniken. Knihy Dobrovský [online]. c2001-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://www.knihydobrovsky.cz/erich-von-daniken-3255  

https://www.debunker.com/texts/vondanik.html
https://www.knihydobrovsky.cz/erich-von-daniken-3255
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3. Stručný vývoj literatury faktu ve světě a na území bývalého 

Československa 

Byť lze počátky literatury faktu hledat už v antice,27 reálně se literatura faktu v současném 

pojetí začíná rozvíjet spolu s rozšířením masového tisku v 19. století,28 kdy jsou již nejen 

dostupné vhodné technologie, ale také se postupně vzdělávají širší vrstvy obyvatelstva. 

Umět knihy tisknout a číst je logickým předpokladem pro rozvoj žánru, který předkládá 

fakta, přičemž jedním z jeho cílů je vzdělávat obyvatelstvo.  

Mezi první autory, kteří splňovali nejasně definovaná kritéria literatury faktu (tedy 

vlastně, že se většina odborníků shoduje, že byli autory literatury faktu), patří americký 

autor s nizozemskými kořeny Paul de Kruif a jeho spisy o lékařích, vědcích a jejich práci; 

pro příklad lze uvést klíčový text Lovci mikrobů z roku 1926. Jitka Štollová pak ve své 

práci uvádí ještě další knihu Bojovníci se smrtí z roku 1932.29 Oba texty svou podstatou 

– informováním o skutečných osobnostech a jejich pravém životě, podpořené uměleckou 

formou jazyka – splňují podmínky literatury faktu, včetně pěti bodů Radko Pytlíka. 

Co se týče ÚČL AVČR, tak ten zasazuje hlavní období rozvoje literatury faktu v českém 

prostředí do období začátku šedesátých let.30 V kontextu ČR šlo o dobu, kdy jako 

prezident i tajemník ÚV KSČ vládne Antonín Novotný, někteří nespravedlivě odsouzení 

jsou rehabilitováni a schválením prochází Socialistická ústava. Šlo rovněž o dobu, kdy 

po letech justičních vražd přicházela jemná a postupná liberalizace společnosti, než ji 

krutě ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

O literatuře faktu se však diskutovalo „na teoretické úrovni již od poloviny padesátých 

let“31 a původně zahrnovala i formy románové, publicistické a populárně naučné. 

Zpočátku se literatura faktu vyvíjela dle principů vycházejících ze Sovětského svazu 

                                                           
27 HALADA, Jan a Jozef LEIKERT, ed. Slovník klubů českých a slovenských autorů literatury faktu. 3., dopl. 
a upr. vyd. Praha: Vydavatelství 999, 2003. Puls (Československý spisovatel). ISBN 80-86391-10-8. 

28 Tamtéž 

29 ŠTOLLOVÁ, Jitka. Literatura faktu na českém knižním trhu: portrét Grigorije Rasputina. Univerzita 
Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

30 Kořeny a varianty literatury faktu [online]. In Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i: Edice E, strany 

487–495 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-

1989/III/ko%C5%99eny%20a%20varianty.pdf  

31 Tamtéž. 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/III/ko%C5%99eny%20a%20varianty.pdf
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/III/ko%C5%99eny%20a%20varianty.pdf


20 
 

a hnutí formalistů, kteří „v opozici k artistnímu románu vymezili novou koncepci prózy 

založenou na její dokumentárnosti“.32 

Prvky literatury faktu a odlišné faktografické postupy západních zemí však během 

šedesátých let postupně pronikaly i do Československa a například zmiňovaný Paul de 

Kruif podobu a specifika české literatury faktu ovlivnil.33 

V době před Pražským jarem se literatura faktu výrazněji vyprofilovala a ovlivnila 

podobu toho, co ještě bude považováno za literaturu faktu a co platí za literaturu odbornou 

nebo populárně naučnou; byť pravdou zůstává, že tato hranice je dodnes zkreslená 

a nejasná. Přes odlišný vývoj anglosaské non-fiction literatury, která se nemusela potýkat 

s budováním socialismu, je však tento prvek nejistoty a nepřesnosti obdobný. Určení 

žánru díla u literatury faktu i non-fiction tak mnohdy leží v rukou autora a toho, za co on 

sám svou knihu označí. 

Ještě v šedesátých letech se česká literatura faktu rozdělila na dvě odlišné skupiny: jedna 

z nich měla blízko ke strohému, vědeckému výkladu textu. Je v ní jen velmi malá nebo 

žádná příběhová linka, primárně se jednalo o „syntetické výklady, soubory kratších 

monografických statí, případně o slovníkové zpracování monografického tématu“.34 

Vrcholným představitelem tohoto druhu literatury faktu – podobnějšího zahraniční non-

fiction literatuře, která staví fakta a výklad nad formu – byl Vojtěch Zamarovský. 

Na druhé straně barikády stál (a, lze argumentovat, stále stojí) typ literatury faktu, kde 

fakta, faktické události a faktické postavy tvořily pouze základ výsledného díla: fluidně 

a umělecky působivě byl do literatury faktu vkládán často napínavý příběh a kombinoval 

v sobě prvky psychologie, reportáže nebo třeba cestopisu. Tato podoba je bližší autorům 

typu Miroslava Ivanova, který spolu s V. Zamarovským, R. Pytlíkem, Miloslavem 

Moulisem, Romanem Cílkem a dalšími patřil mezi přední průkopníky žánru 

v socialistickém Československu i v době porevoluční. 

Oba popsané druhy literatury faktu existují v českém prostředí dodnes. Jde o dva odlišné, 

byť velmi blízce spřízněné samostatné žánry, pro něž ovšem nemáme oddělený název. 

Hranice mezi nimi se mnohdy mohou stírat či různě napínat, někteří současní nebo 

nedávní autoři umně kombinují oba druhy literatury faktu. Pro příklad můžeme opět uvést 

                                                           
32 Tamtéž. 

33 Tamtéž. 

34 Tamtéž. 
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díla Jiřího Kovaříka z dob napoleonských válek, kde velmi faktografický, přísně 

nezávislý text doplňuje příjemný beletristický jazyk a vhodná struktura jednotlivých 

kapitol. Vždy jde navíc o vyprávění určitého příběhu, kde hlavní postavy zastupují národy 

a vedlejší postavy poté jednotliví vojevůdci, doboví historici či velitelé štábů; čtenáři si 

navíc budují k postavám vztah, pozitivní či negativní, a mnohdy se chtějí přiklonit na 

jednu nebo na druhou stranu konfliktu. Autor tuto tendenci přiživuje, ale sám zůstává 

striktně neutrálním a objektivním. Zda se jedná o evoluci literatury faktu, nebo pouze její 

další variantu, prozatím nelze určit. 

Dalším významným krokem ve vývoji české literatury faktu je až založení Klubu autorů 

literatury faktu35 (dále jen zkratkou KALF). Zatímco dříve byly informace o vzniku a 

dějinách KALFu přehledně zveřejněny na webových stránkách sdružení, jsou dnes tyto 

z technických důvodů mimo provoz. Nové stránky, které je nahradily36, prozatím historii 

KALFu nepopisují. 

Stručnou historii však ve své diplomové práci nastiňuje Martin Beneš a vychází 

z původních informací na webu; další podrobnosti uvádí také Slovník klubu autorů 

literatury faktu.37 Vzhledem k neexistenci či nepřístupnosti dalších zdrojů popisujících 

historii KALFu v psaném slově je nutné využít tyto zdroje zprostředkovaně a doplnit je 

informacemi ze Slovníku. Začátky KALFu se datují ještě do doby před sametovou 

revolucí, do roku 1984, kdy se poprvé společně sešli tři autoři literatury faktu, které 

„tehdejší Svaz spisovatelů trpěl“: Roman Cílek, Miloslav Moulis a Miroslav Ivanov.38 Ti 

se následně dohodli na každoročních setkáních. 

První domluvené setkání, na nějž navázala další, se uskutečnilo v roce 1985 za účasti 

osmnácti spisovatelů39 a pokračovalo až do roku 1990, kdy „byl podán na ministerstvo 

                                                           
35 BENEŠ, Martin. Osobnost a dílo autora literatury faktu v mediálních a společensko-politických 
metamorfózách doby. Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2011. s. 33. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

36 KALF: Klub autorů literatury faktu. KALF [online]. c2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
http://www.klubliteraturyfaktu.cz/index.php  

37 HALADA, Jan, ed. Slovník Klubu autorů literatury faktu. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Epocha, 2012. 
ISBN 978-80-7425-139-9. 

38 BENEŠ, Martin. Osobnost a dílo autora literatury faktu v mediálních a společensko-politických 
metamorfózách doby. Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2011. Strana 33. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

39 ŠTOLLOVÁ, Jitka. Literatura faktu na českém knižním trhu: portrét Grigorije Rasputina. Univerzita 
Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd. Vedoucí práce doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 

http://www.klubliteraturyfaktu.cz/index.php
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vnitra návrh na schválení stanov Klubu autorů literatury faktu“.40 V roce 1991 začal 

KALF oficiálně existovat a od roku 1992 je součástí Obce spisovatelů. Každoročně nyní 

udílí ceny za přínos literatuře faktu, a to Cenu Egona Erwina Kische, Cenu Miroslava 

Ivanova a Cenu Jaroslava Golla. Mimo českých autorů sdružuje KALF i autory ze 

Slovenské republiky. 

Význam KALFu spočívá primárně ve dvou věcech: a) je jediné uskupení autorů literatury 

faktu, které v České republice působí; b) udílí ceny za přínos literatuře faktu a za 

publikovaná díla. 

Literatura faktu dlouhodobě patří mezi nejpopulárnější žánry nejen v České republice,41 

v zahraniční se non-fiction literatuře daří rovněž;42 byť statistiky standardně mluví spíše 

o historické nebo vojenské literatuře, která nutně nemusí být literaturou faktu. V prostředí 

ČR však obvykle vojenská a historická literatura nabývá rozměrů literatury faktu. 

Průzkumy popularity samostatnou položku literatura faktu ve valné většině případů 

nezahrnují, i proto je nutné se v průzkumu zaměřit primárně na vojenství a historii, kde 

je žánr dominantní. 

I z důvodu popularity mezi čtenáři je nejasná definice literatury faktu – a její faktická 

neprozkoumanost v online prostředí – zarážející.  

                                                           
40 Tamtéž. 

41 HORÁČKOVÁ, Alice. Záplava knih v Česku loni dosáhla vrcholu. IDNES.cz [online]. c1999-2018, 15. 

března 2007 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/zaplava-knih-v-cesku-loni-

dosahla-vrcholu-f14-/literatura.aspx?c=A070315_081026_literatura_kot  

42 Best Sellers in Military History. Amazon.com [online]. Amazon, c1996-2018, 28.7.2018 [cit. 2018-07-

28]. Dostupné z: https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books-Military-History/zgbs/books/5011  

 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/zaplava-knih-v-cesku-loni-dosahla-vrcholu-f14-/literatura.aspx?c=A070315_081026_literatura_kot
https://kultura.zpravy.idnes.cz/zaplava-knih-v-cesku-loni-dosahla-vrcholu-f14-/literatura.aspx?c=A070315_081026_literatura_kot
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Books-Military-History/zgbs/books/5011
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3.1. Co patří do literatury faktu? 

O dílech, které lze do literatury faktu zařadit, se vedou nepřestávající disputace; tato 

nejistota opětovně vzniká vlivem problému nepřesnosti, ale také zmiňovanou pokračující 

existencí dvou odlišných typů literatury faktu. 

Pokud začneme těmi typy textů, které do literatury faktu spadají téměř jednoznačně, 

dostaneme i tak široký výčet žánrů: memoáry, biografie (i autobiografie), deníky, 

cestopisy a části anglosaské non-fiction literatury. Často se jedná především o spisy 

týkající se válečných tažení a vojenské historie jako takové, výjimkou však nejsou ani 

jiné historické, vysoce odborné texty, které doprovází umělecky přitažlivá stylistika 

a určité vyprávění, ať už pomocí dějové linky, nebo sledováním osudů předem vybraných 

reálných osobností účastnících se vypsaných událostí. To samé se týká textů popisujících 

nové vědecké objevy, které jsou čtenářům vloženy do kontextu a čtivým způsobem 

oživeny např. přímými citacemi, rozhovory a životními příběhy vědců; zde však texty 

často spadají i do žánru populárně naučného nebo naopak publicistického v závislosti na 

povaze článku či knihy a na vlastním názoru autora. 

Do literatury faktu lze zařadit i některé žurnalistické reportáže a, jak vyplývá z pozdější 

analytické části práce (kapitola 6), tak i další publicistické formy. Kvalitně sepsaná 

reportáž z vlastního pohledu, která s důrazem na faktičnost a skutečnosti zaznamenává 

dění a je doprovázená vhodnými jazykovými prostředky nepochybně jako literatura faktu 

uspěje. 

Zatímco zahraniční non-fiction zahrnuje i různé vědecké, technické a ekonomické texty,43 

v literatuře faktu po vzoru Miroslava Ivanova by většina takových knih neuspěla. Důraz 

na uměleckou stylistiku není kompatibilní s většinou velmi odborných spisů. S tímto 

závěrem by však naopak nesouhlasili zastánci stylu Vojtěcha Zamarovského; tedy i tento 

druh textů najde v české literatuře faktu své místo, byť v knihkupectvích jsou obvykle 

střídavě umisťovány mezi knihy odborné a populárně naučné, např. spolu 

s encyklopediemi.44 Bakalářské a diplomové práce, stejně jako vědecké studie 

                                                           
43 NEUMAN, Susan B. a Linda B. GAMBRELL. Quality Reading Instruction in the Age of Common Core 

Standards [online]. International Reading Association, 2013, 288 s. [cit. 2018-07-28]. ISBN 

9780872074965. 087207496X. Strana 36. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=mzbNGWVonZIC&dq=&redir_esc=y  

44 Encyklopedie. Neoluxor [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://neoluxor.cz/popularne-

naucna/encyklopedie/  

https://books.google.cz/books?id=mzbNGWVonZIC&dq=&redir_esc=y
https://neoluxor.cz/popularne-naucna/encyklopedie/
https://neoluxor.cz/popularne-naucna/encyklopedie/
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v magazínech, jsou někdy za non-fiction označovány, zde se však jedná spíše o 

nepochopení pojmu non-fiction jakožto literárního žánru než o úmysl. Do literatury faktu 

diplomové práce ani vědecké studie nespadají; splnění podmínek odbornosti, použitých 

jazykových prostředků a struktury vylučují možnost zařazení do literatury faktu; byť 

jejich srozumitelný a výpravný výklad např. od novináře v článku na internetu by již mohl 

být do žánru literatury faktu, nebo přinejmenším non-fiction, zařazen. 

Hranice mezi knihami odbornými, populárně naučnými a literaturou faktu je však 

mnohdy velmi tenká a o zařazení rozhodne buď autor sám (tím, jak text a sebe samotného 

označí), nebo odpovědní pracovníci vydavatelů, nakladatelů či samotných knihkupectví 

a knihoven. Mnohdy by kniha mohla spadat pod vícero žánrů, což je však ve fyzických 

knihkupectvích nemožné (nebo velice nepraktické) uskutečnit. V online prostředí je 

takový proces snazší, avšak, jak vyplývá z průzkumu online knihkupectví v průběhu 

kapitoly 6, knihy jsou bez výjimky zařazeny vždy jen do jedné sekce. 

Do zahraniční non-fiction literatury některé definice45 řadí i různé manuály, 

encyklopedie, technické a teologické spisy, eseje či literární kritiku. Zatímco eseje, 

teologické spisy a literární kritiku lze v některých případech – při použití běžných 

postupů a principů literatury faktu, nebo alespoň pěti bodů Radko Pytlíka – zasadit do 

literatury faktu i v České republice (ač to není časté, obzvláště u náboženství), zbylé žánry 

zařadit do literatury faktu jednoznačně nelze. 

Non-fiction v sobě zahrnuje i různé televizní dokumenty a další obrazové materiály, což 

však pod literaturu faktu nespadá – ta dle dostupných zdrojů a materiálů zahrnuje pouze 

textovou formu; přinejmenším se žádný z prostudovaných materiálů nepokoušel tvrdit 

opak. Doprovod textů v podobě fotografií, map apod. je však žádaný a samozřejmě pod 

literaturu faktu spadá. 

Je žádoucí, aby bylo v budoucnu chápání literatury faktu rozšířeno i o nová média vzniklá 

na konci 20. a na začátku 21. století. Případná oficiální definice, ať již někdy skutečně 

vznikne nebo ne, by měla tuto proměnu reflektovat, uskuteční-li se. Budoucí bádání po 

literatuře faktu v online médiích by se mj. mohlo zaměřit na vnímání filmových či 

                                                           
45 NEUMAN, Susan B. a Linda B. GAMBRELL. Quality Reading Instruction in the Age of Common Core 
Standards [online]. International Reading Association, 2013, 288 s. [cit. 2018-07-28]. ISBN 
9780872074965. 087207496X. Strana 36. Dostupné z: 
https://books.google.cz/books?id=mzbNGWVonZIC&dq=&redir_esc=y 

https://books.google.cz/books?id=mzbNGWVonZIC&dq=&redir_esc=y
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videoherních žánrů, které kladou důraz na reálný historický výklad, edukativní záměr 

a zároveň nezanedbávají uměleckou stránku projektu.  
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3.2. Principy a postupy literatury faktu a jejich zasazení do souvislostí v online 

médiích 

Už samotná existence literatury faktu nabourává dlouhodobé rozdělení literatury na 

fiktivní a nefiktivní;46 literatura faktu (v tomto případě stejně jako non-fiction, byť název 

zdánlivě napovídá opak) stojí na pomezí a tomu odpovídají i využívané literární 

prostředky. 

Stylistika textu se opětovně odlišuje dle toho, o kterém ze dvou základních typů literatury 

faktu mluvíme. Zamarovského následovníci mají blíže k odbornému textu, kdy je 

vyjadřování explicitní a koherence textu hraje prim; je kladen důraz na přesná fakta 

a podrobné studium materiálů. Umělecká stránka bývá vedlejší, mnohdy je přítomna 

pouze v podobě dodržení určitého logického sledu událostí. Využit je primárně spisovný 

jazyk.47 Běžně se v knize nebo článku vyskytují tabulky, schémata či ilustrace; 

poznámkový aparát je samozřejmostí. I samotné členění textu připomíná spíše odborný 

text. 

Právě u vysoce odborných a naučně strukturovaných textů je odlišnost mezi odborným či 

populárně naučným textem a literaturou faktu nejtenčí. Velmi záleží na tom, jak knihu 

označí samotný autor a to, jak jej (odborná) veřejnost přijme. Nelze říci, že by všichni 

autoři odborné literatury uspěli jako autoři literatury faktu; ani opak nelze doložit a 

korelace mezi těmito jevy neexistuje. Autoři odborné literatury a autoři literatury faktu 

by však, při dodržení obecných výzkumných a badatelských postupů, měli dojít ke 

stejným či velmi podobným objevům a faktům; odlišný výklad je samozřejmě přijatelný 

a žádoucí. Autoři literatury faktu mají oproti autorům odborných textů větší volnost 

v rozsahu bádání, což se na výsledné podobě díla projevuje. Mohou si pokládat otázky 

filosofické, etické a jiné, kterým se autor odborných textů obvykle vyhýbá, příp. se 

primárně specializuje pouze na jeden rozměr. To nefiktivnímu rozměru dodává prvky 

fikce, byť nepříliš výrazné; Zamarovského styl literatury faktu má proto k nefiktivní 

literatuře velice blízko, stejně tak k literatuře odborné a populárně naučné. 

                                                           
46 Fiction v. Nonfiction. Dan Kurland's Critical Reading [online]. c2000 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.criticalreading.com/fictionvnonfiction.htm  

47 NENTVICHOVÁ, Tereza. Některé podoby současné literatury faktu. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 
Brno, 2016. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Vlastimil 
Čech, Ph.D. 

http://www.criticalreading.com/fictionvnonfiction.htm
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Styl Miroslava Ivanova je oproti tomu výrazněji vyhraněn48. Definovat přesné literární 

prostředky, které autoři literatury faktu využívají, je v praxi nemožné, neboť každý autor 

má svůj specifický styl. Někteří sáhnou po publicistických metodách, další po 

prostředcích známých z klasických románů a novel, jiní využijí prvky z detektivních 

příběhů a vyprávění. Ve vojenské literatuře faktu je zase časté střídaní klidnějších, 

uvolněnějších pasáží, které kupříkladu popisují přípravy vojenského úderu, s líčením 

samotné akce; která mnohdy může obsahovat fabulace, neboť přesný sled událostí je jen 

málokdy přesně znám. 

Tolerováno je využití první osoby (běžné v případě, kdy je vypravěč sám účasten 

popsaným událostem) i osoby třetí. Přítomny rovněž bývají další beletristické prostředky, 

např. synonymie, metafory, citově zabarvená slova, rozkazovací a tázací věty. Oproti 

odbornému stylu jsou častěji využívány kratší, úderné věty49 a členění na řadu menších 

odstavců. 

Vypravěč obvykle stojí mimo sled událostí, čtenáři vysvětluje fakta a koriguje jeho 

chápání spisu, samozřejmě pokud není přímým účastníkem dějové linky; ta je ve stylu 

Miroslava Ivanova běžná. Možné je rovněž příběh vyprávět z pohledu jedné z postav, ať 

už přímo ich formou, tak zprostředkovaně er formou. 

Stejně jako Miroslav Ivanov sám, jeho styl je náchylnější k fabulacím po vzoru antických 

autorů. Po umělecké stránce jde o jev žádoucí, avšak text tím ztrácí na odbornosti 

a věrohodnosti. 

Blíže specifikovat využívané jazykové prostředky je obtížné i vlivem postupného 

prolínání jak obou druhů literatury faktu, tak stíráním hranic mezi populárně naučnou 

literaturou a literaturou faktu. Za příklad těchto změn lze opět označit Jiřího Kovaříka, 

který kombinuje podrobnou badatelskou práci, spisovný jazyk, poznámkový aparát, 

bohaté ilustrace, tabulky a členění odborného textu s uměleckými morfologickými 

jazykovými prostředky, výpravným stylem, zachováním chronologické dějové linie 

(s retrospektivními vsuvkami) a kombinováním různých literárních žánrů, mj. biografie. 

                                                           
48 Tamtéž 

49 Tamtéž 
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Literatura faktu běžně využívá také trpný rod, v českém jazyce je přijatelný i autorský 

plurál; v anglosaské non-fiction se tento příliš nerozmohl, neboť bývá považován za 

„falešný a povýšený“.50 

Jakými jevy se literatura faktu propaguje ve světě internetu prozatím nikdo nedefinoval, 

ani se o takový čin nepokoušel. Práce tak musí odpověď sama odhalit. 

Pro potřeby základního postupu analýzy online médií je však nutné stanovit alespoň 

prvotní, jednoznačně definující prvky a postupy, které z literatury faktu dělají svébytný 

žánr a promítnout je do analýzy a do výsledků vyhledávání. 

Tyto základní postupy a principy, které by vybrané články měly obsahovat, práce definuje 

jako: 

• Fakta, která jsou čtenáři vysvětlena a zasazena do kontextu. 

• Práce se zdroji; odkázání se na ně, uvedení jmen a původu, nejlépe i s odkazem 

na doprovodné internetové stránky či jiné čtenáři dostupné zdroje. Faktografické 

údaje. 

• Čtivý text, který není encyklopedický a který je pro čtenáře uchopitelný; nejedná 

se o čistě publicistický styl, ani styl odborný. 

• Přímé citace, vícero zdrojů, doplnění textu názory odborníků. 

• Téma je vhodné k vědeckému bádání; pro většinu čtenářů bude neznámé, málo 

prozkoumané, opředené mýty a nepravdami nebo alespoň inovativně rozebrané 

v novém úhlu pohledu.  

Poslední bod je zároveň jedním z klíčových požadavků na výběr vhodných témat 

u vybraných zpravodajských serverů. Téma „děti si mobil na tábor berou kvůli 

rodičům“51 je sice zpravodajsky zajímavé, ale pro potřeby nacházení prvků literatury 

faktu v online médiích zcela nevhodné. 

                                                           
50 HOFFMAN, Jessi Rita. NonFiction Authors: What Person or Voice Should You Write In? LinkedIn 
[online]. 11. srpna 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/nonfiction-
authors-what-person-voice-should-you-write-hoffman/  

51 MRÁZKOVÁ, Šárka. Děti si mobil na tábor berou kvůli rodičům. Volají jim při sebemenších problémech, 
naříkají vedoucí. Aktuálně [online]. 22. července 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-si-berou-mobil-na-tabor-kvuli-rodicum-volaji-jim-pri-
se/r~55e507ce8c2811e8a6210cc47ab5f122/  

https://www.linkedin.com/pulse/nonfiction-authors-what-person-voice-should-you-write-hoffman/
https://www.linkedin.com/pulse/nonfiction-authors-what-person-voice-should-you-write-hoffman/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-si-berou-mobil-na-tabor-kvuli-rodicum-volaji-jim-pri-se/r~55e507ce8c2811e8a6210cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-si-berou-mobil-na-tabor-kvuli-rodicum-volaji-jim-pri-se/r~55e507ce8c2811e8a6210cc47ab5f122/
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Kromě vypsaných postupů a principů práce využije i pěti bodů Radko Pytlíka, čímž se 

zároveň ověřuje možnost jejich aplikace i pro specifické prostředí internetové 

žurnalistiky. 
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4. Vybrané zpravodajské servery, metodika analýzy 

Ačkoliv pro potřeby analýzy literatury faktu v českých online médiích existují i další 

kandidáti, žádný z nich není natolik vhodný, aby výběr ospravedlnil na úkor iDnes.cz 

(stylizováno jako iDNES, dále jen iDnes) nebo Aktualne.cz (dále jen Aktuálně). 

Seznam.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz, iHNed.cz nebo dokonce kontroverzní, 

dezinformační ParlamentníListy.cz svou návštěvností mají vhodné vlastnosti pro 

analýzu, avšak: a) ani jeden z vyjmenovaných serverů nedosahuje svým zpravodajstvím 

portálové komplexnosti iDnes; b) pouze Aktuálně staví primárně na vlastním 

zpravodajství a nezaštituje se jménem velkého vydavatele nebo tiskových agentur. 

Na obou vybraných serverech bakalářská práce ignoruje blogy, názory a komentáře. 

V těch je nalezení principů literatury faktu nepravděpodobné, navíc nereprezentují 

žurnalistický rozměr literatury faktu, nýbrž občanský. Blogy, názory a komentáře ovšem 

jsou vhodným cílem pro analýzu u potenciálních budoucích sociologických prací 

zaměřených na literaturu faktu. 

Výběr článků pro analýzu je postaven na logice vyhledávání klíčových slov, které 

z hlediska literatury faktu dávají smysl, a na dlouhodobém pozorování, z nějž vyplynuly 

texty, které prvky literatury faktu vykazují. Analýza se však zaměřuje i na texty 

z hlavního zpravodajství a na to, zda se v nich vyskytují některé ze základních principů 

literatury faktu, mj. práce se zdroji, faktografické údaje, prvky umělecké stylistiky a body 

vypsané ve konci 3. kapitoly práce. 

Vzhledem k velikosti českého internetu je nemožné prozkoumat veškerá velká a malá 

média, i proto se bakalářská práce primárně zabývá reprezentativním vzorkem 

zpravodajských médií, které představují orientační, odborný základ pro případné budoucí 

pátrání výzkumníků či studentů. 

Vybrány byly články mezi lety 2015 až 2018, u kterých lze prvky literatury faktu jasně 

vypozorovat. Pro velké množství dostupného materiálu jsou v práci uvedeny ty texty, 

které jsou určitým způsobem význačné, ať už pozitivně nebo negativně. U všech jsou 

uvedena klíčová slova, pod kterými je lze nalézt (případně to v době psaní práce bylo 

možné). 

Kromě iDnes a Aktuálně se práce zaměřuje i na vyhledání existence konkrétních, na 

literaturu faktu zaměřených online webů, ať už zpravodajských či jiných. 
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Nesmí však chybět ani stručné shrnutí toho, jak iDnes a Aktuálně informují o literatuře 

faktu jako takové; sedmá kapitola se tedy bude zabývat nikoliv tím jak – a zda – oba weby 

o literatuře faktu píší. 

Použitá klíčová slova při vyhledávání článků: literatura faktu, historie, příběh, fakta, 

skutečnost, vojsko. 

Zdaleka nejúspěšnější výsledky přinesla klíčová slova „literatura faktu“, „vojsko“ 

a „historie“. Zbylá klíčová slova přinášela nezřetelné až irelevantní výsledky, zřejmě 

vlivem specifických algoritmů vyhledávání na obou webových stránkách, a jsou proto u 

popisu objevených článků ignorována. 
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4.1. iDnes.cz 

Server iDnes je zpravodajský portál (obsahuje velké množství podsekcí a dalších, často 

původně samostatných mediálních celků) fungující už od 12. ledna 1998, patří tak mezi 

nejstarší české servery.52 Jeho vlastníkem je největší česká mediální společnost MAFRA, 

a.s., kterou v současnosti vlastní holding Agrofert, spjatý s politikem hnutí ANO 2011 

Andrejem Babišem a jeho rodinou53,54. 

iDnes patří mezi stálice české online mediální scény, mezi nejčtenější online 

zpravodajství55 a jeho portálová forma je velmi vhodná pro uplatnění prvků literatury 

faktu, obzvláště u odbornějších částí portálu typu Technet.cz (dále jen Technet) nebo 

Mobil.cz, které pod něj spadají. Je tedy ideálním předmětem analýzy přesahu literatury 

faktu do zpravodajství. 

Oddělené celky iDnesu mívají vlastní redakci, která se specializuje na svou specifickou 

odbornost a omezuje se pouze na jediné působiště. Pro příklad, redaktoři z Technetu jen 

vzácně píší na jiné součásti iDnes, častěji však v odlišných rubrikách portálu nepublikují 

vůbec. Stejně tak novináři z čistě zpravodajské části iDnes nepíší pro Technet. 

iDnes kromě vlastního zpravodajství také odebírá zprávy od velkých agentur, jmenovitě 

Profimedia, Reuters, ČTK a AP56, které si pouze stylizuje a upravuje. Nalezení prvků 

literatury faktu u agenturního zpravodajství je však už z principu nepravděpodobné, 

agentury si nemohou dovolit stylistickou volnost, kterou disponují běžná online média. 

Agentury také primárně publikují zprávy (ve smyslu žánru), ve kterých je nalezení prvků 

literatury faktu nepravděpodobné.  

                                                           
52 Představení iDNES.cz. Mafra.cz [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet  

53 ČESKÁ REPUBLIKA. AGROFERT, a.s., B 6626 vedená u Městského soudu v Praze. In: Veřejný rejstřík a 

Sbírka listin. 2000. Dostupné také z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=525681&typ=UPLNY  

54 MORÁVEK, Daniel. Babiš převedl Agrofert do svěřenských fondů, firma se mu ale vrátí. Podnikatel.cz 

[online]. 3. února 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/babis-prevedl-

agrofert-do-sverenskych-fondu-firma-se-mu-ale-vrati/  

55 Statistika Netmonitor – Přehled českého internetu. Kurzy.cz [online]. c2000-2018, 27. července 2018 

[cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/netmonitor/  

56 IDNES.cz [online]. c1999-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/  

https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=525681&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=525681&typ=UPLNY
https://www.podnikatel.cz/clanky/babis-prevedl-agrofert-do-sverenskych-fondu-firma-se-mu-ale-vrati/
https://www.podnikatel.cz/clanky/babis-prevedl-agrofert-do-sverenskych-fondu-firma-se-mu-ale-vrati/
https://www.kurzy.cz/netmonitor/
https://www.idnes.cz/
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4.2. Aktuálně.cz 

Deník Aktuálně poprvé vyšel 1. listopadu 2005, vlastní jej společnost Economia, a.s. 

jejímž předsedou představenstva je Zdeněk Bakala57. Aktuálně samo sebe označuje za 

„první ryze internetové zpravodajské médium v České republice, které se neopírá 

o podporu žádného z tradičních médií z tisku, televize či rozhlasu“,58 a proto je velmi 

vhodným kandidátem na analýzu, neboť dobře ilustruje nejčistší současnou podobu 

internetového zpravodajství, které nečerpá primárně z externích zdrojů, a i sekundárně 

tak činí pouze v omezené míře. 

Nelze popřít, že Aktuálně je v době psaní práce součástí mediální společnosti Economia 

a.s., do níž patří i Hospodářské noviny a spřízněný online server iHNed.cz; oba servery 

však od sebe navzájem čerpají jen vzácně, byť se nacházejí ve stejné lokaci.59 

Podobně jako iDnes se Aktuálně pravidelně ocitá na vysokých příčkách celkové i měsíční 

čtenosti;60 jeho popularita je dlouhodobá. 

Na rozdíl od iDnes však Aktuálně nemá podobu portálu, byť je tematicky rozdělen na 

vícero sekcí; jak redakčně, tak strukturou se ovšem jedná o jedinou redakci. Pro analýzu 

je vhodný jakožto příklad čistě zpravodajského serveru, který nemá jako svou součást 

žádnou odbornou redakci (přestože disponuje specialisty na konkrétní témata).  

                                                           
57 ČESKÁ REPUBLIKA. Economia, a.s., B 12746 vedená u Městského soudu v Praze. In: Veřejný rejstřík a 

Sbírka listin. 2007. Dostupné také z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=714311&typ=UPLNY  

58 Aktuálně.cz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktu%C3%A1ln%C4%9B.cz  

59 Kontakty: Sídlo společnosti. Economia [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/kontakty/  

60 Statistika Netmonitor – Přehled českého internetu. Kurzy.cz [online]. c2000-2018, 27. července 2018 
[cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/netmonitor/ 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=714311&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=714311&typ=UPLNY
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktu%C3%A1ln%C4%9B.cz
http://economia.ihned.cz/kontakty/
https://www.kurzy.cz/netmonitor/
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5. Analýza vybraných zpravodajských serverů 

Z obou vybraných zpravodajských serverů je uvedeno šest ilustrativních příkladů, 

dohromady tedy dvanáct článků, které z výsledků vyhledávání vyplynuly. Vybrány byly 

takové články, které prvky literatury faktu obsahovaly a které se ocitly na prvních 

několika stranách vyhledávání. Na iDnes i Aktuálně probíhalo vyhledávání v interním 

vyhledávači dle relevance, nikoli dle času; to je odůvodněno velkým počtem chybných 

výsledků u časového vyhledávání, a to u obou serverů. Výsledné články přesto byly ve 

většině případů z období posledních čtyř let. 

U všech článků jsou vypsána klíčová slova, dle kterých byly jednotlivé příspěvky 

vyhledány, uvedeny jsou rovněž jejich titulky. Analýza se následně zaměřuje na 

obsažené prvky literatury faktu, jejich projevy a celkové shrnutí kvality článků na 

základě zvolených základních postupů a principů literatury faktu. 

Kapitola 7.1. následně porovnává výsledky z obou serverů navzájem, přičemž bere 

v úvahu přirozené odlišnosti Aktuálně a iDnes. 
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5.1. Literatura faktu na iDnes 

5.1.1 „Jak legenda pomohla odhalit čínského dinosaura“ 

Pod klíčovými slovy literatura faktu a historie lze na iDnes poměrně snadno odhalit texty, 

které rysy literatury faktu skutečně vykazují. Článek „Jak legenda pomohla odhalit 

čínského dinosaura“61 má sice silně publicistický styl, avšak jinak by jakožto kratší text 

literatury faktu uspěl. Chlubí se bohatou a věcnou prací se zdroji, výzkumníky v textu 

přímo jmenuje, a navíc se pyšní pro literaturu faktu velmi vhodným tématem. 

Je na škodu, že je text až příliš novinářský – vzhledem k propojení bájí a legend s fakty 

šlo příběh sepsat nejen poutavěji, ale pro čtenáře mnohem zajímavěji. Sympatický je 

poslední odstavec v kurzívě, který odkazuje na původní text. Na DinosaurusBlogu, jak se 

web jmenuje, však zjistíme, že text původně pochází od kanadské zpravodajské stanice 

CBC.62 Je však přinejmenším doplněn o dodatečné zajímavé informace. Problematické je 

pouze to, že text se na Technet – součást iDnes, na které se článek vyskytl – dostal 

v prakticky nezměněné podobě. Jen stěží jej tedy lze označit za autorskou snahu serveru 

samotného. 

Označení textu jako literatury faktu je i tak problematické, a to především zmiňovanou 

strukturou článku. Odborné téma lze zpracovat umělečtějším jazykem, obzvláště 

v případě tematiky bájí a legend; takto jde spíše o text populárně-naučný. Autor je navíc 

externí, jde o majitele blogu, z nějž text pochází a jedná se tedy o střet zájmů. 

Jedná se o příklad textu, který sice vykazuje prvky literatury faktu, avšak v podobě, která 

není pro žánr přijatelná. 

5.1.2. „Vládkyně moří: nejmocnější pirátka velela 80 tisícům mužů“ 

Opětovně pod klíčovým slovem literatura faktu objevíme článek „Vládkyně moří: 

nejmocnější pirátka velela 80 tisícům mužů“63 publikovaný na Xman.cz (dále jen Xman), 

další součásti serveru iDnes. Text dobře splňuje jazykové požadavky literatury faktu, je 

                                                           
61 SOCHA, Vladimír. Jak legenda pomohla objevit čínského dinosaura. Technet [online]. c1999-2018, 16. 

prosince 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/dinosaurus-legenda-cina-teropod-

drak-ptak-fosilie-druhohory-prk-/veda.aspx?c=A171215_135708_veda_vse  

62 SNOWDON, Wallis. Phoenix tracks: Edmonton palaeontologist retraces the stone footsteps of 

dinosaurs. CBC.ca [online]. c2018, 19. října 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-research-dinosaurs-dragon-tracks-1.4362047  

63 OSTRČILÍK, Jaroslav. Vládkyně moří: nejmocnější pirátka velela 80 tisícům mužů. Xman [online]. c1999-
2018, 2. listopadu 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://xman.idnes.cz/piratka-anne-bonny-
grainne-mhaol-ceng-s-dyz-/xman-styl.aspx?c=A171014_122042_xman-styl_fro  

https://technet.idnes.cz/dinosaurus-legenda-cina-teropod-drak-ptak-fosilie-druhohory-prk-/veda.aspx?c=A171215_135708_veda_vse
https://technet.idnes.cz/dinosaurus-legenda-cina-teropod-drak-ptak-fosilie-druhohory-prk-/veda.aspx?c=A171215_135708_veda_vse
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-research-dinosaurs-dragon-tracks-1.4362047
https://xman.idnes.cz/piratka-anne-bonny-grainne-mhaol-ceng-s-dyz-/xman-styl.aspx?c=A171014_122042_xman-styl_fro
https://xman.idnes.cz/piratka-anne-bonny-grainne-mhaol-ceng-s-dyz-/xman-styl.aspx?c=A171014_122042_xman-styl_fro
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budován spíše výpravně než publicisticky; je čtivý, zábavný, zajímavý a přibližuje dosud 

neznámé nebo jen málo známé skutečnosti tak, aby čtenáře zaujaly a zároveň jej poučily. 

Celý článek však má významný problém: vůbec nepracuje s poznámkovým aparátem. 

Text není možné spolehlivě ověřit, čtenář neví, odkud autor čerpal podávané informace, 

či zda je vše skutečně fakt, nebo jsou do textu zamíchány i spekulace a legendy. 

Článek vlivem absence jakýchkoli zdrojů nelze zařadit do literatury faktu, byť by jinak 

byl jejím skvělým příkladem. Autor je zřejmě externí a nepochází z redakce Xman, 

odbyté zdroje poukazují buď na absenci vlastního výzkumu a vykradení cizích zdrojů, 

nebo přinejmenším na nepochopení významu zdrojů v textu. 

Dílo je příkladem takového textu, který by za jiných okolností patřil do literatury faktu, 

avšak porušuje zcela klíčové, určující prvky žánru. 

5.1.3. „DNA ukázala, že vikingský (sic) ‚válečník‘ byl ve skutečnosti žena“ 

Pod klíčovými slovy literatura faktu a historie nalézáme text „DNA ukázala, že vikingský 

(sic) ‚válečník‘ byl ve skutečnosti žena“.64 Pomineme-li chybu v titulku několikrát 

zopakovanou i v textu (přídavné jméno od slova viking je vikinský), je další článek 

z Technetu dobrým příkladem průniku literatury faktu i do mainstreamových online 

médií. 

Zajímavé vyprávění s kombinovanou publicistickou a beletristickou stylistikou obsahuje 

zdroje, a to zdroje, které jsou relevantní a vážené; autor se nebojí sdělit svůj názor, ale 

zároveň jej opírá o fakta a nevyvozuje nic, co by nemohl podpořit argumenty. Celý článek 

je vhodně doplněn fotografickými materiály souvisejícími s tématem. Ačkoliv poslední 

odstavec je až příliš váhavý a spekulativní, lze s určitými výtkami text označit za 

literaturu faktu. Autorem je navíc redaktor Technetu, nikoli externí autor. Velice podobný 

je i další článek stejného autora65 a jiné jeho texty. 

                                                           
64 LÁZŇOVSKÝ, Matouš. DNA ukázala, že vikingský „válečník“ byl ve skutečnosti žena. Technet [online]. 

c1999-2018, 21. září 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/vikingske-valecnice-

0qq-/veda.aspx?c=A170920_171323_veda_mla  

65 LÁZŇOVSKÝ, Matouš. Největší vědeckou loupež i vědci vítají. Dělá jim život pohodlnějším. Technet 

[online]. c1999-2018, 9. srpna 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://technet.idnes.cz/nejvetsi-

vedeckou-loupez-i-vedci-vitaji-dela-jim-zivot-pohodlnejsim-1ga-

/veda.aspx?c=A170727_171142_veda_mla  

https://technet.idnes.cz/vikingske-valecnice-0qq-/veda.aspx?c=A170920_171323_veda_mla
https://technet.idnes.cz/vikingske-valecnice-0qq-/veda.aspx?c=A170920_171323_veda_mla
https://technet.idnes.cz/nejvetsi-vedeckou-loupez-i-vedci-vitaji-dela-jim-zivot-pohodlnejsim-1ga-/veda.aspx?c=A170727_171142_veda_mla
https://technet.idnes.cz/nejvetsi-vedeckou-loupez-i-vedci-vitaji-dela-jim-zivot-pohodlnejsim-1ga-/veda.aspx?c=A170727_171142_veda_mla
https://technet.idnes.cz/nejvetsi-vedeckou-loupez-i-vedci-vitaji-dela-jim-zivot-pohodlnejsim-1ga-/veda.aspx?c=A170727_171142_veda_mla
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Tento článek lze uznat jako literaturu faktu a je důkazem existence žánru v online 

médiích, byť tak není přímo označen, a to ani v části témata nacházející se pod článkem, 

kde se standardně objevují běžně vyhledávaná klíčová slova. 

5.1.4. „Vzbouřenec Rasch vešel do historie. Doma byl černou ovcí, říká historik“ 

Možné je sledovat prvky literatury faktu dokonce i v žánru tak osobitém, jako je rozhovor. 

Čistě žurnalistický žánr je zde kombinován s biografickými prvky. Opětovně pod 

klíčovými slovy literatura faktu a historie nalezneme text „Vzbouřenec Rasch vešel do 

historie. Doma byl černou ovcí, říká historik“.66 Rozhovor s ředitelem přerovského 

státního archivu Jiřím Lapáčkem se týká Františka Rasche, „vůdce námořnické vzpoury 

z Boce Kotorské v roce 1918“.67 

Rozhovor je strukturován z žurnalistického pohledu formálně a zcela správně. Přes 

omezenou možnost úpravy textu hovoří novinářka o výkladu dostupných informací a 

o zdrojích. Samotné podávané informace jsou poutavé, a i pro zasvěceného člověka 

mohou být překvapivé nebo alespoň nové. Technicky vzato se jedná jen o jedinou část 

bádání, které by tématu věnoval svědomitý autor literatury faktu; jde však o rozhovor, 

který si lze dost dobře představit, že by s Jiřím Lapáčkem vedl kupříkladu historik 

zabývající se podrobně osobností Františka Rasche. 

Text je uveřejněn v hlavním zpravodajství iDnes, konkrétně v části určené Olomouckému 

kraji a rozhovor prováděla interní redaktorka serveru. Prvky literatury faktu zde lze dobře 

vnímat. 

Článek je dobrým příkladem průniku literatury faktu jak do osobitého žurnalistického 

žánru, tak do mainstreamového zpravodajství. Je nutné uvést skutečnost, že podobných 

textů je na serveru jen velice málo a tento patří mezi nejlepší příklady. 

5.1.5. „Becherové: jak se kapky na žaludeční problémy proměnily ve slavný likér“ 

Pod klíčovým slovem historie můžeme nalézt text spadající přímo pod hlavní redakci 

iDnes, „Becherové: jak se kapky na žaludeční problémy proměnily ve slavný likér.“68. 

                                                           
66 KLIMKOVÁ, Petra. Vzbouřenec Rasch vešel do historie. Doma byl černou ovcí, říká historik. IDNES 

Olomouc [online]. c1999-2018, 17. února 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://olomouc.idnes.cz/frantisek-rasch-rozhovor-jiri-lapacek-prerov-kniha-vzpoura-boce-kotorske-

1918-1s2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180210_382322_olomouc-zpravy_mip  

67 Tamtéž. 

68 PRZECZEK, Petr. Becherové: jak se kapky na žaludeční problémy proměnily ve slavný likér. IDNES 

Finance [online]. c1999-2018, 3. března 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://olomouc.idnes.cz/frantisek-rasch-rozhovor-jiri-lapacek-prerov-kniha-vzpoura-boce-kotorske-1918-1s2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180210_382322_olomouc-zpravy_mip
https://olomouc.idnes.cz/frantisek-rasch-rozhovor-jiri-lapacek-prerov-kniha-vzpoura-boce-kotorske-1918-1s2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180210_382322_olomouc-zpravy_mip
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Článek v sekci finance je psán až příliš odborně, je však poměrně poutavý a sleduje 

určitou volnou dějovou linku, takže čtenáře do jisté míry napíná. Neexistující 

poznámkový aparát a zdroje však snižují hodnotu celého textu. 

Až ve třetím odstavci je pouze jednou větou zmíněna kniha historika Luďka Jaše, z nějž 

zřejmě pochází i zbytek skutečností uvedených v článku. Není tak ovšem řečeno ani 

naznačeno, čtenář si může pouze domýšlet skutečnost. 

Kvalitě určitých žurnalistických textů – obzvláště tohoto typu – by běžná praxe literatury 

faktu prospěla. Při využití pestřejšího, čtivějšího jazyka a odkázání na zdroje, nebo 

alespoň jejich přehledné uvedení v perexu, případně v závěru článku, by nejen 

potenciálně zvedlo čtenost, ale prospělo by důvěryhodnosti celého webu. 

Článek o populární lihovině je příkladem textu, kde jsou prvky literatury faktu zatlačeny 

do pozadí, avšak dílu by ze čtenářského pohledu prospěly. 

5.1.6. „Jiřího pouze z Poděbrad historie nezná, český král byl rovněž z Kunštátu“ 

V textu „Jiřího pouze z Poděbrad historie nezná, český král byl rovněž z Kunštátu“69 je 

spojena zpráva o nadcházející výstavě a prohlídkách kunštátského zámku s rozhovorem 

s odborníkem a krátkým biografickým textem. Článek se objevuje pod klíčovým slovem 

literatura faktu. 

Absence zdrojů a nejistota v tvrzeních (slova typu „údajně“ je možné využít 

v žurnalistice, v literatuře faktu však skutečně ojediněle) vyvrací, že by samotný text byl 

literaturou faktu, ale jasně využívá jeho prvky, především prostřednictvím jednolité 

příběhové výstavby textu, byť jazyk je výrazně publicistický. 

Článek je doplněn mnoha přímými citacemi, což mu dodává na relevanci i jej v očích 

čtenáře validuje. Opětovně by textu prospěly alespoň obecné odkazy na zdroje a v tomto 

případě i větší délka. 

Přes popsané chyby text může sloužit za příklad toho, že i pouhá zpráva o nadcházející 

expozici lze umně zkombinovat s dalšími žánry a při využití prvků literatury faktu ji 

                                                           
https://finance.idnes.cz/becherove-rodina-historie-becherovka-bylinny-liker-karlovy-vary-tajemstvi-

slavnych-rodin-gx0-/podnikani.aspx?c=A180302_113913_podnikani_kho  

69 OSOUCH, Marek. Jiřího pouze z Poděbrad historie nezná, český král byl rovněž z Kunštátu. IDNES Brno 

[online]. c1999-2018, 6. května 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://brno.idnes.cz/jiri-z-

podebrad-kunstat-kral-dgg-/brno-zpravy.aspx?c=A180504_111128_brno-zpravy_krut 

https://finance.idnes.cz/becherove-rodina-historie-becherovka-bylinny-liker-karlovy-vary-tajemstvi-slavnych-rodin-gx0-/podnikani.aspx?c=A180302_113913_podnikani_kho
https://finance.idnes.cz/becherove-rodina-historie-becherovka-bylinny-liker-karlovy-vary-tajemstvi-slavnych-rodin-gx0-/podnikani.aspx?c=A180302_113913_podnikani_kho


39 
 

povýšit na něco, čím se server odliší od ostatních webů, které chtějí informovat o stejné 

události. 
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5.2. Výsledky analýzy textů na iDnes 

U Technetu je možné tvrdit, že část uveřejněných textů nejen vykazuje prvky literatury 

faktu, ale některé lze do literatury faktu přímo zařadit. V prostředí mainstreamových 

médií má unikátní postavení: jiný server, který v podobně velké míře dokáže pracovat 

s postupy literatury faktu a zároveň dosahuje obdobné čtenosti, není z dostupných zdrojů 

k nalezení. 

Jedním ze stálých spolupracovníků redakce Technet je navíc Karel Pacner, člen KALFu 

a Obce spisovatelů70, který pro server dlouhodobě zpracovává témata literatury faktu, 

případně publikuje úryvky ze svých knih71. O existenci literatury faktu 

i v mainstreamových médiích tak nelze pochybovat; Technet a účast autora literatury 

faktu v online zpravodajském médiu však zůstává raritou. 

Jiné součásti iDnesu, například Xman, prvky literatury faktu vykazují, avšak v neúplné, 

a ne vždy kvalitativně přijatelné podobě, jak ukazuje příklad č. 2 (podkapitola 5.1.2.). 

Hlavní zpravodajství prvky literatury faktu vykazuje zřídka, běžně u článků 

pojednávajících o historické události nebo osobnosti, případně v rozhovorech 

s odborníky. Ve většině případů však selhává práce se zdroji a s poznámkovým aparátem, 

kteréžto jsou pro literaturu faktu klíčové. Rovněž jsou texty ve všech případech příliš 

krátké a nedostatečně hluboké; u zpravodajského serveru ale tento fakt nepřekvapí. 

Problematické je unikátní postavení iDnes na české mediální scéně. Žádný další 

zpravodajský web s vysokou čteností nedosahuje obdobné rozmanitosti ani tak širokého 

spektra témat, jimž se věnuje. Právě pohlcením dříve samostatných webů (Technet, 

Xman, Bonusweb.cz) se však do mainstreamového online zpravodajství zřejmě dokázala 

literatura faktu dostat o něco snadněji. 

Téměř veškeré texty se silnějšími prvky literatury faktu pochází z interních redakcí iDnes, 

případně od externích odborníků spolupracujících se serverem. Agenturní zpravodajství, 

až na zanedbatelné výjimky, literaturu faktu nijak do textů nezahrnuje a drží se striktní 

publicistické šablony. 

                                                           
70 Karel Pacner: Životopis. KarelPacner.cz [online]. c2006-2012, 31. prosince 2012 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: http://www.karelpacner.cz/?str=ziv  

71 Karel Pacner. Technet [online]. c1999-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=828&jmeno=karel-pacner  

http://www.karelpacner.cz/?str=ziv
https://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=828&jmeno=karel-pacner


41 
 

Vzhledem k nepřístupným statistikám agentur a iDnesu, které se týkají čtenosti 

jednotlivých článků, je nemožné určit popularitu publikovaných textů. Tu nelze odvodit 

ani z počtu komentářů (ty závisí spíše na kontroverznosti tématu než čtenosti). Vzhledem 

k trvalému, v posledních letech spíše mírně narůstajícímu počtu textů literatury faktu 

nebo textů s jejími prvky na serveru však lze usuzovat, že jejich popularita je 

přinejmenším dostatečná na publikování. 
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5.3. Literatura faktu na Aktuálně 

5.3.1. „A jak by ses zachoval ty? Německý historik líčí, jak čeští umělci uvěřili nacismu, jiní 

odboji“ 

Jeden z nejzajímavějších textů na Aktuálně vzešel z klíčového slova literatura faktu 

a vojsko. Článek „A jak by ses zachoval ty? Německý historik líčí, jak čeští umělci uvěřili 

nacismu, jiní odboji“72 je z žurnalistického pohledu podivuhodným dílem. Připomíná 

recenzi, avšak jazykové prostředky odpovídají spíše beletrii, zároveň autor do textu 

vkládá vlastní pocity a postoje, které doplňuje i jemnými biografickými prvky autora. 

Recenzi (tak je článek uveden v adresním řádku Aktuálně) sice rozhodně nelze vnímat 

jakožto literaturu faktu, avšak její prvky zde lze nalézt v hojném počtu, ač v neobvyklé 

podobě. Nejviditelnější je snaha autora čtenáře napínat a vtáhnout jej do textu už od 

prvních odstavců následujících po perexu. Při dodržení novinářských standardů tak do 

článku umně vkládá umělecké jazykové prostředky; věty jsou krátké, úderné, užity jsou 

tázací věty. Text obsahuje úryvky z knihy, byť citované nepřímo. Chybějící poznámkový 

aparát lze v tomto případě snadno odpustit vlivem odkázání na knihu samotnou, do textu 

jsou dokonce doplněny vnitrowebové odkazy na pojmy Volker Mohn, což je autor, 

a protektorát, jenž čtenáře přesune do vyhledávání klíčového slova. 

Ve výsledku článek působí velmi čtivě. Stále se jedná o publicistický text, avšak prvky 

literatury faktu jej významně osvěžují. Autorem je, jako u všech textů na Aktuálně, člen 

redakce webu. 

Jde o příklad textu, kde jsou prvky literatury faktu upozaděné, ale přítomné a celkovému 

vyznění článku prospívají. 

5.3.2. „Baarová vláčela svůj osud. Byla velmi naivní, neinformovaná a zahleděná do sebe, 

míní historici“ 

Další text, opět pod klíčovým slovem literatura faktu, odpovídá spíše než 

zpravodajskému textu historickému výzkumu. Článek „Baarová vláčela svůj osud. Byla 

velmi naivní, neinformovaná a zahleděná do sebe, míní historici“73 slouží za 

                                                           
72 PALÁN, Aleš. A jak by ses zachoval ty? Německý historik líčí, jak čeští umělci uvěřili nacismu, jiní 

odboji. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 17. června 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/recenze-knihy-nacisticka-kulturni-politika-v-

protektoratu-od/r~ed435bb2721411e886d70cc47ab5f122/  

73 HRONOVÁ, Zuzana. Baarová vláčela svůj osud. Byla velmi naivní, neinformovaná a zahleděná do sebe, 

míní historici. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 22. ledna 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/recenze-knihy-nacisticka-kulturni-politika-v-protektoratu-od/r~ed435bb2721411e886d70cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/recenze-knihy-nacisticka-kulturni-politika-v-protektoratu-od/r~ed435bb2721411e886d70cc47ab5f122/
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reprezentativní příklad literatury faktu v klasickém online zpravodajském médiu. 

Přestože publicistický styl je přítomen, není dominantní a bohatě jej doplňují přímé citace 

odborníků a historiků. Odkazy na doplňující informace z vnitřního archivu webu jsou 

hojné a vhodně umístěné. 

U zdrojů jsou uvedena jména historiků, často jejich působiště, příp. autorka odkazuje na 

knihy, a to i cizojazyčné. Text je poměrně poutavý, je sepsán i s důrazem na potěchu 

čtenáře, nejen na sdělování faktů. Použity jsou tázací věty, text je vhodně strukturován na 

kratší podkapitoly. 

Na webu jsou k nalezení i obdobné typy článků, byť nikoli v hojném počtu.74 Jde o jeden 

z nejlepších příkladů literatury na Aktuálně. 

Článek je příkladem transformace literatury faktu do online prostředí; ukazuje na cestu, 

kterou se může žánr ubírat. To už je však v rukou jeho autorů, potažmo případně 

žurnalistů. 

5.3.3. „S dalajlámou se setkal už za komunistů, stal se náčelníkem indiánů. I to je guru 

cestovatelů Stingl“ 

Dalším textem Aktuálně, který narušuje zažité představy o publicistických textech, je 

článek „S dalajlámou se setkal už za komunistů, stal se náčelníkem indiánů. I to je guru 

cestovatelů Stingl“75. Z článku, z kterého lze dle titulku získat dojem, že jde jen o krátkou 

biografii, postupně vyplyne kombinace recenze knihy, biografie a literatury faktu. Chytře 

poskládaný text je čtivý, mnohdy i úsměvný, návštěvník navíc získává při čtení pocit 

koherence. Smysluplné přímé citace doplňují odkazy na klíčová slova a na archiv 

Aktuálně. Text je k nalezení pod klíčovým slovem historie. 

V tomto případě se jedná o text, který napovídá, jakým způsobem literatura faktu 

nenásilně proniká do žánru recenzí a biografií. Vyšší důraz na faktičnost, kontext 

                                                           
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baarova-musela-byt-velmi-naivni-a-neinformovana-rika-

histori/r~8e7994c2be2811e5a6b7002590604f2e/?redirected=1532426187  

74 KONDÁR, Daniel. Co ruské ženy zažily ve válce? Nobelistka Alexijevičová posbírala svědectví z Rudé 

armády. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 8. února 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/co-ruske-zeny-zazily-ve-valce-nobelistka-alexijevicova-

posbi/r~7033b0a00c2911e89efbac1f6b220ee8/  

75 HRONOVÁ, Zuzana. S dalajlámou se setkal už za komunistů, stal se náčelníkem indiánů. I to je guru 
cestovatelů Stingl. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 3. listopadu 2016 [cit. 2018-07-28]. 
Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/cestovatel-miloslav-
stingl/r~a053d33ea1b611e6a16a0025900fea04/  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baarova-musela-byt-velmi-naivni-a-neinformovana-rika-histori/r~8e7994c2be2811e5a6b7002590604f2e/?redirected=1532426187
https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/baarova-musela-byt-velmi-naivni-a-neinformovana-rika-histori/r~8e7994c2be2811e5a6b7002590604f2e/?redirected=1532426187
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/co-ruske-zeny-zazily-ve-valce-nobelistka-alexijevicova-posbi/r~7033b0a00c2911e89efbac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/co-ruske-zeny-zazily-ve-valce-nobelistka-alexijevicova-posbi/r~7033b0a00c2911e89efbac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/cestovatel-miloslav-stingl/r~a053d33ea1b611e6a16a0025900fea04/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/cestovatel-miloslav-stingl/r~a053d33ea1b611e6a16a0025900fea04/
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a doprovodné informace je citelný a vhodný. Obdobný autorský styl se objevuje i 

u dalších recenzí na Aktuálně.76 

5.3.4. „Po bitvách zmizeli v hrobech, nikdo o nich nevěděl. KLDR prolomí tajemství, do 

USA vrátí těla vojáků“ 

Tradičně populární v literatuře faktu je vojenská tematika. Tento trend je znatelný 

i v online médiích, důkazem budiž článek „Po bitvách zmizeli v hrobech, nikdo o nich 

nevěděl. KLDR prolomí tajemství, do USA vrátí těla vojáků,“77 objevující se u klíčových 

slov historie a vojsko. Text vkládá do souvislosti historické informace; kontext je aktuální 

v klasickém zpravodajství vlivem geopolitických událostí a diplomacii USA a KLDR. 

Oživení textu historickým výkladem událostí, které vysvětlují důležitost zprávy, je 

provedeno ve stylu literatury faktu. Umělecký jazyk střídá publicistický styl, který je opět 

doplněn přímými citacemi. Byť uvedených zdrojů je poměrně málo a autor pracuje 

i s domněnkami, jsou prvky literatury faktu dostatečně viditelné pro ospravedlnění 

zařazení textu do žánru alespoň v kontextu online zpravodajských médií. Text lze nalézt 

pod klíčovými slovy vojsko a historie. 

Obdobných typů článku se na Aktuálně nachází vícero78. 

Dílo je dobrým příkladem textu, kdy literatura faktu může proniknout i do klasické 

zprávy, která informuje o politickém dění. Při propojení s historií článek velmi nenásilně 

vsazuje do souvislostí nedávné události a představuje další možný způsob, jakým bude 

literatura faktu v digitální éře existovat. 

                                                           
76 HRBOTICKÝ, Saša. Recenze: Kdo si počká, ten zjistí, že se historie opakuje. Dánská válka zrcadlí i český 

marasmus. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 18. prosince 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/recenze-kdo-si-pocka-ten-zjisti-ze-se-historie-opakuje-

dansk/r~eb7806a8e3e311e78337ac1f6b220ee8/  

77 NOVÁK, Martin. Po bitvách zmizeli v hrobech, nikdo o nich nevěděl. KLDR prolomí tajemství, do USA 

vrátí těla vojáků. Zprávy Aktuálně [online]. c1999-2018, 23. července 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zmizeli-v-hrobech-po-bitvach-nikdo-o-nich-nevedel-kldr-

prolo/r~8d9295368c1b11e88202ac1f6b220ee8/  

78 GAZDÍK, Jan a Martin BIBEN. Boj parašutistů v kryptě? Reálné drama, do kterého není potřeba nic 

přidávat, tvrdí historik. Zprávy Aktuálně [online]. c1999-2018, 18. června 2017 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/boj-o-kryptu-az-biblicky-pribeh-parasutistu-shoduji-se-

histo/r~5918065c358611e7a4bd0025900fea04/  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/recenze-kdo-si-pocka-ten-zjisti-ze-se-historie-opakuje-dansk/r~eb7806a8e3e311e78337ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/recenze-kdo-si-pocka-ten-zjisti-ze-se-historie-opakuje-dansk/r~eb7806a8e3e311e78337ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zmizeli-v-hrobech-po-bitvach-nikdo-o-nich-nevedel-kldr-prolo/r~8d9295368c1b11e88202ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zmizeli-v-hrobech-po-bitvach-nikdo-o-nich-nevedel-kldr-prolo/r~8d9295368c1b11e88202ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/boj-o-kryptu-az-biblicky-pribeh-parasutistu-shoduji-se-histo/r~5918065c358611e7a4bd0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/boj-o-kryptu-az-biblicky-pribeh-parasutistu-shoduji-se-histo/r~5918065c358611e7a4bd0025900fea04/
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5.3.5. „Ku-klux-klan není mrtvý. Věří, že Ježíš byl rasista, říká reportérka, která s organizací 

mluvila“ 

Zajímavé je, že prvky literatury faktu Aktuálně uplatňuje i u reportáží přebraných 

a upravených z cizích médií, např. „Ku-klux-klan není mrtvý. Věří, že Ježíš byl rasista, 

říká reportérka, která s organizací mluvila.“79. U vlastních reportáží je však dodržován 

styl publicistický a zpravodajský a jediný vliv literatury faktu lze pozorovat prakticky jen 

u občasného zdynamičtění použitých jazykových prostředků. Článek se objevuje 

u klíčového slova historie. 

Tento text je článkem, který ukazuje, že při překladu lze uplatnit prvky literatury faktu 

původně aplikované u cizojazyčného díla. 

5.3.6. „70 let od porážky nacismu. Svědectví, příběhy, fakta“ 

Velice sympatickým je pak v online zpravodajství poměrně unikátní projekt, „70 let od 

porážky nacismu. Svědectví, příběhy, fakta,“80 který je jakýmsi rozcestníkem. Odkazuje 

na 45 článků, velmi blízkých literatuře faktu, které popisují různé aspekty druhé světové 

války. Je to zřejmě největší a zároveň nejvhodnější příklad literatury faktu v českých 

online médiích. 

Existence podobného rozcestníku potvrzuje, že literatura faktu je obzvláště populární 

u vojenské tématiky a nejinak je tomu i u online médií. Klíčová slova vojsko a historie na 

projekt odkáží, literatura faktu překvapivě nikoliv. 

Rozcestník slouží jako par excellence příklad literatury faktu ve zpravodajských médiích. 

Vojenská tématika tím zároveň potvrzuje svoji oblibu i to, že v podobě kratších článků 

má ve zpravodajství své příjemné místo; byť prozatím primárně v době různých výročí 

důležitých bitev, válek a mírových smluv.  

                                                           
79 MACA, Tomáš. Ku-klux-klan není mrtvý. Věří, že Ježíš byl rasista, říká reportérka, která s organizací 

mluvila. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 11. listopadu 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/ku-klux-klan-neni-mrtvy-veri-ze-jezis-byl-rasista-rika-

repor/r~cd8e8c56c63911e786cf0cc47ab5f122/  

80 70 let od porážky nacismu. Svědectví, příběhy, fakta. Zprávy Aktuálně [online]. c1999-2018, 11. května 

2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/70-let-od-porazky-nacismu-

svedectvi-pribehy-fakta/r~03c17386f29a11e498af002590604f2e/  

https://magazin.aktualne.cz/kultura/ku-klux-klan-neni-mrtvy-veri-ze-jezis-byl-rasista-rika-repor/r~cd8e8c56c63911e786cf0cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/ku-klux-klan-neni-mrtvy-veri-ze-jezis-byl-rasista-rika-repor/r~cd8e8c56c63911e786cf0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/70-let-od-porazky-nacismu-svedectvi-pribehy-fakta/r~03c17386f29a11e498af002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/70-let-od-porazky-nacismu-svedectvi-pribehy-fakta/r~03c17386f29a11e498af002590604f2e/
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5.4. Výsledky analýzy textů na Aktuálně 

Vysledovat prvky literatury faktu ve zpravodajství Aktuálně je možné snadno, což je 

u čistokrevného zpravodajství překvapivým výsledkem. Ukazuje se, že prvky literatury 

faktu, obzvláště proměna použitého jazyka, dynamičnost textu a snaha o osvěžení žánrů 

typu biografie, recenze nebo rozhovoru proniká do mainstreamového zpravodajství. 

U nejklasičtějšího žurnalistického žánru, zprávy, není literatura faktu znatelná až na 

vzácné výjimky, obdobná situace je k vidění i u reportáže; tam už je však absence 

literatury faktu zarážející, neboť vzhledem k účasti novináře na reportáži a možnosti 

vložení příběhové linky a emocionálního vtažení diváka do textu je takový žánr pro 

literaturu faktu velmi vhodný. 

Všechny texty s výjimkou č. 5 (podkapitola 5.3.5.) pochází od interní redakce Aktuálně 

a přímo od zdrojů žurnalistů redakce. 

Popularitu jednotlivých textů opět nelze vysledovat, avšak při vyhledávání je znatelný 

trend mírného nárůstů prvků literatury faktu v textech z posledních několika let; i pod 

vyhledávanými klíčovými slovy lze vyhledat relevantnější výsledky přibližně od roku 

2011 a dál.  
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6. Literatura faktu na českém internetu 

Pro vyhledání webů specializovaných na literaturu faktu jsou využity dva standardní 

vyhledávače v České republice, a to vyhledávač společnosti Google LLC (dále jen 

Google) a vyhledávač společnosti Seznam.cz (dále jen Seznam). 

Pro zpřesnění výsledků jsou využity hned dvě klíčová slova: literatura faktu a literární 

server. Práce bere v úvahu výsledky z prvních 10 stran vyhledávání na obou 

vyhledávačích. V praxi však po první straně vyhledávání strmě klesá počet uživatelů, 

kteří hledají dál pod stejným pojmem, a to až na pouhých 5 % původních hledajících.81 

Vyhledávání vždy probíhá v anonymním módu prohlížeče Firefox verze 56, což 

významně snižuje šanci na ovlivnění výsledků vlivem ukládání mezipaměti a historie 

vyhledávání. 

Celkový počet vyhledaných webů vychází na Googlu i Seznamu na relativně vysoký 

počet přesahující miliony výsledků u obou klíčových slov. Avšak vzhledem 

ke dvouslovným klíčovým slovům a povaze obou vyhledávačů je vysoce 

nepravděpodobné, že by všechny vyhledané odkazy obsahovaly relevantní výsledky, 

nebo i jen většina z nich.  

                                                           
81 IDEN, Kelly, JACOBSON, Madeline, ed. How Far Down the Search Engine Results Page Will Most People 

Go? Leverage Marketing [online]. 2400 E Cesar Chavez, #214 Austin, TX 78702 512-200-9154: Leverage 

Marketing, 2015, aktualizováno [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.theleverageway.com/blog/how-far-down-the-search-engine-results-page-will-most-

people-go/  

https://www.theleverageway.com/blog/how-far-down-the-search-engine-results-page-will-most-people-go/
https://www.theleverageway.com/blog/how-far-down-the-search-engine-results-page-will-most-people-go/
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6.1. Vyhledávání pomocí klíčového slova literatura faktu 

6.1.1. Google 

Při prvotním hledání pod klíčovým slovem literatura faktu lze na českém internetu na 

klíčové první straně nalézt dle vyhledávání společnosti Google pouze různé definice,82,83 

databáze knihkupectví84,85,86 a žebříčky popularity.87 Weby specificky věnované literatuře 

faktu na první stránce vyhledávání nejsou. 

Druhá strana je z velké části stejná, jedinou výjimku nalezneme v odkazu na ÚČL AVČR, 

kterou tato bakalářská práce cituje.88 To je zprávou pozitivní – přestože nikoli 

dominantně, ÚČL AVČR se literaturou faktu zabývá, stejně jako literární teorií. 

Na třetí straně lze nalézt knihkupectví z Polské republiky,89 web věnovaný konkrétně 

literatuře faktu však stále chybí. 

Až na konci čtvrté strany se objevuje text, který se literatuře faktu věnuje i mimo 

knihkupectví, definici nebo žebříček. Jedná se však o jakési literární poradenství, které 

rozhodně nelze označit za odborný web ani za web specificky určený pro literaturu 

faktu.90 

                                                           
82 ŠŤOURAČOVÁ, Alena. Literatura faktu. VašeLiteratura.cz [online]. c2009-2016, 2009 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/626-literatura-faktu  

83 Literatura faktu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura_faktu  

84 Knihy – literatura faktu. Databáze knih [online]. c2008-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.databazeknih.cz/zanry/literatura-faktu-9  

85 Literatura faktu. Levné knihy [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.levneknihy.cz/literatura-faktu/  

86 Historie a literatura faktu. Nakladatelství Vyšehrad [online]. Vyšehrad [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.ivysehrad.cz/historie-a-literatura-faktu/  

87 Žebříček nejlepších knih v kategorii Literatura faktu. Československá bibliografická databáze [online]. 

[cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.cbdb.cz/zebricek-dle-kategorie-12-literatura-faktu  

88 Literatura faktu: [online]. s. 692-696 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/liteartura%20faktu.pdf 

89 Literatura faktu. Ksiegarnia Internetowa Znak.com.pl [online]. eCom Group Sp. z o.o., ul. 
Madalińskiego 9, 30-303 Kraków [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://www.znak.com.pl/kategoria/literatura-faktu/22  

90 Beletrie a literatura faktu. Mamtalent.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-

.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859  

https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/626-literatura-faktu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura_faktu
https://www.databazeknih.cz/zanry/literatura-faktu-9
https://www.levneknihy.cz/literatura-faktu/
http://www.ivysehrad.cz/historie-a-literatura-faktu/
https://www.cbdb.cz/zebricek-dle-kategorie-12-literatura-faktu
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/dcl_1945-1989/IV/liteartura%20faktu.pdf
https://www.znak.com.pl/kategoria/literatura-faktu/22
http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859
http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859
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Pátá strana se opět skládá primárně z knihkupectví, stejně tak strana šest, kde je navíc 

dostupný překlad pojmu do angličtiny.91 Strany sedm a osm pokračují identicky. 

Změna se uskuteční až na straně deváté, kde se objeví blog, který se věnuje literatuře jako 

takové, a to také konkrétně literatuře faktu (i tak pouze ve formě štítku, pod nímž lze 

vyhledat recenze).92 Jde však o osamocenou vlaštovku v primárním vyhledávání. 

Strana 10 už se opět navrátila k zobrazení všemožných knihkupectví. Ty celkově 

vyhledávání dominují a naznačují, že mezi nejvyhledávanějšími webovými stránkami je 

pouze jediný blog, který se literatuře faktu věnuje (a to nikoli primárně) a stránky ÚČL 

AVČR. 

Rozkol mezi popularitou literatury faktu, ale značně nedostačujícím počtem dostupných 

zdrojů a webů týkajících se tématu, je fascinující. 

6.1.2. Seznam 

První stránka vyhledávání Seznamu při využití klíčového slova literatura faktu ukáže 

obdobné výsledky jako Google. K nalezení je jedna definice literatury faktu na 

encyklopedii Wikipedia,93 jinak je stav obdobný, jedná se primárně o knihkupectví.94,95 

Je však k nalezení méně definic literatury faktu. 

Další definice, které byly u Googlu na první straně, nalezneme u Seznamu až na straně 

druhé.96 Vyhledat však lze knihkupectví, která se u Googlu na prvních deseti stranách 

neukazují.97 Pro potřeby hledání literatury faktu je však tento fakt irelevantní. 

                                                           
91 "literatura faktu" anglický překlad. Bab.la [online]. Oxford University Press [cit. 2018-07-28]. Dostupné 
z: https://cs.bab.la/slovnik/cesky-anglicky/literatura-faktu  

92HANDL, Jan. Kniha: Do pekel a zpět: Evropa 1914–1949. HistorieBlog.cz [online]. 23. března 2018 [cit. 

2018-07-28]. Dostupné z: http://www.historieblog.cz/tag/literatura-faktu/  

93 Literatura faktu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura_faktu  

94 Literatura faktu. Knihacek [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.knihacek.cz/literatura-

faktu/  

95 Literatura faktu. Mall.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.mall.cz/knihy-literatura-
faktu  

96 ŠŤOURAČOVÁ, Alena. Literatura faktu. VašeLiteratura.cz [online]. c2009-2016, 2009 [cit. 2018-07-28]. 
Dostupné z: https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/626-literatura-faktu  

97 Literatura faktu. Market24 [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.market-
24.cz/literatura-faktu/  

https://cs.bab.la/slovnik/cesky-anglicky/literatura-faktu
http://www.historieblog.cz/tag/literatura-faktu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura_faktu
https://www.knihacek.cz/literatura-faktu/
https://www.knihacek.cz/literatura-faktu/
https://www.mall.cz/knihy-literatura-faktu
https://www.mall.cz/knihy-literatura-faktu
https://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury/626-literatura-faktu
https://www.market-24.cz/literatura-faktu/
https://www.market-24.cz/literatura-faktu/
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Strany 3–5 druhem odkazů odpovídají Googlu, pouze knihkupectví jsou odlišná jak 

pořadím, tak absencí, resp. svou přítomností na Seznamu. 

Databáze knih, u Googlu přítomna na první stránce, je zde až na šesté straně.98 

Strany 7–10 jsou opět plné knihkupectví a antikvariátů. Web specializovaný na literaturu 

faktu je pod klíčovým slovem literatura faktu nedohledatelný na prvních deseti stranách. 

Nepřekvapí absence polských knihkupectví, neboť Seznam je oproti Googlu výrazněji 

zaměřen na prostředí ČR.  

                                                           
98 Knihy – literatura faktu. Databáze knih [online]. c2008-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
https://www.databazeknih.cz/zanry/literatura-faktu-9 

https://www.databazeknih.cz/zanry/literatura-faktu-9
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6.2. Vyhledávání pomocí klíčového slova literární server 

6.2.1. Google 

Pod klíčovým slovem literární server – při zachování stejných podmínek a pravidel jako 

u klíčového slova literatura faktu – nalezneme odlišné výsledky na Googlu i Seznamu. 

Google hned na první stránce nabídne mnoho amatérských literárních portálů 

i profesionálněji působících webů,99,100 žádný z nich se však podrobněji nezabývá 

literaturou faktu; iLiteratura.cz sice má sekci non fiction,101 avšak na serveru se píše pouze 

o jednotlivých tématech non-fiction (včetně náboženství), nikoli o literatuře faktu nebo 

non-fiction jako žánrech. I server Literární noviny, který se věnuje literárnímu 

zpravodajství, pod vyhledáním přesného pojmu literatura faktu zobrazí pouze 30 

výsledků během několika let, které se navíc obvykle literatury faktu týkají pouze 

okrajově.102 Ani další servery na první stránce nepracují s literaturou faktu, nebo jen 

velmi omezeně.103,104 

Na straně druhé nalezneme široké množství výsledků, kupříkladu web ÚČL AVČR, který 

se literatuře faktu věnuje, a který práce několikrát cituje. Jinak zde lze nalézt literární 

servery,105 Městskou knihovnu Slavoj,106 „literární almanach“ Wagon107 a odkazy na 

médium iHNed.cz,108 které se sice týkají literatury, ale nikoli přímo literatury faktu. 

                                                           
99 Literární Sůvička [online]. c2010 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.suvicka.cz/  

100 Beletrie a literatura faktu. Mamtalent.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-
.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859 

101 Non fiction. ILiteratura.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Zanry  

102 Hledat. Literární noviny [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=

exact&limit=20  

103 Liter.cz [online]. c2004-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.liter.cz/  

104 Pulsy: Studentská literární revue. Pulsy [online]. c2004-2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://revuepulsy.cz/  

105 Litweb [online]. c2012 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://litweb.cz/  

106 Literární čajovna a internetová kavárna. Městská knihovna Slavoj [online]. c2014 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://www.slavoj.cz/o-knihovne/oddeleni/literarni-cajovna-a-internetova-kavarna.html  

107 Literární almanach on-line. Wagon [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.almanachwagon.cz/  

108 Knihy budou mít server jako je filmový Rotten Tomatoes. Literární web agreguje průměrné 

hodnocení. Zprávy Aktuálně [online]. c1996-2018, 7. června 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://art.ihned.cz/c1-65322060-lithub-hodnoceni-knihy-prumer-agregator-usa  

http://www.suvicka.cz/
http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859
http://www.mamtalent.cz/beletrie-a-literatura-faktu-.phtml?program=1&ma__0__id_b=11536&ma__0__id_kp=38859
http://www.iliteratura.cz/Zanry
http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
https://www.liter.cz/
http://revuepulsy.cz/
http://litweb.cz/
https://www.slavoj.cz/o-knihovne/oddeleni/literarni-cajovna-a-internetova-kavarna.html
http://www.almanachwagon.cz/
https://art.ihned.cz/c1-65322060-lithub-hodnoceni-knihy-prumer-agregator-usa
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Na třetí straně nalezneme Památník národního písemnictví,109 další literární weby, 

kavárnu110 a další nepříliš relevantní výsledky. 

Strana čtyři je velice podobná straně tři, objevuje se však více kaváren. 

Od páté strany dál už se ve vyhledávání prakticky neobjevují relevantní výsledky. 

6.2.2 Seznam 

V případě Seznamu jde pod heslem literární web nalézt velmi podobné výsledky jako 

u Googlu,111,112 objevuje se však také web H7o, který píše o tristním stavu literatury 

v online prostředí na českém internetu.113 Oproti Googlu má Seznam i odkaz na viditelně 

zastaralý web literárního festivalu, který již zřejmě neexistuje.114 

Strana dvě, podobně jako u Googlu, je plná amatérských literárních webů115,116 a odkazů, 

které nejsou příliš relevantní. 

Třetí strana opět nabídne literární portály, množí se irelevantní výsledky. 

Čtvrtá strana z většiny pouze nabídne odkazy na weby objevující se na prvních třech 

stranách vyhledávání, pouze specifikované na konkrétní sekce webu, s výjimkou jednoho 

odkazu na encyklopedii Wikipedia s pojmem Literární noviny.117 

                                                           
109 Památník národního písemnictví [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/  

110 Vítejte v literární kavárně. Literární kavárna Řetězová [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.kavarnaretezova.cz/  

111 JENNY. Empatie na literárním webu. Poeta.cz: Moderní literární server [online]. c2018, 2. března 2017 

[cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.poeta.cz/dilo/empatie-na-literarnim-webu-1  

112 OLEHLA, Richard. Britské literární weby – Contemporary Writers. ILiteratura.cz [online]. c2018, 12. 

února 2005 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/17017/britske-literarni-

weby-contemporary-writers  

113 ZBOŘIL, Jonáš. Kde vězí český literární web. H7o [online]. Radlas 5, 602 00 Brno, c2018, 12. února 

2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.h7o.cz/kde-vezi-cesky-literarni-web/  

114 13. literární Zarafest. Lab70 [online]. c2018, 2013 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.lab70.com/cs/node/40  

115 Komu jsou určeny literární weby??. Psanci.cz [online]. c2018, 13. ledna 2015 [cit. 2018-07-28]. 
Dostupné z: https://www.psanci.cz/dilo.php?dilo_id=29416-komu-jsou-urceny-literarni-weby  

116 OLEHLA, Richard. Britské literární weby - The Man Booker Prize. ILiteratura.cz [online]. 12. července 

2005 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/17655/britske-literarni-weby-the-

man-booker-prize  

117 Literární noviny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_noviny  
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Na páté až desáté stránce se z neznámých důvodů množí odkazy na „literární web“ 

suvicka.cz a jednotlivé příspěvky na serveru.118 Žádné relevantní vyhledávání literárních 

webů zaměřených na literaturu faktu, nebo přinejmenším alespoň literární teorii, však ani 

Seznam nenabídne.  

                                                           
118 EVA. Literární Sůvička [online]. c2010, 25. března 2011 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

http://www.suvicka.cz/?p=7498  

http://www.suvicka.cz/?p=7498
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7. O literatuře faktu v českých online médiích 

Vyhledávání literatury faktu na Aktuálně a iDnes probíhá obdobně jako u analýzy textů 

ze zmíněných serverů. Pomocí klíčového slova literatura faktu, které je v tomto případě 

jediné relevantní, se bakalářská práce pokusí nalézt články pojednávající o literatuře faktu 

v jakékoliv formě: pravděpodobná je např. zpráva z udílení cen literatury faktu, 

o aktivitách KALFu nebo statistika o popularitě knižních žánrů, příp. rozhovor s autory. 

Na rozdíl od analýzy zpravodajských článků je u serverů vypsán úplný počet článků 

o literatuře faktu, které se mezi lety 2015–2018 na iDnes a na Aktuálně objevily. To je 

odůvodněno jejich nižším počtem a vyšší mírou možné objektivity; zda text o literatuře 

faktu pojednává lze zjistit výrazně snáze než to, zda obsahuje prvky literatury faktu. 

7.1. iDnes 

Od 1. ledna roku 2015 až do 28. července 2018 je na iDnes k nalezení pod klíčovým 

slovem literatura faktu pouhých 9 textů, které se literatury faktu týkají. Jde o několik 

rozhovorů s autory literatury faktu,119,120 dvě biografie smíšené s rozhovorem, přičemž 

obě se týkají toho samého autora121,122 a jedno dílo zabývající se množstvím výpůjček 

z knihoven a popularitou jednotlivých autorů, včetně těch literatury faktu; text navíc 

pochází z agenturního zpravodajství ČTK.123 Tristní stav je podtržen dvěma komerčními 

                                                           
119 KALENSKÁ, Blanka. Napoleon by měl z brexitu velkou radost, tvrdí historik Kovařík. IDNES.cz [online]. 

c1999-2018, 20. dubna 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/jiri-kovarik-

rozhovor-tydenik-tema-d6k-/literatura.aspx?c=A170419_170909_literatura_vha  

120 ŠMUDLOVÁ, Barbora. O Karlových Varech píši, protože je miluji, říká historik na penzi. IDNES.cz 

[online]. c1999-2018, 24. června 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://vary.idnes.cz/karlovarsky-

kraj-karlovy-vary-spisovatel-burachovic-historik-pvq-/vary-zpravy.aspx?c=A180621_410039_vary-

zpravy_prz  

121 KUBÁT, Petr. Při psaní má Bauer na kolenou mapu středověké Prahy. Vyšlo mu už 162 knih. IDNES.cz 

[online]. c1999-2018, 18. září 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://budejovice.idnes.cz/spisovatel-

jan-bauer-napsal-162-knih-dtg-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160910_2272361_budejovice-zpravy_mrl  

122 KUBÁT, Petr. Literární rekordman Jan Bauer oslavil 70 let, letos vydá už 150. knihu. IDNES.cz [online]. 

c1999-2018, 15. dubna 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://budejovice.idnes.cz/bauer-oslavil-70-

let-0a6-/budejovice-zpravy.aspx?c=A150414_094810_budejovice-zpravy_epkub  

123 ČTK. Vlastimil Vondruška je nejpůjčovanější český autor. Viewegh je devátý. IDNES.cz [online]. c1999-
2018, 25. listopadu 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/vlastimil-
vondruska-knihovny-nejpujcovanejsi-knihy-2016-pja-/literatura.aspx?c=A161125_110641_literatura_kiz  
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sděleními o chystaném knižním veletrhu124,125 a jakýmsi úvahovým článkem o literárním 

centru, které s literaturou faktu souvisí jen velmi zběžně.126 Text o udílení cen Magnesia 

Litera127 je očekávaný a významný, avšak pouze z jediného ročníku. 

Je vysoce nepravděpodobné, že by využití jiných klíčových slov poskytlo odlišné 

výsledky.  Už při zběžném ohledání výsledku je jasné, že se zpravodajství serveru 

o literaturu faktu prakticky nezajímá. Množství článků je velmi malé a jejich relevance 

není vysoká, žádná redakce viditelně nemá autora, která by se specializoval na psaní 

o literatuře faktu. 

Všechny text se nachází v hlavním zpravodajství iDnes, nejčastěji v podsekci kultura. 

7.2. Aktuálně 

Na Aktuálně je situace odlišná, ale nikoliv markantně. Vyhledávané články opět pochází 

z období od 1. ledna 2015 do 28. července 2018. Celkový počet textů, v nichž lze pod 

heslem literatura faktu vyhledat relevantní články pojednávající alespoň v souvislostech 

o literatuře faktu, je celkem jedenáct. Opětovně se jedná o několik rozhovorů. Nejde 

striktně o rozhovory s autory literatury faktu: Jeden byl vydán k úmrtí Ladislava 

Horáčka128, zakladatele nakladatelství Paseka – které je známé právě pro vydávání 

                                                           
124 KOMERČNÍ SDĚLENÍ. Knihy plné napětí i klidu. Vybírejte z nabídky Velkého knižního čtvrtka. IDNES.cz 

[online]. c1999-2018, 15. března 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://sdeleni.idnes.cz/knihy-plne-

napeti-i-klidu-vybirejte-z-nabidky-velkeho-knizniho-ctvrtka-13f-/prahah-

sdeleni.aspx?c=A170313_142639_prahah-sdeleni_rest  

125 KOMERČNÍ SDĚLENÍ. Co číst na jaře? Velký knižní čtvrtek poradí. IDNES.cz [online]. c1999-2018, 13. 

března 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://sdeleni.idnes.cz/co-cist-na-jare-velky-knizni-ctvrtek-

poradi-fkg-/prahah-sdeleni.aspx?c=A170310_095823_prahah-sdeleni_rest  

126 ZAVŘELOVÁ, Monika. Máme literární centrum, sláva. Ale k čemu vlastně je? Už čelí kritice. IDNES.cz 

[online]. c1999-2018, 22. ledna 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/ceske-literarni-centrum-0w4-

/literatura.aspx?c=A170120_135449_literatura_ts  

127 ZAVŘELOVÁ, Monika. Nominaci na Magnesii Literu má Marek Šindelka i temné Jezero. IDNES.cz 

[online]. c1999-2018, 7. března 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/magnesia-litera-2017-03n-

/literatura.aspx?c=A170307_090826_literatura_kiz  

128 HVÍŽĎALA, Karel. Knihy stojí stále stejně: deset piv, říkal Ladislav Horáček. Zprávy Aktuálně [online]. 

c1999-2018, 27. července 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://nazory.aktualne.cz/rozhovory/knihy-stoji-stale-stejne-deset-piv-rikal-ladislav-
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literatury faktu – další se týká geopolitické situace a Ruské federace, avšak profesor 

Andrej Zubov129, s nímž je rozhovor veden, je mj. autorem literatury faktu. 

Zajímavý je poměrně hutný text, který sám o sobě prvky literatury faktu obsahuje i 

o literatuře faktu informuje.130 Týká se vojenství a historie ČR zároveň, což vysvětluje 

využité prvky literatury faktu, diskuzi o ní i délku a hloubku textu. 

Další článek se zabývá literaturou faktu jen okrajově a pouze na začátku: říká, že děti 

nejméně čtou historickou literaturu a literaturu faktu, žánry blízce spřízněné (historická 

literaturou je běžně literaturou faktu).131 

Jeden článek pojednává o Magnesii Liteře,132 podobně jako na iDnes; opět jde jen o jeden 

ročník, o jiných buď nepíše nebo se vůbec netýkají literatury faktu a opět jde o agenturní 

zpravodajství ČTK, což je v případě Aktuálně výjimkou. Obdobný text se zabývá 14. 

ročníkem udílení knižních cen a Knihy roku a rovněž se jedná o ČTK, což je u Aktuálně 

překvapením.133 Začátek knižního veletrhu v Havlíčkové brodě je dalším takovým typem 

textu,134 stejně tak článek o Velkém knižním čtvrtku.135 Ta je opět od ČTK a ukazuje na 

hlubší krizi v informování o literatuře nejen na Aktuálně. Pokud kulturní zpravodajství 

                                                           
129 PRCHAL, Lukáš. Profesor Zubov: Z Putina se vyklubal neúspěšný Hitler. Zprávy Aktuálně [online]. 

c1999-2018, 28. června 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/profesor-

zubov-z-putina-se-vyklubal-neuspesny-hitler/r~4fa487e61cd111e59db2002590604f2e/  

130 GAZDÍK, Jan a Martin BIBEN. Boj parašutistů v kryptě? Reálné drama, do kterého není potřeba nic 
přidávat, tvrdí historik. Zprávy Aktuálně [online]. c1999-2018, 18. června 2017 [cit. 2018-07-28]. 
Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/boj-o-kryptu-az-biblicky-pribeh-parasutistu-shoduji-se-
histo/r~5918065c358611e7a4bd0025900fea04/ 

131 MON. Co čtou děti nejvíc? Klasika to není! Žena Aktuálně [online]. c1999-2018, 20. května 2015 [cit. 

2018-07-28]. Dostupné z: https://zena.aktualne.cz/rodina/co-ctou-deti-nejvic-klasika-to-

neni/r~i:article:807667/  

132 ČTK. Magnesia Litera udělala z loňského vítěze bestseller. Zprávy Aktuálně [online]. c1999-2018, 12. 

února 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/magnesia-

litera-udelala-z-lonskeho-viteze-bestseller/r~7ed374aab2be11e49e4b0025900fea04/  

133 ČTK. Knihou roku se stal Reinerův Román o Ivanu Blatném. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 

14. dubna 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/knihou-

roku-se-stal-reineruv-roman-o-ivanu-blatnem/r~09cd2dc0e2db11e4994f002590604f2e/  

134 KULTURA. Začíná knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Prolne se na něm literatura faktu a beletrie. 

Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 20. října 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura-nebo-zivot-zacina-veletrh-knih-v-havlickove-

brode/r~2a17a378b56811e7b128002590604f2e/  

135 ČTK. Mezi patnácti novinkami Velkého knižního čtvrtku bude i poslední díl série od Eleny Ferrante. 

Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 1. února 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
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https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura-nebo-zivot-zacina-veletrh-knih-v-havlickove-brode/r~2a17a378b56811e7b128002590604f2e/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/mezi-patnacti-novinkami-velkeho-knizniho-ctvrtku-bude-i-posl/r~f8a6d38e075311e88b47ac1f6b220ee8/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/mezi-patnacti-novinkami-velkeho-knizniho-ctvrtku-bude-i-posl/r~f8a6d38e075311e88b47ac1f6b220ee8/
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primárně zajišťuje tisková agentura, se kterou navíc Aktuálně běžně spolupracuje pouze 

zřídka, má znatelná absence textů o literatuře faktu hlubší konotace. 

Překvapivě se klíčové slovo literatura faktu objevuje v kontextu udílení Pulitzerovy 

ceny,136 ovšem jedná se o překlad kategorie non-fiction. Je přesto zajímavé, že autor 

použil překladu literatura faktu a nedržel se non-fiction. Jde o jeden z mála případů, kdy 

se literatura faktu objevuje ve spojení s jiným než textovým médiem. Opětovně jde navíc 

o agenturní zpravodajství ČTK. 

Podobně jako na iDnes i na Aktuálně figuruje statistika výpůjček, v nejpůjčovanějších 

autorech se vyskytuje několik autorů literatury faktu.137 Znovu je autorem ČTK. 

Poměrně unikátní počin je také informování o anketě knihkupectví Martinus, které 

popisuje, jaké knihy čtou prezidentští kandidáti.138 

Relevantních článků je i na Aktuálně málo, překvapivě však se na čistokrevném 

zpravodajském serveru vyskytlo více smysluplných výsledků než na portálu rozsahu 

iDnes, který má více možností i příležitostí, kdy o žánru psát. To je však pravděpodobně 

způsobeno i přítomností agenturního zpravodajství ČTK, které je zodpovědné za téměř 

polovinu všech příspěvků o literatuře (faktu). I to poukazuje na hlubší problémy 

zpravodajských serverů. 

  

                                                           
136 ČTK. Sté Pulitzerovy ceny získaly reportáže o zotročování rybářů nebo snímky uprchlíků v Evropě. 

Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 18. dubna 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ste-pulitzerovy-ceny-ziskaly-reportaze-o-zotrocovani-

rybaru/r~52eb69de05a511e6be7c0025900fea04/  

137 ČTK. Češi si v knihovnách nejvíce půjčují Vondrušku, Žítkovské bohyně a Deník malého poseroutky. 

Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 25. listopadu 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/v-knihovnach-lide-stale-nejvic-chteji-vondruskovy-

romany/r~bc62e2a6b2fd11e6871b0025900fea04/  

138 MACA, Tomáš. Švejk, Bible i Kája Mařík. Přečtěte si, jaké knihy mají na nočním stolku prezidentští 

kandidáti. Magazín Aktuálně [online]. c1999-2018, 11. ledna 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/co-ctou-prezidentsti-kandidati-svejka-bibli-severske-krimi-

i/r~d81121ecf5ec11e7ad1e0cc47ab5f122/  

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ste-pulitzerovy-ceny-ziskaly-reportaze-o-zotrocovani-rybaru/r~52eb69de05a511e6be7c0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ste-pulitzerovy-ceny-ziskaly-reportaze-o-zotrocovani-rybaru/r~52eb69de05a511e6be7c0025900fea04/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/v-knihovnach-lide-stale-nejvic-chteji-vondruskovy-romany/r~bc62e2a6b2fd11e6871b0025900fea04/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/v-knihovnach-lide-stale-nejvic-chteji-vondruskovy-romany/r~bc62e2a6b2fd11e6871b0025900fea04/
https://magazin.aktualne.cz/co-ctou-prezidentsti-kandidati-svejka-bibli-severske-krimi-i/r~d81121ecf5ec11e7ad1e0cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/co-ctou-prezidentsti-kandidati-svejka-bibli-severske-krimi-i/r~d81121ecf5ec11e7ad1e0cc47ab5f122/
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8. Výsledky zkoumání a analýzy literatury faktu v českých online 

médiích 

8.1. Aktuálně a iDnes – výsledky analýzy literatury faktu ve vybraných textech 

Co se týče zpravodajských médií, jako celek lze u iDnes i Aktuálně prvky literatury faktu 

nalézt, v několika případech – byť vzhledem k celkovému počtu článků spíše vzácných – 

dokonce i literaturu faktu jako takovou. 

Nejlepším příkladem mainstreamového média, ve kterém je literatura faktu dominantní, 

je součást iDnesu Technet. Kromě spolupracovníků redakce z řad autorů literatury faktu 

(např. Karel Pacner) využívá mnohé prvky literatury faktu i redakce interní, primárně lze 

označit žurnalistu Matouše Lázňovského. 

U obou vybraných zpravodajských médií je literatura faktu nejčastěji k nalezení u článků 

historických, vojenských, u recenzí knih, rozhovorů a biografií význačných osob historie. 

Naopak u reportáží, vědeckých objevů a v rozhovorech není literatura faktu běžná; 

u reportáží převažuje silně publicistický styl, zatímco u vědeckých objevů naopak styl 

odborný nebo populárně naučný. U některých rozhovorů lze literaturu zpozorovat, avšak 

z celkového počtu článků jde o raritní případy. 

Průzkum literatury faktu v českých online médiích v letech 2015–2018 a zběžně 

v předchozích letech napovídá, že počet děl literatury faktu, příp. počet článků s jejími 

prvky, zůstává nezměněn, případně se velmi mírně zvyšuje. 

Častým a negativním jevem je především absence práce se zdroji. Poznámkový aparát, 

odkazy na původní zdroje, v některých případech dokonce na média, v nichž se tématika 

objevila jako první, běžně chybí, což je praxe nejen zcela nedostačující pro literaturu 

faktu, ale je eticky sporná i v žurnalistice samotné. Web Aktuálně si v případně 

odkazování se na zdroje vedl lépe než server iDnes, kde jedinou výjimkou opět byl 

Technet, který u většiny článků pracoval se zdroji kvalitně a bohatě. Naopak klasické 

zpravodajství a další části serveru (např. Xman) se odkazováním a zdroji příliš 

nezabývaly. 

Ve výsledku lze říci, že vliv literatury faktu je poznat především na použitých jazykových 

prostředcích. Publicistický a odborný jazyk je míchán s uměleckou morfologií a do jinak 

podobných textů přidává nádech nového života. 
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I z hlediska formy a struktury textu je znát nejen vliv mezinárodní, ale právě vliv české 

literatury faktu. Věty jsou kratší, odstavce čtivé, u historických článků je často logicky 

následován sled událostí a není striktně dodržován běžný publicistický princip obrácené 

pyramidy, který je jinak dominantní u valné většiny textů. 

Za překvapivou lze označit existenci prvků literatury faktu u zpravodajství Aktuálně, 

který je jinak čistým zpravodajským serverem. Portál typu iDnes má tematicky výrazně 

větší množství textů, kde lze literaturu faktu projevit (a také se tak děje), ovšem 

u Aktuálně je takových příležitostí z logiky věci méně. O to více dokazuje přítomnost 

těchto prvků fakt, že literatura faktu je nejen v českých online médiích přítomna, ale 

nachází využití i v seriózním zpravodajství. 

Vyhledávání je aktuální k 28. červenci 2018. Vzhledem k fungování vyhledávácích 

algoritmů a webového vyhledávání jako takového je možné, že se situace v budoucnu 

změní.  
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8.2. Výsledky vyhledávání specializovaných webů literatury faktu 

Co se týče specializovaných webů literatury faktu, je stav českého internetu tristní. Žádné 

relevantní výsledky vyhledávání pod běžnými klíčovými slovy práce nezjistila. Využity 

k vyhledávání byly vyhledávače od Googlu a Seznamu a jejich pokročilé algoritmy S-

Rank a PageRank, přesto se neobjevil žádný uspokojivý výsledek. Vzniká tím fascinující 

rozpor, kdy literatura faktu sice patří mezi populární žánry v ČR, ale přitom nemá 

jakoukoliv teoretickou, a vlastně ani praktickou, oporu v online světě. 

Výsledky však napovídají, že situace nebude příliš odlišná ani u dalších žánrů. Literatura 

faktu pouze trpí o to více, že její hranice jsou dosti nejasné a neprozkoumané a skrývá se 

pod pojmy typu vojenská literatura a historická literatura. 

Vliv literatury faktu na českém internetu tedy zůstává omezen na proniknutí jazykových 

a technických prostředků do zpravodajství; texty literatury faktu se na internetu objevují 

(např. Vyšehradskej jezdec)139, jejich vyhledání však musí proběhnout alternativními 

způsoby, například skrze sociální sítě, neboť samy sebe jako literaturu faktu neuvádí 

a nelze je snadno vyhledat. 

Přestože je literatura faktu čtená i v online světě, což můžeme vidět právě na průniku 

prvků literatury faktu do populárních médiích a postupně obnovovaném důrazu kladeném 

na fakta a boj s fenoménem dezinformací, pojem sám o sobě zůstává na českém internetu 

spíše raritou.  

  

                                                           
139 Vyšehradskej jezdec [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://vysehradskej.cz/  

https://vysehradskej.cz/
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8.3. Výsledky vyhledávání informací o literatuře faktu na Aktuálně a iDnes 

Aktuálně ani iDnes o literatuře faktu prakticky neinformují a nedá se předpokládat, že by 

situace byla na jiných serverech lepší; takový předpoklad je však nutné podrobit 

budoucímu detailnějšímu průzkumu. 

Velmi nízký počet výsledků je však znamením, že přes stabilní popularitu žánru nepanuje 

ze strany zpravodajských médii větší zájem o literatuře faktu psát. Dokonce ani 

odkazované Literární noviny,140 které se specificky na literární teorii a další souvislosti 

specializují, nemají k literatuře faktu mnoho relevantních výsledků. 

Překvapivá je rovněž absence zpravodajství o udílených cenách za literaturu faktu 

Klubem autorů literatury faktu; také obecně literárních zpráv, jakéhokoliv typu, je ve 

zkoumaném online zpravodajství málo. Přestože Česká republika dlouhodobě patří mezi 

národy, které hodně čtou,141 zdá se, že mainstreamová zpravodajská scéna tuto skutečnost 

nereflektuje.   

                                                           
140 Hledat. Literární noviny [online]. c2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=
exact&limit=20 

141 Čtenáři a čtení v České republice (2013) – tisková zpráva. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
[online]. Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskova_zprava_Vyzkum_2013.pdf  

http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
http://literarky.cz/component/search/?searchword=literatura+faktu&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
http://www.ucl.cas.cz/images/stories/tiskove_zpravy/Tiskova_zprava_Vyzkum_2013.pdf
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Závěr 

Proklamované cíle bakalářské práce se podařilo splnit pouze z části. Zatímco 

u zpravodajských online serverů se podařilo najít až překvapivě vysoký počet prvků 

literatury faktu, a dokonce i literaturu faktu samotnou, samostatný literární server, nebo 

jakýkoliv dohledatelný server literatury faktu, není na českém internetu přítomen. Taktéž 

počet nalezených článků informujících o literatuře faktu je velice nízký. 

Faktem je rovněž absence dohledatelnosti webových stránek sdružení KALF. Staré 

stránky sdružení vlivem technických okolností přestaly fungovat a nové jsou teprve ve 

fázi tvorby a není jednoduché je dohledat. Změní-li se v budoucnu situace, budou webové 

stránky KALF příkladem webu, který se literaturou faktu zabývá primárně; stejně jako 

v minulosti pravděpodobně jediným významnějším. 

Lze usuzovat, že alespoň nějaké pokusy o založení webů zaměřených na literaturu faktu 

v minulosti byly, avšak jejich dohledatelnost není pomocí tradičních metod vyhledávání 

vysoká nebo vůbec možná; pro účely této práce tak lze konstatovat, že mainstreamový 

web literatury faktu, nebo alespoň web populární, neexistuje nebo není zjistitelný pomocí 

stanovených výzkumných metod. 

Pro budoucí pátrání je však položen základ, který přibližuje definici, lokální historii, 

jazykové prostředky a určující rysy literatury faktu nejen v online prostředí. Spolu s tím 

jsou prozkoumána dvě významná česká online média, která nevyvratitelným způsobem 

potvrdila popularitu žánru literatury faktu pro mainstreamové publikum, jímž čtenáři 

online médii bezpochyby jsou. 

Samotné množství zpravodajských článků, které o literatuře faktu informují, je však 

velmi nízký; jde o znamení, že literatura faktu sice dokázala proniknout do digitálního 

světa, avšak nikoli v podobě svébytného žánru, ale spíše jako kombinace v praxi 

užívaných literárních prostředků spojených s důrazem kladeným na fakta a skutečnosti. 

Práce také naznačuje blízkost, kterou k sobě má online žurnalistika a literatura faktu. 

Zaměření na fakta, výklad informací a silná témata, plus v žurnalistice stále častější důraz 

kladený na vysokou čtivost, obdobně jako v typu literatury faktu dle Miroslava Ivanova, 

jsou jen několika ze společných vlastností, které sdílí online žurnalistika s literaturou 

faktu. Jde o odhalení, které nebylo jedním z cílů práce, avšak které je překvapivé 

a dostatečně cenné na ospravedlnění jeho inkorporace do bakalářské práce. 
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Lze ovšem poznat, mj. také na odkazovaných blozích a dalších amatérských literárních 

webech, že literatura faktu jako taková nezvládla přechod do online prostředí dobře. Jako 

svébytný žánr je totiž prakticky k nenalezení; to však lze vysvětlit i tím, že kvalitní 

literatura faktu vyžaduje pečlivé studium zdrojů a mravenčí práci, která nenahrává online 

světu, který je naopak nepozorný, okamžitý a netrpělivý. 

Budoucnost literatury faktu na českém internetu bude vyžadovat podrobnější studium. 

Dle odhalených faktů lze odvodit, že v nejbližší době ji uvidíme spíše jako součást 

rozmanitých žánrů a stylů – v současnosti nejčastěji v publicistice, kde prvky literatury 

faktu pomáhají stírat bariéru mezi stylem odborným, populárně naučným 

a publicistickým. 

Má-li literatura faktu přežít jako svébytný žánr i v internetovém prostředí, je možné, že 

by jí pomohlo zbavit se nálepky žánru čistě literárního a místo toho hlouběji proniknout 

do multimediálního světa, obdobně jako non-fiction. Díla televizní a filmová 

(dokumenty, biografie), fotografická, a dokonce i videoherní (zmíněné Československo 

1918–1989, respektive Attentat 1942) skýtá pro literaturu faktu mnohé příležitosti 

a otevírá jí dveře do prostředí, v němž má velkou šanci uspět pro svou popularitu a pro 

fascinaci lidstva jak historií, tak novými objevy. K jistému potvrzení takové skutečnosti 

však bude třeba učinit hlubší výzkum.  
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Summary 

Set objectives of this thesis were successfully fulfilled only partially. Although online 

journalism websites did yield a surprising amount of relevant results not only for non-

fiction literature elements, but even non-fiction itself, a website specifically dealing with 

non-fiction literature was not found on the Czech internet using predetermined methods. 

Web pages of the Association of Non-fiction Literature Authors (Klub autorů literatury 

faktu or KALF in Czech) are, during writing of this thesis, nearly impossible to find out 

using standard search engines. As it is one of the very few organizations uniting non-

fiction literature authors in Czech Republic, it would otherwise serve as one of the few, 

if not the only, website specifically dealing with non-fiction literature in Czech Republic. 

The thesis did however successfully set a basis on which future researchers can conduct 

a more thorough study. The definition, local history, language morphology and specific 

non-fiction literature attributes were either better defined or expanded. The analysis of 

two chosen journalism websites was also a success, as non-fiction attributes in analyzed 

articles was confirmed beyond doubt. It also showed that non-fiction literature is still 

popular among readers. 

The number of articles informing about non-fiction literature however is rather small and 

shows some problems during transition of said literature from written, pre-digital form 

into the age of internet. As a genre itself, non-fiction has very noticeable problems in 

Czech lands. 

One of bolder statements of this thesis is that non-fiction literature has close ties with 

online journalism based on their common emphasis on facts, explanation of said facts, 

choice of topics and high text readability, which is specific for both journalism and 

Miroslav Ivanov’s style of non-fiction literature. This statement was not part of preset 

objectives, but it’s important enough to justify its incorporation into the thesis. 

It is also noticeable, and needs to be stressed again, that non-fiction literature as a whole 

– specifically in Czech Republic – did not manage to enter the digital era in a competitive 

manner. It nearly doesn’t exist as a genre. That might however also be explained by the 

need of detailed study of all available resources and a very thorough research, which is 

exhausting and long-term. The online world itself is easily distracted, instantaneous and 

impatient; something a non-fiction author cannot allow himself to be. 
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Future of non-fiction literature on Czech internet will require further study. If we look at 

the facts gathered until now, non-fiction literature should, at minimum in the next few 

years, be only present on the internet as a part of different genres. Because of its argued 

close ties to journalism, where it partially blurs the lines dividing scientific articles, highly 

technical texts and journalism itself, it should find a comfortable, if not very visible 

position. 

If non-fiction literature is to survive as a genre even in the world of internet, it needs to 

shed its label as a written-word-only genre by which it is understood in Czech Republic 

(which is a difference from Anglo-Saxon and international non-fiction, usually appearing 

even in other media, such as documentaries). 

To better understand non-fiction literature in online media will require further study, 

which this thesis should provide a basis for. 
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