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Anotace 

Cílem diplomové práce Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře je analyzovat 

tuto kategorii literatury na českém trhu, zmapovat, která nakladatelství se její produkci 

věnují, a určit, zda a jaké vývojové trendy se v této oblasti objevují. 

První kapitola tedy uvádí různé definice tzv. YA literatury a její chápání v zahraničí i mezi 

českými specialisty a nakladateli. V další kapitole podrobně charakterizuji hlavní vývojové 

trendy young adult literatury, které se objevily v zahraničí i u nás, i trendy, které by podle 

literárních agentů a zástupců českých nakladatelství teprve přijít mohly. V následující části 

práce charakterizuji tři zvolené žánry, urban fantasy, pohádkové retellingy a dystopie, 

analyzuji čtyři konkrétní zvolené série, které byly určeny pro svůj žánr jako typické: 

Kostičas Samanthy Shannonové, Měsíční kroniky Marissy Meyerové, Hunger Games 

Suzanne Collinsové a Povstaleckou trilogii Veroniky Rothové. Po každé z analýz následuje 

rozbor mediálního ohlasu sérií. 

Součástí práce jsou o rozhovory s redaktory příslušných nakladatelství, která vydávají YA 

literaturu – Terezou Pecákovou, šéfredaktorkou nakladatelství CooBoo, Jakubem Šedivým, 

šéfredaktorem nakladatelství Fragment, Lucií Kučovou, redaktorkou z nakladatelství 

Egmont, a Evou Sedláčkovou a Jiřím Štěpánem, redaktory z nakladatelství Host. 

Rozhovorům předchází teoretická kapitola o rozhovoru jako jedné z metod výzkumu.  

 

 

Annotation 

The aim of this diploma thesis called Three significant trends in young adult literature is to 

analyse this literary category in the Czech Republic; to describe the publishing houses 

focusing on this type of literature and to determine, if there are any trends - and if so to 

describe them. 

The first chapter states different definitions of so called YA literature and its understanding 

abroad and in the Czech Republic among the publishers. In the next chapter I characterise 

the main trends in YA literature that already exist and also those that could emerge, 

according to literary agents and publishers. In the next part of this thesis I describe three 

chosen genres: urban fantasy, fairy tale retellings and dystopian novels and I analyse four 

series determined as typical for respective genres: The Bone Season by Samantha Shannon, 



 

 

 

The Lunar Chronicles by Marissa Meyer, The Hunger Games by Suzanne Collins and 

Divergent by Veronica Roth. Each analysis is followed by the description of media response 

to the chosen series.  

The thesis also includes the interviews with editors from chosen publishing houses focusing 

on YA literature: Tereza Pecáková from CooBoo, Jakub Šedivý from Fragment, Lucie 

Kučová from Egmont and Eva Sedláčková and Jiří Štěpán from Host. This practical part is 

preceded by a theoretical one describing the interview as a method of the qualitative 

research.  
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Úvod 
Young adult literatura se zejména v posledních letech stala významným fenoménem 

českého literárního trhu, navzdory tomu však nebyla v české odborné literatuře nijak 

komplexněji uchopena, popsána a zpracována1. Vzhledem k tomu, že různým typům 

literatury se v různých zemích dostává odlišného přijetí, rozhodla jsem se vytvořit práci, 

která bude alespoň zhruba mapovat trendy young adult literatury na našem trhu, s větším 

zaměřením na tři konkrétně vybrané.  

O tuto kategorii literatury se dlouhodobě zajímám z profesního hlediska – young 

adult knihy recenzuji i překládám – a domnívám se, že vzhledem k objemu přečtených titulů 

jsem schopna rozeznat jejich charakteristické znaky i konkrétní trendy, které se za dobu 

produkce této literatury v České republice objevily. Vzhledem k tomu, že se v daném 

prostředí delší dobu pohybuji, nebyl navíc problém získat respondenty pro plánované 

rozhovory se zástupci nakladatelství.  

Cílem této práce je tedy vůbec kategorii YA definovat tak, jak ji chápeme v českém 

prostředí, určit její cílovou skupinu a blíže young adult literaturu popsat v celé její žánrové 

rozmanitosti, což je jediný způsob, jak zaznamenat její šíři. Dále pak zmapovat 

nakladatelství, která se produkcí YA na českém trhu zabývají a zachytit výrazné vývojové 

trendy. Předpokladem je, že česká produkce kopíruje tu zahraniční, ačkoli třeba s drobným 

zpožděním.  

V druhé části práce budu popisovat tři významné trendy na poli young adult, žánry, 

které přitáhly mnoho čtenářů. Do této trojice jsem vybrala žánry urban fantasy, pohádkový 

retelling a dystopie, které na současném trhu YA literatury často vídám. V tezi uvádím ke 

každému z žánrů dvě typické série, které budu hlouběji analyzovat. Nakonec jsem se 

rozhodla od původního počtu upustit z důvodu přílišné délky výsledné práce: u dystopií byly 

zachovány obě série Hunger Games i Povstalecká trilogie, které jsou stejně populární a obě 

vzbudily obrovský ohlas mezi čtenáři. U urban fantasy byla vybrána pouze série Kostičas 

jakožto zástupce kvalitnější YA, u pohádkových retellingů pak série Měsíční kroniky, která 

je v tomto subžánru průkopníkem a nejtypičtějším zástupcem.  

Informace pro diplomovou práci byly získávány také formou rozhovorů se zástupci 

čtyř nakladatelství, která analyzované série vydala: s Terezou Pecákovou z CooBoo, 

                                                           
1 K tématu vyšlo několik diplomových prací, které se zabývají určitými aspekty konkrétních žánrů young 
adult, nejkomplexněji téma pojímá vloni obhájená práce Evy Korytářové Edice literature for young adult 
v českých nakladatelstvích (Argo, CooBoo, Yoli). Tématu se dále věnovalo jedno speciální číslo kulturního 
časopisu A2, další české zdroje neexistují. 
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Jakubem Šedivým z Fragmentu, Lucií Kučovou z Egmontu a Evou Sedláčkovou (a Jiřím 

Štěpánem) z Hostu. I zde byl počet rozhovorů zredukován v důsledku zúžení analyzovaného 

vzorku. V závěru práce je tedy teoreticky popsána metodika vedení rozhovoru, dále 

následují přepisy čtveřice rozhovorů a následuje shrnutí toho, co z nich vyplývá, ačkoli se 

tyto informace objevují napříč celou prací.  
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1. Young adult literatura 

1.1 Vymezení pojmu young adult literatura 

Vymezit, co to vlastně young adult literatura (dále také jako YA nebo YA literatura) 

je, zda se jedná o konkrétní žánr nebo jen zhruba kategorizovaný typ knih a co všechno pod 

tento pojem můžeme zařadit, je jedním z nejproblematičtějších bodů této práce, protože co 

autor, to jiná definice.  

Pojem young adult literatura (resp. literature) byl ustanoven společností The Young 

Adult Library Services Association (YALSA), která je součástí Americké knihovnické 

organizace (American Library Association, ALA), v šedesátých letech dvacátého století. 

Literární kritička Karen Coatsová, autorka jedné ze studií v knize Handbook of Research on 

Children’s & Young Adult Literature2, neposkytuje jasnou definici tohoto pojmu a 

upozorňuje na to, že více než samotní autoři knih rozhodují o tom, k jakému publiku se kniha 

dostane, nakladatelé a posléze knihkupci a knihovníci. Často dochází k významným 

posunům a knihy, které byly původně cíleny na dospělé publikum, získávají oblibu spíše u 

mladších čtenářů, a naopak. Coatsová poměrně překvapivě jako měřítko chápe výskyt 

sexuálních scén – pokud je kniha neobsahuje, lze ji řadit do literatury pro děti, knihy 

obsahující sex pak spadají do kategorie young adult. Český trh je však v tomto kritériu 

nastavený jinak a sex by se v knihách se značkou YA obvykle neobjevuje. Coatsová nakonec 

shrnuje problematiku tak, že je romány nutno „třídit“ spíše podle jejich ideologické povahy 

– pokud je v textu jasně narýsována čára mezi dobrem a zlem a jedná se o uzavřený koncept, 

kde dobro nad zlem nakonec zvítězí, jedná se o knihu vhodnou pro mladší děti. Pokud jsou 

morální hranice v příběhu nejasné, spadá takový román do kategorie young adult literatury.3  

Další z odborníků na young adult literaturu Michael Cart uvádí, že je YA literatura 

už z podstaty svého názvu „amorfní“, protože obě jeho části, young adult i literatura, jsou 

pojmy velmi dynamické, které se v čase výrazně mění. Když tedy tento termín na konci 

šedesátých let minulého století vznikl, odkazoval hlavně k realistické fikci (tedy příběhům 

odehrávajícím se v současném světě), která se zabývala problémy a tématy týkajícími se 

prvotně zamýšlené cílové skupiny ve věku 12–18 let. Za dobu své existence se však 

                                                           
2 COATS, Karen. Young Adult Literature: Growing Up, In Theory. In: Handbook of Research on 
Children’s & Young Adult Literature. Illinois State University: Routledge, 2010, s. 322. Dostupné také z: 
http://lilt.ilstu.edu/kscoat2/Documents/growing_up_coats.pdf 
3 Tamtéž. 
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proměnila natolik, že ji už nijak jednoduše klasifikovat nelze.4  

Mnoho původně velmi přesných definic od zahraničních odborníků navíc bylo 

překonáno a v dnešní době už pro young adult literaturu neplatí, což dokazuje, jak rychle se 

tento segment literárního trhu vyvíjí. Jako příklad si uveďme třeba kritéria Pam Coleové, 

která ve své publikaci Young Adult Literature in 21st Century uvádí, že do kategorie YA 

spadají knihy, ve kterých je hlavním hrdinou teenager, děj se rozvíjí právě kolem tohoto 

hlavního hrdiny a jeho snahy vyřešit nějaký problém, příběh je vyprávěn z pohledu 

dospívajícího protagonisty, tyto knihy píšou mladí autoři pro mladé čtenáře, na trhu jsou 

marketingové strategie cíleny právě na mladší publikum, rodiče jsou v příbězích buď zcela 

nepřítomní, nebo mají se svými potomky-hrdiny špatný vztah, tématem knih jsou problémy 

spojené s dospíváním a přechodovými rituály mezi adolescencí a dospělostí, knihy nekončí 

„pohádkově dobrým koncem“. Dále konstatuje, že knihy mají většinou 200 stran, maximálně 

300.5 Je jasné, že většina z těchto kritérií se již plošně na kategorii YA vztáhnout nedá, jak 

uvádí i sama autorka, opírají se o původní pohled na young adult literaturu. 

V českém jazyce navíc odborné podklady na toto téma zcela chybí, a proto také 

musíme bojovat s rozrůzněností terminologie – je literatura pro děti a mládež či literatura 

pro dospívající totéž co young adult literatura?  

Na první pohled by se mohlo zdát, že ano. Že oba názvy pojmenovávají stejný úsek 

literatury a jedná se pouze o marketingový tah, o termín, který byl do češtiny zatažen uměle 

a ne proto, že by pojmenovával nějakou novou skutečnost. Ovšem v tom, jak oba pojmy 

vnímá širší veřejnost, rozdíl je. 

V českém prostředí je pojem „literatura pro děti a mládež“ definován jakožto četba 

pro jedince od tří do šestnácti let věku6, kam spadají všechna díla, která byla pro tuto cílovou 

skupinu úmyslně vytvořena, i díla, která sami zástupci této skupiny za četbu sobě určenou 

považují. Hlavními inspiračními zdroji jsou texty přímo na děti cílené, jako jsou říkadla, 

obrázkové knihy, pohádky nebo vyprávění s dětskými hrdiny, dále pak převyprávěné mýty, 

báje a pověsti a v neposlední řadě také univerzální žánry, které se stejně manifestují i 

v literatuře cílené na čtenáře dospělého – detektivky, biografie, fantasy nebo třeba sci-fi7. 

                                                           
4 CART, Michael. The Value of Young Adult Literature [online]. YALSA’s Board of Directors, January 2008. [cit. 
18. 5. 2018] Dostupné z: http://www.ala.org/yalsa/guidelines/whitepapers/yalit. 
5 COLE, Pam. Young Adult Literature in 21st Century. London: McGraw Hill Higher Education, 2008, s. 49.  
6 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 
pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-
7095-X, s. 12   
7 Tamtéž, s. 17. 
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Andrea Králíková ve svém článku pro young adult speciál časopisu A28 uvádí, že knihovníci 

young adult literaturu často řadí právě jako podkategorii pod širší pojem literatury pro děti 

a mládež. Dále však dodává, že to tak vždy být nemusí, protože jde o kategorii velmi širokou, 

do které spadají jak knihy intencionálně pro mládež psané, které se vyznačují „hladkou 

čtivostí, výraznou příběhovostí, genderovým zakotvením nebo tím, že nabízejí čtenáři či 

čtenářce snadnou identifikaci s hrdinou, respektive s hrdinkou“9, avšak i knihy, které s tímto 

záměrem psány nebyly a zkrátka upoutaly pozornost dospívajícího publika. Dále pak young 

adult literaturu spojuje s fenoménem, kdy naopak knihy původně pro dospívající čtenáře 

zaujmou publikum dospělé. Konstatuje, že kategorie YA literatury je velmi propustná a 

různorodá a že není dostatečně zmapovaná, chybí nám v českém prostředí práce a 

monografie, které by její vývoj, proměny a tendence od dob normalizace do současnosti 

mapovaly.10  

Young adult literatura, jak ji definují zahraniční zdroje, cílí na čtenáře ve věku od 

dvanácti do osmnácti let11, podle jiných zdrojů se však mezi mladé dospělé řadí zástupci 

věkové skupiny od dvanácti do pětadvaceti let12. Dalo by se tedy říci, že je jakousi 

nadstavbou „naší“ literatury pro dospívající, která vyplňuje mezeru mezi literaturou pro děti 

a mládež a literaturou pro dospělé – spolu s ještě mladším žánrem new adult, který pak cílí 

právě na čerstvé dvacátníky. V anglofonním prostředí se to, co my nazýváme literaturou pro 

děti a mládež, bude nejspíše dělit na literaturu pro děti (předškolní věk až sedm let) a tzv. 

middle grade knihy (děti ve věku od osmi do dvanácti let). 

Celé téma ještě komplikuje skutečnost, jestli je young adult literaturu možné chápat 

jako samostatný žánr, nebo jde jen o určitý typ literatury, který vykrystalizoval ze zaměření 

na jednu konkrétní věkově vymezenou cílovou skupinu. Pavel Šidák definuje ve své knize 

Úvod do studia genologie žánr jako jednu ze tří genologických rovin – první rovinu 

pojmenovává literární druh, což je základní rozdělení na lyriku, epiku a drama, druhou 

literární žánr a třetí žánrová varianta, subžánr nebo žánrový typ. Následující rovina je vždy 

specifičtější než ta předchozí. Literární žánry je pak podle něj možno definovat dvěma 

                                                           
8 KRÁLÍKOVÁ, Andrea. Hladké čtení fikčních světů. A2. 2017, roč. XIII, č. 24, s. 8 
9 Tamtéž. 
10 KRÁLÍKOVÁ, Andrea. Hladké čtení fikčních světů. A2. 2017, roč. XIII, č. 24, s. 8 
11 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library, s. 3. 
12 CART, Michael. From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature. Voices from the Middle, 
2001, 9.2: 95-97.   
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způsoby, realistickým a nominalistickým, kdy ten první kategorii žánru klasifikuje jako 

„otevřený systém žánrových znaků, na nichž jednotlivá díla různou měrou participují“, a ten 

druhý jako „skupinu děl, která se vyznačují určitými společnými žánrovými znaky“. Tyto 

společné znaky pak zahrnují dvě základní skupiny – syntax a sémantiku, dále je pak Šidák 

definuje jako podtitul, rozsah díla, zobrazený prostor, zvolený čas, postavy, dějová 

atmosféra, typy kompozice, jazykové a versologické jevy, paratexty, afekt, jež dílo 

vyvolává, modelový čtenář (tedy cílová skupina), motivika, tematika a další.13 Lexikon teorie 

literatury a kultury uvádí, že žánry jsou na rozdíl od literárních druhů podmíněny historicky 

a časově, což znamená, že se flexibilněji vyvíjí, mění, vznikají a zanikají. Navíc autoři 

zdůrazňují, že žánry hojně podléhají vlivům literárních, sociálních a duchovních dějin. Dále 

uvádějí, že se jedná spíše o otevřené než striktně hierarchizované dogmatické kategorie a 

užitečné jsou zejména pro tvorbu jakéhosi komunikačního systému, ve kterém autor i čtenář 

potřebuje znát pravidla daného žánru, aby ho dokázal na jedné straně patřičně zkonstruovat 

a na druhé docenit a pochopit – každý žánr si vyžaduje svůj vlastní způsob čtení14.   

Vzhledem k tomu, že tematicky se skupina knih označovaná jako young adult 

literatura velmi různí a sdílí jen několik málo výše uvedených znaků, bude lepší v tomto 

případě pro shrnující skupinu pojem žánr nepoužívat a vztáhnout ji pouze na primárně 

zamýšlenou cílovou skupinu. Můžeme ji poté dále dělit na žánry v pravém slova smyslu (a 

ty ještě dále – například v rámci fantasy můžeme knihy pro „mladé dospělé“ podle kolektivu 

autorů učebnice Literature for Today’s Young Adults dále dělit na zvířecí fantasy, dark 

fantasy a fantasy s gotickými prvky, humoristické fantasy, fantasy založené na mýtech a 

legendách, paranormální fantasy a tradiční či hrdinské fantasy15; a jakkoli pestré skupiny 

kolektiv autorů nabízí, jen těžko můžeme toto dělení považovat za vyčerpávající). 

Tereza Pecáková, šéfredaktorka nakladatelství CooBoo, které se specializuje na 

vydávání právě young adult literatury, říká: „Pro mě je kategorie YA hrozně široká. Začíná 

od 13, 14 let a končí až někde kolem 30. Cílová skupina je ohromně široká a je strašně těžké 

ji zasáhnout. Proto není young adult jako young adult. Dělíme ho dál věkově i žánrově. 

Samotné young adult není žánr, skrývá se pod ním dál fantasy, sci-fi, contemporary…“16 

                                                           
13 ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013, 
s. 15, 70–82. 
14 NÜNNING, Ansgar a kol. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006, 163–164. 
15 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library, s. 131-154. 
16 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
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Pojmy literatura pro děti a mládež a young adult literatura se podle ní sice částečně 

překrývají, ale neshodují. Novější označení vnímá částečně jako marketingovou nálepku, 

která je díky své cizojazyčnosti více trendy a přitažlivá a knihy takto označené vezme častěji 

do ruky i dospělý čtenář. Souhlasí s ní i šéfredaktor nakladatelství Fragment Jakub Šedivý, 

který tvrdí, že nálepka YA vznikla až v posledních letech pro propagační účely, ale že se jí 

rozhodně nedají označit klasické romány pro mládež z let minulých.17 

Olga Zbranek Biernátová, marketingová specialistka, která dlouho pracovala pro síť 

knihkupectví Neoluxor a nyní pro nakladatelský dům Albatros Media, si myslí, že pojem 

young adult je něco víc než jen marketingový tah a že se skutečně jedná o kategorizaci 

založenou na věku. „Není to jen marketingové lákadlo, i když stejně jako mnoho dalších 

specifičtějších škatulek tento pojem vznikl z potřeby lépe propojit konkrétní skupinu knih se 

svými čtenáři. Dřív byla zkrátka literatura pro děti a mládež a pak literatura pro dospělé, 

dnes se nám v první sekci vymezuje middle grade literatura a young adult literatura, nad 

nimi teď stojí i new adult. Přesná definice se pak liší, oficiálně jde o knihy pro mladé ve 

věku od 15 do zhruba 20 let, marketingově ale cílíme především na dívky od 15 do 25 let. 

Dá se to ale vnímat i přes věk hlavních hrdinů, kteří jsou ve středoškolském věku, knihy pak 

ale čtou i starší než lidé do 25 let.“18 

Názor, že je tento typ knih vhodné vnímat spíše skrze věkové zařazení hlavních 

hrdinů a cílové skupiny, sdílí i produktová manažerka knihkupectví Martinus.cz Lucie 

Zelinková. „Souhlasím s tím, že to není tak úplně žánr, spíš označení pro určitou věkově 

vymezenou skupinu literatury pro mládež. Ta tady byla i dříve, proměňovala se v čase. 

Určitě bych to neviděla jako marketingový tah, v teen věku se zkrátka čte jiná literatura než 

v dětství či dospělosti. U nás to dříve byly dívčí románky, ty byly po devadesátkách 

nahrazeny právě zahraničními překlady, rozšířily se o fantasy psané častěji i pro dívky. Čili 

bych to viděla jako skupinu žánrů (romantika, teen fantasy, atd.), které sdružuje věk čtenářů, 

jimž jsou adresované.“19 

Faktem však zůstává, že i věkové cílení je jen velmi orientačním faktorem, protože, 

jak už bylo několikrát zmíněno, reálný věk čtenářů YA původní cílovou skupinu značně 

přesahuje. Zvláště u fantasy literatury dochází k tomu, co David Levithan, editor v 

nakladatelství Scholastic, označuje za „princip prosakování“. Dospělí čtenáři se do těchto 

                                                           
17 Rozhovor s Jakubem Šedivým, 10. 7. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
18 E-mailová korespondence s Olgou Zbranek Biernátovou, 10. 5. 2018. 
19 E-mailová korespondence s Lucií Zelinkovou, 28. 4. 2018.  
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knih pustí a díky tomu, že obsahují nadpřirozené prvky, se necítí hloupě nebo společensky 

stigmatizovaně proto, že čtou primárně dětskou knihu20.  

Také Lucie Kučová, redaktorka nakladatelství Egmont, primárně definuje young 

adult literaturu prostřednictvím široké čtenářské skupiny od deseti do třiceti let, přičemž její 

jádro tvoří čtenářky-ženy ve věku od dvanácti do dvaceti. Dále ale dodává, že YA podle ní 

dělají hlavně určité tematické rysy: „Hlavní hrdinka je výjimečná, bojuje s nebezpečím, 

hraje tam roli nepřízeň osudu a má to klasický dobrodružně-pohádkový rámec, musí tam být 

ideálně první láska.“21 Dále dodává, že hlavním rozdílem mezi klasickou literaturou pro 

mládež a YA literaturou je rozdíl hlavně v komplikovanosti příběhu – první zmiňované je 

jednoduchým vyprávěním o vztazích, problémech dospívání nebo o cestě z místa A do místa 

B, v young adult knihách autoři a autorky pracují s mnohem komplikovanějším světem i 

narativem, volí propracovanější motiviku: „Uvedu konkrétní příklad, Měsíční kroniky. Tam 

je jasná inspirace pohádkami, jsou nápadité, mají mnohem větší rozsah s několika vypravěči 

a tematickými liniemi, navíc k nějaké romantice je v tom příběhu ještě boj mezi Zemí a 

Měsícem, vesmír, celý ten svět je propojený natolik, že do sebe nakonec všechno zapadá. 

Všechno uzavřít stojí více úsilí než spojit hrdinku, která řeší nějaké osobní problémy, 

s ideálně dvěma hrdiny do milostného trojúhelníku.“22 

S podobně komplexní charakteristikou young adult literatury přichází i autoři 

publikace Literature for Today’s Young Adults23, kteří vytyčili sedm zásadních rysů knih, 

které do této kategorie řadíme. Prvním z nich je skutečnost, že autoři YA literatury píší své 

knihy z pohledu dospívajících hrdinů, což se nejčastěji projevuje tak, že je příběh vyprávěn 

v první osobě. To samozřejmě neplatí pro všechny knihy, přesto je velmi důležité, aby byl 

čtenářovi jasně sdělen světonázor ústřední postavy a aby problémy, které řeší, odpovídaly 

tomu, s čím se ve svých životech musí vypořádat právě dospívající. Druhým typickým rysem 

je podle autorů nutnost nějakým způsobem „odstranit“ či upozadit rodiče hlavních 

protagonistů, aby zodpovědnost ležela na jejich bedrech. Někteří autoři z hlavního hrdiny 

udělají sirotka (typickým příkladem je Harry Potter, ačkoli tuto sérii do žánru young adult 

                                                           
20 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library, s. 137. 
21 Rozhovor s Lucií Kučovou, 19. 6. 2018, celý přepis v 7. kapitole. 
22 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library. 
23 Tamtéž, s.28–37. 
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plně zařadit nelze), jiní potomka od rodičů oddělí nepřekonatelnou překážkou (např. sněhová 

vánice v trojici příběhů Sněží, sněží (John Green, Maureen Johnsonová, Lauren Myracleová, 

2015, Yoli), uvěznění rodičovské postavy představiteli zla ve Scarlet (Marissa Meyerová, 

2013, Egmont), druhém dílu Měsíčních kronik, přechod do jiného, běžně nepřístupného světa 

ve Dvoru trnů a růží (Sarah J. Maasová, 2016, CooBoo) nebo hrdinu od rodiny odloučí na 

základě nefungujících vztahů (například Bez šance (Neal Shusterman, 2016, Knižní klub), 

kde je hlavní hrdina poslán na rozpojení, tedy jakési rozebrání na jednotlivé orgány použité 

k transplantaci, na základě svého chování). Další charakteristikou YA příběhů je pak 

proměna, vývoj hlavní postavy, kterým projde na základě všeho, čemu se musí postavit – 

bývá zpravidla velmi pozitivní, hlavní hrdina se zbaví záporných charakterových vlastností, 

prozře, dospěje. Opakuje se také téma hledání vlastní identity a místa ve světě. Příkladem 

může být vývoj hlavní hrdinky Lyry v trilogii Jeho šerá hmota (Philip Pullman, 2002–2003, 

Classic, letos bude nově vydávat Argo), která se změní z rozmazlené neposlušné dívky ve 

velmi rozumnou mladou ženu, nebo také proměna chorobně uzavřené a stydlivé Cath ve 

Fangirl (2015, Yoli) Rainbow Rowellové, která je na konci sebevědomou a inspirativní 

osobností. Dále autoři tvrdí, že má YA literatura velmi rychlé tempo a podobá se spíš filmové 

a seriálové tvorbě než klasickým románům. Děj musí probíhat v krátkém časovém rozpětí, 

obsahovat mnoho zvratů a překvapení, pracovat s elementem napětí a ještě k tomu popisy 

vizuálně ohromovat. Typickým příkladem práce s omezeným časovým rozpětím, 

tajemstvím a silným vizuálním působením je například Caraval (2017, Egmont) od 

Stephanie Garberové. Podle autorů učebnice je navíc pro young adult literaturu příznačná 

právě její rozrůzněnost a to, že sem spadají nejrůznější žánry, knihy se zabývají různými 

tématy a jsou mezi nimi příběhy méně či více sofistikované. Na jednom konci spektra tak 

může stát jednoduchý románek od populární Kasie Westové a na druhém historií inspirovaná 

fikce Ruty Sepetysové nebo Elizabeth Weinové. V nejnovějším vydání své publikace autoři 

charakteristiky rozšířili i o konstatování, že young adult literatura je neobvykle rozmanitá a 

diverzifikovaná a patří do ní příběhy o postavách z mnoha různých etnik nebo kulturních 

společenských skupin, a je v tomto ohledu daleko bohatší než literatura mainstreamová. 

Důkazem můžou být nejrůznější knihy s LGBTQ+ tematikou, jako je například Podělaným 

navrch (2018, Yoli) a další od Becky Albertalli, Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru 

(Benjamin Alire Sáenz, 2015, CooBoo), nebo připravované Děti krve a kostí (Tomi 

Adeyemiová, 2018, Host) z afrického prostředí. Jako poslední bod autoři mezi základní 

charakteristiky YA řadí skutečnost, že se velmi často jedná o série, ať už klasické trilogie, 
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nebo delší. Příkladem mohou být veškeré knihy, které budou hlouběji analyzovány v této 

práci: série Měsíční kroniky (Marissa Meyerová, 2012–2017, Egmont), Povstalecká trilogie 

(Veronica Rothová, 2012–2014, CooBoo), Hunger Games (Suzanne, Collinsová, 2010–

2011, Fragment), Kostičas (Samantha Shannonová, 2014–dosud, Host). Jejich 

charakteristika tohoto typu literatury je tedy velice obsáhlá. 

Sami čtenáři jsou pak v ohledu definice značně rozpolcení. Někteří popisují young 

adult literaturu jako subžánr klasické literatury pro děti a mládež, jiní jen jako popis věku 

primární cílové skupiny, další tento pojem s odporem odsuzují jako nečeský nebo posuzují 

jako marketingové označení konkrétního segmentu trhu.24  

 

1.2 Charakteristika žánrů YA 

Jak z předcházející kapitoly vyplývá, do kategorie young adult lze zahrnout obrovské 

množství velmi odlišně tematicky zaměřených knih. Proto se pokusím alespoň velmi zhruba 

nastínit nejčastější žánry, které v YA kategorii rozlišujeme. Základní rozdělení bude čerpáno 

z knihy Literature for Today’s Young Adults25. Autoři dělí young adult literaturu na 

realistickou fikci (tzv. contemporary), a tu dále na romance, tragédie a magický realismus, 

dále pak fantasy (a to dále do mnoha kategorií), paranormální knihy, sci-fi, utopie a dystopie, 

poezii, drama, humorné knihy, kombinovaná média, dobrodružné, westerny, sportovní, 

mysteriózní, detektivní, historickou fikci a jako samostatnou kategorii pak vymezují 

literaturu faktu.26 Je však nutné dodat, že se tyto žánry mnohdy mísí a je těžké nakreslit 

jakoukoli jasnou dělicí čáru mezi jednotlivými kategoriemi. 

Realistická fikce, většinou označovaná anglickým termínem contemporary, zahrnuje 

knihy, které se zabývají reálnými problémy, jež dospívající řeší. Nepatří sem, s výjimkou 

magického realismu, žádné nadpřirozené prvky a realita knih odráží realitu našeho světa. 

Typickým autorem contemporary, u nás velmi úspěšným, je John Green. První 

z podkategorií tohoto žánru, romance, můžeme charakterizovat jako příběhy, ve kterých 

hraje hlavní roli romantická příběhová linie, jedná se hlavně o vztahy a první lásky, častým 

                                                           
24 Diskuze ve facebookové skupině Knižní blogeři na téma „co je to young adult“, 13. 2. 2018. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/groups/341390309380288/permalink/810550565797591/. 
25 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library. 
26 NILSEN, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee Fred NILSEN. Literature for 
today's young adults. Ninth edition, Pearson new international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. 
Pearson custom library, s. 1. 
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stereotypním schématem v rámci YA jsou milostné trojúhelníky, kde se hrdinka nedokáže 

rozhodnout mezi dvěma potenciálními partnery. Cílovým publikem těchto knih jsou 

převážně dospívající dívky a typickými zástupci jsou například knihy Colleen Hooverové 

(vydává Yoli) nebo Kasie Westové (vydává CooBoo). Samostatnou sekcí contemporary 

literatury pak jsou také romány s LGBTQ+ tematikou, jejichž popularita v poslední době 

podle zástupců nakladatelství stoupá.27 Píše je například Becky Albertalli (vydává Yoli) 

nebo český zástupce tohoto žánru Theo Addair, kterému letos v nakladatelství Yoli vyšla 

prvotina Muffin a čaj. Tragédie, další podkategorie tohoto žánru, jsou knihy zabývající se 

ztrátou, zármutkem a mezními situacemi v životech dospívajících hrdinů. Zpracovávání žalu 

a například nemoci je složitým aspektem, který je v období dospívání jednou z největších 

zkoušek, a proto jsou tyto knihy často psány částečně také terapeuticky. Příkladem může být 

Hvězdy nám nepřály (John Green, 2013, Knižní klub), které se zabývají tématem rakoviny 

nebo česká novinka Černooká (Anna Musilová, 2018, Yoli) týkající se deprese a smrti 

blízkého člověka.  

Fantasy literatura je kategorie sama o sobě dost bohatá a dala by se členit do mnoha 

různých úseků. Fantasy je definováno jako velmi heterogenní žánr, který pracuje s mýty a 

legendami a fantaskními motivy, žánr, který pracuje s lidskou obrazotvorností a lze ho 

chápat jako protipól sci-fi, které se opírá o vědu a techniku a často se odehrává v budoucnosti 

– kdežto fantasy světy bývají spíše inspirovány minulostí28. První podkategorií žánru je 

fantasy o zvířatech, kam patří příběhy se silnou rolí nejrůznějších živočichů, často 

nereálných, jako jsou draci nebo jednorožci. Typickým zástupcem by mohla být série Jeho 

šerá hmota PPhilipa Pullmana (2002–2003, Classic), kde každého člověka životem provází 

jeho zvířecí daemon. Dark fantasy či fantasy s gotickými prvky je žánr, do kterého se 

prolínají rysy hororu. Zástupci této kategorie jsou duchařská série Cas a Anna Kendare 

Blakeové (2013, Baronet) nebo série z psychiatrické léčebny Asylum Madeleine Rouxové  

(2014–2017, Jota). Mezi humoristické fantasy se řadí parodie a příběhy sepsané k pobavení 

bez vážnější či hlubší dějové linie a většího přesahu s fantaskními prvky. Charakteristickým 

zástupcem je Má lady Jane (Cynthia Handová, Jodi Meadowsová, Brodi Ashtonová, 

Fragment, 2017), parodie na historický příběh lady Jane Greyové. Významnou kategorií je 

fantasy založené na mýtech a legendách, které s mytologií pracuje ještě přiznaněji než 

                                                           
27 Rozhovory se zástupci nakladatelství. 
28 BUČKOVÁ, Tamara a Anna GRINOVÁ. Překlad jako pozvánka ke čtení v originále? In: Současnost literatury 
pro děti a mládež. Liberec 30.-31. října 2012. Liberec: Nakladatelství Bor, 2013, s. 22.  
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ostatní subžánry fantasy. Reprezentuje ho Rick Riordan, který ve svých sériích obsáhl jak 

mytologii řeckou a římskou, tak i egyptskou nebo severskou. Podskupinou fantasy 

založeného na mýtech a legendách jsou pak pohádkové retellingy, převyprávění klasických 

vyprávěnek pro děti i mnohem komplexnějších legend, kam spadají právě Měsíční kroniky 

Marissy Meyerové. Tradiční či hrdinské fantasy představuje jádro žánru a vychází ze 

schématu hledání, poslání, nějakého úkolu a dlouhé cesty, boje dobra proti zlu. Zástupcem 

z řady young adult literatury je série Odkaz dračích jezdců od Christophera Paolliniho 

(vydává Fragment), rysy tohoto subžánru se promítají do většiny ostatních. Urban fantasy 

pracuje s městskou tematikou a často obsahuje paralelní světy, kdy ke světu „obyčejnému“ 

existuje ještě jeden magický, oba existují vedle sebe. Zástupcem je Kostičas (vydává Host) 

Samanthy Shannonové nebo Nástroje smrti (vydává Knižní klub) Cassandry Clareové. 

Jako paranormální literaturu lze označit příběhy, které do běžného světa uvádějí 

existenci nadpřirozených bytostí, jako jsou upíři, vlkodlaci nebo andělé. Je zde navíc často 

silná romantická linie a spíše jsou označovány jako paranormální romance. Typickým 

zástupcem je velmi populární série Stmívání Stephanie Meyerové (vydává Egmont) o dívce 

zamilované do upíra či série Andělé Lauren Kateové (vydává Knižní klub) o padlých 

andělech v našem světě.  

Žánrem, který v současné době získává na popularitě, je sci-fi. Opírá se o vědu a 

techniku a je protipólem fantasy. Nejčastěji sem patří knihy odehrávající se ve vesmíru – 

z young adult například velmi populární Illuminae (Amie Kaufmanová, Jay Kristoff, 2016, 

CooBoo) – nebo knihy z budoucnosti, například Diabolik (S. J. Kincaidová, 2017, 

Fragment), ve kterém zároveň funguje element vesmíru. 

Dalším young adult žánrem jsou utopie a dystopie, ve kterých se mísí prvky 

veškerých fantastických žánrů. Mnoho dystopií začíná na první pohled dokonalým 

utopickým světem (například v románu Neala Shustermana Smrtka (2018, Yoli), kde se 

lidstvu podařilo odstranit všechny přirozené příčiny smrti, takže nikdo neumírá), ale později 

se ukáží negativa fungování společnosti a román se přehoupne právě do dystopického 

rozměru. Popularitu žánru odstartovaly série Povstalecká trilogie Veroniky Rothové 

(vydává CooBoo) a Hunger Games Suzanne Collinsové (vydává Fragment). 

V poslední době se ve světě prosazuje i žánr YA poezie, který si však zatím cestu do 

České republiky nenašel – snad kromě ojedinělých pokusů, jako jsou sbírky Rupi Kaur (např. 

Mléko a med, 2017, Omega), které však postrádají jakoukoli výraznou známku toho, že by 

šlo o young adult literaturu.  
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Důležitou kategorií jsou podle autorů kombinovaná média, kam se řadí mimo jiné i 

grafické novely a komiksy, zkrátka příběhy s výjimečnou formou. Ani ty u nás zatím stále 

nejsou tak populární jako v zahraničí, určité náznaky je možné spatřovat třeba v komiksu 

Persepolis od Marjane Satrapi (2006, BBart), který vypráví příběh dospívající dívky 

íránského původu, ale významově je mnohem závažnější než klasické dívčí romány. Již blíže 

klasifikaci tradiční YA je pak například komiks Nezadaná (India Desjardinsová, 2014, 

Motto) zobrazující strasti i přednosti single života, nebo série Pupíky (Maryse Dubucová, 

Delaf, 2009–dosud, CooBoo) cílená na mladší čtenářky. Kromě nich bychom sem mohli 

zařadit také výše zmíněnou knihu Illuminae (Amie Kaufmanová, Jay Kristoff, 2016, 

CooBoo), která je jedinečná svým grafickým zpracováním ve formě e-mailových 

konverzací, přepisů logů nebo chatů, nejrůznějších grafů a náčrtků. 

Dobrodružné YA představuje klasické čtení pro mládež z dob před tím, než se termín 

young adult literatura začal používat (například dříve populární „foglarovky“). Pointou 

dobrodružných příběhů je cesta za poznáním a hodně splývají s kategorií hrdinského fantasy, 

s tím rozdílem, že příběh zde může postrádat veškeré fantaskní motivy. Za dobrodružné 

fantasy lze navzdory fantaskním prvkům považovat například Město Ember (Jeanne 

DuPrauová, 2009, Argo) nebo sérii Labyrint Jamese Dashnera (vydává Yoli). 

Young adult westerny u nás příliš nevycházejí, v tomto subžánru vyšlo jen několik 

pokusů v nakladatelství CooBoo – Po zemi bloudím dál Rae Carsonové (2017) nebo Poušť 

v plamenech Alwyn Hamiltonové (2017) – a ačkoli v nich byly navíc přimíchány fantaskní 

prvky a silná romantická linie, mezi čtenáři neuspěly.  

YA romány se sportovní tematikou zůstávají v Čechách prozatím upozaděny, 

příkladem může být basketbalový román Já a holka odvedle Jareda Recka, který bude letos 

vydávat nakladatelství Yoli, sportovní tematiky se dotýká i Smečka rváčů od Markuse 

Zusaka (2015, Argo). 

Mysteriózní a detektivní YA se často překrývá a splývá v jedno, jde o příběhy, které 

se zabývají kriminálními případy a rozkrýváním záhad a tajemství. Typickým zástupcem 

zde bude série Jackaby Williama Rittera (vydává Host) o výstředním detektivovi, který 

rozkrývá nadpřirozené případy, nebo mysteriózní Ostrov lhářů E. Lockhartové (2015, Host) 

o rodině Sinclairových a síle lží. Částečně by se sem daly zařadit také YA thrillery – 

například Jeden z nás lže Karen McManusové (2017, Yoli) o hledání vraha nebo Nejtemnější 

kouty Kary Thomasové (2017, CooBoo) o lži, která změnila lidské životy. 

Samostatnou kategorií, která podle zástupců nakladatelství k žánru často přitáhne i 
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starší čtenáře, je historická fikce, která se v případě young adult nejčastěji soustředí na 

válečné konflikty a dospívající mládež. Romány pracují s reálnými historickými událostmi, 

na jejichž pozadí se odehrávají méně či více smyšlené příběhy. Důležitou představitelkou 

tohoto žánru je u nás rozhodně Ruta Sepetysová a její knihy V šedých tónech (2013, 

CooBoo) o pracovních táborech, které Sověti za války zřizovali na Sibiři, a Sůl moře (2016, 

CooBoo) o námořní katastrofě lodi Wilhelm Gustloff. Historickou fikci píše taky Elizabeth 

Weinová, autorka série Krycí jméno Verity (vydává CooBoo). 

Posledním žánrem je pro autory knihy Literature for Today’s Young Adults literatura 

faktu, kam se řadí veškeré biografie slavných mladých osobností, například Harry Styles 

(Elle Cowenová, 2013, CooBoo) o zpěvákovi skupiny One Direction, deníky a osobní 

zápisky, které může reprezentovat kniha Ovšem (2017, BizBooks) youtubera Kovyho, nebo 

například cestopisy, kterými se proslavil Ladislav Zibura či nyní Dominika Gawliczková 

s knihou Dominika na cestě Jižní Amerikou (2018, CPress). Spadá sem i literatura naučná, 

kam je možno částečně zařadit třeba sérii Já, Jůtuber (vydává CooBoo), ve které 

prostřednictvím fiktivního příběhu učí čeští youtubeři čtenáře o tom, jak natáčet videa i jak 

obsah na YouTube bezpečně konzumovat, nebo zpěvníky Já, písničkář od Tomáše Kluse 

(vydává CooBoo). 

1.3 Česká nakladatelství vydávající young adult literaturu 

Čtenářská základna nedávno zcela neznámého segmentu literárního trhu se stále 

rozrůstá a tituly označované jako young adult se objevují v edičních plánech mnoha českých 

nakladatelů. V následujícím textu stručně shrnu výčet nakladatelství, která se produkcí 

tohoto typu literatury dlouhodobě a konstantně zabývají. Výčet samozřejmě není 

vyčerpávající a jistě by se YA tituly našly i v produkci jiných nakladatelů, ale většina 

vydaných titulů v poslední době pochází od níže uvedených.  

Nakladatelství CooBoo vzniklo v rámci nakladatelského domu Albatros Media 

v roce 2009 a podle šéfredaktorky Terezy Pecákové se mělo původně zaměřovat na 

komerčnější tituly pro dětské čtenáře ve věkové skupině od deseti do patnácti let, které měly 

být takto vyňaty z produkce nakladatelství Albatros29. Název CooBoo nese dva významy – 

slovo „cooboo“ znamená v jazyku aboriginů „dítě“, zároveň je však zkratkou anglických 

slov „cool books“30. S nástupem young adult literatury na náš trh se produkce nakladatelství 

                                                           
29 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
30 O nás [online]. CooBoo. [cit. 20. 6. 2018] Dostupné z: http://www.cooboo.cz/o-nas 
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zásadně proměnila, a ačkoli komerční rychloobrátkové tituly zcela nevymizely (nadále 

vychází například série Monster High, Mia a já nebo Regal Academy), soustředí se 

nakladatelství primárně na YA knihy všech žánrů. V roce 2015 vydávalo nakladatelství 

průměrně 70 až 80 nových titulů ročně a k tomu 50 úspěšných titulů dotiskovalo.31 V rámci 

Albatros Media je CooBoo stabilně třetí až čtvrtou nejvýdělečnější značkou po 

nakladatelstvích Fragment, Albatros a CPress.32 Podle šéfredaktorky Terezy Pecákové33 

tvoří jádro produkce nakladatelství hlavně fantasy série, které mají velkou oblibu u 

mainstreamového publika a pro nakladatelství představují nejziskovější segment edičního 

plánu. U čtenářů v tomto žánru nejvíce uspěly například dystopická Povstalecká trilogie 

Veroniky Rothové, série Dvůr trnů a růží Sarah J. Maasové nebo fantasy série se soutěžním 

tématem napodobujícím současné reality show Selekce Kiery Cassové, která se stala vůbec 

první úspěšnou sérií v rámci YA literatury. Druhou linii pak tvoří náročnější publikace, které 

právě oslovují i starší publikum a rozšiřují tak cílovou skupinu nakladatelství. Mají 

pedagogický dopad a představují hodnotnější segment produkce CooBoo. Mezi ně patří již 

výše zmiňované knihy od Ruty Sepetysové či Elizabeth Weinové nebo poetické prózy Jandy 

Nelsonové. Poslední kategorií je pak contemporary linie, která nevykazuje žádné větší 

umělecké kvality, a mezi nejprodávanější knihy patří sezonní četba vydávaná buď v období 

prázdnin s letní cestovatelskou nebo jinak odlehčenou tematikou (Devadesátkrát jinak, 

Láska a gelato) nebo naopak knihy zimní a vánoční (Vánoční zázrak, Polibek v New Yorku), 

úspěšná je také autorka Jenny Hanová se svými contemporary sériemi. Mimo tyto linie stojí 

enormně úspěšná série pro mladší čtenáře Deník malého poseroutky, která představuje 

příklad konstantně komerčně úspěšné ságy. Nakladatelství CooBoo se dlouhodobě snaží 

vydávat také české autory, publikovalo například životopisný příběh Zpověď: Z děcáku až 

na přehlídková mola od modelky Veroniky Kašákové o jejím dospívání v dětském domově, 

fantasy sérii Čarověník od Marie Rejfové a v poslední době knihy slavné české spisovatelky 

Ivany Peroutkové (Francouzská jízda či Juditin pokoj). CooBoo dále vydává také non-

fiction knihy: již výše zmíněné biografie či zpěvníky, ale i Destrukční deník s kreativním 

přesahem a jeho další pokračování. CooBoo se snaží dostát své pověsti značky pro mladé a 

se čtenáři komunikuje na sociálních sítích, zejména na Facebooku a Twitteru, vydává 

                                                           
31 PECÁKOVÁ, Tereza. Nákupní chování čtenářů generace Y a jejich vztah ke značce CooBoo. Zlín, 2016. 
Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací. Ústav 
marketingových komunikací. Vedoucí práce Mgr. Josef KOCOUREK, Ph.D., s. 29.  
32 Tamtéž, s. 30. 
33 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
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pravidelný páteční blog na svém webu a také publikuje sérii videí o novinkách se 

šéfredaktorkou CooBoo Terezou Pecákovou a online marketingovou specialistkou Olgou 

Zbranek Biernátovou na společném YouTube kanálu Albatros Media. Často spolupracuje 

s blogery, stejně jako všechny ostatní značky nakladatelského domu Albatros Media, které 

pro své spolupracovníky z řad blogerů pořádají pravidelné merendy, kde je informují o 

novinkách a plánovaných knihách i akcích.  

Dalším nakladatelstvím mediální skupiny Albatros Media, které se zabývá young 

adult produkcí, je Fragment. Nakladatelství Fragment vzniklo jako samostatný subjekt již 

v roce 1991 pod názvem Jan Eisler – Fragment a současné jméno získalo v roce 2007. 

K mediální skupině Albatros Media se připojilo v prosinci 2014.34 CooBoo a Fragment spolu 

při nákupu titulů často soupeří a setkávají se i v aukcích o zajímavé young adult tituly. 

Původně se měl Fragment profilovat jako nakladatelství více cílící na chlapecké publikum 

s dobrodružnou literaturou, tento rozdíl ale brzy zmizel a nyní je produkce obou značek 

v rámci young adult dost podobná. Nakladatelství každoročně vydá až dvě stovky titulů 

z různých kategorií. Z young adult literatury jsou nejznámější série Ricka Riordana 

(například Percy Jackson, Magnus Chase) zpracovávající různé mytologie, dále také série 

z Ruskem inspirovaného světa grišů od Leigh Bardugo (Griša a Šest vran), dračí hrdinská 

fantasy série Odkaz dračích jezdců Christophera Paolliniho, z dřívější produkce pak 

dystopická série Hunger Games Suzanne Collinsové. Fragment vydává samozřejmě i 

contemporary (například Léto, kdy jsme se potkali nebo Řekni mi tři věci), ale žádný z titulů 

výrazně neuspěl. I nakladatelství Fragment pravidelně publikuje české autory, na jejichž 

tvorbu se dlouhodobě soustředí, například několik sérií fantasy spisovatelky Michaely 

Burdové (například Poselství jednorožců nebo Křišťály moci), dále také fantasy sérii Dračí 

oči Kristiny Hlaváčkové nebo urban fantasy Kaziměsti Martina Bečana. Kromě toho letos 

již třetím rokem vyhlásilo soutěž Hvězda inkoustu, ve které hledají nové autory právě young 

adult literatury a vítězný příběh bude v následujícím roce publikován.35 Také Fragment 

aktivně funguje na sociálních sítích Facebook, kde organizuje například pravidelné soutěžní 

středy, a Instagram a publikuje videa z redakce na společném kanále Albatros Media – 

původně šlo o sérii Ze života redakce s bývalou šéfredaktorkou Karolínou Myškovou, nyní 

                                                           
34 O nakladatelství Fragment [online]. Fragment. [cit. 20. 6. 2018] Dostupné z: http://www.fragment.cz/o-
nas/o-fragment/ 
35 Soutěž je vyhlašována na festivalu Svět knihy, letos zde byla pokřtěna i první publikovaná kniha první 
vítězky Alžběty Bílkové, urban fantasy Z kouře a kamene. Druhý ročník soutěže vyhrála Kateřina Šardická s 
young adult detektivkou Zmizení Sáry Lindertové, třetí ročník s tématem Praha 2120 právě probíhá. 
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o sérii 5:55 se šéfredaktorem Jakubem Šedivým a redaktorem Vojtěchem Záleským. 

Fragment spolu s CooBoo pořádá první festival young adult literatury v Čechách s názvem 

Humbook, který bude v letošním roce probíhat už potřetí.36  

Posledním na young adult literaturu zaměřeným nakladatelstvím ze skupiny Albatros 

Media je Egmont – ačkoli jeho redaktorka Lucie Kučová přiznává, že produkce young adult 

titulů byla po zakoupení značky nakladatelským domem značně omezena a už se 

pravděpodobně nebude rozšiřovat mimo již zavedené autory37. Nakladatelství Egmont 

vzniklo už v dobách Československa v roce 1990 pod názvem Egmont ČSFR jako jedna 

z poboček velkého evropského nakladatelství dánského původu Egmont A/S. Tato 

společnost více než ve dvaceti zemích Evropy vydává zejména překladovou literaturu, 

časopisy a licenční tituly společnosti Disney a dalších (Mattel, Hasbro), na něž má výhradní 

právo – i v rámci své pobočky v České republice.38 V roce 1992 došlo k rozdělení Egmont 

ČSFR na českou a slovenskou pobočku a vznikl Egmont ČR vlastněný dánskou společností 

Egmont Internacional Holding A/S, dceřinou společností Egmont A/S. Nakladatelská 

skupina Albatros Media Egmont koupila 15. března 2016 jako již třináctou značku39. 

Egmont vydává knihy pro dětské a dospívající čtenáře, soustředí se hlavně na licenční tituly. 

Nejpopulárnějšími sériemi z jejich produkce jsou Příručky mladých svišťů, Pokémon, 

Správná pětka, Děsivé dějiny či Star Wars. Kromě klasických beletristických titulů vydávají 

také zvukové knihy, knihy s puzzle, leporela, omalovánky a aktivity nebo nejrůznější knihy 

pro rozvoj prvního čtení.40 Právě Egmont přinesl do České republiky velmi populární 

                                                           
36 První ročník se odehrál 15. 10. 2016 v holešovické Elektře a ze zahraničních hostů se na něm představili 
ruská autorka fantasy Časodějové (Fragment) Natalja Ščerbová, americký autor série Odkaz dračích jezdců 
(Fragment) Christopher Paollini a autorka historických YA románů Ruta Sepetysová (CooBoo). Festival měl 
takovou návštěvnost, že se v dalším roce musel přestěhovat do větších prostorů smíchovského 
MeetFactory, kde ho navštívily tři zahraniční hosté: autorka dystopické série Univerzita výjimečných 
(Fragment) Joelle Charbonneauová, autorka pohádkového retellingu Alenky v říši divů Šepotání (CooBoo) A. 
G. Howardová a autorka dívčích románků ze sérií Léto, Oko za oko a Všem klukům, které jsem milovala 
(CooBoo) Jenny Hanová. Letošní Humbook se bude opět konat ve větších prostorech, tentokrát 
v Kongresovém centru na Vyšehradě, a ze zahraničních hostů přijedou Sara Raaschová, autorka fantasy 
série Led nebo oheň (CooBoo), Claudia Grayová, která napsala sérii o cestování různými dimenzemi Ohnivák 
(CooBoo), ale také romány zasazené do světa Star Wars (Egmont) nebo populární upírskou sérii Evernight 
(Egmont), a Leigh Bardugo, autorka fantasy o světě grišů (Fragment). 
37 Rozhovor s Lucií Kučovou, 19. 6. 2018, celý přepis v 7. kapitole. 
38 HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, s. 109 
39 Došlo však pouze k zakoupení knižní části, ta časopisecká přešla pod značku Egmont Polska a zůstala ve 
vlastnictví skupiny Egmont. 
AUST, Ondřej. Albatros kupuje nakladatelství Egmont [online]. Mediář, 17. 3. 2016 [cit. 24. 6. 2018]. 
Dostupné z: https://www.mediar.cz/albatros-kupuje-nakladatelstvi-egmont/ 
40 O nakladatelství Egmont [online]. Egmont. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.egmont.cz/o-nas/o-
egmontu/ 

https://www.mediar.cz/albatros-kupuje-nakladatelstvi-egmont/
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čtyřdílnou upírskou ságu Stmívání Stephenie Meyerové, která u nás značí počátek většího 

rozšíření fenoménu young adult literatury. Ačkoli má dnes příběh o obyčejné dívce, která se 

zamiluje do nesmrtelného upíra, mnoho kritiků a kvalitativně byl v mnoha YA románech 

překonán, Stephenii Meyerové se podařilo ovlivnit celou generaci čtenářek a rozšíření série 

napomohlo i její pětidílné filmové zpracování. V nedávné době také Egmont vydal první díl 

karnevalové série Stephenie Garberové Caraval, která způsobila velký poprask v USA, sérii 

Divotvůrce Sebastiena de Castella s netypickým mužským hrdinou, dystopii Kayly 

Olsenové Hrady z písku, do jejich produkce patří i heroická série Hraničářův učeň Johna 

Flanagana, která však spíše zapadá do kategorie middle grade. I Egmont vydává několik 

českých autorů, například Irenu Pilouškovou, která zde vydala dva young adult romány Jeho 

královna a Hvězdy s nadějí, nebo Zuzanu Ryšavou, která také vydala dvojici dívčích young 

adult románů Niky a Nela, ale žádná z autorek se výrazně neprosadila. Na rozdíl od dvou 

předchozích značek nemá Egmont Instagram a příspěvky o zde vydaných knihách se 

objevují jen na hromadném young adult Instagramu Humbook, zůstává ale aktivní na 

Facebooku.  

V oblasti young adult literatury je velmi důležitou značkou také Yoli, jež vlastní 

vydavatelství Euromedia. Na vydávanou literaturu odkazuje i samotný název, který je 

zkratkou slov „young literature“, tedy literatura pro mladé. Yoli je značka poměrně mladá, 

vznikla v roce 2014 a do té doby knihy pro mládež vydávala především značka Knižní klub. 

Od jejího vzniku v Yoli vycházely tituly z young adult a také new adult kategorie, druhé 

jmenované však v nedávné době začaly přecházet pod novou, otiskem rtů označenou sérii 

v nakladatelství Ikar. Na svém webu nakladatelství produkci rozděluje do pěti žánrových 

kategorií: romantika, sci-fi, fantasy, contemporary a non-fiction41. Knihy nakladatelství Yoli 

jsou snadno rozpoznatelné, všechny totiž vychází ve stejném paperbackovém formátu. 

Romantickou produkci nakladatelství reprezentují knihy Colleen Hooverové, které však 

proto, že je lze klasifikovat spíše jako new adult, budou částečně přecházet do nové edice 

Ikaru, dále také knihy Jennifer Nivenové, které se většinou zabývají i hlubšími tématy ztráty 

nebo psychických problémů. Do kategorie contemporary v Yoli řadí vlastně všechno, co se 

nevejde nikam jinam, a s kategorií romantika se tak částečně překrývá. Jádrem produkce 

jsou romány Johna Greena, které vycházejí hned ve dvou mutacích – v paperbacku v Yoli a 

v hardbacku v Knižním klubu. Dále sem patří romány Rainbow Rowellové, které ale i přes 

                                                           
41 Žánry [online]. Yoli. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.yoli.cz/ 
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svůj obrovský úspěch v zahraničí v Čechách tolik populární nejsou, také LBTQ+ tvorba 

Becky Albertalli. Právě kategorie contemporary tvoří největší část produkce Yoli, 

nevydávají zde mnoho sci-fi ani fantasy. Nejúspěšnější sci-fi dystopií z produkce Yoli 

v poslední době je rozhodně série Smrtka Neala Shustermana o světě, ve kterém vymizely 

všechny přirozené příčiny smrti a o tom, kdo zemře a kdo bude žít, rozhodují státem 

pověřené smrtky, dále v této kategorii vyšla také úspěšná dystopická série Labyrint od 

Jamese Dashnera. Z fantasy lze zmínit sérii Eriky Johansenové Královna Tearlingu nebo 

sérii o kouzelnické škole Magisterium od Cassandry Clareové a Holly Blackové, která je 

však cílena na trochu mladší publikum. Poslední linii produkce Yoli tvoří young adult non-

fiction, například kniha Tohle není jen kniha o sexu nebo Příručka módní či beauty vlogerky, 

které také těží z fenoménu YouTube. Yoli poměrně obratně pracuje zvláště v poslední době 

s českými autory, v letošním roce zde vyšla prvotina mladého autora Theo Addaira s názvem 

Muffin a čaj, která vyvolala velký zájem na sociálních sítích a zabývá se LGBTQ+ 

tematikou, v nedávné době vyšel také román Černooká od Anny Musilové, meditativní 

próza o depresi, již dříve vydalo nakladatelství román o neplánovaném těhotenství Copatá 

máma od Barbory Bečvářové. Nakladatelství komunikuje se svými fanoušky na Instagramu 

i Facebooku, pořádá pro ně také tzv. Yoli pikniky, neformální setkání v parku, které probíhá 

několikrát ročně. Navíc pro vybrané blogery a spolupracovníky nakladatelství každoročně 

připravuje oslavu Yoli narozenin, kde jim mimo jiné oznámí novinky pro další rok. Knihy 

jsou také propagovány ve videích na YouTube kanálu Knižní klub a na facebooku Vůně 

knih, který též slouží k propagaci knih ze sítě Euromedia. 

Poslední kompletně young adult značkou na českém trhu je odnož nakladatelství 

Slovart #booklab. Slovart značku spustil v prosinci roku 201742 a inspiroval se 

stejnojmennou vzkvétající značkou, která takto funguje na Slovensku. Nakladatelství zatím 

mnoho knih nevydalo, odstartovalo publikací prvního dílu nové série Cassandry Clareové 

Temné lsti. Dále vydává také sérii knih od různých autorů na motivy seriálu ze světa Pána 

času Class nebo z produkce Slovartu přebralo knihy populárního Patricka Nesse, který se 

soustředí na jakousi vlastní verzi magického realismu. #booklab vydává i hodnotnější tituly, 

nově dotisklo oceňovaný román Stephena Chboského Ten, kdo stojí v koutě nebo vydalo 

příběh Andrého Acimana Dej mi své jméno, který lze zařadit do kategorie LGBTQ+ 

                                                           
42 Ochutnávka z vánočního Dobro.rádce - #BOOKLAB je novou modlou žánru young adult [online]. Blog 
Knihy Dobrovský, 14. 12: 2017. [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: 
https://www.knihydobrovsky.cz/blog/ochutnavka-z-vanocniho-dobro-radce-booklab-je-novou-modlou-
zanru-young-adult 
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literatury spíše pro starší čtenáře a jeho filmové zpracování si letos odneslo i několik ocenění 

Oscar. Doplňkově vydává nakladatelství diáře od blogerského dua A Cup of Style. České 

autory zatím #booklab do své produkce nezařadilo, ale od Slovartu přebralo knihy slovenské 

spisovatelky Miroslavy Varáčkové, která píše jak contemporary (například Drž mě, když 

padám nebo Grafitové děvče), tak i dystopii Adaptace. Nakladatelství aktivně funguje na 

sociálních sítích Instagram i Facebook.  

Young adult knihy se ale objevují také jako součást produkce jiných nakladatelství. 

Jedním z nich je brněnské nakladatelství Host, které je úzce spjato s fungováním literárního 

časopisu Host a vzniklo v devadesátých letech minulého století. V současné podobě jako 

Host – vydavatelství, s. r. o., funguje od ledna 2000.43 Jádrem produkce nakladatelství je 

česká a překladová próza, poezie, literární teorie i naučná literatura, je vydavatelem prestižní 

série Česká knižnice. V poslední době se mnohem více specializuje také na žánrovou 

literaturu – na webu je k dohledání souhrnně jako fantasy, sci-fi, young adult – a literaturu 

pro děti. Young adult tituly z produkce nakladatelství se těžko vymezují, protože často 

splývají právě s ostatními žánrovými tituly, velmi úspěšným příkladem je ale série Samanthy 

Shannonové Kostičas, fantasy dystopická trilogie Kate A. Boormanové Smrtná zima, fantasy 

série inspirovaná antickou i arabskou kulturou Jiskra v popelu Sabay Tahirové nebo na 

severské mytologii vystavěná fantasy série Havraní kruhy Siri Pettersenové. Host se v rámci 

young adult soustředí i na české autory, vydal například dystopii Projekt Kronos Pavla 

Bareše, která sice není typickým YA, ale dá se do tohoto žánru alespoň okrajově zařadit, 

nebo fantasy dystopickou sérii Naslouchač Petry Stehlíkové. Host své knihy propaguje na 

Facebooku i Instagramu, kde umí pracovat zvláště s cílovým publikem young adult 

románů44. Letos se bude účastnit také festivalu Humbook.45  

Také další z větších českých nakladatelství Argo vydává knihy pro dospívající, 

ačkoli je ve své produkci nijak speciálně neoznačuje a vychází v rámci edic Fantastika nebo 

Sci-fi, fantasy. Argo vzniklo v roce 1992 a specializuje se na vydávání zahraniční literatury 

v kvalitních překladech. Fantasy linie, která obsahuje většinu young adult knih, se 

v produkci nakladatelství projevila až během pozdějšího fungování.46 Z YA bestsellerů 

nelze opomenout historické drama Zlodějka knih i sérii Wolfe Brothers od Marka Zusaka a 

                                                           
43 O nás: Historie [online]. Host nakladatelství. [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné z: 
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/o-nas/historie  
44 Příkladem může být prázdninový duel mezi sériemi Havraní kruhy a Jiskra v popelu, který proběhl před 
dvěma lety. 
45 Vystoupí zde právě mladí čeští autoři Bareš a Stehlíková. 
46 O nás. Nakladatelství Argo [online]. [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.argo.cz/onas 
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dále samozřejmě klasiku young adult z dob, kdy tento pojem vlastně ještě neexistoval, 

dystopickou sérii Dárce od Lois Lowryové i její historickou fikci Spočítej hvězdy. Populární 

je také série Vlci z Mercy Falls od Marie Stiefvaterové, její druhá YA série Havraní 

bratrstvo, která v zahraničí zaznamenala obrovský úspěch, však v Čechách v Argu vůbec 

nebyla dovydána, podobně jako v zahraničí neméně populární dystopická tetralogie Město 

Ember Jeanne DuPrauové. Od roku 2007 vydává také Argo trilogii Philipa Pullmana Jeho 

šerá hmota, která se letos dočkala již několikátého nového vydání47. Z české tvorby je 

možno zmínit heroickou fantasy sérii Bílí havrani od Luisy Novákové. Argo provozuje hned 

několik facebookových stránek zaměřených na různé žánry z jeho produkce (celkové Argo, 

Fantastika v Argu, Komiksy z Arga, Argo – knihy pro děti a dospívající), young adult knihy 

se samozřejmě nejčastěji objevují na poslední zmiňované, ale není to pravidlem. Argo 

provozuje také Instagram, s cílovým publikem YA literatury však nijak výrazně nepracuje.  

Několik úspěšných YA titulů vydalo také nakladatelství Jota. To vzniklo v roce 1990 

a za dobu své existence vydalo již více než 2500 titulů, kam spadá jak beletrie pro dospělé 

čtenáře, tak i spousta populárně naučných titulů, cestopisných průvodců a další literatury 

faktu.48 Young adult tituly představují zajímavou směsku žánrů i věkového zaměření, 

vychází zde například série Mládí v hajzlu od C. D. Paynea, ale také populární mysteriózně-

hororová série Sirotčinec slečny Peregrinové Ransoma Riggse, originální dystopická trilogie 

Čistý Julianne Baggotové, contemporary série od úspěšné britské youtuberky Zoelly Girl 

Online nebo hororová série Madeleine Rouxové Asylum. Nakladatelství Jota má svůj 

Facebook i Instagram, také YouTube kanál, kde se ale young adult tituly objevují jen zřídka. 

Pracuje ale s blogery, pro které má vytvořenou speciální facebookovou skupinu.  

Nechvalně známé nakladatelství Omega (někdy také Knihy Omega) spadá právně 

pod společnost Dobrovský s.r.o. a ačkoli počátek jeho existence nelze dohledat, vzniklo dle 

produkce nejspíše v roce 2013. Nakladatelství, které několikrát získalo překladatelskou 

anticenu Skřipec, proslulo vydáváním archaických překladů klasických děl světové 

literatury, které prezentuje jako vydání nová: texty prošly zběžnou redakcí, během níž 

například došlo k odstranění archaických koncovek a podobně. V současné době však 

Omega vydává i nově přeložené současné tituly z nejrůznějších žánrů (kuchařky, odborná 

                                                           
47 Prvotně vyšla v nakladatelství Classic, poté ji převzal Ikar a v době, kdy vyšel film podle série natočený, ji 
poprvé vydalo Argo. 
48 O nakladatelství. Jota [online]. [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.jota.cz/o-nakladatelstvi 
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literatura, biografie i beletrie)49, kterým však není poskytnuto dostatek redakční pozornosti 

a jejichž překlady jsou zadávány mladým nezkušeným překladatelům, vše s cílem na 

knihách co nejvíce ušetřit. Z žánru young adult zde vychází knihy Holly Blackové 

(Nejtemnější část lesa, Nejchladnější dívka ve městě chladu) a velkou expanzi titulů 

nakladatelství chystá na druhou polovinu letošního a příští rok.50 

2 Výrazné vývojové trendy v YA literatuře u nás i v zahraničí 

Vznik YA literatury se sice datuje do doby, kdy byla poprvé vyčleněna tato 

demografická skupina v době druhé světové války a vznikly první romány přímo pro danou 

cílovou skupinu – odborník na young adult Michael Cart za první YA román označuje 

Seventeenth Summer od Maureen Dalyové51 – ale rozhodně se ještě nejednalo o YA, jak ho 

chápeme dnes. Od počátku existence young adult literatury bylo za její hlavní proud 

považováno contemporary, tj. realistická fikce52. Jak již bylo řečeno, samotný termín „young 

adult literature“ se objevil až v šedesátých letech a až léta sedmdesátá znamenala obrat 

autorů od dívčích románů k vážnější problematice a upřímnějším příběhům.53 Romány, které 

vycházely předtím, jsou často kritizovány pro svou přílišnou didaktičnost a proto, že se příliš 

soustředí právě na určité poselství místo toho, aby v nich byla dostatečně rozvedena zápletka 

nebo propracovány postavy.54 Nejznámější autoři sedmdesátých let (Judy Blume, Lois 

Duncan a Robertu Cormier) experimentovali se závažnými tématy a vytvářeli hodnotnou 

prózu, kterou je možné řadit mezi klasiku „žánru“55. Poté se však komplikované prózy 

rozmělnily v tzv. „single-problem novels“, tedy romány, které se soustředí na jedinou 

problematiku (drogy, neplánované těhotenství, sebevraždy, poruchy příjmu potravy), opět 

se vracejí k moralizujícímu poučování, které ale dospívající nakonec začne svou jednotnou 

a stále se opakující formou unavovat. I proto v devadesátých letech nastává rozmach fantasy 

literatury (začala se objevovat už v letech osmdesátých, ale vzhledem k poměrně nízké 

porodnosti v Americe v polovině sedmdesátých let neexistovalo v té době dostatečně 

                                                           
49 O nás. Nakladatelství Omega [online]. [cit. 15. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.knihyomega.cz/o-
nas.html 
50 Chystají v zahraničí populární YA tituly Černá čarodějnice Laurie Forestové, Medvěd a slavík Katherine 
Ardenové, Lískový háj Melissy Albertové a další. 
51 STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 2015. [cit. 30. 6. 2018]. 
Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html. 
52 COLE, Pam. Young Adult Literature in 21st Century. London: McGraw Hill Higher Education, 2008, s. 66. 
53 STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 2015. [cit. 30. 6. 2018]. 
Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html. 
54 COLE, Pam. Young Adult Literature in 21st Century. London: McGraw Hill Higher Education, 2008, s. 61.  
55 Tamtéž, s. 54. 
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početné publikum a ke skutečnému rozkvětu došlo až o dekádu později), která pak vede ke 

vzniku young adult literatury, jak ji známe dnes.56  

Nový typ literatury pro mládež ve své moderní podobě vznikl až na přelomu tisíciletí 

a k novému formátu vedl dost možná úspěch série o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové. 

Díky němu se autoři přestali bát vytváření komplikovaných fantaskních světů, které by 

rozvíjeli na větší ploše než v jediném románu o typických dvou stech stránkách. Přesto nelze 

sérii o čarodějnickém učni klasifikovat jako YA – Harrymu je v prvním dílu pouhých 11 let 

a příběhu chybí silnější vztahová linie, která je pro young adult tak typická. 

Prvním velkým trendem na poli moderní young adult literatury je tedy ve světě sága 

Stmívání (Twilight, 2005–2008 ve světě, 2005–2009 Egmont v ČR) Stephenie Meyerové.57 

Trend paranormálních romancí brzy po svém průlomu ve světě přišel i k nám, navíc 

podpořen filmovým zpracováním. Jak říká Tereza Pecáková v článku Jak bohové porazili 

upíry pro MF Dnes, čeští čtenáři na zahraniční trendy reagují velmi citlivě58, a tak netrvalo 

dlouho a po Stmívání následovala i v České republice skutečná „upírská mánie“ a v rychlém 

sledu začaly vycházet podobně zaměřené série – Upíří deníky59 L. J. Smithové (Fragment, 

2009–2014), Vampýrská akademie Richelle Meadové (Domino, 2009–2011), Škola noci P. 

C. a Kristin Castových (Knižní klub, 2010–2015) a mnoho dalších. Lucie Kučová i ostatní 

zástupci nakladatelství, se kterými jsem dělala rozhovory, se shodují, že tato série znamenala 

začátek young adult literatury také v České republice.  

Na upírské série pak navázala další vlna paranormálních romancí, kde schémata a 

motivy zůstaly zachovány, ale změnily se nadpřirozené bytosti v hlavních rolích – upíry 

nahradili zejména andělé (např. série Andělé Lauren Kateové, Knižní klub, 2011–2012), ale 

také sukuby (série Sukuba Richelle Meadové, Domino, 2011–2013), zaklínači (série 

Kronika prokletých zaklínačů Kami Garciové a Margaret Stohlové, Knižní klub, 2011–2013) 

nebo vlkodlaci (série Vlci z Mercy Falls Maggie Stiefvaterové, Argo, 2010–2011). Proč jsou 

právě paranormální příběhy u dospívajících tak oblíbené? Jennifer Lynn Barnesová, sama 

autorka young adult literatury a také nositelka titulu Ph.D. z kognitivních věd, říká, že stejně 

                                                           
56 STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 2015. [cit. 30. 6. 2018]. 
Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html. 
57 Tamtéž. 
58 Bk. I „books“ můžou být „cool“. CT24.cz [online]. 26. 11: 2014. [cit. 30. 6. 2018]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1007554-i-books-muzou-byt-cool-literatura-pro-mladez-je-na-
vzestupu 
59 Upíří deníky jsou starší než série Stmívání, prvně vyšly už v roce 1991, u nás se ale objevily právě až 
v rámci „upírského boomu“.  
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jako dospívání představuje jakýsi přechodový stav mezi dětstvím a dospělostí, paranormálno 

je přechodem mezi běžnou lidskou realitou a nadpřirozenem. Paranormální romance tak 

zrcadlí nutnost složitě se pohybovat mezi dvěma odlišnými světy.60 Podobný názor má i 

nakladatelka a spisovatelka Lizzie Skurnicková, která tvrdí, že YA literatura se od svých 

počátků zabývá právě touto proměnou a je vcelku jedno, jestli je proměněna v metaforu a 

přenesena do fantaskního světa, nebo zůstává pevně zakotvena v realitě. Faktem je, že jsou 

paranormální YA knihy populární hlavně proto, že odráží chaos v životě dospívajícího 

jedince. 61 

Kromě linie romantických paranormálních příběhů dlouhodobě fungovala – a stále 

funguje – také linie urban fantasy, která se v této době opírá často o podobné motivy: ve 

městech mezi lidmi žijí v utajení některé z nadpřirozených bytostí, hlavní hrdinka jejich 

existenci objeví, nebo sama zjistí, že je jednou z nich, a od toho se dále odvíjí příběh, který 

samozřejmě romantické dění také obsahuje, ale nestojí na něm. Příkladem tohoto trendu 

může být série Mercedes Thompsonová Patricie Briggsové (Fantom Print, 2009–2017) nebo 

Nástroje smrti Cassandry Clareové (Knižní klub, 2013–2015). Forma urban fantasy se stále 

mění, ale tematika alternativních nadpřirozených světů je pro čtenáře velmi atraktivní, a tak 

přetrvávají až dodnes, například v podobě sérií Kostičas Samanthy Shannonové (Host, 

2014–dosud) nebo Peter Grant Bena Aaronovitche (Argo, 2015–dosud). 

Pro popularitu YA románů není tolik důležitá jejich kvalita, která je například u série 

Stmívání velmi diskutabilní. To se projevilo brzy poté, co tento trend odezněl a začalo být 

naopak velmi populární otevřeně prohlašovat svou nenávist vůči upírské sérii. Tara 

Kehoeová ve svém zamyšlení uvádí, že více než kde jinde hraje na poli YA literatury velkou 

roli správné načasování vydání knihy – pokud zrovna odráží některý z aktuálních trendů, na 

které nakladatelé cílí, může být knize věnována velká pozornost. Jinak ale může i kvalitní 

dílo zcela zapadnout, pokud se mu nakladatel dostatečně marketingově nevěnuje.62  

Na úspěch paranormálních romancí u nás i ve světě navázaly dystopie – tento trend 

započal sérií Hunger Games Suzanne Collinsové (Fragment, 2010–2011) a na tu pak 

navázala Povstalecká trilogie (CooBoo, 2012–2014) spíše známá pod svým filmovým 

názvem Divergence Veroniky Rothové. Stejně jako v případě paranormálních romancí i po 

                                                           
60 STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 2015. [cit. 30. 6. 2018]. 
Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html. 
61 Tamtéž. 
62 KEHOE, Tara. The Rise and Fall of YA Lit Trends: Timing is Everything [online]. The Hub: your connection to 
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této dvojici následoval příval více či méně úspěšných dystopií u nás i ve světě: například 

série Legenda Marie Lu (CooBoo, 2013–2014), Roztříštěná Tahereh Mafi (CooBoo, 2013–

2014) nebo Labyrint Jamese Dashnera (Yoli, 2014–2015). Že je tento trend stále živý, 

dokazuje například nedávné vydání románu Smrtka Neala Shustermana (Yoli, 2018). Čím 

jsou dystopie pro čtenáře tak atraktivní? „Funguje v nich syndrom zkaženého světa, ve 

kterém se objeví nějaký vyvolený a opraví ho. Antiutopie nejsou nový koncept, jen jsou 

přizpůsobeny dospívajícím čtenářům tím, že je hlavní hrdina puberťák. Pro mladé jde hlavně 

o světlou naději do budoucna. Společnost je teď hrozně negativně nastavená, všechno se 

hroutí, krize, uprchlíci, skoro třetí světová… A v knížce se vždycky najde někdo, kdo 

zvládne i takhle zkažený svět zachránit,“ říká Tereza Pecáková.63 Také spisovatel David 

Levithan si myslí, že dospívající v příbězích hledají hlavně opravdovost a emoce. „Hunger 

Games nemilují proto, že by tyhle knihy zobrazovaly realitu svým dějem, ale reálné jsou 

emoce, které se v nich objevují, a dá se s nimi velmi snadno souznít.“64 

Trend dystopií podle nakladatelů sice stále ještě přetrvává, nadále jejich tvorbu 

podporuje dění ve světě a v současné době se častěji objevuje také žánr tzv. cli-fi, tedy 

dystopické fikce řešící problematiku klimatu a životního prostředí,65 v popředí teď ale hodně 

stojí retellingy, převyprávění buď klasických pohádek, nebo jiných známých příběhů. Na 

počátku tohoto trendu stojí Měsíční kroniky (2012–2017) Marissy Meyerové, které vydalo 

nakladatelství Egmont a které zasazují do sci-fi světa známé pohádky o Popelce, Červené 

Karkulce, Locice/Rapunzel a Sněhurce. I Kroniky mají mnoho následovníků, mezi populární 

převyprávění patří například série Šepotání A. G Howardové (CooBoo, 2015–2016) 

pracující s motivy Alenky v říši divů, Bez srdce Marissy Meyerové (Egmont, 2017) 

nahlížející na původ Srdcové královny ze stejného příběhu nebo hned několik variací na 

Krásku a zvíře (Dvůr trnů a růží, Na lovu, Krutá krása – vše CooBoo). Tereza Pecáková 

z nakladatelství CooBoo si myslí, že pohádky fungují proto, že čtenáři chtějí číst to, co dobře 

znají: „V lidech je podle mě zakódovaná touha po schematických příbězích, proto fungují i 

milostné románky, také fungují na bázi pohádky. Lidi zavedená schémata pořád baví. Ta 

největší, stokrát zopakovaná hloupost se vždycky bude nejvíc prodávat.“66 Lucie Kučová 

z Egmontu k tomu však dodává, že je třeba, aby bylo v pojetí knihy něco nového, pokud má 

                                                           
63 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
64 STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 2015. [cit. 30. 6. 2018]. 
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65 Rozhovor s Evou Sedláčkovou (a Jiřím Štěpánem), 11. 7. 2018, celý přepis v 7. kapitole. 
66 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
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spustit nějaký nový trend: „Lidi v tomhle věku (dospívající čtenáři YA, pozn. autorky) se 

chtějí trochu odlišovat a také prokázat svou inteligenci – a to právě u retellingů mohou. 

Řeknou: jé, to je dobré v tom, že je to Popelka, protože a), b), c), ale musí se to odvodit 

z toho a toho. Retellingy mají punc intelektuality, není to jen hloupý romantický příběh, ale 

zároveň se v nich skrývají i archetypy, které je třeba odhalit.“67 Archetypy k psaní navíc 

přitahují i samotné autory retellingů, cítí, že mají při tvorbě vlastního světa z čeho vycházet. 

„U retellingů je skvělé, že už je o co se opřít. U úplně originálních příběhů si spisovatel musí 

celý svět postavit z ničeho. Vlastně si nejsem jistá, co z toho je těžší. Když chci převyprávět 

už existující příběh, existují určité mantinely, body, kterých se musím držet. Z knížek o 

Alence jsem si před psaním vypsala ty nejoblíbenější koncepty, které zná každý – čajový 

dýchánek a Kloboučníka... Ale inspirovaly mě i ty méně známé – třeba v Za zrcadlem je 

třeba jedna taková scéna ve vlaku, díky které mě napadli mluvící brouci. Obecně musí člověk 

najít tu hranici, kterou už nesmí překročit, ale zároveň se nesmí bát experimentovat,“68 tvrdí 

A. G. Howardová, autorka zmiňované série Šepotání. 

Souběžně s fantasy linií si však svou popularitu stále udržují i tzv. contemporary 

romány, které k nám dorazily ve velké vlně v podobě knih od Johna Greena. Jeho bestseller 

Hvězdy nám nepřály (Knižní klub, 2013) představuje nový typ románu, který čtenáři 

prezentuje inteligentní realistické hrdiny, kteří se kromě problémů, jež souvisí s jejich 

věkem, musí vypořádat i s něčím víc – v případě Hvězd je to rakovina, v případě Greenovy 

nejnovější knihy Jedna želva za druhou pak obsedantně kompulzivní porucha hlavní 

hrdinky. Právě do této kategorie lze však řadit kvalitnější zástupce young adult literatury, 

jako je Jandy Nelsonpvá nebo Stephen Chbosky. 

Na další „velký román“, který ovlivní podstatnou část publika YA literatury, zatím 

čekáme. Někteří si dokonce myslí, že doba velkých fenoménů, které ovlivnily velkou část 

společnosti, pominula a od Hunger Games se již nic podobného neobjevilo. „Už tu chybí 

snaha hrát si s jejich [mluví o fenoménech] světem – ze strany tvůrců i příjemců,“ tvrdí 

bývalý šéfredaktor časopisu Pevnost Tomáš Němec ve článku pro Týden z roku 2014. A 

pokračuje: „Dnes se dělají mraky blockbusterů jako Pacific Rim, Thor nebo Avengers. Fetiše 

bojovníků, robotů či netvorů tam jsou také a lidi primárně přitáhnou. Chybí tam ale vnitřek, 
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který u skutečného fenoménu lidi udrží, protože si řeknou, že to je ten svět a příběh, který 

by chtěli prožívat. Takže dnes jede jeden šablonovitý velkofilm za druhým, mají spousty 

krásných efektů, člověk se na ně těší, ale nemá důvod u nich zůstat. Není tam nic 

k objevování.“69 Čtenářské publikum je navíc značně rozmělněno tím, jak vysokých objemů 

produkce YA ve světě i u nás dosahuje – každoročně vychází obrovské počty nejrůznějších 

titulů.  

Blair Wilsonová z nakladatelství Park Literary & Media ale určité trendy pozoruje a 

říká, že v posledních letech se v zahraničí zvětšil zájem zejména o tituly s větší diverzitou, 

jak v rámci příběhů, tak i vypravěčů. Čtenáři chtějí větší množství příběhů, jejichž vypravěči 

pocházejí z historicky marginalizovaných společenských skupin.70 Jim McCarthy 

z nakladatelství Dystel, Goderich & Bourret LLC ve stejném článku podotýká, že young 

adult literatura je v poslední době členěna stejně jako literatura pro dospělé na jednotlivé 

žánry, což ale omezuje právě žánrové experimentování a mísení, ve kterém spatřuje cestu 

do budoucna.71 S tímto názorem souhlasí i Tereza Pecáková72, která podotýká, že se 

s žádným velkým trendem v zahraničí nesetkala, stejně jako šéfredaktor Fragmentu Jakub 

Šedivý73. Pecáková spíše spatřuje trend v knihách, ve kterých dochází k mísení žánrů a najde 

se v nich pro každého čtenáře něco – jako příklad uvedla sérii Ohnivák, kterou CooBoo 

vydává, ve které je sice silná romantická linie, ale zároveň se jedná o sci-fi s hlavní zápletkou 

cestování mezi dimenzemi a právě prostřednictvím těchto dimenzí se ke čtenáři dostává 

kniha, která obsahuje částečně i rysy historického nebo válečného románu. Zástupcem 

tohoto trendu je i série Kostičas, ke které sama autorka řekla: „Obecně mě baví vystoupit ze 

zavedených konvencí, míchat vícero žánrů. Čtenář pak neví, co očekávat. U Kostičasu má 

každá kniha navíc svůj vlastní žánr. Kostičas je příběh o útěku, Paige se snaží dostat z vězení. 

Vidořád je tajuplná detektivka, ve které se řeší vražda. Hlavním motivem třetího dílu je 

loupež, čtvrtý díl je pak úplně něco jiného. Vždycky pro mě bylo zásadní, aby čtenář nevěděl, 

co od série čekat. Je jedno, jakou knihu otevřete, ale nemůžete si být jisti, co se bude dít. 

Budete sice ve společnosti stejných postav, ale nemáte tušení, co se po stránce příběhu bude 
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odehrávat dál.“74 Redaktorka nakladatelství Host Eva Sedláčková dále dodává, že ačkoli 

série Kostičas znaky YA literatury naplňuje, nakladatelství ji tak primárně neprezentuje a 

kniha i díky tomu oslovuje mnohem širší publikum.75 

Lucie Kučová si však všímá i mnohem konkrétnějších, jasněji vymezených trendů a 

konstatovala, že do YA literatury vstupují již zavedené trendy z beletrie pro dospělé – 

detektivní žánr a severská literatura obecně. Z nabídek, které byly nakladatelům předloženy 

na veletrzích v Bologni, Frankfurtu a Londýně, usuzuje, že young adult literatura bude 

temnější a navíc dojde k experimentování s formou, bude se propojovat s komiksem.76 

Protože se do České republiky trendy dostávají s mírným zpožděním, je stále relevantní 

uvažovat ty, které zmiňovali nakladatelé a literární agenti v loňském roce. V článku Bologna 

2017: Agents Talk Children's and YA Trends se nejčastěji objevoval názor, že více prostoru 

dostanou opět romány obsahující příběhy menšin, etnických, sexuálních či jiných, vše pod 

záštitou kampaně #OwnVoices77. Navíc se autoři stále častěji inspirují současnými 

událostmi, jako byly například prezidentské volby v USA, jak říká i redaktor nakladatelství 

Host Jiří Štěpán78, nebo uprchlická krize, a všeobecným negativně nastaveným 

společenským klimatem. Někteří ale tvrdí, že toto oživení žánru contemporary sice probíhá 

v anglofonních zemích, ale příliš se nešíří do zahraničí – což je ze zkušenosti v České 

republice pravdivé tvrzení. Navíc se postupně rozrůstá mírně erotická literatura pro mladé, 

která je nejčastěji označována nálepkou „new adult“. Tento trend se začíná objevovat i u 

nás, jak může dokazovat start nové edice v nakladatelství Ikar. Stále více se prosazují také 

non-fiction knihy pro mládež, které se točí kolem problematiky šikany, vnímání vlastního 

těla a dalších problémů dospívajícím blízkým. Z žánru fantasy stále existuje poptávka po 

převyprávěných pohádkách, ale jinak se do popředí dostávají hlavně temnější příběhy a 

vzrůstá zájem o komiksy.79 V predikci, že dojde k expanzi titulů zaměřených na minority, 

se shoduje většina zahraničních subjektů a souhlasí s nimi i redaktor nakladatelství Host Jiří 

Štěpán80, zda se uchytí i u nás, je zatím nejasné – velký zahraniční bestseller zpracovávající 
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téma rasismu The Hate U Give Angie Thomasové u nás bude letos vycházet pod titulem 

Vypálená nenávist v nakladatelství Yoli, LGBTQ+ titul They Both Die at the End od Adama 

Silvery zase chystá pod názvem Oba na konci zemřou na září CooBoo. Nově se navíc 

objevuje trend literatury o hrách, internetu a sociálních médiích, což jsou entity do velké 

míry naplňující život dospívajících. Prvním náznakem tohoto trendu jsou například Renegáti 

od Marissy Meyerové (Egmont, 2018), nakladatelství CooBoo bude ještě letos vydávat 

v zahraničí velmi úspěšný román Warcross Marie Lu právě z herního prostředí. Dena 

McMurdieová z webu batchofbooks.com, který se dlouhodobě věnuje literatuře pro děti a 

dospívající, jako možný trend zmiňuje thrillery81 a krimi, o kterých mluvila i Lucie Kučová 

z Egmontu – za počátek tohoto trendu u nás je možné považovat tituly Jeden z nás lže Karen 

McManusové (Yoli, 2017) nebo Nesvá E. Lockhartové (Host, 2018).  

3 Urban fantasy 

Definice subžánru urban fantasy je ze všech zvolených trendů asi nejkomplikovanější 

a neexistuje k této kategorii mnoho odborných zdrojů. Redaktor nakladatelství Host Jiří 

Štěpán tento podžánr popsal jako „fantasy, kde hraje významnou roli městské prostředí a 

město jako takové. Může být magické, jiné (Nikdykde) nebo třeba jen výrazná kulisa 

(Dresden Files). Důležité podle mě je, aby si čtenář kromě postav vytvořil vztah i k tomu 

městu, v němž se příběh odehrává.“82 S touto definicí se shoduje i ta z encyklopedie The A 

to Z of Fantasy Literature, kde je urban fantasy popsáno jako „fantasy s inkluzí“, tedy příběh 

ze světa podobnému našemu, kde se ale objevují také fantazijní prvky a nadpřirozené bytosti 

a odehrává se v kulisách města.83 Český editor a redaktor Ondřej Jireš rozdělil ve svém 

článku Pod kočičími hlavami aneb dva proudy urban fantasy84 tento subžánr do dvou proudů 

– Gaimanovského a Miévillovského. Gaimanovský typ zasazuje fantaskní příběh do 

skutečného města a soustředí se na jeho aspekty, které jsou pro běžné obyvatelstvo reálného 

světa neviditelné; realita a nadpřirozeno zde existují paralelně vedle sebe. Miévillovský typ 

je zasazen do kompletně fiktivního světa, kde město nehraje pouze roli kulis, ale je velmi 

důležitým prvkem dění. Autor však v článku uvádí, že neexistuje žádná jasná dělicí linie 
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mezi těmito dvěma proudy a žánr se také navíc neustále vyvíjí a proměňuje. Z výše 

uvedených definic a vlastního průzkumu vychází v rámci svojí akademické práce Michaela 

Hortová a vytváří definici vlastní: „Městská fantasy je podžánr fantasy, který zahrnuje díla 

odehrávající se především ve městě kterékoliv časové periody (minulost, přítomnost, 

budoucnost), kdy město může být skutečné, smyšlené nebo může být samo postavou v 

příběhu, vždy však musí hrát v ději podstatnou roli. V příběhu vystupují paranormální prvky, 

jejichž stupeň utajení obvyklým obyvatelům se pohybuje od úplného po nulový. Romantické 

vztahy postav se zde mohou vyskytnout, ale příběh na nich nesmí být přímo postaven.“85 

3.1 Interpretace série Kostičas 

Sérii Kostičas napsala mladá autorka Samantha Shannon (*1991) v posledním 

ročníku na univerzitě. V současnosti má mít celkem sedm dílů, vydané jsou zatím v originále 

i českém překladu tři: Kostičas (The Bone Season, 2013, česky 2014), Vidořád (The Mime 

Order, 2015, česky 2015) a A zrodí se píseň (The Song Rising, 2017, česky 2017, vše Host). 

Pojednává o osudech šestnáctileté Paige, která žije v Londýně roku 2059. Její Londýn se ale 

od toho našeho podstatně liší, protože kdysi v minulosti se na světě otevřelo spojení s éterem 

a část populace se stala jasnovidci, kteří s éterem a duchy, již ho obývají, komunikují různým 

způsoby a podle toho se řadí do několika řádů. Paige patří do sedmého, nejvzácnějšího řádu 

jedinců, kteří umí s éterem komunikovat napřímo, ona sama je krajinochodkyně a dokáže 

manipulovat s lidskou myslí. Jasnovidnost je ale v tomto světě nelegální a jasnovidci 

v Londýně tvoří kriminální podsvětí skrývající se před vládnoucím režimem Scionu. Paige 

je posléze unesena a dostává se do trestanecké kolonie namístě našeho Oxfordu, kde zjišťuje, 

že za scionským zřízením stojí bytosti éteru zvané Refájci, a aby mohli všichni žít svobodně, 

je třeba porazit právě je.  

V první části analýzy knihy je třeba zodpovědět na otázku, zda má analyzovaná série 

sedm charakteristických rysů YA podle knihy Literature for Today’s Young Adults. 

Kategorii rozrůzněnosti YA literatury není třeba u každé ze sérií opakovat, dokázána byla 

již například výše popsanou škálou žánrů young adult, stejně tak není třeba vyjadřovat se 

k hojnosti sérií vzhledem k tomu, že všechny analyzované knihy do sérií patří. První 

kritérium je splněno – série je psána v první osobě z pohledu šestnáctileté vypravěčky Paige. 

Problémy, které ve svém životě řeší, jsou ale podstatně závažnější, což je však dáno 
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prostředím ilegálního společenského podsvětí, ve kterém žije a kde jí každý den hrozí zatčení 

či něco ještě horšího. Paige je na svůj věk velmi vyspělá a neprojevuje se jako typická 

šestnáctiletá hrdinka, neřeší tolik problémy dospívajících. Téma hledání vlastní identity a 

místa ve světě, prosazování vlastního názoru a zároveň respektu vůči autoritám se však 

v sérii objevuje poměrně hojně. Druhé kritérium odsunutí rodičovských figur je také splněno 

– Paigeina matka zemřela hned po porodu. Otec je sice přítomen, ale protože neví o Paigeině 

jasnovidnosti a pracuje jako zaměstnanec Scionu, Paige s ním netráví mnoho času a nemají 

žádný hluboký vztah. Ve třetím pokračování knihy je navíc otec režimem zavražděn. V sérii 

se objevuje jiná rodičovská figura, vidopán Jaxon, vztah Paige k němu prochází mnoha 

proměnami a nakonec se odvrací i od něj. Třetí kritérium je bezpochyby naplněno, Paige 

prochází velkou změnou – v prvním dílu je naivní šestnáctiletou dívkou, která poslouchá 

rozkazy svého „šéfa“ Jaxona, neodporuje mu a jedná dle jeho přání. Jejich vztah se promění 

nejprve po jejím uvěznění, kde se Paige naučí sama rozhodovat, bojovat za sebe i za slabší 

jedince kolem sebe. K další proměně jejího charakteru dochází poté, když se rozhodne od 

Jaxona zcela odejít, fungovat jako samostatná jednotka a nakonec se mu otevřeně postavit. 

Ve třetím dílu se sama stává velitelkou celého jasnovidného podsvětí a transformace jejího 

charakteru je tímto (alespoň prozatím) dovršena. Tempo románu je velmi svižné, ačkoli je 

vyprávěn v minulém čase, což pro young adult knihy není zcela typické. Autorka využívá 

hlavně výše zmiňované seriálovistosti, kdy kapitoly ukončuje značnými cliffhangery a totéž 

dělá i s jednotlivými díly série: příkladem může být závěrečná scéna druhého dílu Vidořád.  

 

„Křídla dveří se rozlétla. Vzhlédla jsem a poznala, jakou jsem udělala chybu. Jaký 

hlupák jsem byla, že jsem mu důvěřovala, že mi na něm záleželo, že jsem ho nechala žít.  

„Ty,“ zašeptala jsem.  

„Ano.“ Na rukou měl navlečené hedvábné rukavice. „Já, ty má krásko.““86 

 

Shannonová, je velmi chválena za to, jak moc je její série rozmanitá a že dává stejný 

prostor nejrůznějším menšinám. Rasy v jejím vyprávění příliš popsané nejsou, ale jedna 

z hlavních postav se od počátku série otevřeně přiznává k homosexualitě a další se ve třetí 

knize projeví jako transgender. Autorka navíc jejich sexualitu zmiňuje velmi přirozeně 

v rámci děje, nedělá z nich téma ani zápletku. Sama Shannonová ale říká, že jí kategorie a 
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škatulky nejsou blízké a že se snaží, aby její série stála mimo ně. Což se jí podle všeho daří, 

protože ne všude je Kostičas cílen jako young adult román a ani nakladatelství Host tento až 

tak neakcentuje. 

Dále je třeba zjistit, zda Kostičas naplňuje charakteristiku urban fantasy. Romány se 

odehrávají ve světě, který se zakládá na tom našem, ale v průběhu dějin se některé události 

odehrály jinak a proto se i celá společnost formovala odlišně. Navzdory tomu, že je 

v Kostičasu rok 2059, připomíná Londýn v něm zobrazený spíše svoji viktoriánskou, 

pomalejší verzi. Nejde tedy o zasazení do zcela fiktivního světa, ale jakési alternativní verze 

toho našeho. Město – v prvním dílu hlavně Oxford, v druhém Londýn, ve třetím větší 

množství britských měst a ve čtvrtém podle všeho Paříž – hraje v příběhu vždy důležitou 

roli. Autorka hodně spoléhá na městskou atmosféru a uvěřitelně tvoří kriminální podsvětí 

existující vedle běžně fungující majoritní společnosti – i tento znak je tedy splněn. Obratně 

do příběhu zapojuje nejrůznější současné detaily, takže pokud čtenář daná města navštívil, 

rozhodně je i přes jejich jinakost poznává. Redaktor nakladatelství Host Jiří Štěpán o 

žánrovém zařazení knihy říká: „Urban fantasy je jedna možnost, většinu znaků žánru by asi 

kniha splňovala. Ale asi bych se přikláněl spíše k dystopii. Ideálně ke kombinaci obou.“87 

Další výzkumnou otázkou, kterou je nutno zodpovědět, je, čím kniha čtenáře zaujala, 

čím je originální, proč vyvolala takový ohlas. V případě Kostičasu jistě hraje velkou roli 

vyspělost této série, která se rozhodně nedá označit za typické young adult. Navzdory věku 

hlavní postavy se hrdinka pohybuje hlavně mezi dospělými a své nezralosti příliš nedává 

prostor. Atraktivním faktorem je i věk samotné autorky, která první knihu napsala v 21 

letech, což je aspekt, který fanoušci YA vítají, protože se dokáží se spisovatelem více 

ztotožnit a on příběhově více rozumí jejich potřebám. Atraktivní je nepředvídatelnost série, 

která se díl od dílu vyvíjí a mění, žánrově i co se týká vyspělosti literárního stylu – je z ní 

jasně znát, že Shannonová stále autorsky roste. V publikaci Literature for Today’s Young 

Adults uvádí autoři k sáze o Harrym Potterovi, že J. K Rowlingová „chytře udělala 

z alternativního vesmíru ten hlavní a náš svět mudlů se stal tím podivným vedlejším“88. 

K témuž kroku se uchýlila Shannonová, která svou hrdinku zasadila do kriminálního 

podsvětí jasnovidců a z obyčejných lidí udělala podivné, nezajímavé tzv. amaurotiky. 

Paralelní světy ve fantasy přitahují mnoho čtenářů proto, že si mohou představovat, že je 
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sami mají nadosah. 

Další otázkou je, zda tato série inspirovala nějaký trend a vyšly knihy jí podobné. Dá 

se říci, že linie urban fantasy je v young adult poměrně silná i proto, že je promísena s žánrem 

paranormálních romancí (typickými reprezentanty této kombinace je například série 

Nástroje smrti nebo série Mercedes Thompsonová), které vycházely dávno před vznikem 

Kostičasu. Kostičas sám má ale odlišný koncept, který do současné doby nebyl napodoben, 

alespoň nikoli v české produkci.  

3.2 Mediální ohlas série Kostičas  

O tom, že je Kostičas young adult sérií na vyšší úrovni, svědčí i fakt, že román a jeho 

autorka zaujaly také mainstreamová média. Samantha Shannonová navštívila na podzim 

roku 2016 Českou republiku a poté s ní v několika médiích vyšly rozhovory – můj rozhovor, 

jehož části byly použity v měsíčníku Pevnost a v kompletní podobě vyšel na portále 

Fantasyplanet.cz, je k dohledání v příloze. Rozhovor s autorkou vyšel také na webu týdeníku 

Reflex pod titulkem Britská autorka bestselleru Kostičas Samantha Shannonová o 

jasnovidcích a silných ženách89 a autorka v něm mluví o tom, jak kniha vznikala a jak se 

musela vyrovnat s odmítnutím své prvotiny, která u nakladatelů neuspěla. Dále také 

v týdeníku Týden, kde se Shannonová v rozhovoru s názvem Nejsem další Rowlingová90 

vymezuje proti srovnávání s jednou z nejslavnějších autorek současnosti s tím, že jsou jejich 

série naprosto odlišné a shodují se asi tak v tom, že obě napsaly Britky, obě mají sedm dílů 

a v obou se vyskytuje nadpřirozeno. Na stránkách Mladé fronty pak v roce 2014 vycházel 

v rubrice Letní noviny Kostičas jako čtení na pokračování.  

Jedna z recenzí Kostičasu se objevila v Právu. František Cinger v článku s titulkem 

George Orwell třikrát jinak91 konstatuje, že se autorce podařilo popsat děsivě realistický 

svět odrážející ten náš a vyzdvihuje překlad Lenky Kapsové, která se musela vyrovnat 

s použitím mnoha neexistujících či slangových termínů a vynikajícím zpracováním se jí vizi 

Shannonové podařilo stravitelně představit i českým čtenářům. Kromě toho tvoří ale většinu 

textu shrnutí děje.  

Text s titulkem Mezi Orwellem a Rowlingovou92 od Kláry Kubíčkové také totalitní 
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vizi světa budoucnosti připodobňuje k Orwellovi, zároveň se ale drží zavedené paralely 

s dílem Rowlingové. Nejedná se o recenzi, autorka v článku shrnuje děj, jeho kladné 

zahraniční ohlasy i to, že filmová práva na něj zakoupilo studio Andyho Serkise. Dále 

podotýká, že hlavní inspirací Shannonové pro jazykovou bohatost její prvotiny byl román 

Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč, a shrnuje i „historii“ jeho vzniku spolu 

s historkou o tom, jak byl první Shannonové rukopis nakladateli odmítán.  

Recenze textu od Davida Jana Žáka se objevila i v českobudějovické mutaci Deníku 

(i několika dalších) pod titulkem Kostičas jak z Orwella93. Autor se v ní opět drží oblíbeného 

srovnání s Orwellovým románem 1984, do hlubší analýzy se však opět nepouští a spíše 

popisuje děj prvních dvou knih série. Také vyzdvihuje překlad Lenky Kapsové a způsob, 

jakým vyřešila náročnou slangovou mluvu, dále chválí čtivost knihy a drsnější vyznění série 

v porovnání s dalšími young adult příběhy.  

Pochvalná a propracovaná recenze na třetí díl série vyšla na žánrovém portálu 

Sarden.cz. Autorka nejprve Shannonové vyčítá lehkou nepřehlednost a komplikovanost 

děje, která by byla vyřešena, pokud by na začátek každého dílu dodala shrnutí předchozího 

děje. Dále však tvrdí, že tento fakt naprosto přebije celková čtivost románu i to, že na rozdíl 

od dalších autorů young adult se Shannonová nebojí zacházet se čtenářem jako s dospělým 

– kruté scény jsou opravdu kruté, romantika není jen sladká a něžná, hlavní hrdinka 

vzhledem ke svému věku není sebevědomou solitérkou, ale je nejistá, dělá chyby i špatná 

rozhodnutí. A ačkoli se román drží zavedeného schématu a čtenář v něm najde „přitažlivého 

a tajemného „cizince“, který je jí osudově předurčen, solitérní boj proti zlému režimu, vzdor 

a klasickou sinusoidu plán – naděje – neúspěch – závěrečný triumf“94, není to na škodu, 

protože autorka rozumí řemeslu a přistupuje ke všem zmíněným konceptům citlivě a se svěží 

originalitou.  

4 Pohádkové retellingy 

Pohádkové retellingy jsou jednou z podkategorií YA literatury, ve které se mohou 

nadále mísit nejrůznější žánry – v případě analyzovaných Měsíčních kronik například značně 

převažuje žánr sci-fi. Vanessa Joosenová ve své knize Critical and Creative Perspectives on 

Fairy Tales: An Intertextual Dialogue between Fairy-Tale Scholarship and Postmodern 
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Retellings95 uvádí, že se jedná o reimaginaci klasických pohádkových příběhů, která 

v určitých aspektech původní narativ zcela či do určité míry mění. Rozsah, do jakého je 

výsledný retelling původní pohádkou inspirován, se může výrazně lišit. Joosenová ve své 

knize uvádí, že retellingy očekávání čtenářů narušují v několika aspektech. První z nich 

může být chronotop, tedy doba, kdy se příběh odehrává – původní pohádky často žádné 

časové zařazení nemají, převyprávění jsou však většinou v čase nějakým způsobem 

zakotveny. Lišit se taky mohou v přístupu k nadpřirozenu, kdy v některém retellingu 

nadpřirozená část vůbec není a vše je realisticky podloženo, kouzelné pohádkové motivy 

jsou vysvětleny prostřednictvím nespolehlivého vypravěče apod. Postavy v převyprávění 

jsou většinou daleko propracovanější než v původní pohádce, a to včetně postav vedlejších. 

Některé retellingy se dokonce zaměřují na minulost postav a na to, jak se dostaly tam, kde 

jsou, v původním příběhu – příkladem může být třeba Bez srdce, ve kterém Marissa 

Meyerová prezentuje příběh Srdcové královny před tím, než se stala krutou vládkyní. 

Autorka dále uvádí změnu klasického šťastného konce v často komplikovanější vyústění i 

to, že se důraz z akce přesouvá na postavy, které jsou hlavním hnacím motorem příběhu – 

nedostatek akce se však projevuje zejména v převyprávěních formou básně. Oblíbený 

pohádkový motiv několikerého opakování téhož se v retellingu vytrácí, mění se i perspektiva 

narace – pohádky jsou nejčastěji ve třetí osobě, kdežto v převyprávění se stejně často 

objevuje i osoba první, nejčastěji z pohledu hlavního hrdiny původní pohádky. Retellingy se 

však neobjevují jen v podobě young adult příběhů, mezi převyprávění pro dospělé publikum 

můžeme řadit třeba Krvavou komnatu (Argo, 1997), sbírku povídek vycházejících 

z klasických pohádek od Angely Carterové, nebo Divokou labuť a jiné příběhy (Baronet, 

2016), podobný koncept od Michaela Cunninghama.  

4.1 Interpretace série Měsíční kroniky 

Měsíční kroniky jsou čtyřdílnou prvotinou od autorky Marissy Meyerové (*1984), ve 

které každý z dílů stojí na jedné klasické pohádce – Cinder (2012, česky 2012, vše Egmont) 

pojednává motiv Popelky, Scarlet (2013, česky 2013) Červené Karkulky, Cress (2014, česky 

2014) Rapunzel či Lociky a Winter (2015, česky 2016) Sněhurky. Kromě toho se jedná také 

o dystopické sci-fi, které se odehrává v budoucnosti, kdy mezi národy žijícími na Zemi a na 

Měsíci vládne nesmiřitelné nepřátelství a společenské rozdělení světa vypadá dost odlišně 

než nyní. Všechny romány jsou propojeny do jednoho celku a vytvářejí jeden narativní 
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oblouk opírající se o čtyři hlavní hrdinky inspirované čtyřmi uvedenými povídkami. Hlavní 

hrdinkou prvního dílu je Cinder, kyborg, na jejímž těle mechanické části téměř převažují 

nad lidskými. Ukáže se, že Cinder je na rozdíl od všech ostatních imunní vůči leitumóze, 

nemoci, která na Zemi přišla z Měsíce. Toto zjištění postupně vede k dalšímu: Cinder je 

pravou dědičkou měsíčního království, kterou se krutá královna Levana v útlém věku 

pokusila zavraždit, a teď se skrývá na Zemi, což Levana v příběhu zjistí a Cinder chce 

usmrtit. Té se ale podaří s kradeným raketoplánem uniknout do vesmíru. V druhém díle se 

její příběh prolíná s životem Scarlet, dívky, kterou vychovávala babička. Ta však zmizela 

neznámo kam, za což může gang, který si říká Vlci. Ve třetím díle je blíže představena Cress, 

hackerka, kterou královna Levana vězní samotnou v opuštěném satelitu a která je klíčovým 

prvkem v boji za svrhnutí královny a dosazení pravé dědičky Cinder na měsíční trůn. 

Poslední díl série s osudy ostatních propojuje ještě Winter, nevlastní Levaninu dceru, která 

má díky lásce svého lidu možnost vyburcovat Měsíčňany k povstání proti tyranské vládkyni.  

Kromě základní čtveřice knih existují ještě dvě knihy doplňkové, a to Nejkrásnější, 

(Fairest, 2015, česky 2015, Egmont), novelu o antagonistce série Levaně, a Hvězdy nad 

hlavou (Stars Above, 2016, česky 2017, Egmont), sbírku povídek před i po hlavní sérii.  

Analýzu série začneme určením, zda knihy splňují výše nastíněné znaky young adult. 

Všechny knihy jsou vyprávěny ve třetí osobě, kdy se vypravěč vždy soustředí na jednu 

z hlavních hrdinek a sleduje její osudy. Čtveřice hlavních postav je trochu starší, než je 

obvyklý průměr u young adult hrdinek, jejich věk se však pohybuje od 16 do 18 let, takže 

do kategorie YA stále ještě spadají. Faktor problémů dospívání, které postavy řeší, je tu 

trochu slabší a převládá spíše dobrodružná linie, kdy musí dívky rychle vyspět, protože na 

nich závisí záchrana celého světa. Znaky dospívání a problémů s ním spojených se objevují 

zejména v romantických liniích celé čtveřice, které hrají podstatnou roli v celé sáze; tento 

bod tedy lze považovat za splněný. Dalším bodem je odstranění rodičovských figur: Cinder 

si na svoje rodiče nepamatuje, její nevlastní otec zemřel na leitumózu a její nevlastní matka 

se jí zřekne a dobrovolně ji „daruje“ (což je u kyborgů možné) na pokusy pro výzkum 

nemoci. Scarletina matka je neznámá a otec se o ni nestaral, vyrůstala u babičky. Tato 

rodičovská figura však také zmizí a Scarletin příběh začíná právě jejím hledáním. Cress žije 

sama uvězněná v satelitu kvůli svým hackerským schopnostem. Vlastní matka se jí zřekla, 

protože se narodila jako Měsíčňanka bez zvláštních schopností. Otec ji chtěl zachránit, ale 

nepodařilo se mu to, a tak byla od rodiny oddělena. Matka Winter zemřela brzy po porodu a 

otec se oženil s královnou Levanou, takže se Winter stala její nevlastní dcerou. Levana pak 



 

 

38 

nechala jejího otce zavraždit, za mateřskou figuru v jejím životě ji tedy není možné 

považovat. I tato podmínka je tedy splněna. Další bod se týká vývoje postav, kterým musí 

v rámci děje projít a ke kterému i zde dojde. Nejvíce se projevuje u Cinder, která provází 

příběhem nejdéle a stane se z šikovné mechaničky s naprosto nulovým sebevědomím 

vládkyní celé země jako právoplatná dědička trůnu, což představuje sice převyprávěný, ale 

stále velmi klasický pohádkový stereotyp. Scarlet i Cress se v příběhu také proměňují, když 

se musí vypořádat se zodpovědností za záchranu svých blízkých a potažmo celého světa. 

K velkému vývoji dochází také u Winter, která je na počátku série ve špatném psychickém 

stavu, protože odmítá používat svůj „dar“, kvůli čemuž postupně ztrácí příčetnost, mívá 

vidiny a další. Když se v sérii její psychický stav zlepší, ještě více se projeví její laskavost a 

odvaha. Předposledním aspektem, který je potřeba z hlediska určení, zda je knihu možno 

popsat jako YA, zvážit, je rychlost a spád příběhu. Ačkoli jde o čtyři knihy s obrovským 

množstvím postav a paralelních příběhových linií, celá série se odehrává během necelých 

čtyř měsíců od počátku prvního dílu až po korunovaci Cinder královnou v díle posledním. 

Tempo románů je tedy svižné, na rozdíl od většiny dalších analyzovaných sérií ale autorka 

nemá tendence tolik využívat cliffhangerů a jednotlivé díly končí poměrně uzavřeně – před 

hrdinkami vždy stojí další úkoly, ale vypravěčský oblouk daného dílu je uzavřen a většina 

problémů konkrétního dílu vyřešena. Posledním zvažovaným faktorem bude diverzita. Sama 

autorka se v rozhovoru pro Guardian vyjádřila tak, že když svět Měsíčních kronik vytvářela, 

přála si, aby byl autentický a realistický. A přišlo jí směšné, aby všechny postavy, které 

v něm prožívají úžasná dobrodružství a dělají výjimečné věci, měly bílou pleť. Protože ve 

skutečném světě nežijí jen běloši, nemělo by to tak být ani ve světě fiktivním, a tak Meyerová 

přirozeně zahrnula postavy s různými etnickými kořeny96 – například hrdinka posledního 

dílu Winter je černoška, princ Kai, se kterým se sblíží Cinder, je Asiat. Kromě toho autorka 

do svého díla přirozeně zahrnula i jedince hendikepované – fyzicky, jako Cinder, které chybí 

noha i ruka, jež má nahrazeny robotickými protézami, nebo psychicky, jako halucinacemi 

trpící Winter.  

Dále se zaměřím na to, jakým způsobem naplňuje série charakteristiky žánru 

pohádkového retellingu, tedy jak se v nich pohádková symbolika projevuje a mění. Jak říkala 

v našem rozhovoru redaktorka Egmontu Lucie Kučová, nejvíce se pohádková inspirace 

                                                           
96 Marissa Meyer: The world isn’t made of only white people, so fictional worlds shouldn’t be either. The 
Guardian [online]. 2. 2. 2016 [cit. 13. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/childrens-books-
site/2016/feb/02/marissa-meyer-lunar-chronicles-interview 
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projevuje v prvním a posledním dílu.97 Cinder je kyborg, nevlastní matka ji nesnáší, stejně 

tak starší z nevlastních sester, což odpovídá konceptům zavedeným v pohádce o Popelce. 

Musí pro ně pracovat, uklízet v domě, vydělávat peníze. Je jí přislíbeno, že bude moci 

navštívit ples na zámku, kde se bude princ Kai rozhlížet po své budoucí ženě, ale nakonec 

má zakázáno se plesu účastnit – což přesto udělá. Povedeným detailem je scéna, kdy Cinder 

prchá z královské slavnosti a zakopne kvůli svému příliš malému robotickému chodidlu, 

které zůstane ležet na palácových schodech. I jméno Cinder odkazuje na anglickou Popelku-

Cinderellu, anglicky pak znamená popel. Ve Scarlet jsou odkazy na Červenou Karkulku 

mnohem jemnější – jde zejména o to, že dívka vyrůstá na samotě s babičkou, nosí červenou 

mikinu s kapucí, která zastupuje pohádkový červený čepeček, a v příběhu hraje velkou roli 

zápasník jménem Vlk a gang, který si také říká Vlci. Jméno Scarlet odkazuje na červenou 

barvu. Cress je paralelou k Locice uvězněné ve věži – stejně jako ona je osamělá a uvězněná 

v satelitu na oběžné dráze, má také stejné, neuvěřitelně dlouhé blond vlasy. Winter 

představuje paralelu ke Sněhurce a pozadí příběhu je v obou případech stejné – laskavá a 

krásná dívka se stává nevlastní dcerou zlé macechy, která ji donutila pořezat si vlastní tvář, 

aby nebyla krásnější než ona – což se stejně nepodařilo. Je oblíbená díky své milé a laskavé 

povaze. Jméno Winter (zima) je opět hříčkou s anglickým Snow White (Sněhurka), bílá jako 

sníh. Kromě shodných znaků se však celou sérií vine samostatný nový příběh, je zasazena 

do futuristického prostředí v budoucnosti a plná sci-fi motivů, prolamuje tedy chronotop, 

mnohem hlouběji se pouští do charakterizace postav, a navíc k většině nadpřirozených jevů 

přistupuje vědecky („magie“ Měsíčňanů je manipulace s bioelektřinou apod.). 

Čím tato série tolik upoutala čtenáře? Redaktorka nakladatelství Egmont Lucie 

Kučová si myslí, že hlavně tím, že je dobře a poutavě napsaná a že přináší něco nového – 

zasazení pohádek do žánru sci-fi není tak časté. Dále podotýká, že je příběh mnohem 

komplikovanější a propracovanější než mnoho z young adult románů, romantická linie je 

v něm až vedlejší a v popředí stojí boj o svobodu a spravedlnost. Čtenářky navíc zaujmou 

reálně napsané, schopné a samostatné hlavní hrdinky. Kromě toho jsou podle ní retellingy 

pro čtenáře přitažlivé tím, že přinášejí „něco navíc“, čtenář si může určitým způsobem 

dokazovat svou inteligenci tím, že rozpozná známé pohádkové motivy; jejich hledání 

rozpoutává čtenářskou diskuzi.98 Zajímavé je také propojení vícera pohádkových narativů 

do jednoho celku, prolínání motivů všech čtyř pohádek přináší nové interakce a překvapivé 

                                                           
97 Rozhovor s Lucií Kučovou, 19. 6. 2018, celý přepis v 7. kapitole. 
98 Tamtéž. 
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situace. Velmi kladné ohlasy si vysloužila i přirozeně zpracovaná diverzita světa, který 

Meyerová vytvořila.  

Pohádkové retellingy jsou stále velmi dobře prodejné a jejich popularita ještě zdaleka 

neklesá, jak se shodla v rozhovorech většina zpovídaných nakladatelů. Čtenáři rádi čtou 

variace příběhů, které dobře znají, s nečekaným zvratem a originálním přístupem. Po 

Měsíčních kronikách Meyerová napsala ještě výše zmíněný román Bez srdce (vydal Egmont) 

zpracovávající příběh Srdcové královny z Alenky v říši divů, tento příběh byl převyprávěn 

také v sérii Šepotání A. G. Howardové (vydalo CooBoo). Oblíbeným předmětem retellingů 

je pohádka o Krásce a Zvířeti, v nakladatelství CooBoo vyšly v poslední době hned tři její 

převyprávění (Dvůr trnů a růží, Na lovu, Krutá krása). Tereza Pecáková tvrdí, že je to tak 

proto, že se jedná o „ultimátní pohádku“: „Je v ní klasický žabák, co se promění v prince, 

když mu dá dívka pusu… Dobře se s tímhle motivem pracuje. Není to tak úplně pohádka, 

není tam sedm trpaslíků, ze základního narativu snadno vznikne dospělejší příběh.“99 

K převypravování inspirovala také pohádka o Šípkové Růžence, vyšla jako Zakletá Orsona 

Scotta Carda (vydalo CooBoo) nebo Spáčka a vřeteno Neila Gaimana (vydal Albatros) nebo 

Sněhurce (Stínová královna C. J. Redwinové od Baronetu). Nelze přesně určit, zda autorky 

inspirovaly právě Měsíční kroniky, série ale rozhodně byla první mimořádně úspěšnou řadou, 

která vůbec vytvořila možnost, aby podobné knihy vycházely v překladu i u nás. 

4.2 Mediální ohlas série Měsíční kroniky 

Měsíční kroniky příliš mediální pozornosti nezískaly – jedná se o klasické oddechové 

YA bez jakéhokoli přesahu a nedostalo se mu ani filmové adaptace.  

Recenze na první díl Cinder se objevila v žánrovém měsíčníku XB-1, kam text 

Kyborgizovaná Popelka napsala Pavla Lžičařová.100 Autorka v ní uvádí, že z řady zručně 

napsaných fantasy romancí vyzdvihuje knihu zejména originálně pojaté a popsané prostředí 

a také nepředvídatelnost, se kterou se autorka ne vždy uchyluje ke šťastným koncům. 

Podotýká, že navzdory důležitosti romantické linie pořád převládají akční sekvence a 

postavy nejsou ploché a plytké, ale zajímavé a uvěřitelně vystavěné. Na druhou stranu ale 

čtenáře upozorňuje, že se pořád jedná spíše o jednoduché „čtivo“ na „líné nedělní 

odpoledne“101. 

K sérii vyšel také můj text Kyborgové, hackerky a androidi: Když se smíchají 

                                                           
99 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
100 LŽIČAŘOVÁ, Pavla. Kyborgizovaná Popelka. XB-1, 2012, č. 7, s. 73.  
101 Tamtéž.  
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pohádky se starým dobrým sci-fi102 v dalším žánrovém měsíčníku Pevnost, nejednalo se o 

recenzi, ale jakési shrnutí a zhodnocení Měsíčních kronik ku příležitosti vydání posledního 

dílu Winter. Do popředí vyzdvihuji hlavně zajímavý kontrast žánru pozitivní, květnaté a 

barevné pohádky a uniformního futuristického sci-fi, který se autorce více než vyplatil, a 

také dobře napsané silné ženské postavy, které se nenechávají pouze zachránit, jak je 

v pohádkách obvyklé, ale o svůj osud bojují samy.  

Recenze na poslední díl série Winter vyšla také ve studentském magazínu Stisk 

vznikajícím při katedře Mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Autorkou 

textu Poslední díl Měsíčních kronik od Marissy Meyer rozhodně nezklame103 je Michaela 

Nárožná. Poslední díl série hodnotí velmi pozitivně a tvrdí, že se v něm smísení 

pohádkových motivů s těmi fantastickými podařilo podle ní úplně nejlépe. Vyzdvihuje také 

vývoj a plastičnost postav, které nejsou černobílé, naopak se i ryze kladní jedinci musí 

dopouštět složitých rozhodnutí a činů a příběh tak působí reálněji. Naopak kritizuje přílišné 

zveličování romantické linie příběhu, kdy se postavy více noří do řešení svých pubertálních 

problémů ve chvílích, kdy to vzhledem k problémům v hlavním narativním oblouku není 

vhodné.  

5 Dystopie 

Velmi populární žánr dystopií, který v rámci YA literatury dlouhodobě převládal, 

není žádnou novinkou. Encyklopedie literárních žánrů ho uvádí jako jednu ze subkategorií 

utopií, které definuje jako „žánr fantastické literatury líčící alternativní model společenského 

uspořádání v pomyslné zemi“104. Utopie dělí do tří kategorií na vážné, jako je klasika od T. 

Moora Utopie, satirické, například Gulliverovy cesty od J. Swifta, a negativně a varovně 

laděné antiutopie či dystopie, kam je možno počítat zásadní díla, jako je 1984 G. Orwella, 

Konec civilizace A. Huxleyho nebo z české literatury Čapkovu Válku s mloky. Pro utopie, a 

tedy i dystopie, je velmi charakteristické to, že se odehrávají na odlehlém a izolovaném 

místě, pomyslném ostrově, často jde třeba jen o město, které se ale stává alegorií pro celý 

svět. Společnost v nich zobrazená se většinou řídí podle jasně daných striktních pravidel a 

                                                           
102 STUPKOVÁ, Kateřina. Kyborgové, hackerky a androidi: Když se smíchají pohádky se starým dobrým sci-fi. 
Pevnost, 2016, č. 11, s. 48. 
103 NÁROŽNÁ, Michaela. Poslední díl Měsíčních kronik od Marissy Meyer rozhodně nezklame. Stisk 
munimedia [online]. 7. 11. 2016 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: 
http://www.munimedia.cz/prispevek/recenze-posledni-dil-mesicnich-kronik-od-marissy-meyer-rozhodne-
nezklame-11253/ 
104 MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 666. 
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funguje v ní fixní hierarchie, typický je jakýsi uniformní charakter společnosti, který je 

v raných utopiích chápán pozitivně, ale v dystopiích pak nabývá velmi negativního rázu.105  

Dystopie začínají v rámci žánru převažovat od 19. století, do popředí se dostává 

koncept technicky velmi vyvinuté, ale totalitní a odlidštěné společnosti a začíná navíc mizet 

hranice mezi světem reálným a utopickým – to můžeme pozorovat i v rámci vybraných YA 

knih, kde se v Hunger Games nacházíme v totalitních Spojených státech amerických, kde 

státy nahradily tzv. kraje a vládne zde přísná diktatura, v Povstalecké trilogii nakonec vyjde 

najevo, že uzavřený svět v poničeném Chicagu je jen jedním z mnoha, kde se vědci snaží 

vykonstruovat nové modely fungování společnosti po celkovém zhroucení společenského 

systému. Úkolem dystopií je navzdory charakteristikám, které je odlišují od našeho světa, 

předjímat společenskou realitu doby, ve které vznikly. 106 

5.1 Interpretace série Hunger Games 

Série Hunger Games má celkem tři díly: Aréna smrti (The Hunger Games, 2008, 

česky 2010, vše Fragment), Vražedná pomsta (Catching Fire, 2009, česky 2010) a Síla 

vzdoru (Mockingjay, 2010, česky 2011). Její autorkou je Suzanne Collinsová (*1962) a jedná 

se o její druhou sérii, první, kterou lze klasifikovat jako YA107. Hunger Games vypráví 

příběh o totalitním státu rozděleném na tzv. kraje, každý úzce specifikovaný na jednu oblast 

produkce a obživy, kde každoročně probíhají takzvané Hladové hry. Tato reality show slouží 

jako připomínka rebelie chudých krajů, které jsou nuceny do každých her poslat jednoho 

chlapce a jednu dívku ve věku od 12 do 18 let, kteří pak ve speciálně zkonstruované aréně 

bojují na život a na smrt, čímž zvláště bohatší vrstvy národa baví v televizních přenosech. 

Hlavní hrdinkou série je šestnáctiletá Katniss Everdeenová, která se do her dobrovolně 

přihlásí místo své vylosované mladší sestry.  

Série je psaná z pohledu dospívající šestnáctileté hlavní hrdinky a jejích vrstevníků, 

kteří jsou hlavními protagonisty všech tří dílů – ačkoli v prvním je tato tendence nejsilnější 

a v těch dalších se do děje více zapojují i dospělejší postavy. Kromě závažných problémů 

fikčního světa, jako je chudoba a útlak vládnoucí mocí, posléze také boj o život, řeší hlavní 

hrdinka také problémy typické pro její věk, konkrétně milostný vztah se dvěma chlapci, mezi 

kterými se nedokáže rozhodnout. Milostný trojúhelník je jedním z typických a často 

opakovaných tropů YA a v Hunger Games je ho hojně využíváno. I druhé kritérium, tedy 

                                                           
105 MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 667. 
106 Tamtéž, s. 668. 
107 První middle grade sérii Underworld Chronicles začne nakladatelství Fragment vydávat letos na podzim. 
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odstranění rodičů hlavního hrdiny, je zde splněno. Otec Katniss zemřel při závalu jednoho 

z dolů v jejím domovském kraji a její matka se po této události psychicky zhroutila, trpí 

depresemi. Starost o rodinu, zejména mladší sestru, tak přebrala právě Katniss, silné 

ochranitelské instinkty a pocit zodpovědnosti jsou tím, co jí vede k rozhodnutí účastnit se 

her místo mladšího sourozence. Postava Katniss se v rámci série rozhodně vyvíjí a zejména 

druhý a třetí díl ukazují dopad traumatizujících událostí, jakými je nutnost bojovat o přežití 

a v rámci toho také zabíjet, na psychiku dospívajícího jedince. Katniss je od počátku velmi 

vyspělá a na svůj věk zodpovědná, což je způsobeno upozaděním rodičovských figur 

v příběhu. Její psychické zdraví je podlomeno: po vítězství v prvních Hrách, když si myslí, 

že už je ona i její rodina v bezpečí, je jmenována jako účastnice výročních Čtvrtoher, kde se 

spolu utkávají vítězové přechozích kol. Po přežití dalších hrůz se stává součástí 

povstaleckého hnutí, tváří odboje, a je nucena dospělými autoritami, které do té doby neměly 

v jejím životě místo, dělat věci, o kterých není stoprocentně přesvědčena. Zároveň trpí 

panickými ataky a nočními děsy, ale také její postupně dospívá, když se začne rozhodovat 

sama a jednat podle vlastního svědomí. Na konci série v epilogu o několik let později je 

čtenáři ukázáno, že se hrdinka s prožitými traumaty nikdy zcela nevyrovnala a její osobnost 

je nenávratně naprosto odlišná od té, jakou byla před počátkem série. Další charakteristikou 

žánru je jeho rychlé tempo. Celá trilogie se odehrává v rámci necelých tří let, ale v knihách 

samozřejmě není popsán celý tento časový úsek – například celý první díl se odehrává během 

necelého měsíce, příběh se soustředí hlavně na dění v aréně, které je velmi rychlé, autorka 

popisuje většinou pouze akční scény, mezi kterými přeskakuje téměř seriálovými střihy. 

Navíc je celá série psána v přítomném čase, což zdání svižného tempa ještě podtrhuje. 

Tomuto vnímání samozřejmě nahrávají i závěry knih – první díl končí obavami hlavní 

hrdinky z toho, co se stane s jejím vztahem s Peetou, jedním z chlapců, které má ráda, 

neukončeně tak uvozuje témata následujícího dílu; druhý díl je ještě otevřenější a končí 

velkým cliffhangerem, větou „Katniss, Dvanáctý kraj už neexistuje“108, která nechává hlavní 

hrdinku i čtenáře pochybovat o všech konstantách hrdinčina předchozího života. Posledním 

znakem, kterým se budeme zabývat, je diverzita. Toto téma v Hunger Games není primární, 

přesto se v sérii objevuje mnoho příslušníků různých ras a etnik, Collinsová jejich 

prostřednictvím rozlišuje jednotlivé kraje. Rasová příslušnost hlavní hrdinky není jasně 

vyjádřena, její matka a sestra jsou nordické typy, ale ona je popsána jako snědší, s olivovou 

                                                           
108 COLLINSOVÁ, Suzanne. Hunger Games: Vražedná pomsta. Praha, Fragment, 2010, s. 336. 
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pletí a tmavými vlasy.  

Hunger Games jsou typickou dystopií a naplňují většinu výše zmíněných 

charakteristik. Odehrávají se v totalitní, striktně hierarchizované společnosti. Ta je naprosto 

izolována – není jasné, zda se dokonce nejedná o jediné zbývající zalidněné místo na planetě, 

již se velmi změnila, protože došlo ke značnému pozvednutí hladiny moře a částečnému 

zatopení pevnin. Na území USA pak vznikl nový stát Panem skládající se původně z třinácti 

krajů s postupně stále více totalitním centrálním řízením autoritářské vlády. Dystopie tedy 

varuje před současnými riziky proměn klimatu na Zemi a následnými politickými důsledky 

této proměny. Kromě toho zde velkou roli hraje zvrácenost televizní zábavy bez jakýchkoli 

hranic – Hunger Games vznikly v době velkého rozmachu reality show, které ukázaly, jak 

moc lidi baví sledovat jiné lidi v mezních situacích. Hunger Games tento koncept odlidštění 

sledovaných subjektů dovádí do krajnosti.  

Série vzbudila podle šéfredaktora nakladatelství Fragment, které ji vydalo, ohlas 

právě zasazením do atraktivních kulis televizní zábavy, které kontrastují s monstrozitou 

hromadného vraždění dospívajících.109 Autorka přinesla nový koncept mnohem drsnější 

literatury pro náctileté, kde sice pořád hrají důležitou roli vztahy a romantika a běžné 

teenagerské problémy, ale vše je zasazeno do rámce mnohem komplexnějších společenských 

problémů. Jistě, dystopie pro dospívající existovaly už dříve (například Dárce Lois 

Lowryové), byly ale mnohem umírněnější, vágnější, více se přizpůsobovaly věku cílové 

skupiny. Šéfredaktorka nakladatelství CooBoo navíc podotýká, že mladé čtenáře oslovuje 

také jasná naděje v této dystopické sérii – dění v knize poměrně zrcadlí například současnou 

depresivní a negativní atmosféru ve společnosti, ale zároveň představuje hrdinku, která proti 

ní bojuje a nakonec nad všemi negativy a útlaky zvítězí.110 

Vydání Hunger Games bylo velkým spouštěčem pro podobně laděné knihy, někdo 

ho dokonce považuje za začátek YA literatury (zvláště u nás), jak bylo uváděno výše. 

Hunger Games inspirovaly mnoho dalších úspěšných i méně úspěšných dystopií, jednou 

z nich je určitě i Povstalecká trilogie rozebíraná v další kapitole.  

5.1.1 Mediální ohlas série Hunger Games 

Série Hunger Games se do médií dostala poměrně hojně, ale až díky svému 

filmovému zpracování, které z ní teprve udělalo fenomén, jakým je dnes. Čistě literární 

                                                           
109 Rozhovor s Jakubem Šedivým, 10. 7. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
110 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
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recenze, které nehodnotí film, je tedy možné najít pouze na převážně fanouškovských 

webech specializovaných na fantastiku.  

Z mainstreamových médií se knihám věnuje v jednom přehledovém článku Alice 

Horáčkové akorát web iDnes.cz, kde vyšel text Vychází nová kniha, již chválí Stephen King 

i Meyerová. Autorka v něm spíše shrnuje dosavadní zahraniční ohlasy k sérii a vyjadřuje se 

i k nevoli, kterou vzbudila násilnost série.111  

Všechny tři díly recenzovala na portálu Fantasya.cz Michaela Křivánková, její texty 

však vykazují většinu znaku amatérských komentářů, kdy alespoň polovinu zabírá popis děje 

knihy. Všechny tři knihy hodnotí velmi pozitivně, u prvního dílu hlouběji rozebírá 

charaktery všech tří hlavních postav a také komentuje Collinsové psaní v přítomném čase, 

díky kterému jsou knihy akčnější a rychlejší.112 U druhého dílu poukazuje na časté používání 

motivu milostných trojúhelníků v YA fikci, ale konstatuje, že v případě Hunger Games jsou 

vztahy mezi protagonisty překvapivě dobře propracovány. 113Recenze na třetí díl je pak už 

do větší míry spíše shrnutím pocitů z celé série.114 K té vyšly na serveru Fantasya.cz ještě 

další texty, shrnující článek Po přečtení jedné kapitoly budete hladovět po dalších od Anežky 

Dudkové115, který je zdařilejší a zasazuje celou sérii do širšího kontextu YA literatury 

vycházející v té době, popisuje ji jako typického představitele žánru dystopií a doporučuje 

všem, kteří chtějí od knih něco více než romantickou linii. Nejedná se však o recenzi 

v pravém slova smyslu. 

Recenze všech tří knih vyšly také na studentském webu Topzine.cz, zde je jejich 

autorkou Dagmar Čechová a jedná se již o propracovanější texty. V prvním článku s názvem 

Suzanne Collinsová nás s Hunger Games přivede do Arény smrti autorka nejprve vysvětluje, 

že je kniha na trh uváděna jako literatura pro děti, což může čtenáře kvůli jejímu tématu 

zaskočit – podotýká, že Collinsová se vyhýbá jakýmkoli detailnějším popisům násilí. První 

díl popisuje jako čtivý, jednoduchý s lineárním dějem uzpůsobeným cílovému publiku, 

                                                           
111 HORÁČKOVÁ, Alice. Vychází nová kniha, již chválí Stephen King i Meyerová. iDnes.cz [online]. 2. 4. 2010 
[cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/vychazi-detska-kniha-jiz-chvali-stephen-king-i-
meyerova-ale-rodice-ji-nechteji-18v-/literatura.aspx?c=A100401_165137_literatura_tt 
112 KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Aréna smrti, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 16. 5. 2011 [cit. 10. 7. 2018]. 
Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/arena-smrti 
113 KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Vražedná pomsta, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 3. 6. 2011 [cit. 10. 7. 
2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/vrazedna-pomsta 
114 KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Síla vzdoru, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 27. 6. 2011 [cit. 10. 7. 2018]. 
Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/sila-vzdoru 
115 DUDKOVÁ, Anežka. Po přečtení jedné kapitoly budete hladovět po dalších. Fantasya.cz [online]. 7. 10. 
2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/hunger-games-po-precteni-jedine-kapitoly-
budete-hladovet-po-dalsi 
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ovšem s inteligentními postavami, a ačkoli v něm nachází typická YA klišé, podotýká, že 

autorka s nimi pracuje originálním, novým způsobem. Komentuje také rychlé tempo díla, 

které „nenudí, a to je to hlavní“.116 V druhé recenzi s názvem Suzanne Collinsová připravila 

Vražednou pomstu chválí autorku za to, že její druhý díl není typickou vycpávkou, ale 

skutečně v něm představuje nové nápady a témata a pozitivně se vyjadřuje o psychologickém 

vývoji postavy Katniss i dalších charakterů, které tím dostávají hloubku. Vyjadřuje se také 

k vlně kritiky, kterou romány sklidily, kvůli velkému obsahu násilí – autorka recenze 

konstatuje, že násilí v Hunger Games je vždy prezentováno jako něco špatného a slouží ději, 

nejedná se o samoúčelný motiv.117 V recenzi na třetí díl Suzanne Collinsová ukáže kapitolské 

elitě Sílu vzdoru Čechová vyzdvihuje, jakým způsobem zobrazuje Collinsová válku a její 

dopad na lidi, kteří se stávají ohniskem příběhu. Konstatuje, že závěrečnému dílu rozhodně 

neprospělo odstranění klíčového aspektu série, tedy arény, kde se Hladové hry odehrávají, a 

v porovnání se zbytkem série se tak jedná o její nejslabší část – přesto chválí ambivalentní 

zakončení celého příběhového oblouku, které čtenáři nadlouho utkví v paměti i proto, že se 

nejedná o obligátní šťastný konec.118 

Fenoménu Hunger Games v knižní i filmové podobě se věnuje také můj text 

v žánrovém měsíčníku Pevnost, ve kterém konstatuji, že za úspěchem série stojí hlavně 

dobře vystavěný příběh a originální kulisy, které představuje svět, jaký pro ně Collinsová 

stvořila. Polarizovaná společnost rozdělená striktně na chudé a bohaté je téma, které 

dospívající přitahuje, pokud je navíc ozvláštněno akčním tématem boje na život a na smrt 

silnou romantickou linií. Kromě toho je nejsilnějším prvkem série zajímavá směs témat – 

problematika reality show, aspekty z řecké mytologie a navíc dobře propracované vojenské 

zázemí a popis rebelie a následující války ve třetím dílu.119 

Další texty, které se k sérii objevily v tištěných i online médiích, se už vážou hlavně 

k filmové sérii a knižní předloho spíše zběžně zmiňují. Jedná se například o texty Teenageři 

pod vlivem virtuální reality v Respektu, Nová sága v Hospodářských novinách, Nadšené děti 

                                                           
116 ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová nás s Hunger Games přivede do Arény smrti. Topzine.cz [online]. 
20. 6. 2010 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/recenze-suzanne-collinsova-nas-s-
hunger-games-privede-do-areny-smrti. 
117 ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová připravila Vražednou pomstu. Topzine.cz [online]. 21. 11. 2010 
[cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/hunger-games-suzanne-collinsova-pripravila-
vrazednou-pomstu 
118 ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová ukáže kapitolské elitě Sílu vzdoru. Topzine.cz [online]. 24. 5. 2011 
[cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/hunger-games-suzanne-collinsova-ukaze-kapitolske-
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119 STUPKOVÁ, Kateřina. Konec fenoménu: Spanilá jízda Hladových her. Pevnost, 2015, č. 12, s. 13–15. 
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v aréně smrti v magazínu Víkend DNES nebo Hunger Games: Vražedná pomsta – 

teenagerovská lekce totality na Ceskatelevize.cz. 

5.2 Interpretace série Povstalecká trilogie 

Série Povstalecká trilogie má celkem tři díly: Divergence (Divergent, 2011, česky 

2012, vše CooBoo), Rezistence (Insurgent, 2012, česky 2012) a Aliance (Allegiant, 2014, 

česky 2014). Kromě nich však vyšla k sérii ještě povídková sbírka dále rozvíjející osudy 

jednotlivých protagonistů jak před, tak po hlavní sérii, s názvem Čtyřka (Four, 2014, česky 

2014) a u nás také speciální sbírka DivergentCzech (2015), která vznikla ze soutěže 

vyhlášené nakladatelstvím CooBoo120. Autorkou série je Veronica Rothová (*1988) a jedná 

se o její debut, který napsala v jedenadvaceti letech. Trilogie vypráví o hlavní hrdince Tris, 

která žije ve světě rozděleném do frakcí zasvěcených pěti ctnostem – Oddanosti, Upřímnosti, 

Neohroženosti, Mírumilovnosti a Sečtělosti. Když jakýkoli člen společnosti dosáhne 

odpovídajícího věku, je podle svých vlastností do jedné z frakcí začleněn a musí v ní strávit 

zbytek života. Tris se však ukáže být divergentní, tedy nositelkou hned několika ctností, což 

je ale něco, co režim nepodporuje – musí si jednu z frakcí vybrat. V dalších dílech série se 

ukáže, že celá existence režimu v troskách Chicaga je jen vědeckým experimentem, který 

vznikl ve snaze zachránit lidstvo na zničené Zemi a Tris samotná je jednou z mála úspěšných 

„výsledků“.  

V první řadě opět posoudím, zda kniha splňuje kritéria YA. Povstalecká trilogie je 

psána v první osobě z pohledu šestnáctileté hlavní hrdinky, tedy lze rozhodně říci, že první 

kritérium je splněno. Navíc je celé rozřazování do frakcí jakousi metaforou dospívání jako 

takového, kdy se mladý člověk snaží pochopit svou identitu, zjistit, kým vlastně je. Je nucen 

vyrovnat se s tím, že se svět kolem něj a přístup lidí k němu mění, což přesně popisuje 

situaci, do kterou Rothová svoji hlavní hrdinku uvádí. Navíc se zde projevuje typická rebelie 

proti vlastním rodičům, která k dospívání také patří, tady v podobě nerozhodnosti Tris, jakou 

frakci si vybrat – Oddanost, ve které vyrůstala a kterou pro ni „předurčili“ její rodiče, nebo 

Neohroženost, která je jejím přímým opakem a rodiče by šokovala ze všeho nejvíce? Série 

má jako většina YA samozřejmě také silnou vztahovou linii, sice se zde neobjevuje trop 

v podobě milostného trojúhelníku, ale je zde k nalezení jiné zavedené schéma: hrdinka se 

zamiluje do někoho, kdo pro ni „není dobrý“, kdo ji odmítá, očividně má nějaké tajemství a 

celkově alespoň na počátku série naplňuje představu stereotypu „bad boye“. Důraz je tu 

                                                           
120 Zadáním bylo sepsat povídku, které pro čtenáře vysvětluje pojem divergence, jinakost, či jakoukoli jinou 
interpretaci tohoto výrazu. 
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kladen také na vztahy sourozenecké, které jsou pro náctileté jedince důležité, na nevraživost 

a zároveň pouto mezi Tris a jejím bratrem. Role rodičů je tu upozaděna právě přechodem do 

jiné frakce, kdy je nutno všechny rodinné vazby zcela přetrhat, následně dochází také k úmrtí 

matky hlavní postavy. Vývoj hlavní postavy je velmi výrazný a představuje páteř celé série 

– na začátku je Tris vychovávaná v Oddanosti velmi tichá, nevýrazná, vše řeší mírovou 

cestou a nikdy nevyjadřuje svůj nesouhlas. Přestupem do nové frakce se ale musí její přístup 

k životu naprosto odvrátit, a ačkoli se tím cítí osvobozena, zároveň bojuje se zažitými zvyky. 

Dalším vývojem je pak kompletní vymanění ze systému frakcí a přijetí identity výjimečného 

divergentního člověka, což je nejprve něco, co musí hlavní hrdinka skrývat, a následně se 

tato identita mění v jakousi nálepku označující ji jako „úspěšný výsledek experimentu“, když 

se ukáže skutečná realita tohoto fikčního světa. Trilogie má opět pro YA typické svižné 

tempo, které umocňuje vyprávění v přítomném čase. Navíc se všechny tři díly odehrají 

v časovém úseku zabírajícím přibližně dva měsíce, každý končí začátkem něčeho dalšího: 

na konci Divergence odjíždí ústřední dvojice po pádu svých frakcí do neznáma a netuší, kde 

skončí, na konci Rezistence je spuštěno video, které všem postavám odhalí existenci vnějšího 

světa. V otázce diverzity je na tom Povstalecká trilogie lépe než Hunger Games, ačkoli 

hlavní protagonisté bezesporu jsou běloši, u několika postav je specificky zmíněno, že mají 

tmavou pleť nebo asijská jména. Jedna z vedlejších postav ve druhém dílu otevřeně přizná 

svoji homosexualitu, ovšem promluví o ní až v okamžiku před svou smrtí. 

Povstalecká trilogie bývá často kritizována za svoji podobnost sérii Hunger Games, 

ale příčinou je možná i to, že se podobně striktně drží znaků žánru dystopie. Příběh se 

odehrává v naprosto izolovaném městě, všechny postavy věří, že kolem se rozkládá pouze 

pustina zničená válkou, naprosto neobytná (ačkoli v pozdějších dílech se ukáže, že to není 

pravda). Ačkoli se zřízení městského státu zdá nejprve funkční a promyšlené, postupem času 

vycházejí najevo negativa, jaké má rozřazování lidí do frakcí, i všechny postranní úmysly 

vládnoucích figur. Společenská hierarchie je velmi striktní a nepropustná, jednotlivé frakce 

spolu dokonce příliš nepřicházejí do styku a i vizuálně jsou jejich příslušníci odlišení 

oblečením jiných barev. Tato dystopie komentuje současné dění tím, že poukazuje na naše 

tendence řešit problémy extrémně, zacházet do krajnosti, rozdělovat na dobré a špatné. 

Komentuje neschopnost společnosti přijmout jakoukoli jinakost, která je v sérii 

reprezentována právě divergentností ústřední postavy.  

Série čtenáře zaujala především zajímavým světem, který Lucie Kučová 
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z nakladatelství Egmont v dystopiích považuje za vůbec nejdůležitější.121 Svět z Povstalecké 

trilogie je hodně jednoduchý a přehledný tím, jak jasné dělicí linie v něm existují, nakonec 

se ale vždy ukáže, že právě tato jednoduchost znamená největší negativum – čtenář vidí toto 

odhalení přicházet, ale může ho daleko dříve odhalit sám, což je pro čtenáře YA velmi 

přitažlivé. Dalším zajímavým bodem je koncept simulací, kterým protagonisti románu musí 

čelit a porazit v nich své strachy tak, že se je naučí překonat a přijmout. Téma strachu a 

nejistoty je nejen pro dospívající publikum velmi atraktivní a v sérii je dobře zpracované, 

sama Rothová tvrdí, že ji k tomuto aspektu ságy inspirovaly univerzitní kurzy 

psychologie.122 Kromě toho měla série jak ve světě, tak i u nás velkou marketingovou 

podporu, která, jak říká šéfredaktorka CooBoo Tereza Pecáková, odsunula do pozadí i 

skutečnost, že není nijak výjimečně dobře napsaná.123 Velkou službu této trilogii prokázaly 

i filmy – a to navzdory skutečnosti, že plánovaná série ani nebyla dotočena a poslední díly 

série už nebyly v kinech úspěšné – celý svět, který Rothová vytvořila, je velmi vizuální a 

vhodný pro převedení na filmová plátna. Dalo by se tedy říci, že se Povstalecké trilogii 

pozornosti dostalo hlavně proto, že vyšla v době, kdy obliba žánru dystopie dosáhla svého 

vrcholu. Z toho vyplývá i skutečnost, že po ní dále vyšlo několik dalších podobných 

dystopických knih: série Delirium, Selekce nebo Čistý; nelze však jistě říci, jestli je 

inspirovala série Hunger Games nebo o něco pozdější Povstalecká trilogie.   

5.2.1 Mediální ohlas série Povstalecká trilogie 

Podobně jako u Hunger Games se i v případě Povstalecké trilogie většina mediálních 

výstupů objevila až s příchodem filmového zpracování. Přesto se v případě Veroniky 

Rothové objevil text i v jednom z nežánrových periodik, konkrétně článek Boj o dospělost 

Pavla Kroulíka v týdeníku Respekt. Nejedná se však o recenzi, ale portrét autorky a hlubší 

zamyšlení nad žánrem young adult dystopií obecně. Kroulík v článku nejprve shrnuje témata 

série – dospívání, city, vztahy, hledání sebe sama – a zhruba její zápletku, dále mluví o 

popularitě Divergence navzdory ne vždy nadšeným ohlasům kritiků. Dále popisuje osudy 

Rothové a její cestu k sérii, kterou napsala během svého posledního ročníku studia na 

univerzitě. Povstaleckou trilogii srovnává se slavnějšími Hunger Games a konstatuje, že 

ačkoli kritici Rothovou vyzdvihují spíš kvůli stylu a smyslu pro detail než originálnímu 

                                                           
121 Rozhovor s Lucií Kučovou, 19. 6. 2018, celý přepis v 7. kapitole. 
122 KROULÍK, Pavel. Boj o dospělost. Respekt [online]. 25. 7. 2015 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: 
https://www.respekt.cz/tydenik/2014/30/boj-o-dospelost 
123 Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018, celý přepis rozhovoru v 7. kapitole. 
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světu, série si našla snad stejné množství fanoušků. Dále popisuje obecné výhrady kritiků 

k žánru young adult, který považují za komerční, plný zbytečně natahovaných sérií, jejichž 

hlavní devizou je navzdory zdání hlubších a temnějších témat pořád hlavně romantická linie. 

Navíc připojuje názor, že proto, že čtou tento žánr i dospělí, otupuje se jejich schopnost 

rozpoznání kvalitní literatury a zásadně se snižují jejich literární standardy. Také kritizuje 

snahu nakladatelů vydávat romány stále mladších a mladších autorů. Vlastní zhodnocení 

série však v článku neuvádí.  

Delší články je nutno opět hledat v žánrových periodikách a na fanouškovských 

webech. V žánrovém měsíčníku XB-1 se objevila recenze na první díl od Pavly Lžičařové 

s názvem A další fantastika pro mládež.124 Autorka v ní tvrdí, že Divergence jakožto úvodní 

díl trilogie neobsahuje příliš akce a zápletek a věnuje se hlavně budování světa a seznámení 

s postavami, což sice způsobuje pomalejší tempo textu, které ale vyvažuje závěr, jenž 

připraví půdu pro díly následující. Lžičařová také píše, že ačkoli se autorka nevyhnula 

obligátní romantické linii, je zkonstruována snesitelně i pro ty, kteří romantice příliš 

neholdují.  

I v dalším žánrovém měsíčníku Pevnost vyšel můj text o knižní sérii Povstalecká 

trilogie s názvem Jinakost se nenosí125. V něm zdůrazňuji strach jako hlavní téma celé série, 

se kterým autorka obratně pracuje právě pomocí výše zmiňovaných simulací, téma nutnosti 

obětovat (se), které se prolíná celou sérií, a dále také téma boje proti totalitní společnosti, 

která divergentní jedince vnímá jako nebezpečí proto, že dokážou sami přemýšlet a vzpírají 

se předem určeným škatulkám, což funguje jako paralela nejen k naší totalitní minulosti. 

Obecně uvádím, že je série plná politických a společenských myšlenek, včetně konceptu 

idealizované beztřídní společnosti, kde by si měli být všichni rovni, který ale stejně jako 

v reálném světě ztroskotává.  

Na studentském webu Generace21 se objevuje článek srovnávající filmové a knižní 

zpracování Divergence od Jany Leichterové. U knih autorka textu uvádí, že z nich jasně čiší 

jakási vykonstruovanost, snaha o to, aby se „vyšplhal co nejvýše v žebříčcích oblíbenosti“126, 

dále kritizuje určitou plochost postav, díky které jsou hlavní hrdinka i objekt jejích 

romantických citů jen stereotypními schématy a nikoli živoucími postavami.  

K filmovému zpracování se několikrát vyjádřila i větší média například články 

                                                           
124 LŽIČAŘOVÁ, Pavla. A další fantastika pro mládež… XB-1, 2012, č. 8, s. 72–73.  
125 STUPKOVÁ, Kateřina. Jinakost se nenosí. Pevnost, 2014, č. 5, s. 8–9. 
126 LEICHTEROVÁ, Jana. Kniha vs. film: Divergence. Generace21.cz [online]. 20. 6. 2014 [cit. 10. 7. 2018]. 
Dostupné z: http://generace21.cz/85828-kniha-vs-film-divergence/  
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Divergence: Teenageři zase bojují o přežití. A ne úplně blbě na webu České televize, 

Rezistence – další laxativní výplach teenagerovy křehké duše na webu ČT24, Divergence: 

Fádní klon Hunger Games v E15 nebo Po luku a upírech mají dívky box na iDnes.cz, recenze 

filmů však nebyly příliš pozitivní. 

6 Charakteristika a metodologie rozhovoru jako kvalitativní 

metody zkoumání 

Interview neboli rozhovor je podle Reichela127 jednou ze základních metod sběru dat 

v řadě oborů a je jej možno používat jak při kvalitativním, tak i kvantitativním výzkumu. 

Výběrem metody je pak určena podoba a zejména standardizace rozhovoru. Vzhledem 

k tomu, že cílem rozhovoru bylo vždy vyzpovídat jednu konkrétní osobnost a nikoli skupinu 

respondentů za účelem získat co nejhlubší a nejpodrobnější informace na zvolené téma, byla 

použita metoda kvalitativní. Kvalitativní metody výzkumu hledají většinou odpověď na 

otázku „jak?“ a interakce mezi výzkumníkem a zkoumaným objektem se v každém případě 

liší, protože každé zkoumání probíhá jinak a každý objekt může jinak reagovat. Kvalitativní 

přístup se také označuje jako konstruktivistický, interpretativní, naturalistický nebo 

reflexivní128.  

Základem kvalitativních metod je interpretativní paradigma, které určuje mimo jiné 

také tvrzení, že „realita je ve své podstatě symbolická a je výsledkem sociální konstrukce 

jedinců“129. Za kvalitativní výzkum lze považovat každé zkoumání, které nevyužívá 

statistických či jinak kvantifikujících metod a kde je kladen velký důraz zejména na 

etnografické metody.130 Tzv. entometodologie je studium metod, které lidé používají, aby 

dali smysl všem situacím jejich každodenního života a jako taková klade velký důraz na 

naslouchání respondentovi místo toho, aby z něj byly vynucovány nějaké předem určené 

konkrétní odpovědi.131 Součástí těchto interpretativních metod je i přiznání skutečnosti, že 

výsledky kvalitativních zkoumání jsou subjektivní, protože do nich do velké míry vstupuje 

i sám výzkumník a všechny získané znalosti jsou právě výsledkem komunikace dvou 

zainteresovaných subjektů – tazatele/výzkumníka a objektu zkoumání. Před kritikou 

zastánců kvantitativních metod se jejich zastánci zaštiťují zejména tvrzením, že žádná fakta 

                                                           
127 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, s. 110–118.  
128 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 18–20.  
129 LINDLOF, Thomas R. a Brian C. TAYLOR. Qualitative Communication Research Methods. SAGE, 2002, s. 
136. 
130 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 19. 
131 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 295. 
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a data nepromlouvají sama o sobě a do kvantitativních výzkumů vstupují výzkumníci 

s nějakým konkrétním předpokladem, který může posléze jejich výsledky zkreslit a který se 

v nich rozhodně odráží.132 Disman uvádí ve své knize definici, která říká, že „kvalitativní 

výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam 

podkládaný sdělovaným informacím.“133 Dále uvádí, že kvalitativní výzkum uplatňuje 

induktivní metody, což znamená, že začíná pozorováním a sběrem dat (například právě 

prostřednictvím rozhovorů) a tato data pak výzkumník analyzuje a vyvozuje z nich nějaké 

předběžné závěry, které však nebývají finální odpovědí, ale spíše podkladem pro vytvoření 

další hypotézy – kterou je pak nutno kvantitativně ověřit.134 Obě metody jsou tak vzájemně 

komplementární. 

Podle Reichla se v kvalitativním zkoumání nejčastěji objevují dva typy rozhovoru – 

volný (nebo také neformální, nestrukturovaný, nestandardizovaný) nebo polostrukturovaný 

(částečně řízený, rozhovor pomocí návodu). Dále existuje rozhovor strukturovaný (také 

řízený, standardizovaný): je předem pevně daný, otázky jsou vymyšlené a jejich formulace 

neměnné, nesmí být pozměněno ani jejich pořadí. Není možno se doptávat na cokoli dalšího, 

atmosféra při tomto rozhovoru není tak uvolněná, jeho výstup se však nejsnadněji 

interpretuje. Strukturovaný rozhovor se ale jako metoda kvalitativního zkoumání 

nepoužívá.135  

Volný či polostrukturovaný rozhovor mají hlavně tu výhodu, že je možné otestovat, 

zda dotazovaný pochopil otázku tak, jak ji tazatel zamýšlel, je možné, aby subjekt projevil 

vlastní emoce nebo názory, aby navrhoval souvislosti a poznatky, které tazatele samotného 

nenapadly, a také je možné tematizovat konkrétní podmínky situace respondenta.136 

Volný rozhovor dává tazateli největší volnost, protože otázky nejsou dány předem a 

vznikají až během komunikace mezi tazatelem a respondentem. Pro tazatele je tato forma 

rozhovoru asi nejsložitější a velmi obtížně se vyhodnocuje.137 Protože otázky vznikají 

v návaznosti na respondentovy odpovědi, je možno říci, že je samotný respondent také 

spoluautorem výzkumu.138 Podtypem volného rozhovoru je rozhovor narativní, kde 

respondent kontinuálně vypráví o nějakém svém zážitku nebo konkrétním tématu a tazatel 

                                                           
132 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 19. 
133 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 285. 
134 Tamtéž, s. 287. 
135 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, s. 110–118. 
136 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016, s. 170. 
137 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, s. 110–118. 
138 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 308. 
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se pouze může doptávat na konkrétní příčiny.139  

Při polostrukturovaném rozhovoru má tazatel již předpřipravené určité okruhy 

otázek, které bude pokládat, ale může je následně modifikovat, měnit jejich pořadí nebo 

otázky přidávat, jak to vyplyne z reálné konverzace. Jedná se o kombinaci výhod volného a 

strukturovaného rozhovoru a vzniká při něm mnohem přirozenější kontakt s respondentem, 

avšak není tak obtížné vyhodnocovat jeho výstupy. 140 

Hendl uvádí trochu jiné techniky kvalitativního dotazování: strukturovaný otevřený 

rozhovor, rozhovor s návodem, neformální rozhovor, fenomenologický rozhovor, narativní 

rozhovor, epizodické interview, skupinovou diskuzi, resp. rozhovor a vyprávění, dále také 

techniku hlasitého myšlení, asociativní interview, hloubkový psychologický rozhovor 

k odkrytí podvědomých motivů a procesů, anamnestický rozhovor, brainstorming, 

projektivní a asociativní metody nebo Kelleyho techniku zjišťování subjektivních 

konstruktů.141  

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami je téměř shodný s Reichelovým 

popisem, rozhovor pomocí návodu představuje rozhovor, ve kterém jsou předem vytyčena 

témata nebo seznam otázek, tedy se shoduje s rozhovorem polostrukturovaným. Neformální 

rozhovor představuje typ zkoumání, kterého si subjekt ani nemusí být vědom, jedná se o 

neformální dotazování během jiné činnosti. Fenomenologický rozhovor slouží ke zkoumání 

historie života dotazovaného a probíhá v několika částech, podobně jako rozhovor 

epizodický.142 Hendl navíc k jednotlivým technikám uvádí, že nejdůležitějšími aspekty 

rozhovoru jsou jeho začátek a konec – na začátku je třeba odbourat jakékoli psychické 

bariéry mezi tazatelem a dotazovaným a navíc získat souhlas k použití diktafonu či jiného 

záznamového zařízení. Na konci rozhovoru je zase často možné získat ty nejdůležitější 

informace, kterými chce dotazovaný rozhovor nějak shrnout a uzavřít.143  

Při výstavbě otázek rozhovoru je třeba mít stále na paměti několik aspektů, jak je 

uvádí Disman: otázky musí být formulovány tak, aby respondent pochopil, na co se ho 

tazatel ptá, a navíc, aby to pochopil stejně, jako to tazatel zamýšlí. Pokud jsou navíc stejné 

otázky pokládány většímu množství respondentů, měli by je všichni pochopit stejně. U 

otázky je důležité také to, aby na ni zkoumaná osoba vůbec chtěla odpovědět, a pokud ano, 

                                                           
139 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, s. 110–118. 
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aby odpověděla pravdivě. Častým důvodem, proč respondenti na otázky odpovídají 

nepravdivě, je skutečnost, že jim nerozumí, ale nechtějí tuto svou neznalost přiznat. Proto je 

třeba volit jazyk úměrně přizpůsobený k tomu, komu budou otázky pokládány. Někdy ale 

respondent lživě odpovídá na otázku zcela záměrně, aby ho odpověď nepoškodila nebo 

nezkreslila jeho vnímání tazatelem – napomoci většímu množství pravdivých odpovědí 

může vstřícné prostředí a dobrá atmosféra, která při rozhovoru panuje. Další Dismanem 

zaznamenaný aspekt, na který je třeba brát ohled při přípravě interview či dotazování 

samotném, je fakt, že některé skutečnosti respondent nebude chtít verbalizovat, a proto je 

vhodné mít připravenou i psanou variantu, například tabulku s určitými možnostmi. 

Respondent pak může zvolit jen nejvhodnější formulaci již někde napsanou a nemusí sám 

slovně formulovat skutečnost, která mu není příjemná. Odpovědi mohou zkreslovat i 

možnosti jejich záznamu – u rozhovoru se dotazovaný nemusí cítit příjemně, když jsou jeho 

odpovědi nahrávány na diktafon (je proto třeba si vždy získat jeho souhlas k nahrávání i to, 

aby znal přesné další použití těchto nahrávek), nebo mu při následném přepisu také nemusí 

být přesně rozumět. 144 Hendl navíc uvádí několik základních typů otázek, které by měl 

rozhovor obsahovat: otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování dotazovaného, 

k jeho názorům, pocitům, znalostem, vnímání a také otázky demografické a kontextové145.  

Kromě tvorby otázek Hendl také uvádí několik zásad pro vedení interview, kam patří 

například důkladná příprava tazatele, který pro rozhovor vytváří jakýsi rámec, jenž je pak 

naplněn odpověďmi dotazovaného, jeho vlastními termíny a vyjadřovacími prostředky. Při 

interview je nutné vybudovat příjemnou atmosféru a vztah vzájemné důvěry, vstřícnosti a 

zájmu. Otázky musí být jasně formulované a srozumitelné a neshodují se s výzkumnými 

otázkami. Vždy je možno klást pouze jeden dotaz, který může být následně doplněn dalšími. 

Dotazovaná osoba musí vědět, jak se interview vyvíjí, jestli byly získány důležité odpovědi, 

je nutno projevovat jí pozornost a poslouchat její odpovědi, navíc na ni časově netlačit a 

nechat jí dostatečný čas na promýšlení i formulaci odpovědí, na druhou stranu ale zohlednit 

její časové možnosti a zbytečně ji nezdržovat. Výzkumník by se měl ke sdělovaným 

informacím stavět neutrálně, nijak respondenta nesoudit, naopak by měl hlídat a sebekriticky 

hodnotit své vlastní vystupování.146 

Pro rozhovory tedy byla zvolena kvalitativní metoda polostrukturovaného 
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dotazování, kdy jsem si předem předpřipravila okruhy otázek týkající se produkce 

nakladatelství a toho, jak se k vydávání YA literatury dostalo, jak respondent young adult 

literaturu chápe, dále k procesu výběru vydávaných titulů, vnímání trendů na poli young 

adult literatury a pak také otázky ke konkrétním zvoleným sériím. V průběhu rozhovoru byly 

otázky přidávány a ubírány podle toho, jakým směrem se konverzace ubírala.  

7 Rozhovory se zástupci nakladatelství 

Praktický výzkum v této diplomové práci stojí na čtyřech rozhovorech s vybranými 

zástupci čtveřice nakladatelství. Níže je uveden kompletní přepis všech čtyř rozhovorů a 

popsány podmínky, za jakých rozhovory probíhaly.  

7.1 Rozhovor se šéfredaktorkou nakladatelství CooBoo Terezou 

Pecákovou 

Nakladatelství CooBoo, které publikuje výhradně literaturu pro dospívající a děti, 

vydalo dystopickou Povstaleckou trilogii. Rozhovor jsem vedla s šéfredaktorkou 

nakladatelství Terezou Pecákovou (t. č. na mateřské dovolené), která stála u zrodu 

nakladatelství, v neformálním prostředí kavárny.  

 

V CooBoo se zaměřujete na young adult literaturu, je to pro vás to samé jako literatura 

pro mládež, nebo každý z těch pojmů vnímáte jinak? 

To je záludná otázka, nad kterou se musím zamyslet. Podle mě se oba pojmy do určité míry 

překrývají, ale young adult je víc trendy, název jako takový možná opravdu funguje jako 

marketingová nálepka. Kdežto „literatura pro děti a mládež“ je spíš knihovnická kategorie. 

A hlavně málokdo řekne jen literatura pro mládež, většinou je to ustálené spojení, pro děti a 

mládež. Pro mě to synonyma nejsou. 

Takže si myslíte, že jde o reklamní prostředek, jak možná pojmenovat obsahově totéž 

trochu zajímavěji? 

Ano, ano, hlavně young adult čtou i dospělí, protože je to v angličtině, ačkoli tomu 

samozřejmě všichni rozumí. Spíše sáhnou po knížce, která bude mít označení young adult, 

než po knížce, která bude mít právě to české označení pro mládež. 

A proč to tak podle vás je? Je to tím slovem adult?  

Možná je to tím adult, ale nejspíš za to hlavně může jazyková bariéra. I když jen málokdo 

myslím nerozumí, co znamená young adult, jakmile je u knížky natvrdo právě slovo mládež, 
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tak po ní žádná „třicítka“ nesáhne. 

Jak byste cílovou čtenářskou skupinu vymezila?  

Pro mě je hrozně široká. Začíná od 13, 14 let a končí až někde kolem 30. Je strašně těžké ji 

zasáhnout. Proto není young adult jako young adult. Dělíme ho dál věkově, žánrově… 

Samotné young adult není žánr, skrývá se pod ním dál fantasy, sci-fi, contemporary… 

Definic je opravdu hodně, ale pro mě osobně je to široká skupina s přesahem až do middle 

grade.  

Rozlišujeme vůbec v Čechách kategorii middle grade?  

Myslím, že ano. Ale s původní českou se to má asi tak jako s původní českou young adult. 

Tolik nefrčí. Když vznikne původní česká knížka pro tuto věkovou skupinu, nikdo jí nebude 

říkat middle grade. Ale když si vezmete Školu dobra a zla, Nikdyuš, knížky podobného typu, 

to je middle grade, ale čtou je i dospělí. Hodně záleží i na tom, v jakém nakladatelství daná 

kniha vyjde, jak ji chce vydavatel prodat. Značku „middle grade“ bych brala pořád jako 

interní pro nakladatele, knihkupci s ní nepracují. Už naštěstí vstřebali young adult, konečně 

se dají v knihkupectví najít podobné regály, což je takové malé vítězství. Ale middle grade 

je ještě pořád mimo jejich rozlišovací schopnosti. A pro knihovníky myslím platí totéž.  

Shoduje se chápání téhle kategorie u nás a v zahraničí?  

Řekla bych, že v angloamerických zemích je cílová skupina YA ještě širší. Už tam totiž 

nějaká generace čtenářů dorostla do dospělosti – lidé, kteří na YA dospívali, jsou už dospělí 

a čtou ho nadále. K čemuž nejspíš taky dospějeme, ale jsme prostě trochu pozadu.  

Jak pracujete s širokou cílovou skupinou, aby knížky, které vyjdou, byly vhodné pro 

všechny, ale zároveň to pro starší čtenáře nebyla nuda?  

Nikdy se nepodaří oslovit všechny. Ještě než jsem odcházela na mateřskou, připravovali 

jsme vždy pro každé nakladatelství dopředu takový plán toho, co se bude vydávat. A YA se 

rozhodně dělilo do několika kategorií podle věku.  

Gró jsou jednoznačně fantasy série, které nejvíc fungují i prodejně. Knížek je víc, všichni si 

je chtějí „nasbírat“, dají se dát do boxu a prodat na Vánoce v dárkovém balení a tak 

podobně… YA fantasy je navíc jednodušší v tom, že knížky mohou být trochu hloupé, nikdo 

nečeká, že se jimi osloví takoví ti kovaní fanoušci fantasy. Kromě tohohle mainstreamu 

vycházejí i knížky trochu náročnější, Ruta Sepetysová, Krycí jméno Verity a podobně, a ty 
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pak mají přesah i ke starším čtenářům. Ale není to tak, že by je kupovala jen nějaká vybraná 

cílová skupina, třeba Ruta Sepetysová se zvlášť od té doby, co tady byla na prvním 

Humbooku, prodává moc hezky. Tyhle knihy sice nebudou nikdy takovými trháky, ale 

myslím si, že je důležité, aby je CooBoo vydávalo. Budujeme si tím značku, oslovíme starší 

čtenáře a zároveň pak i nějak pedagogicky působíme. A pak je contemporary linie 

jednoduchých románků k vodě, které někdy zafungují dobře, někdy ne. Nedá se to 

odhadnout. Většinou dobře zaberou letní či zimní věci, takové ty vánoční.  

Máte nějaký strop? Věci, které v knížkách už prostě být nesmí, aby pořád byly YA? 

Uvažovali jsme o new adult a pak jsme se shodli, že to už vydávat nebudeme. Na druhou 

stranu, když se člověk podívá do knih Sarah J. Maasové… Tam samozřejmě nikdo na 

začátku nevěděl, kam se bude příběh ubírat. Nejde říct, že bychom se úplně vyhýbali knihám, 

kde je zmíněn sex nebo tak, protože to často člověk dopředu ani neví. 

Jak jste se k této kategorii literatury dostala vy osobně? Spíš jako čtenář, nebo rovnou 

profesně?  

Rovnou profesně. Do Albatrosu jsem se vnutila kvůli Harrymu Potterovi na stáž a po ní si 

mě tak nějak nechali. A pak vzniklo CooBoo, původně jako odnož Albatrosu, která bude 

vydávat komerčnější tituly. Nad YA tehdy ještě nikdo neuvažoval, ještě sem vůbec nedošlo, 

nebylo to téma. Vykrystalizovalo až v průběhu.  

Čím vlna YA v Čechách vůbec začala?  

Asi bych jako první měla říct Divergenci. Ta byla ale velká hlavně venku, spustila to 

v zahraničí, i když byly ještě o kousek před ní Hunger Games. Divergence ale odstartovala 

mánii, hodně se od ní opisovalo. Někdo říká, že první YA byl už vlastně Harry Potter, měl 

takový přesah… Není to klasická YA, jak ji vnímáme dnes, ale možná už to byl první krok 

správným směrem. Ale u nás Divergence na začátku vůbec nezafungovala, neprodávala se. 

Nebyl to trhák – ale ani průšvih – a pomohl jí až film. A to se hodně jednalo i o tom, jestli 

vůbec u nás půjde Povstalecká trilogie do kin. Následovala po sérii poměrně neúspěšných 

YA filmů, Bontonfilm byl hrozně na vážkách a nakonec se od nás nechali přemluvit. Dělali 

jsme pro ně i takovou podpůrnou akci, sezvali jsme blogerky a promítaly se jim hrozně tajné 

scény, bavily se tam s lidmi z Bontonfilmu o filmu a vůbec. My jsme pak na popud toho 

vydali Divergenci s filmovou obálkou. 

Nicméně před filmy to bylo s YA poměrně náročné. Nikdo tomu nevěřil, nikdo nevěděl, o 
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co jde: najednou tady byly nějaké puberťácké knížky a nikdo nevěděl, jak s nimi pracovat, 

jak je prodávat.  

CooBoo hodně odstartovalo s dívčími románky – Stephanie Perkinsová, Sarah Dessenová a 

podobně. S Karolínou Medkovou jsme vedly i celou dívčí edici, která začínala už 

v Albatrosu a my ji přenesly s sebou do CooBoo, vyšel v ní třeba původně i Jay Asher a jeho 

Třináctkrát proto. Byla profilovaná jako chytré čtení pro chytré holky.  

CooBoo ze začátku nejvíc táhly Deníky malého poseroutky. V rychlém sledu jsme vydali 

hodně dystopií, které měly úspěch venku, ale máloco na začátku zafungovalo. Divergence, 

Marie Lu… Tu jsme jen sotva dovydali. To, že se teď do tisku chystá Warcross, je velké 

vítězství. Taky Lauren Oliverovou. Všechny tyhle knížky vyšly během jednoho roku, ale 

žádná z nich nebyla velká pecka. Nikdo moc nevěděl, co s nimi. Pokud bych měla vybrat 

první YA knihu, která zaznamenala fakt velký úspěch, tak by to za nás byla asi Selekce. 

Fungují taky knihy od Gierové, ale to je spíš longseller, prodává se stabilně pořád, ale u 

Selekce ty prodeje vyletěly najednou.  

Jsou nějaké další knihy, které byly v zahraničí super populární a u nás vůbec 

nezafungovaly? 

Většinou kupujeme to, co je v zahraničí úspěšné, a samozřejmě ne vše vyjde. Ale žádný 

velký průšvih mě nenapadá. Kdybychom k tomu měli nějaký klíč, bylo by to hrozně 

jednoduché.  

Je nějaký zahraniční trh, kterým je možné se inspirovat, na jistotu? Kde prostě víte, že 

když to zabralo tam, zabere to i u nás? Třeba německý, když si jsme geograficky 

blízko… 

Německý vůbec ne, Němci uvažují úplně jinak. Všechno mají hodně tlusté, fantasy musí mít 

opravdu epické, takové „echt“, aby fungovalo. Série, které vydáváme u nás, jsou takové 

„light“, není to čistokrevné fantasy. U YA mě nic nenapadá. Třeba u dětských knížek fungují 

severské země, Děti z Bullerbynu a spol. Máme asi podobnou náturu, je to kulturně 

přenositelnější. U YA z podstaty fungují anglické a americké věci, protože to je „cool“. Proto 

je těžké vydat jakoukoli českou YA knihu… 

Takže koncept lokálních hvězd, na jejichž autogramiádu může člověk kdykoli přijít, 

nefunguje? 

Ne, nikoho to nezajímá. Samozřejmě pár českých YA knih vyšlo, ale nemyslím si, že tahle 
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odnož kdy dosáhne nějakých závratných výšin. A to určitě ne proto, že by šlo o knihy 

kvalitativně horší, to vůbec ne. Možná by mohlo fungovat vydávání českých knih pod 

pseudonymem. Ale čtenáři zase nejsou hloupí, všechno si dnes dohledají. 

A co LGBT literatura, čte se?  

Tam je hlavní problém v tom, že je to většinou contemporary. Tam asi funguje jen John 

Green a žádné jiné jméno se tady u nás neetablovalo. Jako téma to netáhne. Ano, 

samozřejmě, je to teď trendy a všichni jsou hrozně duhoví, ale je to zase bublina. Pořád 

existuje obrovská komunita lidí, kteří to vůbec nesnesou, jsou z toho nesví. A ti nejsou tak 

vidět. 

A taky si myslím, že v některých knížkách je tohle téma hrozně násilně naroubované. Byl to 

trend, který najednou musel být všude. To pak nefunguje a ničemu to neprospívá.  

Jakým způsobem tedy vybíráte, co přesně vydáte?  

Jsou různé cesty, kterými se k nám knížka dostane. Dostaneme nabídku od nakladatelství 

nebo sami koukáme. A v poslední době musíme aktivně vyhledávat sami mnohem víc, 

protože je to rychlý trh a je toho na něm strašně moc. Je těžké se zorientovat v tom, co bude 

dobré a co ne. A čím dál častěji nám od agentur chodí nabídky na knihy, co ještě nevyšly, 

kde neexistuje ani obálka… A ta je třeba u YA strašně důležitá, bez ní si kniha ani neškrtne.  

Taky nám chodí tipy od čtenářů, ale upřímně je moc nevyužíváme, není to v našich 

kapacitách. Lidi většinou píšou, abychom vydali nějaké starší věci. A tam je vždycky 

podezřelé, že je ještě nikdo nevydal. Ale třeba Maasová zafungovala, tu jsme taky koupili 

už „v průběhu“.  

Řídíte se i nějakými trendy? Respektive máte pocit, že nějaké vůbec jsou?  

Určitě. Ale teď se mi zdá, že je hrozně hluché období. Že neexistuje žádné velké téma. A 

mám trošičku obavy, že YA začíná být možná trochu přežité. Maasová píše knížku pro 

dospělé, i další autoři…  

Nejdřív byla obrovská vlna dystopií, paranormální romance s upíry, pak John Green a 

contemporary knížky, retellingy, ty ještě pořád dost táhnou. Ale teď mám pocit, že je to 

taková směska všeho možného, to, co píše Claudia Greyová. Tam je prostě všechno. Už 

všechno bylo vymyšlené a nejsou originální nápady. Proto fungují retellingy, protože tam se 

dá vždycky něco vymáčknout. 
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Párkrát jsme zkusili nějaký thriller, ale nikdy se to nepovedlo. Hodně funguje cestování 

časem – v CooBoo ho máme spojené hlavně s Kerstin Gierovou, ale je toho víc, Pasažérka, 

První konec… Napadá mě taky sci-fi, ale YA čtou pořád hlavně holky, pořád víc funguje 

fantasy, zvlášť když se opře právě o pohádky.  

Proč pohádky tolik fungují? 

Protože fungovaly vždycky. V lidech je podle mě zakódovaná touha po schematických 

příbězích, proto fungují i milostné románky, všechno je to na bázi pohádky. Lidi ta zavedená 

schémata pořád baví. Ta největší, stokrát zopakovaná blbost se vždycky bude nejvíc 

prodávat. Ze zkušenosti vidím, že vždycky, když někdo udělá něco trochu jinak, nechá 

otevřený konec, zabije hlavní postavu, tak si to odskáče. I třeba Rothová (autorka 

Povstalecké trilogie, pozn. autorky). Má velkou odvahu a myslím, že spousta lidí jí smrt 

hlavní postavy neodpustila.  

Schémata jsou jednoduchá pro všechny – nakladatel umí takovou knížku udělat i prodat, 

knihkupec ji umí správně zařadit… Možná je to takový mor naší globalizované společnosti. 

Vždycky je dobré do produkce vecpat i ty zajímavější, originální tituly.  

Snažíte se trendům přizpůsobovat?  

Rozhodně, jsme komerční nakladatelství.  

Podívejme se blíž na dystopie – co podle vás tenhle trend spustilo v zahraničí? Byly to 

Hunger Games? 

Myslím, že ano. Ale pak to hodně nakopla Rothová. Za dob Hunger Games tomu asi ještě 

nikdo neříkal dystopie. U Divergence hrál podle mě velkou roli marketing, podařilo se ji 

skvěle prodat, vyloženě ji lidem nacpali. Podle mě totiž není vůbec dobrá. Je to takový 

výcvikový tábor, postavy nejsou moc propracované, spíš umělé… Úspěch Divergence jsem 

vlastně nikdy nepochopila.  

Jak jste se k Divergenci dostali?  

Byla to jedna z mnoha nabídek, v zahraničí už byla knížka vydaná a k nám s ní tehdy přišla 

tehdejší šéfredaktorka Karolina Medková. Napoprvé série neprošla, nikdo ji nechtěl. 

Zahraniční vydavatelství za ni chtělo velké peníze, nakonec se ji podařilo koupit za méně. 

Doufali jsme, že bude mít úspěch, ale jistí jsme si nebyli. V té době bylo CooBoo ještě 

v plenkách a různé věci jsme spíš zkoušeli. 
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Proč lidi dystopie tolik baví? Co je za úspěchem tohohle trendu?  

To je syndrom zkaženého světa, ve kterém se objeví nějaký vyvolený a opraví ho. Antiutopie 

nejsou nový koncept, jen jsou přizpůsobeny dospívajícím čtenářům tím, že je hlavní hrdina 

puberťák. Pro mladé je to taková světlá naděje do budoucna. Společnost je teď hrozně 

negativně nastavená, všechno se hroutí, krize, uprchlíci, skoro třetí světová… A v knížce se 

vždycky najde někdo, kdo zvládne i takhle zkažený svět zachránit. Mě osobně z dystopií 

nejvíc bavilo Delirium od Lauren Oliverové, má to zase trochu jiný rozměr.  

Pozorujete nějaký rozdíl mezi YA, které píšou muži a ženy?  

Ne. Myslím, že lidé spíš nějaké rozdíly účelně hledají. Jsou to jen genderové stereotypy.  

Říkala jste, že obecně série fungují. Jak je to u nich s prodejností?  

Většinou jde spíš dolů. První díl se prodává nejvíc a pak prodejnost klesá, zvlášť u těch 

slabších sérií. Třeba u Poseroutky je prodejnost u všech dílů srovnatelná, samozřejmě první 

vyčnívá, i proto, že je na trhu nejdéle. Ale jinak je rozdíl většinou docela velký. 

Ještě trend dystopií funguje, nebo už je pryč? 

Úplně nezmizel, ale je součástí současného rozplizlého vakua, kde se všechno mísí 

dohromady.  

Když se zaměříme na retellingy, máte představu, co spustilo tenhle trend? Nemusí jít 

jen o převyprávění klasických pohádek, ale i nějakých mýtů a modernějších děl… 

My jsme jako první dělali sérii Šepotání, ale myslím si, že to odstartovaly Měsíční kroniky 

od Meyerové, alespoň tady u nás. Jak to bylo v zahraničí… Dvůr trnů a růží je hrozně 

diskutabilní, protože to není retelling jako takový. Maximálně ze začátku, první díl. Kdysi 

strašně dávno jsme vydali Zakletou, to byla taková Šípková Růženka, ale tehdy tomu ještě 

nikdo neříkal retellingy. U nás hodně jelo Šepotání. Pomsta a rozbřesk nezafungovala 

zdaleka tak dobře, podle mě i proto, že na arabské vlivy teď společnost není nastavená. 

Nezafungovalo ani tohle, ani Poušť v plamenech. Je to taková moje teorie.  

Dvůr trnů a růží jsme koupili, protože jsme už měli předchozí sérii od Maasové Skleněný 

trůn. Trůn jsme koupili taky až na poněkolikáté, posuzovali jsme ho několikrát, nikdo si tím 

nebyl jistý. Nebyli jsme ani v žádné aukci, byla to už starší věc. A to je to jeden z našich 

největších taháků v dnešní době.  

Knihy od SJM jsou tlusté bichle – je to spíš k užitku, nebo na škodu? Myslíte, že to 
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potenciální čtenáře může i odradit?  

Myslím, že ne. Tím spíš, že tak tlusté nejsou od začátku. Lidem u tohohle typu čtiva tloušťka 

rozhodně nevadí, spíš naopak. Jediné, co se teď moc nehodí, je to, že jde o paperback. Ale 

to se nedalo na začátku odhadovat. 

Proč spisovatelé tak rádi převypravují zrovna Krásku a zvíře? Jen u vás vyšly takové 

retellingy tři: Dvůr trnů a růží, Krutá krása a Na lovu.  

To je ultimátní pohádka, Kráska spolu s Popelkou. Je v ní klasický žabák, co se promění 

v prince, když mu dá dívka pusu… Dobře se s tímhle motivem pracuje. Není to tak úplně 

pohádka, není tam sedm trpaslíků, ze základního narativu snadno vznikne dospělejší příběh. 

A co tedy čekáte v YA do budoucna? Už jste říkala, že máte pocit, že žádný trend teď 

výrazně nepřevažuje, ale ani v zahraničí se něco zajímavého nechystá?  

Chystají se hezké knížky, ale asi nic velkého. Přemýšlela jsem o herních knížkách, ale 

nejsem si tím jistá, protože hlavní cílovkou jsou pořád holky a ty zase k tomuto žánru příliš 

netíhnou. Uvidíme, jak se to vyvrbí. 

7.2 Rozhovor s redaktorkou nakladatelství Egmont Lucií Kučovou  

V nakladatelství Egmont jsem nejprve kontaktovala redaktorku Evu Zvárovou, se 

kterou delší dobu spolupracuji, která mě přesměrovala na svou kolegyni Lucii Kučovou, jež 

má young adult sekci této značky na starosti. Paní Kučová je odpovědnou redaktorkou 

posledního dílu Měsíčních kronik Winter a následných dvou dodatkových knih k sérii, 

spolupracovala už však na dvou předchozích dílech ságy, ačkoli u nich není uvedena. 

Rozhovor opět probíhal v neformální atmosféře kavárny.  

 

Jak byste definovala young adult literaturu? Jak se liší například od té dětské? 

Nejsem si jistá, kudy přesně hranici mezi dětskou a young adult literaturou vést. Záleží, jestli 

budeme knihy klasifikovat podle cílové skupiny, věku hlavního hrdiny, tématu… Je to podle 

mě strašně široká kategorie. YA knihy čtou holčičky od deseti let, hlavním hrdinkám bývá 

obligátních šestnáct, sedmnáct, a čtou je i ženské ve věku třicet plus. Spadá sem něco, co 

bychom mohli nazvat dívčím románkem, ale i dystopie a sci-fi nebo různé parafráze na 

superhrdinskou tematiku.  

Já ji spíš vnímám jako specifické čtivo, které řadím do jedné skupiny na základě příběhu a 

toho, že je čtou převážně dívky od plus mínus dvanácti do dvaceti, což je hlavní cílová 
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kategorie. Hlavní hrdinka je výjimečná, bojuje s nebezpečím, hraje tam roli nepřízeň osudu 

a mají klasický dobrodružně-pohádkový rámec, musí tam být ideálně první láska. To je pro 

mě základní schéma YA knihy.  

Jaký je podle vás rozdíl mezi YA a klasickou literaturou pro mládež?  

Já teď už moc nevím, co je klasická literatura pro mládež. Pohybuju se v YA a nemám čas 

číst nic moc jiného kromě práce. Ale za mých mladých let, když jsem byla v tomhle věku, 

šlo o mnohem jednodušší vyprávění. Maximálně někdo zůstal sám doma, rodiče někam 

odjeli nebo hrdina jel na tábor. Dnes je to komplexnější svět, který se snaží autorky vytvořit 

tak, aby byl něčím zajímavý. Uvedu příklady z naší produkce: v Caravalu je všechno hodně 

barevné, jsou tam vůně a autorka staví na popisech, je romantičtější. U Měsíčních kronik je 

jasná inspirace pohádkami a mně se líbily mnohem víc, protože jsou nápaditější, pracuje se 

v nich se širší motivikou, autorka zpracovává klasické pohádky a navíc je v nich boj mezi 

Zemí a Měsícem, vesmír, svět je propojený natolik, že do sebe nakonec všechno zapadá. 

Stojí to více úsilí, než spojit hrdinku, která řeší nějaké osobní problémy, s ideálně dvěma 

hrdiny do milostného trojúhelníku. 

YA tak, jak ji vnímám já, stojí na propracovanosti světa, který je komplexnější než jen čistě 

milostný příběh nebo cesta z místa A do místa B. Hlavní hrdinka je klasická Mary Sue. 

Krásná, všechno zvládne… to do toho rámce hodně spadá. Chybí mi hlavně mužští hrdinové. 

Pro mě jako čtenáře je hrozně osvěžující, když je v knize najednou nějaký chlap a není to 

jen bezbřehá romantika.  

Myslíte si, že je to tím, že YA píší hlavně ženy?  

Ne, myslím si, že je to dáno cílovou kategorií. A také tím, že ve většině případů jde o první 

lásku, nějaké první vzplanutí. Proto se mi líbí knihy, které mají k tomuto ústřednímu aspektu 

YA ještě nějakou nadstavbu – například v Měsíčních kronikách má hrdinka ještě nějaký 

úkol, který musí splnit, a láska se děje jaksi bezděky. Pochopitelně pokud je objektem citů 

princ nebo císař nebo syn superhrdinů nebo superhrdina sám, je to o to příjemnější. Ale není 

to prvoplánové. U Renegátů je celý příběh vystavěn na opozici mezi Renegáty a Anarchisty, 

takže se to promítá i do vztahu.  

Jinak si myslím, že si YA často hraje záměrně s pohádkovou motivikou. Snaží se nějakým 

způsobem přetransformovat známý příběh do něčeho zajímavějšího. Použití archetypů dává 

YA punc něčeho inteligentnějšího, intelektuálnějšího, na druhou stranu ale i pohádky pracují 
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s atavistickými záležitostmi, točí se pořád dokola, odráží obecné vnímání příběhu.  

Myslíte si, že YA oslovuje mnohem širší cílovou skupinu tedy proto, že je 

propracovanější a sevřenější než klasické dobrodružné nebo zamilované romány pro 

mládež? 

Vzniklo to podle mého výchovou, YA se odpíchlo od základních autorek, které byly něčím 

novější, byly víc vidět, nějakým způsobem si získaly širší čtenářskou skupinu. Ty ostatní se 

na téhle vlně sklouzly, všechno recyklují. Když si vezmete Stmívání, upírských knih existuje 

strašně, strašně moc. A navzájem se požírají, další autorky v řadě už nemají takový úspěch, 

protože poprvé téma zaujme něčím novým, netypickým a pak se od něj někdo odpíchne a 

originalita se ztrácí. Často YA píší autorky fanfiction některého z předchozích velkých 

young adult románů, znají tedy zavedená schémata, vědí, co lidi čtou… Autoři YA se obecně 

podle mě hodně rekrutují ze čtenářských zdrojů kolem starších velkých děl, jako je třeba 

Harry Potter a podobně.  

Hlavní autorky, které se prosadily, pokaždé zavedly něco jiného, nového – jednou jsou to 

pohádky, jednou upíři, vlkodlaci, jindy zase dystopie, Měsíční kroniky jsou navíc na pomezí 

sci-fi, což je zase hodně přitažlivé pro čtenářky, které nehledají jenom romantiku. Podobně 

silnou hrdinku najdeme taky v Hunger Games, kde je nový zase motiv přežití v prostoru, 

který tomu brání. Boj o přežití je obecně pro YA hodně důležitý a objevuje se tam skoro 

vždycky, i když je to takový Caraval, kde je to vlastně všechno jenom hra… ačkoli v Hunger 

Games vlastně taky, že. 

Z toho, co jste řekla, tedy asi vnímáte v YA určité trendy nebo vlny vyvolané právě 

vydáním těch stěžejních „velkých“ knih.  

Já nejsem čtenář tohoto typu literatury, nejsem do ní zase tak ponořená. Ale z toho, co se mi 

podařilo vysledovat i třeba z doporučení, co bychom měli vydávat, vyplývá, že hodně věcí 

je teď propojeno nějakým způsobem s historií, jde o adaptaci historických událostí nebo hru 

s historickými tématy. Pořád se často objevují taky pohádkové motivy nebo obecné 

antropologické záležitosti nebo něco s detektivním nádechem.  

Podle toho, co jsem teď viděla v katalozích agentů na veletrzích, teď nabývá na popularitě 

hodně také kategorie severské literatury. Zatím se to projevuje zejména v různých krimi a 

detektivkách, ale podle mě se to promítne i do YA. 

Umíte nějak zhruba určit, kdy vlna YA v Čechách začala, co ji odstartovalo?  
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To podle mě nejde, nedá se někde nakreslit dělicí čára. Hodně to spustila série Stmívání, ale 

já se třeba pohybuju v komunitě kolem Harryho Pottera a autorů, kteří na něj navazují, a 

z toho mám pocit, že YA začalo ještě dřív. Některé knížky jsem v té době četla v angličtině 

a u nás vyšly mnohem později, nebo v té době vyšly, ale objevil se jen první díl a už žádné 

další… Ten oficiální start byl asi opravdu Twilight.  

Vraťme se na začátek k Egmontu jako takovému – gró jeho publikační činnosti tvoří 

licenční tituly od Disneyho a podobně. Jak se dostala do produkce young adult 

literatura?  

My sice děláme licenční věci, ale to jsou knížky pro menší děti. A když už máme čtenáře, 

kteří na těchto knížkách vyrostli, chceme s nimi pokračovat i tehdy, když vyrostou. Bylo pro 

nás primární najít něco pro čtenáře od dvanácti let výše, rozšířit produkci o tuto věkovou 

kategorii. Šéfredaktor tedy začal hledat něco, co by bylo zajímavější pro tuto cílovku, něco 

návazného. Obecně se tvrdí, že více čtou dívky než chlapci a na základě toho začal vybírat 

mezi tituly orientovanými na vztahy a podobně. Jedna z prvních úspěšných věcí u nás 

v tomto okruhu bylo myslím právě Stmívání. A vyšlo toho spoustu, vydávali jsme i finské 

autory, historické záležitosti ze starých Benátek a podobně, ale neměly zase takový úspěch. 

Něco úplně zapadlo, zabodovala vážně až série Stmívání a pak Měsíční kroniky. 

Svoje fanoušky mají i jiné věci, třeba série Nebezpečné lži, pak tu máme Caraval, který 

vzbudil strašný poprask v USA, kde byl několik měsíců na prvních místech prodejnosti. U 

nás takový úspěch nemá, včera jsem dodělala druhý díl, tak jsem zvědavá, jak se ujme ten. 

Z původní plánované duologie je už teď zase trilogie. Většinou mají tyhle série stabilní 

prodej, ale nejsou hit.  

Záleží totiž i na tom, kdy tituly přijdou, co zrovna vydávají jiná nakladatelství. Na tuhle 

literaturu se nás soustředí víc, například CooBoo chrlí titulů hrozně moc, takže jednotlivosti 

zapadnou, pokud nemají nějakou výraznou marketingovou podporu. Nebo pokud titul 

opravdu někoho nenadchne, nedostane se do nějaké čtenářské komunity, která ho bude 

doporučovat dál.  

Takže blogeři a influenceři opravdu fungují, opravdu mají na prodejnost vliv?  

Podle mého rozhodně. Hodně to odráží třeba Humbook. Záleží na tom, co který bloger řekne, 

co zveřejní. Něco má stálý okruh fanoušků, například právě Měsíční kroniky, kde se čtenáři 

už těší na další knihu, i když se třeba odehrává mimo jejich oblíbený svět, stejně si Bez srdce 
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nebo Renegáty koupí. Ale nové věci formují hlavně doporučení čtenářů mezi sebou.  

Myslím si, že Humbook na vlivu blogerů hodně staví, a díky tomu, kolik přišlo lidí a jaký 

měl festival úspěch, se ten další plánuje mnohem větší ve větších prostorách. Stejně tak se 

stává, že tituly se začnou více prodávat, když se v Čechách ukáže jejich autor. 

Jakým způsobem tedy v Egmontu probíhá konkrétní výběr titulů k publikaci?  

Jeden z aspektů je samozřejmě úspěch v zahraničí, důležité je i to, jak je dostupná licence a 

jaké se k ní vážou podmínky, také co se nám podaří objevit přes agenty nebo sami vidíme 

na literárních veletrzích. Prodejnost je asi první ukazatel, něco, co nám pomůže prosadit titul 

v rámci Albatrosu. Já jako redaktor vypisuju tzv. nominační listy, a aby něco prošlo až 

k vydání, musíme mít čím argumentovat.  

Objem toho, z čeho vybíráme, se stále zvětšuje, už totiž nejde jen o Ameriku a další klasické 

země, ale i o Skandinávii a další. A tam se musí vybírat samozřejmě opatrněji, protože najít 

překladatele z angličtiny je relativně snadné, ale z finštiny? To už je horší. Roli tedy hraje i 

to, jaké má nakladatelství možnosti v tomto ohledu. 

Myslím si, že hodně dělá i obálka. Když se na to podíváte, jsou obálky v rámci YA hodně 

podobné. Pokud jde o Měsíční kroniky, strhla se okolo nich hrozná debata, protože 

oficiálních obálek existuje více.  

Jak tam došlo k rozhodnutí použít zrovna ty, které jste nakonec vybrali?  

Některé nebyly v té době k dispozici, nebylo možné je koupit. Některé jsme si udělali sami, 

například naši Cress… pak jsme zjistili, že se naší obálkou inspirovali také v Bulharsku a 

v Thajsku, ne snad, že by ji měli stejnou, ale na obálce je také zády otočená dívka, která se 

dívá z uzavřeného prostoru. Nejrozšířenější je samozřejmě americká verze s těmi symboly, 

jako je střevíček, jablko a podobně. Pak je verze francouzská, podle mě moc hezká, kterou 

jsme částečně přejali my. Nám bylo vyčítáno, že Winter na obálce by měla být snědá, 

hispánský typ, ale tam zrovna nešlo o náš návrh, ale právě o obálku přejatou – takže je to 

potom těžké.  

Obálky si můžeme dělat sami, ale musíme k tomu mít souhlas nakladatelství, které nám 

licenci prodalo, takže to je dlouhé vyřizování. Pokud má kniha vyjít v dohledné době, bývá 

s tím docela problém. Zrovna Marissa Meyerová je moc příjemná a sláva ji nijak nezměnila, 

s věcmi často nemá problém. Ale rozhodně to není pravidlem a taky to neznamená, že stejně 

vstřícní jsou i její agenti. 
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Sami jsme si dělali taky obálku Hvězd nad hlavou, to je podle mého nápadu, nejsem si úplně 

jistá, jestli všichni pochopili, kdo jsou ty dvě holčičky…  

Fungují vám prodejně více knihy, které vyjdou samostatně, nebo delší série?  

Já bych řekla, že série fungují lépe na principu seriálu – když je utnete ve správné chvíli, 

navnadíte čtenáře na další čtení. Ideální jsou pak trilogie – vezměte si Hunger Games, 

Povstaleckou trilogii… Autor má větší šanci podat svět komplexněji, více ho propracovat.  

Podle mě funguje i určitá sběratelská touha…  

To zkuste říct mému šéfovi, ten má pocit, že to funguje jen v případě kluků, že dívky 

sběratelky nejsou. Ale s tím já nemůžu souhlasit.  

A co doplňkové knihy, jako je Nejkrásnější nebo Hvězdy nad hlavou?  

U těch, co četli hlavní sérii, úspěch mají. Každopádně je to zkrátka fanfiction. To, že ho píše 

sama na sebe autorka, je jiná věc, ale je to prostě fanfiction. Všechny tyhle prequely a fillery 

vychází spíše vstříc fanouškovským komunitám než mainstreamu a potřebám nakladatelů. 

Tyhle doplňkové knihy měly větší ohlas než Bez srdce, které ani mě příliš nenadchlo. 

Nemělo takový švih.  

Knihy v sériích mají často také tendenci nabývat na objemu, myslíte si, že je to spíš 

dobře, nebo špatně?  

Myslím, že špatně, že série může díky tomu i ztratit fanoušky. U Winter se podle mě stalo 

to, že chtěla autorka uzavřít všechny dějové linie. Cinder byla rozhodně nejhutnější, 

věnovala se jen jedné hlavní postavě. Čím více postav pak bylo, každá s vlastním příběhem, 

tím složitější bylo uzavřít příběh každé z nich. Ona sama pak má tendence dovypravovat 

příběhy dál, viz výše. Vycházet bude taky komiks Wires and Nerves o Iko, ten jsme se 

rozhodli vydat až na základě čtenářského ohlasu. Chci tím říct, že autorka zkrátka chce 

vyprávět pořád dál a dál… a knihy by si už zasloužily proškrtat. Já sama bych z Winter 

ubrala klidně třetinu. Tam měli zasáhnout editoři. 

Proč si myslíte, že jde Meyerová tolik do retellingů? Je to pro autora v něčem 

jednodušší? 

Asi se zpočátku potřebovala od něčeho odpíchnout… Renegáti už vlastně retelling nejsou, 

ačkoli pracují s nějakým zavedeným světem, popkulturními odkazy a podobně. Měsíční 

kroniky sice pracují s pohádkami, ale když vezmete v úvahu Jakobsonovy teorie a putující 
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motivy, je jasné, že s těmi motivy pracuje kdeco. Meyerová je rozpracovala z původního 

nápadu do takového světa, že pohádky už takovou roli nehrají. Nejvíc je pohádka vidět 

v první Cinder, kde jde všechno ale do promyšlených detailů, včetně kyborgské nohy. Hodně 

je inspirace Sněhurkou taky znát ve Winter, ale jinak… Scarlet a Cress už s předlohou moc 

společného nemají, přeci jen symbolika vlků, kteří v sérii taky hrají velkou roli, je k nalezení 

v mnoha dílech, nejen v Červené Karkulce.  

Nejvíc k pohádkovému zdroji odkazují asi jména, třeba Cinder, hříčka s popelem a 

Cinderellou, funguje moc pěkně.  

Uvažovali jste o překladu jmen?  

Ne. Já osobně jsem proti překládání jmen. Hodně jsme to řešili u Renegátů, tam jsou jména 

mluvící. Nakonec jsme se shodli, že protože odkazují na superhrdinský svět, necháme je 

v originále. Ono ani v těch klasických komiksech, například v Batmanovi, to není 

konzistentní – na jedné straně je Joker, na druhé Hádankář, který ale někde vystupuje jako 

Riddler. V Renegátech jsou mluvící i místní názvy a my se rozhodli nechat je nakonec 

v originále, abychom nenarušovali návaznost na popkulturní základ, který kniha má.  

Myslíte si, že jsou retellingy u čtenářů tak populární proto, že jde o něco komfortního, 

známého? 

Vlastně si myslím, že ne, že spíše čekají, v čem budou retellingy jiné. Lidi v tomhle věku se 

chtějí trochu odlišovat a také prokázat svou inteligenci – a to právě u retellingů mohou. 

Řeknou: jé, to je dobré v tom, že je to Popelka, protože za a), za b), za c), ale musí se to 

odvodit z toho a toho. Dodává to příběhům punc intelektuality, není to jen hloupý 

romantický příběh, ale zároveň se v něm skrývají i archetypy, které je třeba odhalit. Tím, že 

YA často funguje jako čtení v rámci nějaké komunity lidí, takto vzniká nějaká prvotní 

debata.  

Proč konkrétně Měsíční kroniky mají u fanoušků takovou oblibu?  

Jsou propracované, Meyerová je schopná udržet návaznost skrze celou sérii, některé linie 

nabírají na důležitosti napříč všemi knížkami. Důležité je i zalidnění – všechny postavy jsou 

prokreslené a vztahy mezi nimi se vyvíjejí. To dost často v YA chybí. Dochází u nich 

k posunu. Navíc umí Meyerová psát dialogy, hrát si s detailem… umí obecně psát, což u 

všech autorů YA není samozřejmost. Často mi přijde, že to, co čte český čtenář, je jazykově 

daleko lepší než původní kniha, protože text vylepšuje jak překladatel, tak i redaktor.  
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Všimla jsem si, že jsou u Kronik uvedené celkem tři překladatelky – v překládání se 

střídaly, nebo jak tato spolupráce probíhala?  

Stalo se to jednoduše – některé překladatelky se vám provdají, mají rodinu nebo na 

překládání zkrátka nemají čas, z nějakých osobních důvodů jim nevyhovuje doba, kdy po 

nich potřebujete překlad… A nemůžete čekat dva nebo tři roky, máme nějaký časový 

harmonogram. V rámci starého Egmontu jsme ještě měli možnost tyhle věci sami 

ovlivňovat, teď v Albatrosu tento prostor nemáme. První díl tak přeložila Jana Zejmanová, 

v druhém na ni a její pojmy navázala Petra Babuláková, na třetí se zase vrátila Zejmanová a 

čtyřky se ujala Martina Šímová. 

Když vyšlo Bez srdce nebo teď nedávno Renegáti, ovlivnilo to prodej Měsíčních kronik?  

Určitě ano. Pořád dokola se dotiskuje Cinder, znovu se dotiskovala i ve chvíli, kdy šli do 

distribuce Renegáti. Navrhovala jsem, aby se vydala sběratelská krabice – bohužel mi to 

neprošlo. Prosazovat něco v rámci velkého nakladatelského domu není jednoduché.  

Kupujete už automaticky všechno, co Meyerová napíše?  

Ne, třeba ohledně komiksu s Iko jsme velmi váhali. Ale co se klasické beletrie týká, většinou 

to tak funguje, zvlášť když má nakladatelství s autorem dobré vztahy.  

Egmont vydává také dystopie, třeba Hrady z písku, Tisící patro… Čím je tenhle žánr 

atraktivní pro čtenáře?  

Řekla bych, že cílová skupina třeba u retellingů a dystopií bude podobná, schéma je vlastně 

stejné. Jen dystopie mají odlišné kulisy, příběh zůstává. Řekla bych, že také lákají i starší 

čtenáře, díky tomu, že se jedná často o mezní situace, jsou ty příběhy o něco dospělejší. 

Velkou roli v nich hraje sociální hierarchie, boj o postavení, o život. Vytváří se skupiny, 

které proti sobě bojují. Taky bych řekla, že zájem možná souvisí i s hraním her a určitým 

vytvářením strategií. 

Proč si myslíte, že se young adult tak málo věnují mainstreamová média?  

Je to nízká literatura. To samé platí třeba pro komiks, pokud nejde o nějaké zasloužilé 

klasiky, Čtyřlístek nebo Rychlé šípy, tak se v mainstreamových médiích taky neobjeví. Řekla 

bych, že ačkoli spousta dnešních mladých novinářů už sice na této literatuře vyrostla, 

prostředí jako takové je zkostnatělé. Je to pro ně málo dospělé. O dětské literatuře se také 

píše spíše v kontextu ocenění za grafiku a podobně, zpráva vždy musí mít nějakou 
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výchovnou přidanou hodnotu, kniha musí být výtvarně zajímavá nebo klasicky česká. 

Otázka je, jak by to dopadlo, kdyby přišla nějaká vlna české young adult – v tu chvíli by se 

možná v médiích více YA objevilo. Pokud bych měla zmínit nějaké periodikum, kde se o 

YA občas píše, bylo by to asi Metro, kde se takové věci někdy objeví. 

Máte nějakou predikci do budoucna, kterým směrem se trendy v YA stočí?  

Řekla bych, že bude hodně šmrncnuté detektivním žánrem a severskou literaturou. Bude 

temnější. A navíc bych řekla, že dojde k většímu propojení s komiksem. Ale je to jen odhad, 

nevím, jak moc do toho bude vůbec Egmont zasahovat, protože tím, že se nás snaží 

v Albatrosu nějak diverzifikovat, už nejspíš další autory kromě těch zavedených vydávat 

nebudeme.  

7.3 Rozhovor se šéfredaktorem nakladatelství Fragment Jakubem 

Šedivým 

V nakladatelství Fragment jsem kontaktovala jeho šéfredaktor Jakuba Šedivého, 

který měl shodou okolností jako odpovědný redaktor také na starost sérii Hunger Games, 

kterou se zabývá tato práce. Rozhovor probíhal v konferenční místnosti nakladatelského 

domu Albatros Media.  

 

Jak byste charakterizoval produkci nakladatelství Fragment?  

Vydává knížky pro děti a mládež, dříve i pro dospělé čtenáře, ale po akvizici Albatros Media 

se soustředíme jen na literaturu pro mladší čtenáře. Naše věkové rozpětí končí někde u 

čtenářů new adult, tedy přibližně 25 let. Vydáváme vše od pohádek pro malé děti až po 

young adult, vedle toho máme ještě řadu učebnic a výukových materiálů. Není to čistě jen 

beletrie.  

A jaký je poměr této produkce?  

V edičním plánu by to mělo být všechno proporčně zastoupeno stejně. Ale v posledních 

dvou letech došlo k boomu young adult literatury, takže nejvíc vydáváme asi jí.  

Jak young adult literaturu chápete, jak byste ji definoval?  

Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel – když jsem byl ve věku dnešních čtenářů YA, nic 

takového nebylo, nebo si toho alespoň nejsem vědom. Byly knížky pro děti, mládež a pak 

pro dospělé. Automaticky jsem tak četl hlavně knížky pro dospělé, protože každý si o sobě 
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rád myslí, že je vyspělejší, a tak přece nebude číst knížky pro děti.  

YA bych charakterizoval jako knihy pro teenagery s prvkem fantastična a magična.  

Vidíte tedy rozdíl mezi knížkami pro mládež a YA? 

Rozhodně. Ale škatulkování literatury nemám rád, knížky dělím na dobré a špatné. YA jsou 

něčím odlišné, i kdyby to byla jen nálepka, kterou tomu dává marketing a dnešní knižní trh.  

Cílová skupina je tedy věkově vymezena jak?  

Asi od 11, 12 až tak do 16 až 18.  

Reální čtenáři jsou ale asi starší. 

To záleží na každé knížce. Do YA se vejde spousta knih jak pro mladší čtenáře, tak i pro ty 

starší, dospělé. V posledních letech jsou totiž ještě knížky new adult, které by měly být pro 

„mladé staré“ od 18 do 25. Ale to je spíš marketingové rozdělení.  

Jak probíhá výběr titulů, které se nakonec rozhodnete vydat?  

To je poměrně složitý systém, který funguje v každém nakladatelství trochu jinak. U nás ve 

Fragmentu máme osm redaktorů a každý z nich si hledá víceméně svou práci, knížky, které 

chce vydávat. Výběr je vlastně dvoukolový. Když redaktor objeví nějakou knížku – na 

základě sledování zahraničního knižního trhu nebo z nabídek agentů a nakladatelství, kdy 

vám chodí nejrůznější rukopisy, které zrovna chystají, vy je přečtete a posoudíte – přijde s ní 

na redakční radu, která se koná jednou týdně za účasti celé redakce. Chodíme tam s náměty 

knížek, které by se nám hodily do edičního plánu, a řešíme, jestli vydat nebo nevydat.  

Když se shodneme, že se nám kniha hodí, přijde nám něčím zajímavá a má potenciál 

prodejnosti, protože musíme zohledňovat i ekonomické hledisko, jdeme s ní na 

nakladatelskou radu.  

Ta se koná jednou týdně a sedí na ní zástupci obchodu, marketingu, programoví ředitelé a 

ředitel nakladatelství. Tam je přednesen námět a oni mají možnost se vyjádřit. Buď ho 

odsouhlasí a redaktor má za úkol dojednat podmínky, nebo se jim nelíbí a zamítnou ho. Pak 

následuje další kolo, kdy se dělá kalkulace dané knížky a jedná se s agentem nebo autorem, 

zkrátka s vlastníkem práv, a domlouvají se podmínky vydání, obálky a podobně. Pak záleží 

na tom, jak kalkulace vyjde. Když dobře, schválí se do edičního plánu a připravujeme ji 

k vydání.  
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Co to znamená, že se vám kniha hodí do edičního plánu? Držíte se zrovna nějakého 

tématu, víte, že se určitý typ knih čte zrovna více než jiné…? 

To je spíš taková formulka. Je tím myšleno to, že se nám třeba na jedno období nemůžou 

sejít tři YA urban fantasy knihy s podobným tématem. Když víme, že už tam máme nějaké 

téma, nekoupíme nic podobného. Nechceme oslovovat pořád stejné čtenáře. Snažíme se 

hlavně o pestrost. Na nakladatelské radě samozřejmě pomůže, když knížka už vyšla 

v zahraničí a má dobrý ohlas, třeba hodnocení na Goodreads, kde se k ní čtenáři pozitivně 

vyjadřují. V tom případě je předpoklad, že bude fungovat i u nás. Trh se ale v poslední době 

mění tak, že se agenti snaží tlačit prodej ještě nenapsaných knížek a sérií, nabídky se dávají 

na základě anotací a shrnutí a člověk vůbec nevidí hotový text. Většinou tohle funguje u 

zkušených a zavedených autorů, ne nováčků.  

A co se týká českých autorů?  

Tam je to těžší. Českých autorů je málo, alespoň těch dobrých. Denně dostáváme nabídky 

rukopisů od českých čtenářů, český národ je národ psavců a grafomanů, chodí toho opravdu 

hodně. Máme takové interní pravidlo, že bychom měli každý rukopis do dvou měsíců 

posoudit a autorovi odpovědět. I když vím, že na sociálních sítích si lidi dost stěžují, že jsme 

pomalí nebo jim vůbec neodpovídáme. To je i proto, že někdy používáme formulku „nehodí 

se nám to, bohužel“, protože nemáme čas ani kapacitu na to, abychom každému poskytovali 

nějakou detailní zpětnou vazbu, vysvětlovali, proč jsme co odmítli, kde jsou chyby a proč se 

nám to nehodí. To je jeden zdroj, ale je to jako hledání jehly v kupce sena. Ale občas se něco 

objeví, a opravdu jsme takto několik knížek vydali.  

Pak máme literární soutěž Hvězda inkoustu. Nyní jsme vyhlásili třetí ročník, v květnu tak 

vyšla první knížka Alžběty Bílkové Z kouře a kamene. Soutěž je koncipovaná tak, že vítěze 

vyhlašujeme na Světě knihy a zároveň tam křtíme vítěze loňského. Doufáme tedy, že to bude 

náš zdroj autorů.  

A tam chodí lepší věci?  

V prvním ročníků nám přišlo asi 19 rukopisů, letos asi 30, tendence je vzrůstající. Určitě se 

tam dá najít zajímavý a kvalitní autor, se kterým se dá pracovat, ale není to tak, že bychom 

měli třeba pět zajímavých autorů na další spolupráci. Alespoň letos to bylo tak, že 

kdybychom chtěli vydat rukopisy z druhého a třetího místa, musely by na nich autorky hodně 

pracovat a hodně je přepisovat. Ale vítězný rukopis se nám líbil moc a shodli jsme se na něm 
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všichni.  

Třetí zdroj je pak agentura Mám talent, která se zaměřuje na začínající spisovatele. Autor 

jim pošle rukopis, oni ho posoudí, a když se jim líbí, podepíšou s ním smlouvu a začnou ho 

nabízet nakladatelstvím. Rukopis je už nějak zpracovaný, proběhla tam nějaká redakce a 

předvýběr, dostaneme podrobné synapse a je to jednodušší.  

Pak samozřejmě fungují doporučení a navíc se rozhlížíme, co vychází třeba na Slovensku, 

protože naše národy jsou si blízké a občas se něco dá vydat i u nás.  

Řídíte se při výběru také nějakými trendy, vlnami toho, co se zrovna čte?  

Tyhle trendy rozhodně existují, teď třeba vlna knížek, které měly v názvu inkoust nebo 

kosti… Objeví se nějaký bestseller a všichni se snaží na té vlně trochu svézt a pak vydávají 

všechna nakladatelství všude po světě podobné věci.  

Pozorujete i jiné trendy, klidně starší?  

Určitě byla vlna draků, ta je na pomezí middle grade a YA, odstartoval ji Eragon. Stejně tak 

se všichni snažili napodobit Harryho Pottera. Poslední rok či dva je vlna retellingů, které se 

taky dříve nevydávaly.  

Když je něco populární, čtenáři si to žádají a chtějí to číst, a my se snažíme jim přinášet to, 

co by je zajímalo a co by četli. 

Lovíte tyhle trendy v zahraničí? Když vidíte, že se tam něco ve velkém čte, začne se to 

vydávat i tady?  

Určitě kopírujeme trendy v cizině. Dnešní mladá generace je poměrně dost jazykově 

vybavená, je pro ni normální klidně od deseti let číst knížky v angličtině nebo němčině, to, 

co v zahraničí vychází, znají. Sami nám píší na sítích, že něco četli a moc se jim to líbilo a 

přáli by si, abychom to vydali.  

A to taky berete v úvahu?  

Samozřejmě. Každý tip se snažíme zvážit.  

Stává se i to, že něco, co je v zahraničí velký hit, se u nás vůbec neujme?  

To se stává poměrně často. Některé věci u nás nefungují. Americká literatura u nás funguje 

daleko lépe než knížky britské, které mají svůj specifický humor, nemají takový ohlas. U 

dětských knížek navíc hodně záleží na ilustracích. Čeští zákazníci jsou zvyklí na určitý typ 
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ilustrace, a když nakladatel koupí třeba ruskou knihu i s ilustracemi, je tam rozdíl mezi 

konvencemi opravdu markantní. Ilustrace jsou úplně jiné, kýčovité, tolik čtenářů si to 

nekoupí.  

Stejně tak je to s tématy – pokud je kniha hodně zaměřená na jednu zemi a ne obecně tak, že 

by se mohla odehrávat kdekoli, když se v ní řeší příliš marginálně reálie dané země, většinou 

je to nepřenositelné. Těch věcí je samozřejmě daleko víc…  

Velký problém pak nastává u sérií – my koupíme třeba první díl, nebo první dva, a když pak 

série u nás není úspěšná, další už bohužel koupit nemůžeme. Ale vždycky je určitá skupina 

čtenářů, kteří si sérii oblíbí a chtějí díly další.  

Napadá mě teď třeba série Hon od A. Fukudy, na kterou byly dost dobré ohlasy, a u nás to 

byl propadák. Osobně mám moc rád knížku Tetování krví od australského autora, je to skvěle 

napsaná fantasy pro YA, svět, který stvořil, je srovnatelný třeba s Pánem prstenů, tři velké 

bichle. A u nás se to také s moc velkým úspěchem nesetkalo.  

Umíte určit, co vlastně vlnu YA literatury u nás odstartovalo? Která série nebo kniha?  

To vůbec nedokážu odhadnout – možná to byly doopravdy Hunger Games, první série, která 

měla větší úspěch. I když je pravda, že ten úspěch hodně stojí i na filmovém zpracování. Než 

přišly filmy, prodávaly se knihy průměrně, a až filmy způsobily, že se z toho stal celosvětový 

bestseller. Případně ještě Stmívání, nejsem si jistý, co z toho vyšlo dříve.  

Myslím si, že velkým trendem byly právě i dystopie, kam se Hunger Games řadí. 

Dokázal byste ten žánr nějak definovat?  

Musím říct, že my se na dystopie ve Fragmentu nesoustředíme… a musím přiznat, že tenhle 

žánr jde trochu mimo mě.  

U Hunger Games jste uváděn jako odpovědný redaktor, můžete tedy zkusit alespoň u 

nich konkrétně určit, co k této sérii přitáhlo tolik čtenářů?  

V první řadě jsou dobře napsané a příběh je dobře vystavěný ve všech třech dílech, graduje. 

Jsou tam sympatické postavy, se kterými se čtenáři můžou ztotožnit. A z dystopického 

hlediska to je nějaká vize budoucnosti, která může nastat. Čtenáři vidí, kam svět může vést… 

V době vydání Hunger Games byly populární reality show, lidi sledovali osudy jiných, které 

se jich přímo nedotýkají. A to je podle mého geniální princip Hunger Games, je to televizní 

show a zástupci krajů bojují o život v reality show před zraky jiných. Čtenář pak přemýšlí, 
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kam až je showbusiness schopen zajít pro výdělek. A zároveň jsou tam aspekty totalitního 

státního zřízení.  

Jak jsou na tom obecně v porovnání knížky, které vychází v sérii a které jsou jen 

samostatným dílem?  

Když je knížka dobrá, čtenáři si vždycky chtějí přečíst pokračování. Ale nemyslím si, že je 

to nějak jasně dané. Někdy autor v dalších dílech rozmělňuje to, co napsal v první knize, 

jindy je to naopak a série s dalšími díly stoupá a roste. Problém je taky to, když je série 

původně plánovaná jako trilogie a následně se z toho stane něco nekonečného – to už nebývá 

ono.  

Jak jste se k Hunger Games dostali, byl o sérii při prodeji práv v ČR velký zájem? 

To si bohužel nepamatuju, protože ve „starém“ Fragmentu to fungovalo úplně jinak než 

dnes, redaktoři dostávali práci přidělenou, tituly si nemohli vybírat, ani je doporučovat. Měli 

jsme na to manažera zahraničních práv, který sledoval trh, jezdil na veletrhy a přivážel 

knížky, ze kterých pak na radě vybírali majitelé a šéfredaktorka. Tam to tedy fungovalo jinak 

a já vám neumím odpovědět.  

Jak to tedy bylo s následnými prodeji?  

Nejdřív byl prodej opravdu průměrný a sérii nakopl až film, který přispěl k popularitě, proto 

se prodávají až dodnes. Scholastic v USA a Británii chystají na podzim k desetiletému výročí 

série speciální edici, dárkový box. A taky rozšířené vydání, kde by měl být popis vzniku 

knížky a také rozhovor se Suzanne Collinsovou. Budou snad organizovat i koncerty filmové 

hudby.  

A vy se na nějakou reedici chystáte?  

Zvažujeme vydání dárkového boxu s těmi novými obálkami, ale zatím není nic dojednané.  

Hrají obálky velkou roli v tom, co se prodává a neprodává?  

Určitě ano. U zahraničních titulů většinu obálek přebíráme, pokud se nám líbí a dohodneme 

se na právech. Někdy obálky vlastní někdo jiný než nakladatelství a chtějí za to nehorázné 

sumy. Průměrné náklady YA knížek v ČR jsou 2500 až 3000, takže se kalkulací musíme 

vejít do tohoto nákladu a nemůžeme si dovolit zaplatit za obálku třeba tisíc dolarů. Pak třeba 

děláme vlastní. Někdy se nám nelíbí, nevyhovuje našemu trhu, to je taky měníme.  

Třeba Hunger Games jsme taky vydali několikrát – původně jako paperbacky s černou, 
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červenou a modrou obálkou, pak se dělal omnibus, všechny díly s lesklou obálkou, a teď 

vycházely paperbacky s černými obálkami. Ty jsou všechny převzaté kvůli použití jejich 

loga a symbolu.  

Zajímavý případ je třeba Leigh Bardugo a její dvě série. Šest vran, ta pozdější, se dobře 

prodává, hodně se čte, ale ta starší tolik ne. A já si myslím, že důvodem jsou i obálky. Když 

jsme dělali obálky ke Griše, rozhodli jsme se pro vlastní, protože ty původní se nám nelíbily. 

Nedávno pak vyšly nové, které jsou hodně podobné těm našim – a myslím si, že kdybychom 

je měli, třeba by to sérii trochu pomohlo.  

Vy se teď chystáte vydávat také starší knížky od Collinsové, proč až po takové době?  

Dlouho se to zvažovalo už ve „starém“ Fragmentu a ani nevím, proč na to tenkrát nedošlo. 

Ale my jsme si teď řekli, že je to dobře napsaný příběh a že bychom rádi vydali Collinsové 

celé dílo. Je to spíše middle grade, ale mohou to číst i dospělí. Je to pětidílná série.  

Tam je zrovna taková zajímavost, co se týká obálek. Nakonec to budeme vydávat 

s vlastními, ale původně jsme chtěli koupit ruské. Měli je opravdu pěkné, s podobným 

logem, jako je na Hunger Games, v ohni a se zvířetem, které je charakteristické pro každý 

z těch dílů. Dlouho jsme si dopisovali a oni mi práva nechtěli prodat, stále to oddalovali, a 

až když jsem se s nimi setkal v březnu v Bologni, řekli mi, že mají problém s právy, protože 

se obálky příliš podobaly originálu Hunger Games. Když se tedy tvoří nové vlastní obálky, 

nemůže jít jen o kopii originálu, ale vlastní nápad.  

Taky nejsou od Collinsové žádné další knihy, které by se daly vydat, za deset let nic 

nenapsala. Někteří autoři se vyčerpají, nemají potřebu psát. Jiní zase pociťují příliš velký 

tlak, když se jim nějaká série povede, mají problém dostát očekáváním. Zvali jsme ji i na 

Humbook a nestála o to.  

Když se ještě vrátíme k trendům, máte právě na zahraničních veletrzích pocit, že se 

chystá nějaký další, který do Čech ještě nedorazil?  

Teď jsem asi nic výrazného nevypozoroval. Shodli jsme se, že se nic velkého nechystá, 

možná si to všichni chystají až na podzimní trh.  

Máte pocit, že se o YA v médiích píše?  

Když vezmeme mainstreamová oficiální média, myslím si, že ne. Je to doména spíše 

blogerů, youtuberů a podobně. Tahle literatura žije spíš na sociálních sítích, než aby se jí 
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věnovaly noviny. Obecně si myslím, že je to kvůli tomu, že tím, jak se zrychluje naše doba, 

ubývá v médiích recenzí a obecně psaní o literatuře. Kulturní rubriky novin jsou čím dál tím 

menší, plnější fotografií, je v nich méně textu. Napsat recenzi na knihu je časově náročné, 

než člověk knihu přečte, pak recenzi napíše… investovaný čas se mu podle mě moc nevrátí. 

Navíc je ten žánr ještě poměrně mladý, tak možná je přehlížený i kvůli tomu.  

7.4 Rozhovor s redaktorkou nakladatelství Host Evou Sedláčkovou 

V nakladatelství Host, které vydalo sérii Kostičas, jsem kontaktovala Evu 

Sedláčkovou, redaktorku zodpovědnou za literaturu pro děti a mládež, jak je uvedeno na 

webových stránkách Hostu. Rozhovor tváří v tvář se nám bohužel nepovedlo domluvit a pro 

respondentku byla příjemnější varianta zaslání odpovědí na moje otázky e-mailem. 

K některým ze zaslaných dotazů se nevyjádřila (z finální podoby jsou tedy vyřazeny), na 

několik dotazů odpověděl redaktor nakladatelství Jiří Štěpán, který se specializuje na fantasy 

a sci-fi literaturu (u daných odpovědí je uvedeno jeho jméno).  

 

Jak došlo k rozhodnutí, že bude Host vydávat také young adult literaturu?  

Bylo to strategické rozhodnutí, šlo o to rozšířit záběr nakladatelství do dalších oblastí. Stalo 

se to cca před pěti lety; ve stejné době vznikla i sekce knih pro děti a mládež.  

Knihy z kategorie YA patří k prodejně velmi úspěšným, měli jsme představu, že bychom se 

také mohli vydat touto cestou. Ale nechtěli jsme jít do hromadné produkce a snažit se 

konkurovat již zavedeným značkám na trhu, jako je třeba CooBoo nebo v té době vznikající 

Yoli. Tituly, které zařadíme do edičního plánu, velice pečlivě vybíráme. Hledáme vysokou 

úroveň – dobře napsaný a vystavěný příběh, věrohodné postavy, neobvyklé pojetí… Proto 

v naší nabídce mnoho titulů v této kategorii nenajdete. 

Jaké knihy z vaší produkce byste sem zařadila? Na webu je máte šikovně skryté pod 

nálepkou fantasy, sci-fi a young adult…  

Určitě sem patří E. Lockhartová: Ostrov lhářů nebo Nesvá; Henrik Fexeus: série Poslední 

iluze; Kate A. Boormanová: trilogie Smrtná zima; Siri Pettersenová: trilogie Havraní kruhy; 

Samantha Shannová: série Kostičas; Sabaa Tahirová: série Jiskra v popelu; Stephanie 

Oakesová: Posvátné lži Minnow Blyové; William Ritter: série Jackaby; Andrew Smith: 

Kukuřičný město; Elizabeth LaBanová: Esej o tragédii. Z českých pak Petra Stehlíková: 

série Naslouchač. 
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Na listopad letošního roku připravujeme „velkou pecku“ – Děti krve a kostí od Tomi 

Adeyemiové. 

Znamená pro vás YA totéž, co literatura pro mládež, nebo se ty pojmy nějak liší?  

Ne, rozhodně to pro mě neznamená totéž. Literatura pro mládež jsou pro mě knihy pro děti 

od 10 do cca 15 let. YA je spíš kategorie knih pro dospělé. 

Považujete YA za žánr, nebo spíš nějakou marketingovou nálepku?  

Žánr určitě ne. Spíše ji vnímám jako prodejní označení kategorie knih, které spojuje podobná 

charakteristika: vysoká míra čtivosti, věk hrdiny, podobná témata… takové vodítko pro 

kupující. 

Kdo jsou pro vás čtenáři YA? Jak široká je tato cílová skupina? Literatura uvádí různá 

věková rozpětí v různém rozsahu, jak s cílovou skupinou pracuje Host?  

Čtenářská skupina je velmi široká, podle našich zkušeností jsou to především ženy ve věku 

od 15 do 30 let, ale není to pravidlo. Většina naší YA produkce (zejména fantasy) má však 

mnohem širší čtenářský přesah, jako například fantasy trilogie Siri Pettersenové Havraní 

kruhy. 

Má podle vás YA nějaká specifika, která ho vymezují? V čem se liší od dětské a dospělé 

literatury? 

Nechci se dopouštět přílišného zjednodušování, ale hlavní rozdíl vidím v tom, jak prožívá 

hrdina situace, do nichž se dostává – jde často o typické chování a přístup mladých lidí. 

Jakým způsobem u vás probíhá výběr, jaké YA tituly budete vydávat? 

Jako u všech ostatních kategorií či žánrů: procházíme nabídky agentur zprostředkovávajících 

prodej zahraničních práv, katalogy nakladatelství, jezdíme na zahraniční veletrhy, aktivně 

vyhledáváme, sledujeme sociální sítě… 

Vnímáte v YA nějaké trendy? Vlny, kdy se nějaký konkrétní typ YA čte více?  

Ano, vlny zájmu jsou v téhle oblasti velmi patrné. Zejména pokud se bavíme o anglosaském 

trhu, který je největším „dodavatelem“. Podle mě je to dáno tím, že jde skutečně o prodejně 

velmi zajímavý segment a vždy, když se vynoří něco úspěšného, najde se velké množství 

více či méně úspěšných napodobitelů. 

Snažíte se jim vycházet vstříc a vydávat to, co je zrovna „in“? 
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Ne. Samozřejmě, trendy si uvědomujeme, ale tohle není náš styl. Jak jsem říkala na začátku, 

naše volba je vždy výběrová. 

Jaké trendy podle vás převládají v rámci YA nyní?  

Jiří Štěpán: Kromě obecného vzestupu LGBT+, gender a dalších témat identity je tu několik 

trendů. Zdálo se, že dystopie jsou vyčerpané, ale dění ve světě a zvolení Donalda Trumpa 

do funkce prezidenta USA způsobily další vzestup. Objevují se YA ve formě cli-fi (řeší 

klimatickou změnu). A poměrně zajímavě se jeví nefantastické YA příběhy ze současnosti, 

které jsou laděné spíše psychologicky. 

Ve své diplomové práci se soustředím mimo jiné také na sérii Kostičas, kterou jsem si 

zařadila do kolonky „urban fantasy“. Odpovídá to podle vás? Nebo kam byste tuto 

sérii zařadili vy? 

Jiří Štěpán: Urban fantasy je jedna možnost, většinu znaků žánru by asi kniha splňovala. Ale 

asi bych se přikláněl spíše k dystopii. Ideálně ke kombinaci obou. 

Jak žánru urban fantasy rozumíte? 

Jiří Štěpán: Fantasy, kde hraje významnou roli městské prostředí a město jako takové. Může 

být magické, jiné (Nikdykde) nebo třeba jen výrazná kulisa (Dresden Files). Důležité podle 

mě je, aby si čtenář kromě postav vytvořil vztah i k tomu městu, v němž se příběh odehrává. 

Jak se nakladatelství Host ke Kostičasu dostalo? Proč jste se ho rozhodli vydat?  

Práva na vydání knihy jsme koupili dříve, než jsem nastoupila, přesné informace tedy 

nemám. Podle toho, co se v nakladatelství traduje, to vidím tak, že jsme zkrátka měli „čuch“ 

a štěstí, dokázali jsme v mladé Shannonové odhadnout neuvěřitelný vypravěčský talent a 

zároveň jsme vnímali i její komerční potenciál. A rychle jsme zareagovali.  

Má série u nás v Čechách stejný úspěch jako v zahraničí? Čekali jste to?  

Série v rámci svého žánru – spíše ji prodáváme jako fantasy, rozměr YA tolik neakcentujeme 

– patří rozhodně k úspěšným titulům. Trošku se to komplikuje tím, že má jít o sedmidílnou 

sérii a autorka od roku 2012 dodneška napsala tři díly! Fanoušci jsou netrpěliví… Věřili 

jsme a věříme v ni. 

Dá se nějak odhadnout, co na našem trhu zafunguje?  
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Kdybychom to uměli bezezbytku, jsme miliardáři! Ale vážně: jasně, že při zvažování, zda 

knihu do edičního plánu zařadíme nebo ne, hraje velkou roli to, jakou cílovou skupinu 

oslovujeme, jak je velká. Snažíme se odhadnout, jakou část z ní můžeme zaujmout. Nicméně 

stále je pro nás hlavní příběh – chceme přinášet dobré příběhy v kvalitním provedení 

(překlad, redakce, design) a věříme, že taková kniha si své čtenáře najde.  

Některé knihy nás překvapí. Skupina se ukáže být daleko širší, než jsme předpokládali. Ale 

samozřejmě to platí i obráceně. Kniha neosloví, zapadne. To je danost trhu. Jistá míra 

nevyzpytatelnosti. S tím se nedá než počítat. 

Máte pocit, že se v mainstreamových periodicích o YA literatuře píše dostatečně? 

Máte pocit, že se v mainstreamových periodicích věnuje dost prostoru obecně knihám? Já 

ne. A v tom malém prostoru celkem logicky převládají jiné kategorie a žánry. Ani dětské 

knihy nemají na růžích ustláno. Na to, že si pořád stýskáme, jak děti nečtou a rodiče se 

v záplavě titulů neorientují… Marné stesky.  

7.5 Shrnutí rozhovorů 

Z rozhovorů s nakladateli vyplynulo, že do produkce YA se většina z nich pustila 

proto, že tento segment literárního trhu začal nabývat na oblibě, a tedy sliboval příliv nových 

čtenářů, jejichž potřebám chtěli nakladatelé vyhovět – plus se YA ukázalo jako poměrně 

lukrativní oblast knižního byznysu. Označení young adult literatura vnímají částečně jako 

marketingový tah, který má tuto kategorii zpřístupnit i dospělým, částečně ale jako zcela 

nový typ bohatších a propracovanějších příběhů, které nelze srovnávat s dříve vycházející 

literaturou pro mládež. Cílová skupina je velmi široká, každý z nakladatelů ji definuje jinak, 

ale shodují se v tom, že hodně záleží na konkrétní knize a až od jejích kvalit se odvíjí její 

schopnost oslovit i starší čtenáře.  

Výběr toho, co bude dané nakladatelství vydávat, je komplikovaný, nakladatelé 

čerpají z mnoha zdrojů, ale čím dál častěji se do popředí dostává hlavně samostatný průzkum 

trhu. Dochází k jeho postupné proměně, kdy jsou agenty nabízeny ještě neexistující knihy, 

nakladatelství kupují práva na teprve vznikající romány na základě synopsí a úryvků. 

Neexistuje žádný klíč, podle kterého by se dalo určit, zda bude titul úspěšný v zahraničí 

úspěšný také u nás, ale toto kritérium představuje jakési prvotní síto při výběru z množství 

vydávaných titulů.  

Young adult podle čtveřice zástupců nakladatelství rozhodně podléhá trendům, kdy 

kniha, která má u čtenářů úspěch, vždy vyvolá lavinu podobně laděných titulů. Těmito 
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trendy se ve všech případech kromě nakladatelství Host snaží řídit, a vycházet tak vstříc 

čtenářské poptávce. V současné době nespatřují nakladatelé na zahraničních trzích žádný 

extrémně výrazný proud, který by produkci nějak sjednocoval, ačkoli několik drobnějších – 

nový vzestup dystopií, společenských románů s LGBT+ tematikou, severské krimi a 

detektivky či kombinování žánrů – bylo vyjmenováno.  

Jednotlivé žánry chápe většina nakladatelů tak, jak uvádějí jejich definice, proč jsou 

podle nich právě konkrétní tituly i celé žánry populární bylo vždy uvedeno u analýzy 

jednotlivých titulů.  

Redaktoři uvedených nakladatelství se dále shodují, že média young adult literatuře 

nevěnují příliš pozornosti – jak proto, že se jedná o literaturu spíše populární, která není 

chápána nijak prestižně, tak proto, že se obecně kulturní rubriky zmenšují a kultuře je 

věnováno na stránkách médií stále méně pozornosti. Na druhou stranu ale nakladatelé 

vyzdvihují dopad propagace knih na sociálních sítí a efekt nejrůznějších blogerů a dalších 

influencerů. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře bylo analyzovat 

tuto kategorii literatury na českém trhu a zmapovat, která nakladatelství se její produkci 

věnují. Dále charakterizuji hlavní vývojové trendy young adult literatury a tři zvolené žánry 

také prostřednictvím určitých sérií. Součástí práce jsou rozhovory s redaktory příslušných 

nakladatelství, která vydávají YA literaturu – Terezou Pecákovou z CooBoo, Jakubem 

Šedivým z Fragmentu, Lucií Kučovou z Egmontu a Evou Sedláčkovou a Jiřím Štěpánem 

z Hostu. 

V první kapitole jsem se nejprve pokusila určit, jak se definice YA literatury a její chápání 

mohou odlišovat, stejně jako pochopení toho, jakému čtenáři je určena. Vycházela jsem 

přitom z interview s redaktory nakladatelství, ze zahraniční odborné literatury a také 

z vlastních zkušeností. Popsat současnou podobu tohoto segmentu literárního trhu je obtížné, 

protože se od svého nástupu značně proměnil a většina odborné literatury se věnuje spíše 

jeho historické podobě a vývoji, nikoli současnému konceptu. Proto pro mě byly užitečné 

právě rozhovory se zástupci daných nakladatelství, kteří s YA literaturou pracují a pohybují 

se v daném prostředí právě nyní, a to v rámci českého trhu. Hlavním znakem YA se ukázala 

její rozmanitost, protože zahrnuje širokou škálu nejrůznějších žánrů, které jsem se snažila 

ve stručnosti popsat také v první kapitole a ilustrovat je příklady. Stejně tak jsem zmapovala 

česká nakladatelství, která YA literaturu publikují – buď výhradně, nebo tvoří alespoň 

významnou část jejich produkce. Ukázalo se, že takových nakladatelství v současnosti 

existuje velmi mnoho, pouze young adult vydávají nakladatelství CooBoo a Yoli a značka 

#booklab, hojně se jí věnuje i Fragment, kde ale vycházejí i knihy pro mladší děti, stejně tak 

tomu je i u Egmontu, kde ale young adult z programových důvodů nakladatelského domu 

Albatros Media z produkce postupně mizí. U ostatních nakladatelství tato kategorie tvoří 

alespoň určitou část edičních plánů.  

Druhá kapitola mapovala trendy v rámci young adult a prokázala hypotézu, že vývoj českého 

trhu kopíruje situaci v anglicky mluvících zemích a trendy se sem dostávají jen s malým 

zpožděním. Současná situace vyhlíží odlišně – na zahraničním trhu dnes dominuje tematika 

LGBT+, která ale zatím v Čechách tolik populární není. Ukázalo se, že na českém trhu 

uspěly hlavně paranormální romance po vzoru série Stmívání, dystopie podobné Hunger 

Games a Povstalecké trilogii, contemporary romány Johna Greena řešící problémy 

současných dospívajících, pohádkové retellingy pracující s mytologií klasických 
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pohádkových příběhů, které jsou ale zasazeny do nového kontextu i urban fantasy 

z městského prostředí, kde vedle sebe existují dva paralelní světy. V současnosti žádný velký 

trend na českém trhu nepřevládá a spíše dochází k většímu mísení žánrů, na další výraznou 

vlnu teprve čekáme.  

Třetí kapitola byla věnována žánru urban fantasy, který je složité nějak definovat a 

zjednodušeně lze říci, že se jedná o příběhy, kde velkou roli hraje městský prostor, ve kterém 

se text odehrává. Jako zástupce tohoto trendu byla zvolena série Kostičas, která sice splňuje 

kritéria young adult románu, ale zároveň vykazuje znaky mnohem vyspělejší fikce, což je 

pravděpodobně také důvod její obliby a toho, že přitahuje i starší fanoušky. Ukázalo se, že 

styl série je natolik originální, že se ho ještě nikomu nepodařilo na poli YA napodobit. 

Kvalitu románu odráží i skutečnost, že se mu v České republice věnovala jako jednomu 

z mála také nežánrová média.  

Čtvrtá kapitola obdobným způsobem pojednávala pohádkové retellingy, tedy převyprávění 

pohádek, teoreticky vycházela z definice Vanessy Joosenové. Vybraná série Měsíční kroniky 

zcela naplňuje kritéria žánru i young adult románu a představuje velmi typického zástupce 

tohoto trendu, a ačkoli u čtenářů zaznamenala nesmírnou popularitu, dostalo se jí nejmenšího 

mediálního ohlasu, snad i proto, že nebyla zpracována filmově.  

Pátá kapitola pojednává o dystopiích a sériích Hunger Games a Povstalecká trilogie.  

Hunger Games byly určeny jako primární spouštěč žánru, od kterého se i druhá analyzovaná 

série dále odrazila. Popularita obou děl byla podpořena filmovým zpracováním, nezávisle 

na jeho kvalitě, zvláště filmům se pak dostalo i velké mediální pozornosti, knihy byly 

recenzovány téměř výhradně v žánrových médiích (např. Pevnost, XB-1). 

Analýza mediálního ohlasu daných sérií na konci každé z příslušných kapitol prokázala, že 

se YA literatuře spadající obecně do žánru fantasy věnují hlavně žánrová periodika, online i 

tištěná. Ve větších nežánrových médiích se tyto série objevovaly jen sporadicky a většinou 

v souvislosti s filmovým zpracováním, výjimkou je série Kostičas – texty, jež se jí zabývaly, 

se však většinou omezily na shrnutí děje a zopakování několika marketingových frází. 

Recenze sérií byly většinou velmi pozitivní, což ale může být také následkem toho, že jsou 

redakce žánrových médií často z velké části tvořeny fanoušky.  

Šestá kapitola teoreticky charakterizovala rozhovor jako kvalitativní metodu zkoumání i 

jeho metodologii. Vycházela jsem přitom z publikací Kapitoly metodologie sociálních 

výzkumů, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Metody výzkumu médií, 
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Qualitative Communication Research Methods a Jak se vyrábí sociologická znalost. 

Navazovaly na ni rozhovory se zástupci nakladatelství. Informace získané v těchto 

rozhovorech byly použity jako hlavní podklady celé práce.  

Práce tak prokázala oblibu young adult literatury i to, že se její podoba stále mění. 

Nakladatelé vnímají nejrůznější vývojové trendy, které se na zahraničním i domácím trhu 

střídají, stejně proměnlivě vnímají í cílovou skupinu a definice YA celkově. Proto by bylo 

vhodné podobné zkoumání provádět opakovaně s odstupem několika let, kdy by pokaždé 

jistě vykázalo nové hodnoty a poznatky.  

Summary 

The aim of this diploma thesis called Three significant trends in young adult literature was 

to describe this literary category in the Czech republic and the publishing houses that publish 

young adult books; to describe main trends and to analyse three chosen genres and their 

typical representatives; all this based on the interviews with publishers.  

The first chapter defines the term “young adult literature”, differences between various 

definitions and understanding of it and also its target audience. It is based on the interviews 

with publishers, foreign specialised literature and my own experience. To describe the 

current looks of this segment of literary market is difficult because since its creation it has 

changed considerably and most of the academic literature focuses on its historical form and 

evolution and not the current concept. Therefore the most important and useful part was the 

interviews. The main characteristic of YA seems to be its diversity; it consists of various 

genres and I tried to describe them in the first chapter and illustrate each of them with 

examples published in the Czech Republic. I also introduced various Czech publishing 

houses focusing on YA literature – entirely or it at least represents an important part of their 

production. There is a lot of them, brands focusing only on YA are CooBoo, Yoli and 

#booklab, to lesser extent also Fragment and Egmont. 

The second chapter depicts the trends in YA literature and it confirmed my hypothesis that 

the evolution of Czech literary market copies the evolution of markets in English speaking 

countries with only a little delay. Paranormal romances like Twilight, dystopian novels 

resembling The Hunger Games and Divergent, contemporary novels by John Green, fairy 

tale retellings and urban fantasy were a huge success both in foreign countries and the Czech 

Republic. Nowadays there is no one significant trend on our market, the most popular books 
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are mash-up of different genres here in the Czech Republic.  

Third chapter dealt with urban fantasy genre and The Bone Season series by Samantha 

Shannon that is very popular because of its mature literary style and it is yet to be imitated 

in other series. Fourth chapter analysed fairy tale retellings according to Vanessa Joosen’s 

definition and focused on The Lunar Chronicles series by Marissa Meyer. Fifth chapter 

concentrated on dystopian novels and two most popular series: The Hunger Games by 

Suzanne Collins and Divergent by Veronica Roth. Both became popular also because of their 

movie adaptations. 

After each of those chapters followed one considering media reception of aforementioned 

series. It showed that mostly only so called “genre media” write about YA series in fantasy 

genre and bigger, more “serious” media usually pick this topic only in case of a movie 

adaptation. The analysed reviews were mostly popular but it can be also caused by the fact 

that “genre media” comprises often fans of the genre.  

The sixth chapter theoretically described the interview as a qualitative method of research 

and its methodology. This definition was followed by the interviews with selected 

representatives of different publishing houses: Tereza Pecáková from CooBoo, Luce Kučová 

from Egmont, Jakub Šedivý from Fragent and Eva Sedláčková a Jiří Štěpán from Host. The 

information from those interviews were used as a main foundation of this thesis.  

My diploma thesis showed the popularity of YA literature and the fact that its form is still 

evolving and changing. The publishers see various evolution trends that come and go to both 

foreign and domestic literary markets and the target group and definition of YA literature 

are changeable as well. Therefore it would be useful to repeat similar research after few years 

– it would show completely different values and findings.   



 

 

86 

Použitá literatura 

Knihy 

 
BUČKOVÁ, Tamara a Anna GRINOVÁ. Překlad jako pozvánka ke čtení v originále? In: 

Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec 30.-31. října 2012. Liberec: 

Nakladatelství Bor, 2013, 145 s. ISBN: 978-80-87607-12-1  

 

COATS, Karen. Young Adult Literature: Growing Up, In Theory. In: Handbook of 

Research on Children’s & Young Adult Literature. Illinois State University: Routledge, 

2010, 556 s. ISBN: 978-0415965064. Dostupné také z: 

http://lilt.ilstu.edu/kscoat2/Documents/growing_up_coats.pdf 

 

COLE, Pam. Young Adult Literature in 21st Century. London: McGraw Hill Higher 

Education, 2008, 720 s. ISBN: 978-0073525938.  

 

COLLINSOVÁ, Suzanne. Hunger Games: Aréna smrti. Praha: Fragment, 2010, 328 s. 

ISBN: 978-80-253-1012-0. 

 

COLLINSOVÁ, Suzanne. Hunger Games: Síla vzdoru. Praha: Fragment, 2011, 342 s. 

ISBN: 978-80-253-1238-4. 

 

COLLINSOVÁ, Suzanne. Hunger Games: Vražedná pomsta. Praha: Fragment, 2010, 336 

s. ISBN: 978-80-253-1110-3. 

 

ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace 

mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 

Praha: Portál, 2006, 172 s. ISBN 80-736-7095-X. 

 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2002, 374 s. ISBN: 978-80-246-0139-7. 

 

HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007, 385 s. 

ISBN: 978-80-7277-165-3 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016, 408 s. 

ISBN: 978-80-7367-485-4. 

 

JOOSEN, Vanessa. Critical and Creative Perspectives on Fairy Tales: An Intertextual 

Dialogue between Fairy-Tale Scholarship and Postmodern Retellings. Detroit: Wayne 

State University Press, 2011, 376 s. ISBN: 978-0814334522. 

 

LINDLOF, Thomas R. a Brian C. TAYLOR. Qualitative Communication Research 

Methods. SAGE, 2002, 520 s. ISBN: 978-1452256825. 

 

MEYEROVÁ, Marissa. Cinder. Praha: Egmont, 2012, 400 s. ISBN: 978-80-252-2110-5. 



 

 

87 

 

MEYEROVÁ, Marissa. Cress. Praha: Egmont, 2014, 616 s. ISBN: 978-80-252-2952-1. 

 

MEYEROVÁ, Marissa. Scarlet. Praha: Egmont, 2013, 456 s. ISBN: 978-80-252-2577-6. 

 

MEYEROVÁ, Marissa. Winter. Praha: Egmont, 2016, 768 s. ISBN: 978-80-252-3839-4. 

 

MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, 704 s. 

ISBN: 80-7185-669-X. 

 

NILSENOVÁ, Alleen Pace, James BLASINGAME, Kenneth L. DONELSON a Don Lee 

Fred NILSEN. Literature for today's young adults. Ninth edition, Pearson new 

international edition. Harlow: Pearson Education, 2014. Pearson custom library, 504 s. 

ISBN: 978-0132685771. 

 

NÜNNING, Ansgar a kol. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006, 912 s. 

ISBN: 80-7294-170-4. 

 

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, 184 s. 

ISBN: 978-80-247-3006-6. 

 

ROTHOVÁ, Veronica. Aliance. Praha: CooBoo, 2014, 366 s. ISBN: 978-80-7447-405-7. 

 

ROTHOVÁ, Veronica. Divergence. Praha: CooBoo, 2012, 344 s. ISBN: 978-80-7447-125-

4. 

 

ROTHOVÁ, Veronica. Rezistence. Praha: CooBoo, 2012, 352 s. ISBN: 978-80-7447-170-

4. 

 

SHANNONOVÁ, Samantha. A zrodí se píseň. Brno: Host, 2015, 424 s. ISBN: 978-80-

7577-177-3. 

 

SHANNONOVÁ, Samantha. Kostičas. Brno: Host, 2015, 480 s. ISBN: 978-80-7294-902-

1. 

 

SHANNONOVÁ, Samantha. Vidořád. Brno: Host, 2015, 519 s. ISBN: 978-80-7491-498-

0. 

 

STABLEFORD, Brian. The A to Z of Fantasy Literature. Lanham, Md: Scarecrow Press, 

2009, 568 s. ISBN: 978-0810868298. 

 

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie: teorie literárního žánru a žánrová krajina. 

Praha: Akropolis, 2013, 336 s. ISBN: 978-80-7470-040-8. 

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 



 

 

88 

2010, 293 s. ISBN: 978-80-7367-683-4. 

 

Časopisy 

 

CART, Michael. From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature. 

Voices from the Middle, 2001, 9.2: 95-97.    

 

CINGER, František. George Orwell třikrát jinak. Právo, 2014, č. 131, s. 18.  

 

HYMPL, Josef. Nejsem další Rowlingová. Téma, 2016, č. 44, s. 36. 

 

KAŠPAR, Lukáš. Kam zmizely fenomény? Týden. 2014, č. 2, s. 64.  

 

KRÁLÍKOVÁ, Andrea. Hladké čtení fikčních světů. A2. 2017, roč. XIII, č. 24, s. 8. 

 

KUBÍČKOVÁ, Klára. Mezi Orwellem a Rowlingovou. Mladá fronta DNES, 2014, č. 101, 

s. 9.  

 

LŽIČAŘOVÁ, Pavla. A další fantastika pro mládež… XB-1, 2012, č. 8, s. 72–73.  

 

LŽIČAŘOVÁ, Pavla. Kyborgizovaná Popelka. XB-1, 2012, č. 7, s. 73.  

 

STUPKOVÁ, Kateřina. „Alenka v Říši divů není žádná pohádka!“ říká A. G. Howardová. 

Pevnost, 2018, č. 5, s. 63. 

 

STUPKOVÁ, Kateřina. Jinakost se nenosí. Pevnost, 2014, č. 5, s. 8–9. 

 

STUPKOVÁ, Kateřina. Konec fenoménu: Spanilá jízda Hladových her. Pevnost, 2015, č. 

12, s. 13–15. 

 

STUPKOVÁ, Kateřina. Kyborgové, hackerky a androidi: Když se smíchají pohádky se 

starým dobrým sci-fi. Pevnost, 2016, č. 11, s. 48. 

 

ŽÁK, David Jan. Kostičas jak z Orwella. Českobudějovický deník, 2016, č. 5, s. 5. 

 

Elektronické zdroje 

 

AUST, Ondřej. Albatros kupuje nakladatelství Egmont. Mediář [online]. 17. 3. 2016 [cit. 

24. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/albatros-kupuje-nakladatelstvi-egmont/ 

 

Bk. I „books“ můžou být „cool“. CT24.cz [online]. 26. 11: 2014. [cit. 30. 6. 2018]. 

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1007554-i-books-muzou-byt-cool-

literatura-pro-mladez-je-na-vzestupu 

 

CART, Michael. The Value of Young Adult Literature [online]. YALSA’s Board of 

Directors, January 2008. [cit. 18. 5. 2018] Dostupné z: 

http://www.ala.org/yalsa/guidelines/whitepapers/yalit. 

 

https://www.mediar.cz/albatros-kupuje-nakladatelstvi-egmont/
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1007554-i-books-muzou-byt-cool-literatura-pro-mladez-je-na-vzestupu
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1007554-i-books-muzou-byt-cool-literatura-pro-mladez-je-na-vzestupu
http://www.ala.org/yalsa/guidelines/whitepapers/yalit


 

 

89 

ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová nás s Hunger Games přivede do Arény smrti. 

Topzine.cz [online]. 20. 6. 2010 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://www.topzine.cz/recenze-suzanne-collinsova-nas-s-hunger-games-privede-do-areny-

smrti. 

 

ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová připravila Vražednou pomstu. Topzine.cz 

[online]. 21. 11. 2010 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/hunger-

games-suzanne-collinsova-pripravila-vrazednou-pomstu 

 

ČECHOVÁ, Dagmar. Suzanne Collinsová ukáže kapitolské elitě Sílu vzdoru. Topzine.cz 

[online]. 24. 5. 2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://www.topzine.cz/hunger-games-

suzanne-collinsova-ukaze-kapitolske-elite-silu-vzdoru 

 

Diskuze ve facebookové skupině Knižní blogeři na téma „co je to young adult“, 13. 2. 

2018. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/groups/341390309380288/permalink/810550565797591/. 

 

DUDKOVÁ, Anežka. Po přečtení jedné kapitoly budete hladovět po dalších. Fantasya.cz 

[online]. 7. 10. 2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/hunger-

games-po-precteni-jedine-kapitoly-budete-hladovet-po-dalsi 

 

EYLONWAI. RECENZE: Samantha Shannonová, A zrodí se píseň. Sarden.cz [online]. 25. 

11. 2017 [cit. 18. 7. 2018]. Dostupné z: http://www.sarden.cz/2017-11-25-0857/recenze-

samantha-shannonova-zrodi-se-pisen 

 

FREESE, Cris. Spotlight on MG and YA Fiction: Agents Answer Burning Questions 

About Today’s Industry Trends. Writer’s Digest [online]. 11. 5. 2018. [cit. 1. 7. 2018]. 

Dostupné z: http://www.writersdigest.com/editor-blogs/guide-to-literary-agents/young-

adult-literary-agents/literary-agents-questions-middle-grade-young-adult-fiction-today 

 

HORÁČKOVÁ, Alice. Vychází nová kniha, již chválí Stephen King i Meyerová. iDnes.cz 

[online]. 2. 4. 2010 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/vychazi-

detska-kniha-jiz-chvali-stephen-king-i-meyerova-ale-rodice-ji-nechteji-18v-

/literatura.aspx?c=A100401_165137_literatura_tt 

 

JIREŠ, Ondřej. Pod kočičími hlavami aneb dva proudy urban fantasy. Fantasyplanet.cz 

[online]. 15. 9. 2004 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: 

http://www.fantasyplanet.cz/uncategorized/pod-kocicimi-hlavami-aneb-dva-proudy-urban-

fantasy/ 

 

KEHOE, Tara. The Rise and Fall of YA Lit Trends: Timing is Everything. The Hub: your 

connection to teen collections [online]. 2. 6. 2014. [cit. 29. 6. 2018]. Dostupné z: 

http://www.yalsa.ala.org/thehub/2014/06/02/the-rise-and-fall-of-ya-lit-trends-timing-is-

everything/ 

 

KROULÍK, Pavel. Boj o dospělost. Respekt [online]. 25. 7. 2015 [cit. 10. 7. 2018]. 

Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2014/30/boj-o-dospelost 

 

https://www.topzine.cz/recenze-suzanne-collinsova-nas-s-hunger-games-privede-do-areny-smrti
https://www.topzine.cz/recenze-suzanne-collinsova-nas-s-hunger-games-privede-do-areny-smrti
https://www.facebook.com/groups/341390309380288/permalink/810550565797591/
http://www.fantasyplanet.cz/uncategorized/pod-kocicimi-hlavami-aneb-dva-proudy-urban-fantasy/
http://www.fantasyplanet.cz/uncategorized/pod-kocicimi-hlavami-aneb-dva-proudy-urban-fantasy/
https://www.respekt.cz/tydenik/2014/30/boj-o-dospelost


 

 

90 

KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Aréna smrti, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 16. 5. 

2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/arena-smrti 

 

KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Síla vzdoru, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 27. 6. 

2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/sila-vzdoru 

 

KŘIVÁNKOVÁ, Michaela. Vražedná pomsta, Suzanne Collins. Fantasya.cz [online]. 3. 6. 

2011 [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://fantasya.cz/clanek/vrazedna-pomsta 

 

LEICHTEROVÁ, Jana. Kniha vs. film: Divergence. Generace21.cz [online]. 20. 6. 2014 

[cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z: http://generace21.cz/85828-kniha-vs-film-divergence/ 

 

Marissa Meyer: The world isn’t made of only white people, so fictional worlds shouldn’t 

be either. The Guardian [online]. 2. 2. 2016 [cit. 13. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/02/marissa-meyer-lunar-

chronicles-interview 

 

MCMURDIE, Dena. Trends in Children’s Books and Young Adult Books for 2018. Batch 

of Books [online]. 9. 1. 2018. [cit. 1. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://batchofbooks.com/2018/01/trends-in-childrens-books-young-adult-books-2018.html 

 

NÁROŽNÁ, Michaela. Poslední díl Měsíčních kronik od Marissy Meyer rozhodně 

nezklame. Stisk munimedia [online]. 7. 11. 2016 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: 

http://www.munimedia.cz/prispevek/recenze-posledni-dil-mesicnich-kronik-od-marissy-

meyer-rozhodne-nezklame-11253/ 

 

NOVÁKOVÁ, Šárka. Britská autorka bestselleru Kostičas Samantha Shannonová o 

jasnovidcích a silných ženách. Reflex.cz [online]. 24. 10. 2016. [cit. 18. 7. 2018]. Dostupné 

z: http://www.reflex.cz/clanek/75463/britska-autorka-bestselleru-kosticas-samantha-

shannonova-o-jasnovidcich-a-silnych-zenach 

 

O nakladatelství Egmont [online]. Egmont. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: 

http://www.egmont.cz/o-nas/o-egmontu/ 

 

O nakladatelství Fragment [online]. Fragment. [cit. 20. 6. 2018] Dostupné z: 

http://www.fragment.cz/o-nas/o-fragment/ 

 

O nakladatelství. Jota [online]. [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.jota.cz/o-

nakladatelstvi 

 

O nás. CooBoo [online]. [cit. 20. 6. 2018] Dostupné z: http://www.cooboo.cz/o-nas 

 

O nás. Nakladatelství Argo [online]. [cit. 18. 5. 2018]. Dostupné z: 

http://www.argo.cz/onas 

 

O nás. Nakladatelství Omega [online]. [cit. 15. 6. 2018]. Dostupné z: 

http://www.knihyomega.cz/o-nas.html 

 

O nás: Historie [online]. Host nakladatelství. [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/02/marissa-meyer-lunar-chronicles-interview
https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/feb/02/marissa-meyer-lunar-chronicles-interview
https://batchofbooks.com/2018/01/trends-in-childrens-books-young-adult-books-2018.html
http://www.reflex.cz/clanek/75463/britska-autorka-bestselleru-kosticas-samantha-shannonova-o-jasnovidcich-a-silnych-zenach
http://www.reflex.cz/clanek/75463/britska-autorka-bestselleru-kosticas-samantha-shannonova-o-jasnovidcich-a-silnych-zenach
http://www.egmont.cz/o-nas/o-egmontu/
http://www.fragment.cz/o-nas/o-fragment/
http://www.cooboo.cz/o-nas
http://www.argo.cz/onas
http://www.knihyomega.cz/o-nas.html


 

 

91 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/o-nas/historie 

 

Ochutnávka z vánočního Dobro.rádce - #BOOKLAB je novou modlou žánru young adult. 

Blog Knihy Dobrovský [online]. 14. 12: 2017. [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://www.knihydobrovsky.cz/blog/ochutnavka-z-vanocniho-dobro-radce-booklab-je-

novou-modlou-zanru-young-adult 

 

ROBACK, Diane. Bologna 2017: Agents Talk Children's and YA Trends. Publishers 

Weekly [online]. 17. 3. 2017. [cit. 1. 7. 2018]. Dostupné z: 

https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/trade-shows/article/73109-

bologna-2017-agents-talk-children-s-and-ya-trends.html 

 

STRICKLAND, Ashley. A brief history of young adult literature. CNN [online]. 15. 4. 

2015. [cit. 30. 6. 2018]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-

adult-fiction-evolution/index.html. 

 

STUPKOVÁ, Kateřina. Spousta otázek pro Samanthu Shannonovou. Fantasyplanet.cz 

[online]. 27. 11. 2016 [cit. 13. 7. 2018]. Dostupné z: 

http://www.fantasyplanet.cz/literatura/spousta-otazek-pro-samanthu-shannonovou/ 

 

Žánry. Yoli [online]. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.yoli.cz/ 

 

Kvalifikační práce 

 

HORTOVÁ, Michaela. Vliv marketingu městské fantasy literatury na české čtenáře 

[online]. Brno, 2015 [cit. 2018-07-19]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Olga Zbranek Biernátová. Dostupné z: 

https://theses.cz/id/gf8ncr/ 

 

PECÁKOVÁ, Tereza. Nákupní chování čtenářů generace Y a jejich vztah ke značce 

CooBoo. Zlín, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta 

multimediálních komunikací. Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Mgr. 

Josef KOCOUREK, Ph.D. 

 

E-mailové korespondence 

 

E-mailová korespondence s Lucií Zelinkovou, 28. 4. 2018. 

 

E-mailová korespondence s Olgou Zbranek Biernátovou, 10. 5. 2018. 

 

Autorské rozhovory uvedené v diplomové práci 

 

Rozhovor s Evou Sedláčkovou (a Jiřím Štěpánem), 11. 7. 2018. 

 

Rozhovor s Jakubem Šedivým, 10. 7. 2018. 

 

Rozhovor s Lucií Kučovou, 19. 6. 2018. 

 

Rozhovor s Terezou Pecákovou, 12. 6. 2018. 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/o-nas/historie
https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html
https://edition.cnn.com/2013/10/15/living/young-adult-fiction-evolution/index.html
http://www.fantasyplanet.cz/literatura/spousta-otazek-pro-samanthu-shannonovou/


 

 

92 

Teze Diplomové práce  

 



 

 

93 

 

 



 

 

94 

  



 

 

95 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovor se Samanthou Shannonovou (text) 

Příloha č. 2: Obálky série Kostičas (obrázek) 

Příloha č. 3: Obálky série Měsíční kroniky (obrázek) 

Příloha č. 4: Obálky série Hunger Games (obrázek) 

Příloha č. 5: Obálky série Povstalecká trilogie (obrázek) 

  



 

 

96 

Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor se Samanthou Shannonovou (text) 

 

Jak se vám líbí v Praze?  

Je úžasná. O Praze jsem toho moc nevěděla, než jsem si přečetla knihu Dcera kostí a dýmu 

od Laini Taylorové, a pak jsem si ji zamilovala. Je to asi tím, že Lainiin samotný styl je tak 

magický. Získala jsem tedy dojem, že Praha je takové pohádkové, kouzelné město… a 

zjistila jsem, že je opravdu přesně taková! Včera jsem se byla projít na Karlově mostě a 

bylo to skvělé. Je neuvěřitelné, kolik je tu obchůdků s absintem, viděla jsem loutky, 

perníčky… Všechno je tak krásné, že jsem téměř nemohla uvěřit, že jde o reálné město. 

Města na vás nejspíš silně působí, i prvotní nápad na sérii Kostičas přišel ve chvíli, kdy jste 

pracovala poblíž Seven Dials (Sedm ciferníků, část Londýna, pozn. autorky) a denně 

procházela kolem tamních obchůdků s esoterickým zbožím.  

Co jste dělala, když vás poprvé napadlo psát o jasnovidcích v Londýně budoucnosti? 

Když jsem ten nápad poprvé dostala, neměla jsem u sebe žádný sešit ani blok, takže 

jakmile přišla má obědová pauza, vyběhla jsem z kanceláře a snažila se najít nějaké místo, 

kde bych si něco na psaní mohla koupit. Nakonec jsem si koupila jeden opravdu levný 

někde na poště a okamžitě začala zapisovat své nápady, o jasnovidcích a jejich různých 

podtypech. A nakonec jsem tohle smíchala s dalším nápadem na příběh o nadpřirozených 

bytostech v Oxfordu, kde jsem tou dobou studovala. A z toho série Kostičas tak nějak 

vyrostla.  

Do jak velkých detailů jste tehdy zabrouzdala? Bylo to celé jasné najednou?  

Ne, dokonce i teď, během třetí či čtvrté knihy, pořád přidávám další a další vrstvy 

k vytvořenému světu i další detaily. Někteří spisovatelé plánují každý drobný detail 

předem, ale kdybych to udělala já, asi bych po celé roky vůbec nezačala psát. Raději tedy 

vymyslím jen nějaké základy. Když pak do takového zhruba vymyšleného světa umístíte 

postavu, začne jím procházet a vy dál přemýšlíte, co vlastně vidí a zažívá, svět se dotvoří 

tak nějak sám. Postava se stane motorem téhle světatvorby. Samozřejmě jsem do toho 

nešla naslepo, měla jsem v hlavě nějaká pravidla, ale do konečné podoby se svět dostal až 

během psaní. 

Váš svět je tak komplexní a složitý, máte někdy strach, že na něco zapomenete? 
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Mám ten svět poměrně přesně narýsovaný v hlavě. Lidi se někdy ptají, jestli mám nějaký 

sešit na poznámky ohledně příběhu. A ačkoli nějaké samozřejmě mám, většinu věcí mám 

prostě v hlavě. Ten svět znám opravdu dobře. Ale stalo se mi, že jsem nedávno znovu četla 

první díl, Kostičas, a úplně jsem zapomněla na jednu věc, kterou tam zmiňuji, a znamenalo 

to, že musím něco úplně změnit ve třetím dílu, který jsem tehdy dopisovala. 

Kolikrát jste už své knihy takhle četla? 

Nejsem si úplně jistá. Hodněkrát jsem je přečetla během editování, třeba The Song Rising 

(třetí díl, který anglicky vyjde v březnu 2017) jsem četla tolikrát, že už se na něj teď ani 

nemůžu podívat. Myslím, že každý díl jsem četla tak čtyři až pětkrát, tu finální verzi. 

Nejen, že si musím některé věci občas připomenout, ale je také moc hezké držet 

opravdovou knihu v rukou. Můžu pak předstírat, že je to kniha někoho úplně jiného, a čtení 

si víc užít. 

Ve vašich knihách je použit velmi zajímavý jazyk, postavy používají nejrůznější 

slangové výrazy a podobně. Jak jste ho sestavovala? 

Chtěla jsem, aby byl jazyk mé knihy něčím zajímavý, protože jsem četla Mechanický 

pomeranč a ta kniha by bez jazyku, který Burgess použil, nebyla stejná. Ale on je lingvista 

a mě bylo jasné, že nedokážu vymyslet celý nový jazyk, jak to udělal on. Rozhodla jsem se 

tedy použít existující historický slang, přiklonila jsem se k tomu z doby viktoriánské, který 

jsem zkrátka zakomponovala do běžné mluvy. Díky tomu jsou mé postavy zase o něco 

zajímavější a živější a svět tak dostává trochu barvy. Taky mě mnohem víc baví psát 

dialogy. 

A co jména, mají nějaký význam? 

Nemám moc ráda, když má každé jméno nějaké skryté poselství a jméno hodné postavy 

znamená „laskavá“ a u zlé zase „krutá“, to mi přijde trochu laciné. Jméno hlavní hrdinky 

Paige jsem vybrala proto, že je rázné a úderné a taková je i ona. A třeba Refájci se všichni 

jmenují podle hvězd.  

Pro překladatele tohle musí být opravdu těžké.  

Své překladatele obdivuju, nechtěla bych Kostičas překládat. Samotný název je 

v angličtině hříčkou s francouzským slovem „dobrý“ (název série zní The Bone Season, 

hříčka s francouzským bonne, pozn. autorky). Ale to v jiných jazycích nefunguje, takže 

překladatelé museli tenhle problém vyřešit jinak. 
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Když mluvíte o své předchozí knize, kterou se vám nepodařilo publikovat, zmiňujete 

často, že nebyla dobrá. Jak se to pozná? Nebo spíš naopak, jak poznáte, že nápad na 

knihu opravdu dobrý je?  

Když jsem svou první knihu s názvem Aurora psala, myslela jsem si, že dobrá je – ale teď 

už vím, že ne, postavy nebyly dostatečně dobře zasazené do světa a celkově byla jaksi 

mělká. Myslím, že poznat, jestli je kniha dobrá, nejde, není na to recept. Když píšu 

Kostičas, pociťuji velkou vášeň a nadšení, takže když knihu tak moc miluji já, snad ji 

budou milovat i další. Myslím, že jde o osobní pocit, nejde přesně popsat, jak to víte, ale 

zkrátka to víte. 

Jaké scény z knih je pro vás nejtěžší psát?  

Ve Vidořádu, druhé knize ze série, je na konci obrovská bojová scéna. A to bylo opravdu 

náročné. Obecně jsou souboje hodně těžké, je třeba to prostě trefit. Hodně se točí kolem těl 

postav, kdo koho kope, kdo koho mlátí. A je tu určité riziko, že to nebude mít šťávu, 

protože to, že někdo někoho praští nebo kopne, můžete říct jen párkrát – pak už je to nuda. 

Musím tedy vždycky hodně pracovat na tom, aby takový text zůstal zajímavý. Ještě těžší to 

tady bylo proto, že bojová scéna trvá asi tři kapitoly. Ale nakonec jsem s tímto momentem 

velmi spokojená, snažila jsem se, aby scéna působila pompézně, jako představení. Konce 

jsou vždycky těžké, a taky začátky. Vždycky když začínám novou knihu, nakonec první 

část alespoň třikrát přepisuji. 

A začínáte psát od začátku?  

Snažím se. Snažím se psát knihy v chronologickém pořadí, jen opravdu mimořádně 

podvádím a přeskočím dopředu na scénu, na kterou se hodně těším. Píšu teď ještě jednu 

knihu a zrovna před pár dny jsem přeskočila na konec a napsala úplný závěr, protože jsem 

dostala nápad a nechtěla ho zapomenout. Nechci si napsat všechny ty nejlepší scény 

najednou, šetřím si je.  

Které scény se tedy píšou nejlépe? 

V sérii Kostičas mě nejvíc baví psát momenty, kde spolu nějakým způsobem komunikují 

dvě postavy. Asi nejradši píšu Jaxona, Pagieina šéfa, jeho dialogy jsou vždycky květnaté a 

někdy až dovedené do krajnosti. Také mám ráda scény, kde jsou spolu Strážce a Paige. 

Nejvíc mě asi baví rozvíjení vztahů mezi postavami. 

Pořád máte Jaxona ráda, i když se ukázalo, jaký je zrádce?  
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Je to podivné, ale pořád ho zbožňuji. Nesouhlasím se vším, co dělá, a nemyslím si, že je to 

„hodná“ postava, ale je komplikovaný a díky tomu je zajímavé ho psát, zajímavější než 

skrz naskrz dobrou postavu.  

Jsou nějaké scény, které jste musela z knih vyřadit a je vám to trochu líto?  

V třetím díle byl původně mnohem delší závěr. Nějakou dobu jsme o tom diskutovaly 

s mou editorkou a nakonec jsem poslechla její moudré rady a konec zkrátila, vyhodila 

několik kapitol. Většinou své editory poslouchám. Řekla bych, že když kniha může 

fungovat bez nějaké scény stejně jako s ní, je asi nejlepší ji vymazat. Některé z těch 

vyškrtnutých scén pak použiju v dalších dílech, ne všechny jsou nadobro ztracené. 

Nashromáždila jste hodně informací například o původu postav a historii, které se 

v knihách neobjevily?  

Ohromnou spoustu. Někdy čtenářům něco z toho prozradím, když po mně chce někdo 

nějaký aspekt podrobněji vysvětlit – nedávno se mě ptali například na podrobnější 

informace o Syndikátu a jak funguje. A já jsem byla schopná o tom napsat opravdu velké 

množství textu jen tak z hlavy. Knihy se momentálně odehrávají jen v Británii, ale děj se 

bude přesouvat různě po světě, takže mám v hlavě spoustu informací o tom, jak jsou na 

tom jiné země.  

Ráda bych taky napsala novelu poskládanou z chybějících scén o tom, co se dělo mezi 

Strážcem a Paige. V Kostičasu je totiž období několika měsíců, které čtenář vůbec nevidí, 

takže tomu bych se ráda věnovala, pokud se mi podaří přesvědčit Bloomsbury, aby něco 

takového publikovali. 

Vaše příběhy jsou velmi faktograficky správné, detailně zde popisujete ulice 

v Londýně nebo Oxfordu. Kolik času jste věnovala výzkumu? 

Vždycky se snažím všechna místa, o kterých píšu, alespoň jednou navštívit. Spisovatelé 

samozřejmě mají Google Maps, což je opravdu nápomocné, ale když místo osobně 

navštívíte, lépe pochopíte tamní atmosféru nebo obyvatele. Třetí díl je zasazen do 

Londýna, Edinburghu a Manchesteru, všechna města jsem navštívila. Čtvrtý díl se 

odehrává v Paříži, takže se na pár výletů do Paříže chystám. Psát o městech, ve kterých 

nežijete, je o něco těžší. Protože ačkoli se mi třeba povede trefit geografii správně, nikdy 

nebudu znát místní vtípky nebo pořekadla a legendy. Snažím se tedy také konzultovat 

s lidmi, kteří v daných městech žijí. 
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Zmínila jste, že si knihy částečně plánujete dopředu, ale nepřeháníte to. Jak moc si 

plánujete například dialogy dvou postav?  

Když píšu rozhovor dvou postav, pravděpodobně tuším, jaké bude mít ta konverzace 

následky, proč se spolu baví, jaké informace jsou klíčové. Ale nemůžu zacházet do 

přílišných detailů. Zvláště silné postavy mají opravdu výrazný hlas a jednají tak trochu po 

svém.  

Je těžké psát nelidské bytosti, jako je třeba Strážce?  

Je to zajímavé, chci totiž, aby čtenář cítil, že Strážce není člověk, nejen vědomí toho, že 

není, ale jinak se jako člověk chová. Takže jsem si dělala například výzkum toho, jaké by 

to bylo být nesmrtelný, jak by pak člověk vnímal čas. Psát ho mě vlastně hrozně baví, 

protože ráda zkoumám, co to znamená být člověkem a to jde právě u něj velmi dobře.  

Víte, jak celá série Kostičas skončí?  

Mám v hlavě určitou představu, kam příběh míří, a myslím, že vím, jak bude nejspíš 

vypadat poslední scéna. Ale protože je to tak dlouhá série a já ji začala psát, když mi bylo 

devatenáct, a dokončím ji, až mi bude tak třicet, je to pro mě osobně příliš dlouhé časové 

období. Takže i když bych teď něco naplánovala, v okamžiku, kdy bych se dostala k psaní 

daného úseku, bych si to mohla úplně rozmyslet. Nechávám si tedy dost prostoru na 

manévrování, nechci si vystavět nějaké příliš striktní hranice.  

Kolik vám musím zaplatit, abyste mi prozradila, jak to dopadne?  

To nejde, v tomhle mě nelze podplatit.  

Musela jsem to zkusit. Zajímá mě také vaše vzdělání. Studovala jste literaturu, máte 

pocit, že vám to při psaní nějak pomohlo?  

Ne přímo s psaním, v Oxfordu nestudujete vyloženě psací proces, ale literární kritiku spíš 

než cokoli jiného. Aby se člověk učil o psaní, musí si nejspíš zapsat přímo nějaký kurz 

tvůrčího psaní, které jsem já sama nikdy neabsolvovala. Se stylem mi tedy má studia 

nepomohla, ale byla určitě důležitá v tom, s jakou literaturou jsem se v životě setkala – 

mám na mysli třeba Dickense. Také jsem mohla absolvovat hodiny o nejrůznějších, pro mě 

zajímavých, tématech – například o pamfletech. A ty jsou v druhé knize dost důležité. A 

samozřejmě samotný Oxford, kde jsem studovala, je pro knihu klíčový. Takže kdybych 

tam nechodila do školy, třeba bych nikdy nápad na napsání Kostičasu nedostala. Byla to 
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pro mě tedy hodnotná zkušenost.  

Kurzy tvůrčího psaní vás tedy nikdy nezajímaly?  

Ne, nevím proč. Některým lidem asi tahle forma vzdělávání vyhovuje, ale já mám radši, 

když zkrátka můžu pracovat.  

Myslíte si tedy, že zkrátka psát je pro spisovatele nejlepší průpravou?  

Ano. Obecně se říká, že by člověk měl číst a psát, aby se stal spisovatelem. Pro mě to tak 

opravdu funguje.  

Série Kostičas je zajímavou směsicí žánrů. Je to záměrné? Snažila jste se vědomě 

vyhnout konkrétní škatulce?  

Obecně mě baví vystoupit ze zavedených konvencí, míchat vícero žánrů. Čtenář pak neví, 

co očekávat. U Kostičasu má každá kniha navíc svůj vlastní žánr. Kostičas je příběh o 

útěku, Paige se snaží dostat z vězení. Vidořád je tajuplná detektivka, ve které se řeší 

vražda. Hlavním motivem třetího dílu je loupež, čtvrtý díl je pak úplně něco jiného. 

Vždycky pro mě bylo zásadní, aby čtenář nevěděl, co od série čekat. Je jedno, jakou knihu 

otevřete, ale nemůžete si být jisti, co se bude dít. Budete sice ve společnosti stejných 

postav, ale nemáte tušení, co se po stránce příběhu bude odehrávat dál.  

To se asi hodí i proto, že se tak vyhnete tomu, že by po Kostičasu někdo nesáhl jen 

proto, že nemá rád young adult nebo nemá rád dystopie.  

Přesně tak. Když moji nakladatelé dělají marketing pro tuto sérii, není u ní žádné věkové 

doporučení, neprodává se jako kniha pro děti nebo náctileté. Jsem za to opravdu vděčná, 

protože pak mají opravdu různorodou skupinu čtenářů, což jsem si přála. 

Čtete knihy podobného žánru, jako je Kostičas, nebo se jim snažíte vyhnout?  

Vyhýbám se jim, když píšu. Někdy udělám výjimku, když jsem třeba letěla do Prahy, četla 

jsem fantasy knihu, protože se chystám na jednu akci, kde budu mluvit s její autorkou, 

takže jsem potřebovala vědět, o čem je. Když zrovna na žádném rukopise nepracuji, tak je 

všechno v pořádku a čtu, co se mi zachce. Ale když píšu, je pro mě čtení podobně 

zaměřených knih dost stresující, protože by se mohlo stát, že v nich narazím na nápad 

příliš podobný tomu mému. Je tedy jednodušší se jim zcela vyhnout.  

Když jste začínala Kostičas psát, zkoumala jste, jestli ve světě literatury už neexistuje 

něco podobného?  
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Vlastně ne. Prostě jsem na tom začala pracovat. Ale jednou jsem měla besedu, přihlásil se 

na ní fanoušek a zeptal se „nejsou vaše knihy vlastně totéž jako Kukly od Johna 

Wyndhama?“ Nikdy jsem tu knihu nečetla, ale podle všeho jde o příběh, ve kterém vláda 

omezuje lidi, kteří jsou určitým způsobem jiní… což se může Kostičasu na první pohled 

podobat. Ale podle mě je fakt, že každý autor vystaví příběh podle sebe, dá mu něco 

speciálně ze sebe. Ačkoli jsou na světě určitě minimálně stovky knih s podobným 

tématem, s vládou, která někoho utiskuje, žádný autor si takhle široký nápad nemůže jen 

tak přivlastnit. Já se snažím své příběhy ozvláštnit právě tím, že v nich míchám žánrové 

konvence a dát na ně jakousi svou „značku“.  

Často se říká, že se autoři podobají některé ze svých postav. Je v Kostičasu nějaká 

postava, do které jste se promítla? Samozřejmě se nabízí Paige… 

Vlastně se Paige moc nepodobám. Samozřejmě jsem byla stejně stará jako ona, když jsem 

sérii začala psát, ale jinak toho moc společného nemáme. Paige má mnoho vlastností, které 

bych chtěla mít. Moc se mi třeba líbí, že tak tvrdě bojuje za spravedlnost. 

A jsou ve vašich příbězích postavy inspirované skutečnými lidmi?  

Nejsou. Mnoho lidí si myslí, že Jaxon Hall je založen na Benedictu Cumberbatchovi, což 

není pravda. Ale líbilo by se mi, kdyby Jaxona hrál. Stejně tak do příběhu nemíchám své 

blízké. Když bych totiž napsala postavu podle své nejlepší kamarádky, bylo by dost těžké 

ji pak třeba zabít, dotyčného člověka by to mohlo i urazit.  

Máte ke svým postavám citovou vazbu? Pláčete třeba, když jim musíte ublížit? 

Rozhodně. Dokonce i k vedlejším postavám. Ve třetím dílu je zrovna jedna taková scéna, 

kterou jsem obrečela, protože jsem jednu postavu musela zabít.  

Tak teď se opravdu bojím. Každopádně, spisovatelkou jste se stala poměrně mladá, 

má to nějaký negativní dopad?  

Jako mladá autorka samozřejmě vím, že se toho o svém řemesle ještě musím spoustu 

naučit. A třeba, až mi bude čtyřicet nebo padesát, se ohlédnu zpátky a budu si říkat 

„proboha, co jsem si to jen myslela“. Ale nemyslím si, že to tak bude… Spíš bych řekla, že 

to bylo pozitivní – lidi se o mě a můj příběh začali zajímat a i proto se Kostičas prodával 

tak dobře.  

Psát jste začala během svých studií. Jak jste tohle dokázala? 
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Neměla jsem moc společenského života a aktivit. Většinou jsem přes den dělala věci do 

školy a po večerech psala. A to byla moje každodenní rutina. Několikrát se stalo, že se mi 

psaní tak trochu zasahovalo do výuky – například jednou jsem potřebovala odletět na den 

do New Yorku, ale šlo právě o poslední den před začátkem zkouškového. Takže jsem se 

musela svých vyučujících zeptat, zda by jim nevadilo, že takhle nevhodně odletím pryč. 

Ale naštěstí mě dost podporovali. 

Cítila jste se někdy provinile, že píšete a nestudujete?  

Chvíli ano. Byla jsem docela líná studentka, nikdy jsem nechodila na přednášky a spíš se 

učila sama doma. Když jsem uzavřela smlouvu s nakladatelstvím, nebyla jsem si jistá, 

jestli zvládnu obojí, jestli bych prostě neměla radši odejít hned. Ale pracovala jsem na sobě 

tak tvrdě, abych se na Oxford dostala. A bylo by to nefér k tomu člověku, co mohl dostat 

moje místo, to prostředí je tak soutěživé. Říkala jsem si, že to dlužím sama sobě. Jsem moc 

ráda, že jsem zůstala a svůj titul dokončila, jsem na sebe hrozně pyšná.  

Kromě Kostičasu teď píšete ještě další román s anglickým názvem The Priory of the 

Orange Tree. Jak se to stalo?  

Měla jsem zrovna pauzu od psaní Kostičasu, poslala jsem třetí díl své editorce a jako 

spisovatelka na plný úvazek jsem neměla co dělat. Hodně dlouho jsem chtěla napsat knihu 

o dracích, ale pořád jsem v hlavě neměla ucelený koncept. Tehdy mě můj mladší bratr 

poprosil o pomoc s úkolem na téma španělská Armada. V tu chvíli přišlo osvícení – mohla 

bych příběh zasadit do světa podobnému tomu za alžbětinské vlády. Navždy taka si budu 

vděčná svému bratrovi za tenhle nápad. Začala jsem tedy psát a svět se zvětšoval a 

zvětšoval a já mu úplně propadla. Jsem z toho nadšená, protože jsem se vždycky trochu 

bála, že Kostičas bude jediná věc, která mě kdy napadla – a očividně ne. Už jsem kousek 

za půlkou. Bude to samostatný příběh, pohrávám si s myšlenkou na prequel. Ale uvidíme. 

Je zajímavé psát samostatný román po tom, co jsem tak dlouho tvořila dlouhatánskou sérii, 

kde vím, že budu pokračovat dál a dál, a tady musím všechno uzavřít v jedné knize. Možná 

proto je tak dlouhá. Teď má asi 160 tisíc slov, což je víc než Kostičas, a to jsem tak 

v půlce.  

Je těžké přepínat mezi psaním těchto dvou knih?  

Střídám asi po týdnu. A první dva dny jsou vždycky těžké a zvykám si, pořád si říkám, že 

bych radši psala to druhé. Ale jak si jednou zvyknu, je to v pořádku. Je hezké mít dvě věci 
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na práci. Ačkoli sérii Kostičas zbožňuju, jsem pořád zavřená v Paigeině hlavě a je hezké 

pracovat taky na jiných vypravěčských hlasech. Kostičas je psán v první osobě z Paigeiny 

perspektivy, Priory je ve třetí osobě a vyprávěné z pohledu čtyř osob, takže je to úplně jiné.  

Takže teď píšete i mužské postavy?  

Ano a není to zas tak těžké. Několikrát jsem slyšela autory, kteří tvrdili, že nedokážou psát 

o opačném pohlaví, protože ho prostě nechápou. Já se prostě snažím postavy brát jako lidi, 

nevnímám muže jako odlišný živočišný druh, který nikdy nebudu schopna pochopit. Je 

možné, že si pak někdo knihu přečte a napíše, že jsem muže absolutně nepochopila, ale 

radši si počkám a uvidím. 

Chtěla jsem se vás také zeptat na sociální sítě. Jste na nich hodně aktivní. Myslíte si, 

že je to pro autora důležité?  

Jsem na ni někdy až moc aktivní, snažím se to teď omezit a víc psát. Je to hezký způsob, 

jak přijít do kontaktu se svými čtenáři. Než vznikly sociální sítě, bylo mnohem těžší 

s autory nějak komunikovat – ano, mohli jste jim napsat dopis, ale to je něco jiného. Jsem 

na Twitteru, Tumblru a Instagramu. A Tumblr má skvělý systém zpráv – čtenář mi může 

poslat otázku a já ji můžu veřejně zodpovědět. Díky tomu můžu také vyjasnit nějaké 

nejasnosti z knih a podobně.  

Také mám moc ráda váš blog, kde píšete o celkové zkušenosti s vydáváním knihy.  

Nikdy předtím jsem neblogovala, ale když jsem dostala smlouvu na knihu, mohla jsem 

doslova popsat celou cestu knihy až na pulty knihkupectví – blog jsem tedy nazvala Book 

from the Beginning (kniha od počátku). Hodně věcí se odlišuje od toho, jak si je lidi 

představují, jsou náročnější, trvají déle. Bylo moc hezké dozvědět se něco o editování a 

korekturách a tvorbě obálky a tak dál.  

Jak moc můžete zasahovat do tvorby obálky?  

V Bloomsbury jsou na mě moc hodní a dali mi opravdu velkou kontrolu nad výsledkem. 

Nemám sice žádné právo veta, kdyby si něco opravdu přáli, tak to prostě udělají. Ale na 

hodně věcí se mě ptají, chtějí znát můj názor. Teď Bloomsbury přišlo s novým designem 

obálek, ale souhlasili také s tím, že vznikne speciální sběratelská edice, kde budou 

zachovány ty původní. Byli opravdu hodní, mám velké štěstí, někteří autoři nemají žádné 

pravomoci. Nemám vůbec možnost mluvit do obálek použitých v jiných zemích, většina 

ale přebírá britský design. Snad kromě Vietnamu, tam mají obálku úplně jinou, ale je 
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opravdu krásná.  

Čtete recenze vašich knih?  

Dřív jsem to dělala. Když mi někdo pošle odkaz, kde je nadšený komentář a pět hvězdiček, 

nejspíš si takovou recenzi přečtu. Když je to naopak, nebudu ji otevírat. Většinou čtu 

recenze v novinách. Je třeba přijmout fakt, že vaše knihy nikdy nebudou milovat všichni. 

A je nemožné napsat knihu, která bude milována všemi, čtení je hrozně subjektivní a za 

každého, komu se vaše kniha nelíbí, se najde někdo, kdo si ji oblíbí. Tak to je. Když říkám, 

že sleduji recenze v klasických médiích, nemyslím to tak, že bych si myslela, že jsou 

nějakým způsobem důležitější než ty, co píšou blogeři online, jen jich je méně. Blogerů si 

velmi cením, dělají skvělou práci, často úplně zadarmo ve volném čase. A přesto mnoho 

z nich třeba dostane knihu až k vydání právě svou podporou. 

Jak to vypadá s chystanou filmovou adaptací Kostičasu?  

Práva mají v držení The Imaginarium Studios Andyho Serkise. Vznik filmů je pomalá 

záležitost a můžou uplynout celé roky a nebude nic nového. Momentálně už sehnali 

scenáristu, který napsal první verzi scénáře. Tu jsem neviděla, ale sešla jsem se s ním, 

abychom spolu probrali všechny detaily. To je zatím asi všechno. Doufám, že nakonec 

dostane film zelenou, ale ještě se nic neví.  

Bojíte se filmového zpracování? Bojíte se toho, jak moc bude váš příběh proměněn? 

To je těžké. Samozřejmě nemůžete doslovně převést knihu na filmové plátno – zaprvé by 

byl výsledný film moc dlouhý a za druhé některé věci sice fungují na papíře, ale na plátně 

by už nemusely. Film vnímám jako něco navíc. Čtenáři mohou zůstat u knih, ty tady pro ně 

vždycky budou. Filmová adaptace je verze knihy, kterou můžeme všichni dohromady 

sdílet. Nemyslím si, že nějak „ničí“ knižní předlohu. Je to hezký způsob, jak knihu sdílet 

jiným způsobem. A také se mi líbí, že mohu na knize pracovat jako součást týmu. Když 

píšu knihu, jsem u toho jen já a má editorka. Ale u filmu jsou stovky lidí a to je skvělé. 

Navíc jsem kreativní konzultant filmu. Opět samozřejmě nemám rozhodovací právo, ale 

ani bych ho nechtěla – nejsem filmový tvůrce, raději se spolehnu na odborníky. A všichni 

zástupci studií, se kterými jsem se doteď potkala, ke mně byli hrozně milí a nabídli mi, že 

se můžu kdykoli zúčastnit natáčení – což rozhodně využiju. A budu o tom psát na blogu.  
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Příloha č. 2: Obálky série Kostičas (obrázek) 

 

 

Příloha č. 3: Obálky série Měsíční kroniky (obrázek) 
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Příloha č. 4: Obálky série Hunger Games (obrázek) 

 

 

Příloha č. 5: Obálky série Povstalecká trilogie (obrázek) 

 


